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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันที่    21    กุมภาพันธ์  2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

************* 
เปิดประชุมเวลา9.30น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วได้เชิญนายปรีชา  อยู่ยงค์  ผู้มีอาวุโสสูงสุดจุดธูปหน้าพระพุทธรูปจากนั้นนาย

อ านวยวิทย์  น่วมศิริ  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 นายพรชัย  ล าดวน  สมาชิก อบต.หมู่ที่  9  ลา 

1.2 แนะน าตัวเจ้าหน้าที่ 
1.  นางสาวสุภาพรรณ ไทยน้อยต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
2.  นายวิษณุ คชรัตน์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 เม่ือวันที่  14  
พฤศจิกายน  2560 

ประธาน มีสมาชิกท่านจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานับองค์ประชุม 
 องค์ประชุม       21        คน 
มติที่ประชุม รับรอง    20      คน       
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสมัยแรกของปี 

พ.ศ.2562 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน   แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

หมวด 2 
การประชุม 

ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่น
มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประธาน ขอความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  จ านวน  4  สมัย ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน (ครั้งนี้) 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน 
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน 
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 เป็นต้นไปมีก าหนด 15 วัน 
และก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ของปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกันมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ขอเชิญ
อภิปราย 

 องค์ประชุม จ านวน       21    คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ   20     เสียง    
ประธาน เมื่อที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบแล้วก็จะท าเป็นประกาศต่อไป 
 5.2 ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน จ านวน 1 รายการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 ตามข้อ 9 ของระเบียบฯ 
ประธาน ขอความเห็นชอบรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 4 ต าบลบางขันแตกนายกฯเป็นผู้เสนอ ขอ

เชิญรองนายกฯแถลงก่อน 
นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานฯเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้น้ าได้เสนอมอบกิจการประปาโดยอบต.จัดท าเป็นแบบสอบถามผู้ใช้
น้ าซึ่งสรุปการแสดงความคิดเห็นให้โอนให้อบต.ท่านนายกฯจึงเสนอญัตติเร่งด่วนให้ประธานสภาฯ
บรรจุเข้าในระเบียบวาระ 

  
ประธาน ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณามีท่านใดจะอภิปรายญัตตินี้หรือไม่ 
นายประชุม  คงมณี 
สมาชิก  อบต.หมู่ที่  4 

ท่านประธาน  เรื่องการโอนผมเห็นด้วย  แต่อยากจะทราบว่าท าไมไม่รับโอนทุกถังที่ท่านนายกฯต้อง
ดูแลค่าใช้จ่ายอยู่ทั้งหมด 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานตอนนี้นายกฯดูแลอยู่ทั้งหมด  3  ถัง ถังที่รับโอนวันนี้เป็นถังที่มีปัญหาเยอะกว่าถังอ่ืน
ส่วนที่เหลือยังไม่ผ่านขั้นตอนการรับโอน 

นายปราโมทย์  แสงพุ่ม 
สมาชิก  อบต.หมู่ที่ 5 

ท่านประธานแล้วเจ้าหน้าที่ไหวหรือไม่  เจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บ ไปดูแลมีจ านวนพอไหม ถ้ารับโอนมา
ทัง้หมด 

ประธาน ถ้าไม่มีผู้อภิปรายแล้วขอปิดการอภิปรายและขอความเห็นชอบด้วยว่าจะรับโอนหรือไม่ขอนับองค์
ประชุมและขอมติที่ประชุม 

 องค์ประชุม จ านวน         21          คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ    20    เสียง  
 5.3 การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2,3) พ.ศ.2543 
หมวด 5 

การควบคุมงบประมาณ 
ข้อ 36  วรรคสอง ความว่า การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงิน
อุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่มีลักษณะให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ  โดยไม่มีเงื่อนไข  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณ า
ด าเนินการตามที่ระบุไว้  โดยไม่ต้องตราเป็น งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ส าหรับแบบและ
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วิธีการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

หมวด 8 
เงินสะสม 

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(3)   เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
                   ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย ประจ า 
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว 
ข้อเท็จจริง 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกโดยยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี 2561 เท่ากับ  
24,797,545.49 บาท 
2. ขออนุมัติจ่ายขาดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ดังนี้ 
 
 

ที ่ โครงการ/งาน หมู่ที่ งบประมาณ แผนพัฒนา3ปี 
หน้า/ข้อ 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยบ้านนายสันทิศ (ช่วงที่ 
3) หมู่ที่ 10ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร  หนา 15 ซม. 

