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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าจังหวัดอ่างทอง 

ครั้งที่ ๒/256๑ 
วันอังคารที ่๘ พฤษภาคม ๒๕6๑ เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ้าเภอป่าโมก อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
***************************** 

 ผู้มาประชุม 

๑. นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน) 
๒. นางสาวชไมพร  อ าไพจิตร หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
๓. นางสาวเบญจมาศ ปลายยอด แทน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 
๔. นายเลิศชัย  สกลเสาวภาคย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง 
๕. นายสุพร  นิยมเนตร์ แทน ธนารักษ์พ้ืนที่อ่างทอง 
๖. นายชุมพล  นามสังข์  แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง 
๗. นายสมชาย  ไพรวรรณ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
๘. นายชลชัย  ทัศกุลณ ี แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
๙. นายยุทธชัย  จิตอารีรัตน์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา 
๑๐. นายวรเศรษฐ์  ทีปานนท์ศิร ิ แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอ่างทอง 
๑๑. นายไพบูลย์  ศุภบุญ  นายอ าเภอป่าโมก 
๑๒. นางสาวสุชาดา  แสงพราง แทน นายกเทศมนตรีต าบลป่าโมก 
๑๓. นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายวรพงศ์  เกตุดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงาน 

       จังหวัดอ่างทอง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองของจังหวัดว่า การก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง       
ริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน) เขตเทศบาลต าบล
ป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด  ผังเมืองรวม   
และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อย 
ที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน)  เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   

/จึงได้เชิญ ... 
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  จึงได้ เชิญคณะกรรมการฯ ส ารวจพ้ืนที่ ก่อสร้ าง  และร่วมประชุม          
เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า   
ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองในวันนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

   ๒.๑ ข้อมูลรายละเอียดของการก่อสร้าง 

ประธาน  เชิญผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
รายละเอียดการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณ         
หน้าชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ  โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่ท่ี ๑ และ ๒  
บ้านน้ าวน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนจาก
รัฐบาลเมื่อคราวที่นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง และได้รับค าร้องขอจาก
ประชาชนในพื้นท่ี โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ประสานกับเทศบาลต าบลป่าโมกด าเนินการจัดประชุม
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความเห็นชอบ ตัวเขื่อนระยะที่ ๑ มีความยาว ๖๔๗ เมตร พร้อมทางเดินบนสัน
เขื่อน ความกว้าง ๑.๘ เมตร โครงการนี้จะใช้เวลาด าเนินการ ๗๐๐ วัน แบ่งงวดงาน
ออกเป็น ๑๐๘ งวดงาน มีค่าก่อสร้างล่วงหน้า ๑๕% ขณะนี้สัญญาได้เริ่มด าเนินการ
แล้ว 

ประธาน    ก่อนออกแบบเขื่อนได้มีการส ารวจพื้นที่ก่อสร้างจริงหรือไม่ 
ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ  ก่อนออกแบบได้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่จากกรม 

โยธาธิการและผังเมือง กับเทศบาลต าบลป่าโมก และผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  หลังจาก
ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่แล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานให้เทศบาลต าบล
ป่าโมกด าเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นท่ี แต่ไม่ทราบ
ว่าในวันประชุมดังกล่าว ประชาชนผู้ร้องคัดค้านว่าแนวเขื่อนผ่านที่ดินในกรรมสิทธิ์
ของตนได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เทศบาลต าบลป่าโมกยืนยันว่าแนวเขื่อน
ทั้งหมดตั้งอยู่บนที่สาธารณะ และเทศบาลต าบลป่าโมกยินยอมให้ใช้ที่สาธารณะ
ดังกล่าวแล้ว 

ประธาน    การด าเนินโครงการจะต้องด าเนินการตามกฎระเบียบทางราชการ          
ให้ถูกต้อง ในกรณีท่ีมีผู้ร้องดังกล่าวต้องตรวจสอบให้ชัดเจน หากผู้ร้องได้ด าเนินการ
ร้องคัดค้านตั้งแต่ช่วงที่กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง

/ก่อนออกแบบ ... 
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ก่อนออกแบบแนวเขื่อน ก็สามารถด าเนินการตามระเบียบต่อไปได้ หากผู้ร้องได้ร้อง
คัดค้านหลังจากการส ารวจและออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องด าเนนิการในอีก
รูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการ ฯ ชุดนี้จะมีอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่
สามเรื่อง คือ การก่อสร้างขัดกับผังเมืองหรือไม่ ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่ 
และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่เท่านั้น ส่วนประเด็นเรื่องขอร้องเรียน
เกี่ยวกับที่ดินนั้น ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองประสานกับ
ส านักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองเพ่ือด าเนินการรังวัดแนวเขตที่ดินให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
เพ่ือก าหนดแนวเขตที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งให้ชัดเจน ไม่ควรเว้นพ้ืนที่
ก่อสร้างบริเวณนี้ไว้ เพ่ือป้องกันปัญหาข้อสงสัยของประชาชนในพื้นท่ีในอนาคต 

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ  ขอสอบถามผู้แทนกรมเจ้าท่าว่า หากมีการปรับแบบการก่อสร้างเข่ือน 
ป้องกันตลิ่งที่ขออนุญาตไว้จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  

ผู้แทน สนง.เจ้าท่าฯ  กรณีท่ีมีการปรับแบบก่อสร้าง จะต้องแยกออกเป็นสองประเด็น 
   ๑. หากเป็นการปรับแบบเพื่อขยายตัวเขื่อน การด าเนินการการถมดินเพ่ือก่อสร้าง  

จะต้องไม่เกินกว่าที่ขออนุญาตไว้กับกรมเจ้าท่า 
๒. หากก่อสร้างในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จะต้องก่อสร้างไม่เกินแนวเขตที่ดินที่ขอ
อนุญาต 
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะพิจารณาตามความจ าเป็น และก่อนจะด าเนินการขออนุญาตปรับ
แบบก่อสร้างจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน    เชิญนายอ าเภอป่าโมกในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
นายอ้าเภอป่าโมก  อ าเภอป่าโมกได้แจ้งให้เทศบาลต าบลป่าโมกให้ด าเนินการรับฟังความ 

คิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ชอบ ต่อมามีการร้องเรียนจากคนในพ้ืนที่ชุมชนย่อยที่ ๒ ซี่งโดยปกติพ้ืนที่ชุมชนย่อยที่ ๒ น้ า
จะท่วมไม่ถึง แต่บริเวณชุมชนย่อยที่ ๑ ซึ่งอยู่ถัดไปทางทิศใต้จะประสบปัญหาน้ าท่วม
บ่อยครั้ง ดังนั้น ทางอ าเภอจึงมีความเห็นว่าไม่ควรเว้นระยะการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งใน
บริเวณท่ีดินที่มีข้อพิพาทดังกล่าว เพราะอาจจะท าให้เขื่อนป้องกันตลิ่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันปัญหาน้ าท่วมได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ควรจะใช้วิธีปรับแบบก่อสร้างโดยขยับแนวเขื่อน
ถอยร่นออกมาให้พ้นจากพ้ืนที่ข้อพิพาทจะเหมาสมกว่า 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   2.2 ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

หรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้้าล้าน้้า 

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการฯ  

/หัวหน้า ... 
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หัวหน้าส้านักงานจังหวัด    1.กฎกระทรวง  ฉบับที่  63  (พ . ศ .2537 )  ออกตามความ ใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456  
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้้าล้าแม่น้้า 
ให้ยื่นค าขอตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ขออนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย 

 1.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ 

 1.2 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง 
 1.3 แบบแปลนรายละเอียด โดยวิศวกรหรือผู้รับรอง 
 1.4 แผนผังแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง 
 1.5 หนังสือของจังหวัดที่รับรองว่า การปลูกสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนา

จังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด 
 1.6 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 4 ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ าที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้ 
 (๕)  เขื่อนกันน้ าเซาะ 
 ก.  ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน้ า ตลิ่ง และบริเวณข้างเคียง 

ข.  ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปใน
น้ าให้มีเฉพาะส่วนที่จ าเป็น 

 
2.ค้าสั่งกรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี ที่ 291/2547  ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2547 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและอนุญาต
การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (เขื่อนกันน้ าเซาะ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ขอความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้า
ชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทอง  

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
หัวหน้าส้านักงานจังหวัด   ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองของจังหวัดว่าการก่อสร้างโครงการ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน) 
เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนา

/จังหวัด ... 
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จังหวัด  ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด บริเวณริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  เพ่ือประกอบการยื่นเรื่อง
ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ านั้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น 
จังหวัดจึงไดม้อบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
1. มีหนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.2/๒๑๐๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม 

