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รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว
ครั้งที่ 1 / 2556
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 3
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสว่าง ภูผา
2. นายพินิต ผลวัฒนะ
3. นายทองเหมาะ ภูฆัง
4. นายศิริ ปิ่นทอง
5. นายอานาจ บุญรอด
6. นายประทุม จันทร์หอม
7. นายประชา กาฬภักดี
8. นายนพพน ธัญญเจริญ
9. นายวิรุณ ว่องวรานนท์
10. นางลาวัณ ใจเย็น
11. นายจานง พานิช
12. นายวิชาญ ฉัตรขา
13. นายสามารถ เกลียงเกลา
14. นายชับ ศรีเงินงาม
15. นายสถวน ขุมทอง
16. นายวิรัช ช่ออัญชัน
17. นายนวน กาฬภักดี
18. นายสถาพร หิรัญวงษ์
19. นายไพเราะ มาลัยทอง
20. นายกิตติศักดิ์ สิงห์บุตร
21. นาย นายวิชัย ภูฆัง
22. นายอินทร์ จันทร
23. นายสุพัฒน์ ธัญญเจริญ
24. นายเล็ก วารีนิล
25. นายประยงค์ ศรีบัวทอง
26. นายสมยศ โพธิ์งาม
27. นายประพันธ์ อยู่เจริญพงค์
28. นางอานวย ดวงจินดา
29. นายบุญส่ง ดวงจินดา
30. นายกฤษฎา ชื่นสุขจิตต์
31. นายสุรศักดิ์ สถิตย์ที่
32. นายสมัย ศรีเดช

ประธานกลุ่มบริหารฯคลองด้วน
ประธานคณะกรรมการ
ประธานกลุ่มบริหาร1 ขวา – 1 ซ้าย
รองประธานกรรมการ
ประธานกลุ่มบริหาร2ซ้าย- 1ขวา
รองประธานกรรมการ
ประธานกลุ่มบริหาร 1 ขวา สามัคคี
กรรมการ
ประธานกลุ่มบริหารร่วมใจพัฒนาฯ
กรรมการ
ประธานกลุ่มบริหาร1ซ้าย- 1ขวา-1ซ้าย
กรรมการ
ประธานกลุ่มบริหาร1ซ้าย
กรรมการ
ประธานกลุ่มบริหารโพธิ์สะเดา
กรรมการ
บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่
กรรมการ
แทน โรงงานนาตาลมิตรผล
กรรมการ
แทน นายก อบต.แจงงาม
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มโพธิ์ไทร
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มโพธิ์ไทร
กรรมการ
แทน อบต.หนองหญ้าไซ
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่ม 1 ซ้าย
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มหนองราชวัตร
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่ม 1ขวา – 1ซ้าย
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มโพธิ์สะเดา
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มร่วมใจพัฒนาฯ
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่ม 1ขวา สามัคคี
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มคลองด้วน
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่ม 1ขวา- 1ซ้าย
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่ม 1สามัคคี
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มร่วมใจพัฒนาฯ
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มคลองด้วน
กรรมการ
กานันตาบลหัวนา
กรรมการ
นายก อบต.หัวนา
กรรมการ
นายก อบต.บ่อกรุ
กรรมการ
นายก อบต.ป่าสะแก
กรรมการ
เกษตรอาเภอสามชุก
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายส่งนาและบารุงรักษาที่ 1
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายส่งนาและบารุงรักษาที่ 2
กรรมการ
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33. นายจงกล พุฒศิริ
34. นายรักศักดิ์ อู่สุวรรณ
35. นายมนัส บัวชื่น
36. นายฐกร กาญจน์จิรเดช
37. นายบุญเลิศ หอมจันทร์