10 291,000 หน้า 76 
โครงการที่ 18 

 
2 โครงการขุดลอกล าประโดงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6,7,12ต าบล

บางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
6,7,12 444,700 หน้าที่ 78 

โครงการที่ 1 
 

3 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตกอ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

5,7,10,1
2 

471,000 หน้าที่ 70 
โครงการที่ 2 

 
4 โครงการซ่อมแซมสะพานภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาง 3,2,7,9 65,800 หน้าที่ 70 
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ขันแตกอ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการที่ 3 
5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1-12 3,000,000 หน้าที่ 103 

โครงการที่ 10 
   4,272,500   

 ได้กันเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วน
ที่สุด  ที่ สส 0875.8/ว 7823 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2548 เป็นเงิน  0  บาท 
4     อบต.มีเงินสะสม เป็นเงิน.63,008,931.85 บาท 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกทุกท่านรายละเอียดด้านการเงินเพ่ิมได้แจกไว้ในระเบียบวาระแล้วเนื่องจาก
เป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาต าบลซึ่งคาดว่าน่าจะจ่ายขาดอีกครั้งในเดือนเมษายน 2561 เพราะ
ต้องท าแผนพัฒนาต าบลก่อน ส่วนเรื่องโครงการที่ 5 จะน าปรึกษากับส านักงาน สตง.จังหวัดก่อน 
เพราะต้องท ารายละเอียด(tor)ก่อนการด าเนินการถ้าติดขัดหรือหมิ่นเหม่ต่อการถูกเรียกเงินคืนก็จะ
ยกเลิกโครงการและขอแก้ไขโครงการที่ 1 โดยใส่รายละเอียดและลดวงงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงิน
สะสมโดยเพ่ิมขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร  หนา 15 ซม.งบประมาณ 291 ,000 บาทและ
แก้ไขยอดรวม เป็นเงิน4,272,500 บาท 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ขอให้

เลขานุการสภานับองค์ประชุมและขอมติ 
 องค์ประชุม จ านวน       20         คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ      19        เสียง 
 5.4 การรับรองปีพุทธศักราชที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าตามประกาศกระทรวงคมนาคม 
ประธาน เรียนประธานสภาและสมาชิกทุกท่านเนื่องจากมีหนังสือจากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขา

สมุทรสงคราม  ที่  คค  0313.2/สส.ว 2089  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2561  ส่งรายชื่อผู้ที่แจ้ง
การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า  ตามค าสั่ง  คสช.ที่  32/2560  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
รับรองปี พ.ศ. ที่ท าการปลูกสร้าง  ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับและให้การรับรองด้วย  
รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ 

นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานฯส่วนรายชื่อตามที่แจกเพ่ิมเติมเนื่องจากมีปัญหาด้านระเบียบต้องตีความและระยะเวลา
ซึ่งคาดว่าจะต้องด าเนินการบรรจุไว้ในระเบียบวาระคราวหน้าอีกส าหรับวันนี้ขอเพ่ิม 4 ราย 
 

รายชื่อผู้ยื่นหนังสือรับรองฯ เรื่องการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าน้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ที ่ เลขที่รับ
เรื่อง 

