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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 3/2563 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา 09.30  นาฬิกา 

ณ  หอประชุมเทศบาลต าบลบะหว้า 
 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางทวี   ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ทวี  
2 นายกาด   ดวงสีจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า กาด  
3 นางสาวรัตมณีย์  บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 รัตมณีย์  
4 นายนิพนธ์   จันทา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 นิพนธ์  
5 นายศักดิ์ฎาอภิวรรษ ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 ศักดิ์ฎาอภิวรรษ  
6 นายสมโผน   เฟือยงาราช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 สมโผน  
7 นายสุวิช      ผาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 สุวิช  
8 นายดุสิต     แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 ดุสิต  
9 นายอุทิศ     ดวงสีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 อุทิศ  
10 นายวิลัย     วงสาเนาว ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 วิลัย  
11 นายลําไพ    ดาคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 ลําไพ  
12 นายพรนรินทร์  ภูครองหิน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบะหว้า พรนรินทร์ พนักงานเทศบาล 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม    จํานวน  11 คน 
ผู้ลาประชุม      จํานวน   - คน 
ผู้ขาดประชุม      จํานวน   - คน 
 
 
          

            ตรวจแล้ว 
          นายดุสิต  แดงวิเศษ 
          นายสุวิช  ผาอินทร์ 
          นายวิลัย  วงสาเนาว์ 
          น.ส.รัตมณีย์ บูชาพันธ์ 
          นายลําไพ  ดาคํา 
          นายอุทิศ   ดวงสีจันทร์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2563 วันที ่8 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายแทนมูล   มุงคุณ นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า แทนมลู  
2 นายเหงี่ยม    เถาโครตศรี รองนายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า เหงี่ยม  
3 นายสัญญา   เพลิศแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า สัญญา  
4 นายบุญยงค์ ชาติห้าวหาญ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า บุญยงค์  
5 นางรัชนี      เดชะค าภ ู ปลัดเทศบาลต าบลบะหว้า รัชนี  
6 นายวัฒนา   ศรีสุทัศน ์ ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลต าบลบะหว้า วัฒนา  
7 นายลําไพ    ผากงคํา กํานันตําบลบะหว้า ลําไพ  

8 นายพัฒนา  พิมมะรัตน์ ปลัดอําเภอประจําตําบลบะหว้า พัฒนา  
9 ส.ต.อ.พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอํานวย 

(นักวิชาการท่ีดินชํานาญการ) 
พูนสิน  

    
10 นางสุพัตรา   แก้วก่า ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 สุพัตรา  

11 นายสถิต     อุระมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 สถิต  
12 นายจิรพงศ์  ยงพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 จิรพงศ์  

13 นายบัวพัน   จามน้อยพรม กรรมการหมู่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 บัวพัน  
14 นายสมฤทธิ์  มูลตรีเสา กรรมการหมู่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 สมฤทธิ์  

15 นายปรีชา    สุดใจ กรรมการหมู่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ปรีชา  
    16 นางคําไม     วิเวกวิน เจ้าของที่ดิน คําไม  

17 นายจันทอน วิเวกวิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม จันทอน  
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เริ่มประชุมเวลา         09.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า           เรียน ผู้บริหารเทศบาลตําบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า 

และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านางทวี 
ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตํ าบลบะหว้ า  สมัยสามัญ สมัยที่ ส าม ครั้ งที่  3 /2563            
วันที่ 8 กันยายน 2563 ก่อนอ่ืนก็เรียนทางนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า 
ท่านปลัดอําเภอประจําตําบลบะหว้า ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร สาขาอากาศอํานวย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็มี
ผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้มีทั้งชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมประชุมกับเรา  
เข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 1 

เรื่องที่ 1 ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบะหว้า มีการเผยแพร่รายงาน
การประชุมประกาศลงเว็บในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบะหว้าทุกครั้ง  
นะคะ ในที่ประชุมวันนี้ อย่าให้มีการพาดพิงผู้อื่นในทางเสียหายค่ะ 
เรื่องที่ 2 ที่เทศบาลตําบลบะหว้าเราก็มีศูนย์ยุติธรรมตําบลบะหว้า ถ้า
ชาวบ้านในตําบลบะหว้าของเรามีเรื่องพิพาทระหว่างคู่กรณี ถ้าตกลงกัน
ไม่ได้ในหมู่บ้าน เทศบาลตําบลบะหว้าศูนย์ยุติธรรมตําบลบะหว้า ยินดี
ตอนรับค่ะ ซึ่งศูนย์ยุติธรรมเรากําลังจะก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในเทศบัญญัติ       
ปี 2563 ซึ่งสภาเทศบาลตําบลบะหว้าเราได้อนุมัติไปแล้ว เรียนเชิญนะคะ
ท่านผู้ใหญ่ มีชาวบ้านก็แนะนํามาได้ค่ะ ตอนนี้ ใช้ห้องสภาเทศบาล
ตําบลบะหว้าอยู่ค่ะ ต่อไปข้าพเจ้าขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2             