หัวหน้าฝ่ายส่งนาและบารุงรักษาที่ 3
กรรมการ
แทนหัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาฯ
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่ม 1ซ้าย- 1ขวา-1ซ้าย
กรรมการ
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษากระเสียว กรรมการและ
เลขานุการ
ช่างฝีมือสนามชัน 1
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายวุฒิภัทธ เพ็งสาย
นางสาวสิริลักษณ์ มั่นนาค
นายพิษณุ พุทธโกศา
นายสุพจน์ แก้วเรือง
นายสุคิด นามเหลา
นายเอนก แป้นเพชร
นายมานพ สะราคา
นายจาเนียร ดวงแก้ว
นายมานพ สะราคา
นายผล หอมระรื่น
นายเสน่ห์ เกิดบุญ
นายวิเชียร อ่าทอง
นายประทีป ธูปแจ้ง
นายภาคภูมิ อู่สุวรรณ
นายบุญชู เสือสกุล

ตัวแทนโรงงานนาตาลมิตรผล
ตัวแทนโรงงานนาตาลมิตรผล
เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองหญ้าไซ
รองนายกเทศบาลหนองหญ้าไซ
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา
พนักงานส่งนา

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานกล่าวเปิดการประชุม เรื่องแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน
โครงการกระเสียว ครังที่ 2 / 2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณากาหนดการส่งนาเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ครังที่ 1 และ ครังที่ 2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานกล่าวเปิดการประชุม เรื่องแจ้งให้ทราบ
นายสว่าง ภูผา

ประธานคณะกรรมการจั ด การชลประทานโครงการกระเสี ย ว กล่ า วต้ อ นรั บ
คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว และขอขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมกันในวันนี การประชุมวันนีเพื่อร่วมกันพิจารณาถึง
การส่งนาอุปโภค – บริโภค ครังที่ 1 และ ครังที่ 2 ซึ่งส่วนการส่งนาทานาปรัง ยังยึด
มติเดิม คือ งดการทานาปรัง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการกระเสียว
ครั้งที่ 2 / 2555

นายสว่าง ภูผา
ประธานคณะกรรมการฯ ในวาระที่ 2 ขอให้ทางเลขานุการชีแจงในที่ประชุม
นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผอ.คบ.กระเสียว เลขานุการ กล่าวว่า จากการประชุมย่อยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2556 ซึ่ ง ในที่ ป ระชุ ม ตกลงว่ า จะไม่ มี ก ารส่ ง น าครั งที่ 1 แต่ ถ้ า เกษตรกรมี ค วาม
เดือดร้อนจะมีการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมการฯ และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2556 ได้มีฝนตกกระจายทั่วพืนที่ ทาให้ไร่อ้อยได้รับนา ซึ่งวันนีในการประชุมวิสามัญ
ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งการชีข้อมูลจะให้ทางผู้ช่วยเลขานุการเป็น
ผู้ชีแจง
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชีแจงดังนี


1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการ ชลประทานโครงการกระเสียว
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 จิกายน 2556

สรุ ป ผ ลก ารป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก รรมก า รจั ด ก า ร
ชลประทานโครงการกระเสี ย ว ครั้ ง ที่ 2/2555 วั น ที่ 21
จิกายน 2556 และรายงานส านการณ์น้าในอ่างเกบน้้ากระ
เสียวป 2556

1 ให้ปิดน้้าการเ าะปลูก ืช ดูฝนป 2555 คือวันที่ 3
จิกายน 2555 แ ่ ้า
กลุ่มบริหาร ใดที่ ม่ ้องการใช้น้าให้ปิดน้้าที่ปากคลองรับน้้า ด้ก่อน งก้าหนด
2 ในที่ประชุมมีม ิให้งดการส่งน้้าเ ื่อการเ าะปลูก ืช ดูแล้งป 2556
ระหว่างหยุดการส่งน้้าวันที่ 3
จิกายน 2555 งวันที่ 3 มิ ุนายน 2556
จะมีการส่งน้้าเ ื่อการอุปโ ค-บริโ ค จ้านวน 2 ครั้ง โดยการส่งน้้าแบบนอนคลอง
ส่งน้้า ให้เกษ รกรใช้น้าแบบสูบวิด
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-1 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-1 ษ าคม 2556