ผู้ยื่นเรื่อง ประเภทสิ่งล่วงล้ า ประเภท
เพ่ิมเติม 

ทางน้ า หมู่
ที ่

ปี พ.ศ. ที่
สร้าง 

1682 4347 นายไพโรจน์  ฉิมพาลี สะพานปรับระดับ
และโป๊ะเทียบเรือ 

 คลองมอบลัด 6 2543 

1683 4348 นางพะเยาว์  กลั่นเกลี้ยง สะพานปรับระดับ
และโป๊ะเทียบเรือ 

  คลองมอบลัด 6 2508 

1769 4446 นายด ารง  สวัสดิผล อ่ืนๆ ศาลาและ
ท่าน้ า 

คลองประชาชน
ชื่น 

3 2553 

1770 4447 นายด ารง  สวัสดิผล เขื่อนกันน้ าเซาะ  ค ล อ งบ า งขั น
แตก 

3 2553 
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1773 4450 นายสมพล  วรยิ่งยง อ่ืนๆ บั น ได ท่ า
น้ า 

คลองประชาชน
ชื่น 

3 2520 

1952 4649 นางสาวสุพรทิพย์  ส าราญ
รื่น 

อ่ืนๆ ศาลา คลองขุดตาเทด 6 2557 

1986 4689 นายมนตรี  น้อยลมทวน อ่ืนๆ บันได คลองประชาชม
ชื่น 

3 2550 

1988 4691 นายมนตรี  น้อยลมทวน เขื่อนกันน้ าเซาะ  คลองประชาชม
ชื่น 

3 2528 

2056 4765 นายพนมชัย  งามเผือก อ่ืนๆ ศ า ล า ท่ า
น้ า 

ค ล อ งบ า งขั น
แตก 

2 2518 

2084 4796 นางสาวสุนิสา  ส าราญรื่น อ่ืนๆ ศ า ล า ท่ า
น้ า 

คลองวัดใหม่ 6 2534 

2649 5475 นางเตือนใจ กล้ายประยงค ์ อ่ืนๆ ที่พักอาศัย คลองประชาชม
ชื่น 

4 2530 

3188 6054 นางสาววาณี  เปียมิน อ่ืนๆ ศ า ล า ท่ า
น้ า 

แม่น้ าแม่กลอง 2 2549 

3191 6057 นางสาววาณี  เปียมิน สะพานปรับระดับ
และโป๊ะเทียบเรือ 

 แม่น้ าแม่กลอง 2 2549 

3198 6064 นางสาววาณี  เปียมิน เขื่อนกันน้ าเซาะ  แม่น้ าแม่กลอง 2 2549 
 
1406 3959 นายปลิว  สุขแสง อ่ืนๆ บ้ า น พั ก

อาศัย 
ค ล อ ง บ า ง
กระดาน 

6 2515 

 
3200 6066 นายประยูร  ตันบริภันฑ์ อ่ืนๆ บ้ า น พั ก

อาศัย 
คลองบางบ่อ 4 

 
2540 

1846 4528 นายพษิณุ  ยังมาก สะพานปรับระดับ
และโป๊ะเทียบเรือ 

 คลองมอบลัด 6 2499 

2187 4904 นางอุไร  เดชะบุญ อ่ืนๆ ศ า ล า ท่ า
น้ า 

คลองมอบลัด 6  

1842 4522 นายปราโมทย์ อินทรสุวรรณ สะพานปรับระดับ
และโป๊ะเทียบเรือ 

 คลองมอบลัด 6 2531 

2813 5655 นายจินต์  แก้วกระจ่าง อ่ืนๆ ทุ่นลอยน้ า คลองมอบลัด 6 2528  
ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ขอให้

เลขานุการสภานับองค์ประชุมและขอมติ 
 องค์ประชุม จ านวน      17          คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ       16       เสียง 
 5.5 การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 
นายอภิศักดิ์  บุญท้วม 
รองนายก อบต. 