25๖๑ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.2/๒๑๐๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม    
25๖๑ มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่างทอง และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ด าเนินการส ารวจ
พ้ืนที่ และพิจารณาว่าการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอ 
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นอุปสรรคต่อผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อม
ของจังหวัดหรือไม ่

2. มีหนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท 0017.2/๒๐๘๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม  
25๖๑ ให้อ าเภอป่าโมกแจ้งเทศบาลต าบลป่าโมก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนว่าการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณ
หน้าชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง มีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือไม่อย่างไร 
และจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตในเบื้องต้นแล้วปรากฎว่า 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ได้ยื่นเอกสารตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ครบถ้วน 

ในล าดับต่อไป ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  
ผลกระทบต่อผังเมืองรวม 

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ    ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบพ้ืนที่แล้ว ปรากฏว่าพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวถือ
เป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย การก่อสร้างก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน และ
ไม่มีผลกระทบต่อผังเมืองรวม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมกับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
ผู้แทน สนง.ทสจ.อท.   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองได้ 

ด าเนินการส ารวจพื้นที่เม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับเทศบาลต าบล
ป่าโมก และมีความเห็นว่า การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวไม่กระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม และไม่เข้าข่ายต้องท ารายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
(EIA) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/ ผลกระทบ ... 
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ผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด 
หัวหน้าส้านักงานจังหวัด  ส านักงานจังหวัดอ่างทองได้ตรวจสอบแผนพัฒนาจังหวัดประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – 2564 แล้ว เห็นว่า การยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ 
(หมู่บ้านน้ าวน) เขตเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  ไม่ขัดกับ
แผนพัฒนาจังหวัดแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

นายอ้าเภอป่าโมก  อ าเภอป่าโมกได้แจ้งให้เทศบาลต าบลป่าโมกให้ด าเนินการรับฟังความ 
คิดเห็นประชาชนในพื้นท่ี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฎว่าประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบว่า การก่อสร้างเข่ือน 
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ ๑ และที่ ๒ (หมู่บ้านน้ าวน) เขต
เทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองได้ยื่นขอความเห็นชอบมายัง
คณะกรรมการฯ นั้น ไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษา
สภาพแวดล้อมของจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือขอให้
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ประสานกับส านักงานที่ดินจังหวัด
อ่างทองไปด าเนินการส ารวจพ้ืนที่พิพาทว่าแนวเขื่อนที่ออกแบบไว้นั้นรุกล้ าแนวเขต
ที่ดินของผู้ร้องเรียน ตามค าร้องที่อ าเภอป่าโมก ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
หรือไม ่แล้วด าเนินการปรับแบบก่อสร้างโดยเร็ว 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  

ประธาน   หลังจากนีใ้ห้ส านักงานโยธาธิการฯ ไปด าเนินการส ารวจพื้นที่พิพาทว่าแนว 
เขื่อนที่ออกแบบไว้นั้นรุกล้ าแนวเขตที่ดินของผู้ร้องเรียนหรือไม่ ตามค าร้องที่อ าเภอ
ป่าโมก ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วด าเนินการปรับแบบก่อสร้างโดยเร็ว 

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ  ขอให้อ าเภอป่าโมกแจ้งเรื่องที่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาท่ี 
ส านักงานโยธาธิการฯ เพ่ือที่ทางส านักงานจะได้ประสานกับทางโครงการฯ และ
ส านักงานที่ดินฯ ด าเนินการส ารวจพื้นที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

นายอ้าเภอป่าโมก  รับทราบ 

ประธาน    กรรมการท่านอ่ืนมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ  ส านักงานที่ดินฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า กรณีท่ีริมตลิ่งซึ่งมีที่งอกออกมา  
แบบนี้ กรมเจ้าท่าจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอย่างไร 

/ ผู้แทน สนง. ... 
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ผู้แทน สนง.เจ้าท่าฯ  ถ้าเป็นที่งอกริมตลิ่ง ถือเป็นที่สาธารณะ การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ า 
ล าน้ าในบริเวณดังกล่าว จะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ก่อน 

ประธาน    หากกรรมการท่านอ่ืนไม่มีข้อสงสัยแล้ว ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

************************** 
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