JMC)

2 รายงานส านการณ์น้าในอ่างเกบน้้ากระเสียว
ป 2556
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รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ิจารณาก้าหนดการส่งน้้าเ ื่อการอุปโ ค-บริโ ค
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
นายสว่าง ภูผา
ประธานคณะกรรมการฯ ในวาระที่ 3 ขอให้ทางชลประทานชีแจงข้อมูล
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชีแจงดังนี
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-

JMC)

นายสว่าง ภูผา

ประธานคณะกรรมการ ฯ ชีแจงว่าในการประชุมประธานกลุ่มบริหาร ทัง 9 กลุ่ม
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการประชุมย่อยเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.พ.56ได้
มี ฝ นตกลงมาเป็ น จ านวนมาก จึ ง เสนอให้ ง ดการส่ ง น าเพื่ อ การอุ ป โภค-บริ โ ภค
เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกทั่วในพืนที่ของโครงการฯกระเสีย ว และยังมีเกษตรกรที่ยัง
ไม่ ไ ด้ เ ก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยเข้ า สู่ โ รงงานอี ก เป็ น จ านวนมาก และไม่ ส ามารถเอา
รถบรรทุกลงพืนที่ได้
นายสมยศ โพธิ์งาม
กานันตาบลหัวนา ปริมาณนาฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอ เกษตรกรที่ปลูกอ้อยต้องการ
ใช้นาในการหล่อตออ้อย และวางแผนการใช้นา เพราะทางคณะกรรมการ JMC บอก
จะมีแผนส่งนา ในวันที่ 1 -10 มีนาคม 2556 จึงขอให้มีการส่งนา
นายทองเหมาะ ภูฆัง ประธานกลุ่มบริหาร2ซ้าย- 1ขวา เสนอให้งดการส่งนาเพราะในช่วงนีมีฝนตกลงมาให้
รอไปอีกสักหน่อยถ้าฝนตกลงมาไม่เพียงพอจึงจะมีการส่งนาในการอุปโภค-บริโภค
ต่อไป
นายวิชัย ภูฆัง
คณะกรรมการกลุ่มคลองด้วนฯ เรียนถามชลประทาน ในช่วงที่มีการหยุดการส่งนา
ทาไมยังมีนาไหลเข้าคลอง 1ขวา ทาให้มีพืนที่เพาะปลูกข้าวขึนมาและเพิ่มขึนเรื่อยๆ
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ ชีแจงว่า ทางโครงการมีการเปิดนา 0.67 ลบ.เมตรต่อวินาที เพื่อ
การประปาด่านช้าง และรักษาระบบนิเวศน์ในบางช่วงของลาห้วยกระเสียวและเป็น
ช่วงที่ระหว่างลาห้วยไม่มีการสูบนา จึงทาให้มีนาไหลมารวมที่หน้า ปตร. และบาน
ระบาย ของคลอง 1ขวา ชารุดทาให้ มีนารั่ว ซึ มทางโครงการฯ กาลังหาทางแก้ไข
ซ่อมแซม แต่งบซ่อมแซมบานระบายยังไม่มีงบประมาณ
นายสถวน ขุมทอง
คณะกรรมการกลุ่ม 1 ซ้าย กล่าวว่า ด้วยการประปาของ ตาบลหนองกระทุ่ม ใช้นา
จากคลอง 1 ซ้ายในการผลิตนาประปา แต่ตอนนีบ่อพักนาปริมาณนาแห้งแล้วจึงขอให้
ทางคณะกรรมการพิจารณาช่วยส่งนาให้ด้วย
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ เรียนถามหัวหน้าฝ่ายส่งนาฯที่ 2 ว่าถ้ามีการส่งนาในช่วงนีจะมี
ผลกระทบการก่อสร้างงานในคลอง 1ซ้าย หรือไม่
นายสมัย ศรีเดช
หัวหน้าฝ่ายส่งนาและบารุงรักษาที่ 2 กล่าวชีแจงว่า ขอเวลาอีกประมาณ 2วัน ก็จะ
แล้วเสร็จสามารถส่งนาเข้าคลอง 1ซ้ายได้
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นายทองเหมาะ ภูฆัง