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า         -ไม่มี เนื่องจากรายงานการประชุมยังไม่เสร็จ  ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบ   

วาระท่ี 3 ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องทีเ่สนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)  

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า          ญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการขอออกโฉนดที่ดิน ราย นางคําไม 
วิเวกวิน ตามหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตําบล (โพนแพง) บะหว้า 
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ตําบลบะหว้าได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยค่ะ 

นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นในการขอออกโฉนดที่ดิน ราย นางคําไม วิเวกวิน ตาม
หลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตําบล (โพนแพง) บะหว้า อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ตามหนังสือที่ว่าการอําเภออากาศอํานวย 
ที่ สน 0618/2812 เรื่อง ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 ได้แจ้งให้ปลัดอําเภองานปกครอง ปลัดอําเภอประจําตําบลบะหว้า 
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นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า กํานันตําบล    
บะหว้า ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า 
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอํานวย/ผู้แทน     
ร่วมตรวจสอบกรณีสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอํานวย     
แจ้งว่า นางคําไม วิเวกวิน และผู้มีสิทธิครอบครอง ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน 
โดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตําบล (โพนแพง) บะหว้า 
อําเภออากาศอํานวย ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้บริเวณทําเลป่าโคก
หนองไฮ จึงขอทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตที่ทําเลป่าโคกหนองไฮ
หรือไม่ อย่างไร และนําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล    
บะหว้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา    
และรายงานผลให้อําเภออากาศอํานวยทราบ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติฯ 
ดังกล่าว เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาให้
ความเห็นในการขอออกโฉนดที่ดินรายนางคําไม วิเวกวิน ตามหลักฐาน 
น.ส.3 เลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตําบล(โพนแพง) บะหว้า อําเภออากาศอํานวย 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้แจกให้ทุกท่านทั้งหมดแล้ว          
จึงขอโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เพ่ือพิจารณา
ต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ทางท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ได้ชี้แจงตามหนังสือที่ส่งมาทาง
ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ซึ่งท่านได้ยื่นญัตติเข้ามา ประธานและ
สภาเทศบาลตําบลบะหว้าก็สงสัยอยู่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีแรก อยากจะถาม
เป็นรายบุคคลก่อนที่สภาเทศบาลตําบลบะหว้าจะอนุมัติค่ะ มีสมาชิกท่าน
ใดจะสอบถามเรื่องนี้ไหมคะ เรียนเชิญท่านศักดิ์ฎาอภิวรรษ ประทุมมา 
ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายศักดิ์ฎาอภิวรรษ 
ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 
คือข้าพเจ้าได้ดูเอกสารแล้วนะครับ หัวข้อ 3.3 ตามเอกสารคําขอและการ
รังวัดคําขอออกโฉนดคงเดิม คําขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากในวัน รังวัดผู้ขอประสงค์รังวัดแบ่งกรรมสิทธิรวมจํากัดเนื้อที่
เท่ากันทั้ง 2 แปลง ตามบันทึก ท.ด.16 ลว. 6 ส.ค.2557เขตตําบล
เปลี่ยนแปลงจากตําบล โพนแพง เป็นตําบล บะหว้า เนื่องจากทางราชการ
ได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ หัวข้อ 3.4 หลักฐานการรังวัด วิธีการรังวัด 
รูปแผนที่ และเนื้อที่ ผู้ขอนําหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 54 ตําบลบะหว้า   
(โพนแพง) อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร รวมเนื้อที่ 10-0-00 ไร่ 
มาขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นจํานวน 1 แปลง และขอแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วม 
1 แปลง ผู้ขอและข้างเคียงได้ร่วมกันนํารังวัดปักหลักเขตไว้ตามเขตการ
ครอบครอง จํานวน 8 หลัก ทําการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น 2 ด้วยกล้อง
สํารวจฯ วงรอบบรรจบตัวเอง โดยโยงยึดหลักเขตที่ดินและลวดลายแผนที่
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เพ่ือลงระวาง ขึ้นรูปแผนที่มาตราส่วน 1/4000 ไว้ใช้งาน คํานวณเนื้อที่
ทางค่าพิกัดฉาก ได้เนื้อที่รวม 8-2-76 ไร่ น้อยกว่า 1-1-24 ไร่ ผลการ
รังวัดได้ระยะรอบแปลงต่างจากเดิม ได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้วให้ถ้อยคํา
รับรองไม่มีการสมยอมแนวที่ดินกันแต่อย่างใด ซึ่งตรงนี้ ข้าพเจ้ามีข้อ
สงสัยว่าจะให้ทางสภาเทศบาลตําบลบะหว้ารับรอง 10 ไร่ หรือว่า 8-2-76 
ไร่ ครับท่านประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า สําหรับในตรงนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้าได้ถาม ในความที่ไม่
เข้าใจเท่าไหร่ เลยถามประธาน อยากเรียนเชิญท่านเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร สาขาอําเภออากาศอํานวย ได้ชี้แจงด้วยค่ะ เรียนเชิญ 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้าสิบตํารวจเอก
พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศ
อํานวย ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ กรณีที่สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบะหว้าได้สอบถามนะครับ ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงว่า ตาม
หลักฐานเดิมมีเนื้อที่ 10 ไร่ แต่ขอการรังวัดได้เนื้อที่รวม 8-2-76 ไร่ น้อย
กว่าเดิม 1-1-24 ไร่ ซึ่งตามรังวัดตามเอกสาร น.ส.3ก เอกสารสิทธิ์ทุก
ประเภท มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามหลักฐาน ซึ่งการรังวัดเป็นการรังวัด
ในสํานักงานที่ดินได้รังวัดปักหลักเขตได้เนื้อที่เท่าไหร่ ปักหลักเขตแนว
ที่ดินข้างเคียงครบถ้วนถูกต้อง ส่วน 10 ไร่ เป็นหลักฐานเดิม หลักฐานใหม่ 
คือ 8-2-76 ไร่ ครับ  