ท่านประธานฯท่านสมาชิกญัตติ5.5 นี้เป็นการขอแก้ไขผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๕๘  
ตามมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ 
ซึ่งฝ่ายเลขาได้บรรจุในระเบียบวาระแล้ว ดังนี้ ตามที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ 
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๕๑ ก  วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม 
พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ  ๒  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลนางตะเคียน ต าบลลาดใหญ่ ต าบลคลองเขิน 
ต าบลบางแก้วต าบลบ้านปรก  ต าบลแม่กลอง  ต าบลท้ายหาด  ต าบลบางขันแตก  ต าบลแหลมใหญ่
ต าบลบางจะเกร็ง และต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในแนว
เขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 ข้อ  ๑๓  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภท  ชนิดและจ าพวกที่
ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน  ลักษณะ
ที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือการจ าหน่ายคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้อง
บรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้เว้นแต่สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  
และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมายเลข ๖.๙ หมายเลข ๖.๑๐ 
หมายเลข  ๖.๑๑  และหมายเลข  ๖.๑๒  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคาร 
ต่อหลังรวมกันไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖)  จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  
(๗)  จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘)  การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๙)  การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  
(๑๐)  การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๑๑)  คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพ่ือการขายส่งหรือการผลิตบริเวณ 6.12 บริเวณ 
6.15 และ บริเวณ 6.16 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง   จึงขอแก้ไขผังเมืองรวมเมือง
สมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๘ เพ่ือแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดฯ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ พร้อม
ทั้งส่งผลการพิจารณาการขอแก้ไขผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้ผ่านความ
เห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน พร้อมส่งเรื่องไปยังโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสงคราม 
เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม ในวันที่ 22 กุมภา พันธ์ 
2561 ตามมติที่ประชุมคณะท างานเพ่ือหารือและให้ค าปรึกษาในประเด็นการขอแก้ไขผังเมืองรวม
เมืองสมุทรสงคราม ตามมาตรา 26/1 เมือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
  โดยประเด็นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก มี 2 ประเด็นคือ 
ประเด็นที่ 1 ขอยกเลิก ข้อ 13 (4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ที่ดินบริเวณ
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หมายเลข ๖.๙ หมายเลข ๖.๑๐ หมายเลข  ๖.๑๑ และหมายเลข  ๖.๑๒ ให้ด าเนินการหรือประกอบ
กิจการในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคาร ต่อหลังรวมกันไม่เกิน  ๗๕  ตารางเมตร  มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  
และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตบริเวณ ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 
  เหตุผล เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง   
ประเด็นที่ 2 ขอยกเลิก ข้อ 13 (9) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว 
หรือบ้านแถว 

เหตุผล เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง   
“มาตรา ๒๖/๑  การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้กรมโยธาธิการและผัง
เมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมได้รับทราบ และ
จัดให้มีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สาธารณสถาน ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในประกาศนั้นให้มี
ค าเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศ
ภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดแสดงข้อคิดเห็นในการแก้ไข
ผังเมืองรวมนั้น ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียพร้อมด้วยความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี ต่อคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ให้ด าเนินการผ่านกรมโยธาธิ
การและผังเมืองเมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการ
ผังเมืองสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองไม่
เห็นชอบกับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรี
เพ่ือด าเนินการออกกฎกระทรวงแก้ไขผังเมืองรวมต่อไป เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่มีการปิดประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นให้กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการตาม
วรรคสามต่อไป” 

ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ขอปิดอภิปรายที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมและขอมติ 

 องค์ประชุม จ านวน     17           คน   
มติที่ประชุม เห็นชอบ      14        เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
ประธาน 
 

ที่ประชุม วันนี้ได้ประชุมทุกระเบียบวาระแล้วมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา  12.20 น 
                                   ลงชื่อ  

(นายพรชัย  ใจเพ่ิม) 
เลขานุการสภา อบต.บางขันแตก 
ผู้จดรายงานการประชุมสภาฯ 
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                                     ลงชื่อ 
(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ) 

ประธานสภา อบต.บางขันแตก 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่         มีนาคม 2561 
ลงชื่อ..................................................  

(นายพรชัย  ล าดวน) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ..................................................  
(นางอนุรัตน์  อ่ิมเกียรติ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ.................................................. 
       (นายสมดุล  พิสดาร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่      เมษายน   2561 

ลงชื่อ......................................................... 
(นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ) 

                                                           ประธานสภาอบต.บางขันแตก 