ประธานกลุ่มบริหาร2ซ้าย- 1ขวา กล่าวว่า ถ้ามีมติในการส่งนา ขอให้เจ้าหน้าที่
ชลประทานช่วยตรวจสอบไม่ให้มีการกักนากลางคลองด้วยเพื่อปริมาณนาจะได้ถึง
ปลายคลอง
นายพินิต ผลวัฒนะ ประธานกลุ่มบริหาร1 ขวา – 1 ซ้าย กล่าวว่า เนื่องจากคณะกรรมการ JMC ได้มีมติ
งดการส่งนาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในวันที่ 1-10 มีนาคม 2556 และได้มีการเลื่อน
การส่งนาออกไปจึงเกิดมีแรงต่อต้านคณะกรรมการ JMC เพราะเกษตรกรได้มีการ
วางแผนการใช้นาตามมติของคณะกรรมการ JMC และอยากให้ที่ประชุมพิจารณา
ถ้าอยากให้เกษตรกรเชื่อมั่นและศรัทธาในคณะกรรมการฯก็ขอให้มีการส่งนาเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค
นายมนัส บัวชื่น
อาสาสมัครชลประทาน กล่าวว่า จากการมีมติงดการส่งนาเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ในช่วงของวันที่ 1-10 มีนาคม 2556 นัน มีผลเสียหายเพราะเกษตรกรมีการวาง
แผนการใช้นาทาให้เกษตรกรไม่เชื่อถือคณะกรรมการ JMC เพราะว่ามีมติไม่แน่นอน
จึงขอฝากในที่ประชุมขอให้เก็บไว้เป็นบทเรียนในการทางานต่อไป
นายประพันธ์ อยู่เจริญพงค์ นายก อบต.หัวนา กล่าวว่า การส่งนาหรืองดการส่งนาก็ต้องดูเหตุผลในช่วงนัน
ถึงจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ยังมีบางพืนที่ตอ้ งการใช้นาและพืนของตาบลหัวนาอยู่ปลายนา
ถ้ามีการส่งนาขอให้พิจารณาส่งนาไปถึงตาบลหัวนาด้วย
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่จัดสรรนาๆ เรียนถามทางบริษัท เอกชนว่าช่วงนีการใช้นาเพียงพอหรือไม่
นางลาวัณ ใจเย็น
แทน โรงงานนาตาลมิตรผล กล่าวว่าบ่อสารองการใช้นาของโรงงานยังมีเพียงพอ
นายวิรุณ ว่องวรานนท์ บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จากัด มหาชน ชีแจงว่าทางบริษัทก็มีนาสารองเพียงพอ
ในช่วงนีเหมือนกัน
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ ขอให้ประชุมลงมติในการที่จะส่งนาเพื่อการอุปโภค-บริโภค หรือไม่
นายสว่าง ภูผา
ประธานคณะกรรมการ ฯ ขอให้ลงมติว่าจะมีการส่งนาเพื่อการอุปโภค – บริโภค ครัง
ที่ 1 โดยจะขอมติว่า
1) จะมีการส่งนา
2) ไม่มีการส่งนา
สรุปผล มีผู้ยกมือให้มีการส่งนา จานวน 18 เสียง และไม่มีการส่งนา จานวน 8
เสียง
ที่ประชุม
ยอมรับ ามม ิ
นายบุญเลิศ หอมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า เมื่อมติให้มีการส่งนาเพื่อการอุปโภค – บริโภค ครังที่ 1
จึงให้พิจารณากาหนดวันที่จะเปิดนา โดยจะเปิดนานอนคลอง โดยสอบถามทางการ
ประปาหนองหญ้าไซ มีความเดือดร้อนขนาดไหน
นายสุพจน์ แก้วเรือง
รองนายกเทศบาลหนองหญ้าไซ กล่าวว่า ขณะนีปริมาณนาในสระกาลังจะหมด
นายสถวน ขุมทอง
คณะกรรมการกลุ่ม 1 ซ้าย กล่าวว่า ขณะนีนาประปาของหมู่บ้านหนองกระทุ่มขาด
แคลนนา ไม่มีนาใช้แล้ว ต้องการให้ส่งให้ส่งนาไวเป็นการด่วน
นายสว่าง ภูผา
ประธานคณะกรรมการ ฯ ขอมติในที่ประชุม ถ้าจะส่งนาในวันที่ 7 – 16 มีนาคม
2556
ทีป่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติให้ส่งนาเพื่อการอุปโภค-บริโภคในวันที่ 7-16 มีนาคม 2556 โดยส่ง
นาวันละ 10 ลบ.เมตรต่อวินาที หรือตามความเหมาะสม
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ที่ประชุม

รับทราบ

นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผอ.คบ.กระเสียว ขอให้ทางฝ่ายส่งนาชีแจงการบริหารการใช้นาในวันที่ 7-16 มีนาคม
2556
นายภาคภูมิ อู่สุวรรณ หั ว หน้ า หน่ ว ยส่ ง น าฯที่ 3 กล่ า วว่ า จะท าตามมติ ใ นที่ ป ระชุ ม และจะด าเนิ น การ
ตรวจสอบไม่ให้มีการกันนาตกหรือกักนากลางคลองส่งนาและขอให้ทางคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารฯ แต่ละคลองช่วยกันดูแลด้วยความรวมมือกัน
นายมานพ สะราคา
หัวหน้าหน่วยส่งนาฯที่ 2 กล่าวว่า ทาง ฝ่ายส่งนาที่ 2 ก็จะตรวจสอบดูแลให้นาถึง
ปลายคลองแต่ การส่ ง เพื่อ การอุป โภค-บริโ ภคนี จะส่ งน าแบบนอนคลองเพราะจะ
ควบคุมให้นาเข้าคลอง 2 ลบ.เมตรต่อวินาที และให้ทางเกษตรกรช่วยกันดูแลด้วย
นายวิรัช ช่ออัญชัน
คณะกรรมการกลุ่มหนองราชวัตร กล่าวว่า การส่งนาครังนีคงไปไม่ถึงตาบลหนองราช
วัตร แต่ขอให้ทางคณะกรรมการฯควบคุมจานวนวันในการส่งนาด้วย แต่จะส่งปริมาณ
นาเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ขอให้ส่งนาจานวนวันเท่าที่มีมติเพื่อรักษาระดับไว้
ในช่วงฤดูฝน ตาบลหนองราชวัตร ต้องการใช้นาด้วย

สรุปผลการประชุม
นายสว่าง ภูผา

ที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวสรุปผลการประชุมดังนี
1. กาหนดการส่ ง น าเพื่อ การอุ ปโภค – บริโ ภค ครั งที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 7 – 16
มีนาคม 2556 โดยจะส่งนาแบบนอนคลอง ให้เกษตรกรสูบวิด
2. ให้ยกเลิกการส่งน้้า เพื่อการอุปโภค – บริโ ภค ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 10
พฤษภาคม 2556 ตามมติในที่ประชุมครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2555 แต่จะอยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการฯ ถ้ามีความเดือดร้อน
3. ในระหว่างการส่งนา วันที่ 7 -16 มีนาคม 2556 จะไม่มีการอัด หรือ ปิดนา ตาม
อาคารกลางคลอง โดยให้เกษตรกรสูบวิด
4. ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทานาปรังปี 2556
รับทราบ

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 15

น
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(นายรักศักดิ์ อู่สุวรรณ)
บันทึกรายงานการประชุม

(บุญเลิศ หอมจันทร์)
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผ่าน
(นายนวพล สิริโยธิน)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน

เห็นชอบ
(นายฐกร กาณจน์จิรเดช)
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษากระเสียว
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว