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ประธานอยากถามว่าสิ่งที่ถูกต้องหลักการทําโฉนดที่ดิน แล้วตัวเดิม หรือ 
ว่าตัวใหม่ที่เจ้าหน้าที่ออกมารังวัดค่ะ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้าสิบตํารวจเอก
พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศ
อํานวย ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ การครอบครองที่ดินการทํา
ประโยชน์จะครอบครองจะออกให้เป็นปัจจุบันนะครับ ถ้าข้างเคียงรับรอง
ถูกต้องก็ตามเจ้าหน้าที่รังวัดที่ออกไปทําการวัดครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ที่เราได้ออกไปดูที่ดินด้วยกัน วันนั้นก็มีการพูดคุยและตกลงกันแล้วกับ
เจ้าของที่ดิน แล้ววันนี้ทางสภาเทศบาลตําบลบะหว้าเราก็คงจะพิจารณา
ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะว่าไม่เคยเจอกรณีแบบนี้ ในเมื่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า
ท่านใดจะเรียนถามไหมคะ เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายดุสิต  แดงวิเศษ  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ข้าพเจ้า
ได้รับฟังคําชี้แจงจากเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งท่านบอกว่าที่ดินจาก 10 ไร่ ยัง
ขาดอยู่ 1-2-24 ไร่  กรณีที่ดินของข้าพเจ้าก็จดที่สาธารณะเหมือนกันครับ 
ซึ่งเขาก็ออกโฉนดให้ไม่เต็มของข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับของใครนะครับ ซึ่ง
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ของข้าพเจ้าติดกับทีส่าธารณประโยชน์ ถ้าเราสอบเขตที่ดินซึ่งเทศบาลเรา
ตั้งงบอยู่ สองแสนบาท การสอบเขตที่ดินตําบลบะหว้าของเรา ทางที่ดิน
จะทํางานได้ดีกับช่าง ปัญหาที่เรามีข้อผิดพลาดในที่สาธารณประโยชน์    
ก็จะหมดไป วันนี้ที่ได้ยื่นญัตติเข้าในสภาเทศบาลตําบลบะหว้าให้ทางสภา
เทศบาลตําบลบะหว้าเรารับรอง  แต่สภาเทศบาลตําบลบะหว้าเราไม่มี
หน้าที่ ที่จะไปสอบเขต หน้าที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน นายกเทศมนตรี
ตําบลบะหว้า เป็นผู้รับผิดชอบในท้องที่ในตัวนี้เป็นผู้รับรอง แต่ยื่นเข้ามา
ให้สภาเทศบาลตําบลบะหว้ารับรอง ไม่รู้ว่าสอบเขตตรงไหน เพราะเรา
ไม่ได้สอบเขตในตําบลบะหว้าของเรา ถ้าสอบเขตจริงๆ เราสามารถออก
โฉนดได้เลย ข้าพเจ้าอยากให้ทําการสอบเขตภายในตําบลบะหว้าของเรา
ครับ ค่อยจะไม่มีปัญหากับชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ท่านดุสิต แดงวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ระเบียบของการ
ออกโฉนดที่ดิน เกี่ยวข้องกับใครบ้าง อยากเรียนเชิญทางท่านปลัดอําเภอ
ประจําตําบลบะหว้าได้พิจารณาคุยเรื่องนี้สักนิดนะคะ เรียนเชิญค่ะ 

ปลัดอําเภอประจําตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายพัฒนา    
พิมมะรัตน์ ตําแหน่ง  ปลัดอําเภอประจําตําบลบะหว้า ข้าพเจ้าได้รับ
หนังสือจากเทศบาลตําบลบะหว้า ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล 
หรือชี้แจงเพ่ิมเติมในการออกรังวัดขอโฉนดที่ดิน กรณีของนางคําไม    
วิเวกวิน ซึ่งได้ยื่นคําร้องจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขา
อากาศอํานวย เจ้าพนักงานที่ดินก็ได้ออกมาสํารวจรังวัดที่ดิน ในเอกสาร
สิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ประเด็นที่ดินอยู่ใกล้ทําเลเลี้ยงสัตว์ป่าโคกหนอง
ไฮ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายก็มีทางท้องที่และท้องถิ่นในการรับผิดชอบ
ดูแลที่สาธารณประโยชน์ ทางท่านนายอําเภอก็ได้ให้ทําหนังสือประสานผู้
ที่เก่ียวข้อง อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าได้ชี้แจงไป ก็จะมีทั้ง 
ปลัดอําเภอ ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ท่านปลัด ผู้นําหมู่บ้าน 
กํานัน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ร่วมกันมา
ตรวจสอบ ในตามเอกสารของช่างรังวัดที่เราดูก็ไม่ได้ระบุว่าทิศไหนติดกับ
ที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกหนองไฮ เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดข้ึนให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้ว ทีดิ่นของนางคําไม วิเวกวิน 
ไม่ได้ติดกับท่ีสาธารณประโยชน์ป่าโคกหนองไฮ ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ตัวนี้ทางเราก็เห็นหนังสือเพ่ือให้ทางสภาเทศบาลตําบลบะหว้าพิจารณา   
ก็ เห็นการยื่นญัตติ เข้ามา ทางประธานสภาอยากถามกํานัน ห รือ
ผู้ใหญ่บ้าน ว่าที่ดินแปลงนี้ติดที่ดินสาธารณะไหมคะ เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน
เม่นน้อย หมู่ที่ 4 ค่ะ  

ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางสุพัตรา   
แก้วก่า ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ข้าพเจ้ามีแนวเขตที่จะใช้
ชี้แจง ตามหลักฐานที่ได้มานะคะ ตามหลักฐานที่ได้มานะคะ ป่าโคก
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หนองไฮห่างจากที่ดินนางคําไม วิเวกวิน 700 เมตร ไม่ติดที่สาธารณะแต่
ติดที่ครอบครอง ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอถามอดีตผู้ใหญ่ปรีชา สุดใจ ด้วยค่ะ ว่าที่ดินนางคําไม วิเวกวิน ติดกับที่
สาธารณะหรือไม ่เรียนเชิญค่ะ 

กรรมการหมู่บ้านเม่นน้อย เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายปรีชา สุดใจ 
ตําแหน่ง กรรมการหมู่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ไม่ติดที่สาธารณะครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ต่อไปอยากเรียนถามทางท่านเจ้าพนักงานที่ดิน ตรงนี้มีหนังสือเวียนลง
มาถึงสภาเทศบาลตําบลบะหว้าให้สภาเทศบาลตําบลบะหว้าพิจารณา
เพราะอะไร ทําไมไม่ออกโฉนดที่ดินตรงนี้ ให้เจ้าของที่ดินที่ขอไปเลยค่ะ 
เรียนเชิญเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอํานวย ค่ะ 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้าสิบตํารวจเอก
พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศ
อํานวย ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ จากกรณีนี้มีการรังวัด ใน
การรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินก่อนออกโฉนดที่ดินต้องมีการประกาศ    
นําผลการรังวัด เมื่อที่ดินอยู่ใกล้ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ป่าโคกหนองไฮ เป็นการ
ป้องกัน รอบคอบ ออกเอกสาร เพราะว่าถ้าออกไม่ชอบก็จะต้องเพิกถอน 
แล้วทําให้เจ้าของที่ดินเสียสิทธิ์ในภายหลัง เพราะการออกเอกสารสิทธิ์ทุก
อย่าง เจ้าพนักงานที่ดินต้องรับผิดชอบในการลงนาม ในเอกสารสิทธิ์นะ
ครับ การตรวจสอบตามกระบวนการทุกอย่างแล้ว ในการพิจารณาออก
โฉนดที่ดินก็เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานที่ดิน ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอความคิดเห็นกับทางกํานันค่ะ ว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไร ตามระเบียบตัวนี้ 
เรียนเชิญท่านกํานันตําบลบะหว้า ค่ะ 

กํานันตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพ เจ้านายลําไพ       
ผากงคํา ตําแหน่ง กํานันตําบลบะหว้า ก็คือตามความคิดของข้าพเจ้าที่ได้
ร่วมกันไปสํารวจมา ที่ดินตรงนี้ไม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ครับ แล้วอีก
เรื่องหนึ่ง ที่ท่านดุสิต แดงวิเศษ พูดก็ถูกใจข้าพเจ้า ซึ่งเทศบาลตําบล    
บะหว้าได้ตั้งงบประมาณการสํารวจไว้ ท่านมีงบประมาณขอให้นํา
งบประมาณตรงนี้ไปตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้ให้เรียบร้อย    
กันปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เข้าใจแล้วค่ะ ตามที่ท่านกํานันได้นําเรียนต่อที่ประชุม คือ อยากให้ทาง
สภาเทศบาลตําบลบะหว้ารับรอง ว่าไม่ติดที่สาธารณะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่
ถามว่าเรื่องงบประมาณ ขอเรียนถามเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าเทศบาล
ตําบลบะหว้าเรามีงบประมาณไหม เรียนเชิญปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า 
ค่ะ 



9 
 

ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพ เจ้านางรัชนี      
เดชะคําภู ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า สําหรับงบประมาณ
เทศบาลตําบลบะหว้าก็พอมีนะคะ ที่จะให้ตั้งสํารวจก็ทําได้ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ตามที่ท่านปลัดเทศบาลตําบลบะหว้าได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบะหว้า หรือท่านใดจะสอบถามอะไรไหมคะ เรียน เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า 

นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ป่าโคกหนองไฮห่างจาก
ที่ดินของนางคําไม วิเวกวิน เกือบร้อยเมตร ข้าพเจ้าว่าที่ดินของนางคําไม 
วิเวกวิน ไม่ติดที่สาธารณะป่าโคกหนองไฮแน่นอนครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ค่ะ ที่นี้ประธานจะถามนางคํา
ไม วิเวกวิน เจ้าของที่ดินนะคะ ว่าที่ของท่านติดที่สาธารณะหรือไม่ 

เจ้าของที่ดิน เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางคําไม    
วิเวกวิน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ที่ดินตรงนี้ไม่ติดที่สาธารณะค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอถามยังเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าทางสภาเทศบาลตําบลบะหว้าเรารับรองให้
ที่แปลงนี้ไม่ติดที่สาธารณะ เจ้าพนักงานที่ดิน สามารถออกโฉนดที่ดินให้
เจ้าของที่ดินได้เลยไหมคะ เรียนเชิญเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 
สาขาอากาศอํานวย ค่ะ 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้าสิบตํารวจเอก
พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศ
อํานวย ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ หากที่ดินตรงนี้ได้รับการ
ตรวจสอบว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ทางที่ดินจะยกเลิกการออกโฉนด
ที่ดิน แต่ถ้าหากว่าที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ จะได้พิจารณาลง
นามในโฉนดที่ดินต่อไปครับ เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานที่ดินต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า วันนั้นก็ได้ลงไปดู ก็มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้าหลายท่าน         
มีปลัดอําเภอประจําตําบลบะหว้า ผู้อํานวยการกองช่าง ท่านปลัดเทศบาล 
ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 และกรรมการหมู่บ้านเม่นน้อย ซึ่งเราก็ได้ไปดู
ด้วยกันค่ะวันนั้น ว่าไม่ติดที่สาธารณประโยชน์ แล้วมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบะหว้าท่านใดจะออกความคิดเห็นอีกไหมคะ เรียนเชิญท่านดุสิต 
แดงวิเศษ ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายดุสิต  แดงวิเศษ  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ข้าพเจ้า
ได้รับฟังคําชี้แจงจากเจ้าพนักงานที่ดิน ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า 
ท่านกํานัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านกรรมการหมู่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ก็ได้
ตอบ เป็ นแนว เ ดี ย ว กั น ว่ า ที่ ดิ น ขอ งนา งคํ า ไ ม  วิ เ ว ก วิ น  ไม่ ติ ด                   
ที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งสภาเทศบาลตําบลบะหว้าเราไม่ได้คัดค้านนะครับ 
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แต่เราจะเอาความเห็นตรงนี้ มติของเราให้ท่านเลขานุการสภาบันทึกเลย
ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินชี้แจงด้วยค่ะ การอนุมัติตรงนี้ เราจะให้ทางที่ดิน
แจ้งว่าเจ้าของที่ดิน จะได้ 10 ไร่ หรือ 8 ไร่ ค่ะ เรียนเชิญด้วยค่ะ 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้าสิบตํารวจเอก
พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศ
อํานวย ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ ตามที่ได้นําเรียนชี้แจงไป
แล้วนะครับ หลักฐานเดิม คือ 10 ไร่ เจ้าพนักงานที่ดินไปทําการรังวัดใหม่
ได้ 8-2-76 ไร่ ครับ   

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เจ้าพนักงานที่ดินก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะครับ คือ 
เจ้าของที่ดิน คณะกรรมการหมู่บ้าน ท่านเห็นสมควรจะให้เท่าไหร่ก็
แล้วแต่ท่านนะคะ เพราะที่ตรงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกท่าน เรียนเชิญ
ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย ค่ะ 

ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางสุพัตรา   
แก้วก่า ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตามรังวัดค่ะ 8-2-76 ไร่ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอํานวย ว่าอย่างไรบ้าง
คะ เรียนเชิญ ค่ะ 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้าสิบตํารวจเอก
พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศ
อํานวย ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ การจะออกให้เนื้อที่          
ที่ครอบครองผู้ถือกรรมสิทธิ์ ข้างเคียงไม่ติดที่สาธารณะ ข้างเคียงไม่มีการ
สมยอมแนวเขต ที่ดินจะออกให้ตามรังวัด คือ 8-2-76 ไร่ ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า แล้วนางคําไม วิเวกวิน ยอมเอา 8-2-76 ไร่ ไหมคะ 

เจ้าของที่ดิน เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านางคําไม    
วิเวกวิน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ยอมเอาที่ดิน 8-2-76 ไร่ ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า นางคําไม วิเวกวิน ยอมเอา 8-2-76 ไร่ ตามนั้นนะคะ มีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบะหว้า หรือผู้เข้าร่วมประชุม จะมีใครพูดเรื่องอะไรอีกไหม
คะ เรียนเชิญท่านนิพนธ์ จันทา ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายนิพนธ์ จันทา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 เรื่องที่ดิน
ของนางคําไม วิเวกวิน ข้าพเจ้าเข้าร่วมกับส่วนต่างๆ ได้ออกไปดู เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้าก็สังเกต และรับฟังจากเจ้าบ้าน ว่าที่ดินตรงนี้
ไมใ่ช่ที่สาธารณะ เราก็น่าจะยุติได้นะครับ ข้าพเจ้าแนะนําแค่นี้แหล่ะครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอบคุณมากค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง เรียนเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ค่ะ 
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นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ในส่วน น.ส.3ก 10 ไร่ 
ที่ดินแปลงนี้  มีรั้ วล้อมรอบชัดเจน ถามว่าทําไมลดเหลืออยู่  8 ไร่  
อัตราส่วน ระหว่าง น.ส.3ก  กับโฉนดที่ดินมันคนละส่วน ความละเอียด
ตรงนี้มันเลยลด ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอบคุณมากค่ะ ทุกท่านที่ประธานให้พูดมีสิทธิ์ออกเสียงหมดนะคะ เราก็
ได้ถามไปแล้วทั้งผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ เจ้าของที่ดิน ยอมรับตาม
เจ้าหน้าที่ที่ดินออกมารังวัดให้ เราเข้าใจที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบล     
บะหว้า ท่านดุสิต แดงวิเศษ พูดนะคะ แต่เจ้าของที่ดินไม่มีปัญหา และเขา
ก็ยอมรับความเป็นจริง 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า มีใครจะออกความคิดเห็นอีกไหมคะ เรียนเชิญผู้อํานวยการกองช่าง ค่ะ 

ผู้อํานวยการกองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายวัฒนา     
ศรีสุทัศน์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ข้าพเจ้าจะเพ่ิมเติมหลังจาก      
ที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้ามอบหมายให้ข้าพเจ้าไปและ
ปลัดอําเภอประจําตําบลบะหว้าลงไปสํารวจ ที่ของนางคําไม วิเวกวิน 
ข้าพเจ้าได้ทําการสํารวจแล้ว ไม่ติดที่สาธารณประโยชน์ ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ที่ตรงนี้ไม่ติดที่สาธารณประโยชน์ ประธานสภาจะขอลงมติในสภาเทศบาล
ตําบลบะหว้านะคะ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ เรื่องที่ เสนอใหม่เพ่ือ
พิจารณา ญัตติเ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการขอออกโฉนดที่ดิน      
ราย นางคําไม วิเวกวิน ตามหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตําบล        
(โพนแพง) บะหว้า อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 8-2-76 
ไร่ ตามท่ีเจ้าหน้าทีร่ังวัดลงไปรังวัดไม่ติดที่สาธารณประโยชน์ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบยกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่ติดที่สาธารณประโยชน์ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอ

เรื่องอ่ืนๆ มีไหมคะ เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายดุสิต  แดงวิเศษ  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ต่อเนื่องเมื่อ
กี้ เรื่องที่ดินแต่ว่าจบแล้วเราลงมติเรียบร้อยแล้ว เรามีงบเกี่ยวกับที่ดินที่
เราตั้งไว้ เราควรใช้ เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เอาเป็นว่าท่านปลัดรับทราบนะคะ ประธานจะไม่ต่อตรงนี้นะคะ มีสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบะหว้า หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
อีกไหมคะ เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ค่ะ 



12 
 

ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางสุพัตรา   
แก้วก่า ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ขอหินถมถนนสี่แยกบ้าน
เม่นน้อยค่ะ เพราะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะ การสัญจรไปมาลําบาก    
ขอหินลงลูกรังค่ะ  

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า คือ ประธานสภาอยากเรียนทางท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ลงไป
ดํ า เนินการ  คือ  เขาขอหินถมถนนระหว่ างบ้ าน เม่นน้อยสี่ แยก           
ท่านนายกเทศมนตรีมีงบประมาณที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านตรงนี้ไหมคะ 
เรียนเชิญค่ะ 

นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ในส่วนนี้ปิดงบประมาณ
วันที่ 25 เอกสารในส่วนนี้ แต่ท่านเขียนส่งมา ท่านเขียนลายมือ ลายเซ็นผู้
เดือดร้อน ท่านก็เขียนมาด้วยลายมือของท่าน ข้าพเจ้าให้กลับเอาไปแก้
เอาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นความจริง ลายมือชื่อชาวบ้านโดยตรงมาให้เข้าเอง ถ้า
เราปลอมลายมือชาวบ้านมีความผิดนะครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ถ้าท่ านทําหนั งสือเข้ ามาประธานสภา ยินดี เป็นที่ ปรึกษานะคะ            
จะช่วยเหลือประสานงานต่อท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าค่ะ ว่าทํา
อย่างไร เรียนเชิญเลยนะคะท่านผู้ใหญ่บ้าน มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ไหม
คะ เรียนเชิญเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอํานวย ค่ะ 

เจ้าพนักงานที่ดินฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้าสิบตํารวจเอก
พูนสิน ล่ําสัน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศ
อํานวย ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ เรื่องอ่ืนๆ ก็ไม่มีอะไรมากนะ
ครับ ในนามตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอํานวย 
วันนี้ ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า  ท่ าน
นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
บะหว้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนสํานักงานที่ดิน ก็อยากฝาก
เกี่ยวกับเรื่องที่สาธารณประโยชน์ ในส่วนที่สาธารณประโยชน์แปลงใด    
ที่ยังไม่มีหนังสือ ข้าพเจ้าก็อยากให้ท่านประสานตรวจสอบทําบัญชี      
ทําข้อมูลคร่าวๆ ไว้ก่อน ถ้ามีหนังสือออกสํารวจจากกรมที่ดิน ท่านก็
สามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ไปประกอบให้ช่างรังวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ 
กรณีที่ 2 ถ้าท่านสํารวจแล้ว มีความจําเป็นเร่งด่วน ท่านก็สามารถไปยื่น
คําร้องต่อสํานักงานที่ดินได้ ฝากนะครับท่านเป็นเจ้าของที่ดิน สํานักงาน
ที่ดินเราไม่ใช่ผู้ดูแลที่สาธารณะครับ ตามกฎหมายมาตรา 122 ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
11) พ.ศ.2551 เป็นของท่านและนายอําเภอ มีอะไรก็ฝากท่านผู้ดูแล      
ก็ขอขอบคุณในความอนุ เคราะห์ที่ ผ่ านมาทุกอย่ าง  เ รื่ อ งที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ก็ ไม่ พ้น  ท่ านกํ านัน  ท่ านผู้ ใหญ่บ้ านอยู่ แล้ ว              
ก็ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม พิจารณา ชี้แจง ชี้แนะ ระเบียบ
ต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน ให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ ทางท่านกํานันตําบล     
บะหว้า มีเรื่องเสนออะไรที่จะเรียนถามไหมคะ เรียนเชิญท่านกํานัน
ตําบลบะหว้า ค่ะ 

กํานันตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายลําไพ       
ผากงคํา ตําแหน่ง กํานันตําบลบะหว้า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมประชุม
กับสภาเทศบาลตําบลบะหว้า อันดับแรกก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบะหว้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ คณะกรรมการทุกท่าน
ในการตรวจสอบที่ดินของ นางคําไม วิเวกวิน ซึ่งที่ดินตรงนั้นก็ทํากินมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ครับ และเรื่องที่ 2 เกี่ยวกับ ถนน ไฟฟ้า ตอนนี้บ้าน
วังม่วง หมู่ที่ 8 ตอนนี้มีปัญหามาก ก็คือ ท่อระบายน้ํา พอฝนตกลงมาทํา
ให้น้ําระบายไม่ทัน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ใช้งบประมาณลงไปทําท่อระบายน้ําให้ด้วย
นะครับ และก็เรื่องไฟฟ้าตามมุมต่างๆ ที่ชาวบ้านสัญจรไปมา บางทีก็เกิด
อุบัติเหตุได้ง่ายๆ ครับ ในส่วนนี้ก็ขอฝากทางสภาเทศบาลตําบลบะหว้า
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ได้ตอบคําถามท่านกํานัน
ตําบลบะหว้า เรื่อง ท่อระบายน้ําที่ผุพัง หรือว่าเรื่องไฟฟ้า ท่านจะลงไป
บริหารหรือว่าช่วยชาวบ้านได้อย่างไร เรียนเชิญ ค่ะ 

นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ส่วนบ้านวังม่วง เรื่อง
งบประมาณปี 2563 เรื่อง อุดหนุนไฟฟ้าวังม่วง เทศบาลได้โอนไปแล้ว   
นะครับ หนองผักขี้ขม และก็ทางหมู่ที่ 1 อันนี้ก็โอนไปหมดแล้วของบ้าน    
บะยาวน้อย บะยาวใหญ่ สายดอนกลาง สายไปป่าช้า โอนไปแล้วครับ 
แล้วก็หนองผักขี้ขมที่ข้าพเจ้าโอนไปแล้ว ส่วนของหมู่ที่ 7 ไฟแสงสว่าง   
หมู่ 9 โอนไปเสร็จแล้ว เหลือโครงการเดียวที่เงินยังไม่เข้า เงินเราไม่เข้าอยู่
สี่ล้านกว่าบาท ฉะนั้นการบริหารจัดการยากมาก ในส่วนเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้าง ในปี 2564 ไม่รู้ว่าจะได้ทําไหม แต่ของหมู่ที่ 1 ที่เรามาทําร่องระบาย
น้ําทั้งหมด สามแสนนะครับ คือเราต่อยอดไปคือเราดําเนินการอยู่นะครับ 
เรื่องใหม่การปรับปรุง ข้าพเจ้าอยากขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่งครับ 
ซ่อมแซม กับ ปรับปรุง แตกต่างกัน อย่างไรครับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซ่อมแซม หมายความว่าให้สภาพเดิม ถ้ามีการปรับปรุงลงท่อต้องมีการ
ผ่านสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ทําไมได้เพราะเหตุนี้  ส่วนปรับปรุง 
หมายถึง การสร้างให้เป็นแนวใหม่ ต้องผ่านสภาเทศบาลตําบลบะหว้า 
ครับ ใช้งบประมาณประจําปีของเรา อันนี้ต้องรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย
ครับ อันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ได้เข้าใจครับ 
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ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะ ถ้าเดือดร้อนใน
ตําบลของท่าน ก็ให้ทางผู้ใหญ่เขียนโครงการมา เรียนนายกเทศมนตรี
ตําบลบะหว้า หรือปรึกษาทางสภาเทศบาลตําบลบะหว้าได้ สภาเทศบาล
ตําบลบะหว้ายินดีช่วยเหลือชาวบ้าน ถ้าโครงการที่ยื่นเข้ามาเป็นโครงการ
ที่ดีและถูกต้อง แล้วถ้าประชาชนหรือหมู่บ้านไหนถ้าเห็น ผู้บริหาร หรือว่า
ช่าง ลงไปทําโครงการอะไรก็ชั่ง ถ้าไม่ถูกใจท่าน แล้วสิ่งนั้นไม่ชอบก็เรียน
เชิญค่ะ ประธาน/สภาเทศบาลตําบลบะหว้า ยินดีตอนรับ ในเรื่องของพวก
ท่านที่เดือดร้อน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหม
คะ เรียนเชิญ ท่านนิพนธ์ จันทา ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายนิพนธ์ จันทา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 1 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ข้าพเจ้า
อยากเสริมท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า เรื่อง อุดหนุนไฟฟ้า หนอง
ผักขี้ขม ตัวนี้เป็นงบประมาณปี 2563 แต่ปี 2564 โครงการที่จะขยาย
ไฟฟ้าแรงต่ําใหม่ ข้าพเจ้าอยากพูดให้ผู้นําหมู่บ้าน และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบะหว้ารู้ก่อน ปี 2564 ที่จะขยายเขตไฟฟ้าต่อเนื่องตรงนั้น 
ได้ตัดไป จะทําท่อระบายน้ําที่ต่อจากเดิม แต่สําหรับปี 2563 ที่แรกเงินไม่
เข้า ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าบอกว่ายังไม่อุดหนุน จะหมดสิ้น
ปีงบประมาณ ผลสุดท้ายเราได้หนองผักขี้ขม เผื่อจะได้มานะครับ        
ขอชี้แจงแค่นี้แหล่ะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ตัวนี้เป็นโครงการในเทศบัญญัติ ปี 2563 เพราะว่าตัวนี้ก็หลายหมู่บ้านที่
ยังไม่ได้ ซึ่งเป็นงบประมาณ ของหมู่ที่ 6 ที่เป็นศูนย์ยุติธรรมตําบลบะหว้า 
เพ่ือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ  วันที่ 25 สิงหาคม ก็มีคณะกรรมการความ
ยุติธรรมของจังหวัด เข้ามาเยี่ยม ประเมินศูนย์ยุติธรรม ข้าพเจ้าก็เป็น
คณะกรรมการคนหนึ่ง ก็ดีใจ ที่คณะกรรมการจากจังหวัดลงมาเยี่ยมนะคะ 
ก็ขอฝากทางท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าด้วยนะคะ เพ่ือเป็นเกียรติ
เป็นหน้าเป็นตา ตัวนี้แหล่ะคะที่จะเป็นโชว์ของตําบลบะหว้า เพราะว่าทาง
เทศบาลตําบลบะหว้าเราก็มีทางท่านนิติกร ที่เป็นที่ปรึกษาเราอยู่ และ
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบะหว้าเราอยู่ เรื่องอ่ืนๆ มีใครจะเรียน
ถามอีกไหมคะ เรียนเชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เม่นน้อย หมู่ที่ 4 ค่ะ  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านายจิรพงศ์     
ยงพรหม ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เม่นน้อย หมู่ที่ 4 เรื่องถนนที่เป็น
หลุม เป็นบ่อที่สี่แยกบ้านเม่นน้อย ที่ว่าท่านจะตัดงบประมาณวันที่ 25 
กันยายน นี้ ข้าพเจ้าขาดเอกสารแค่วาระการประชุมที่มีอยู่แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ถ่ายเอกสาร แล้วอยากทราบว่าส่งทันไหมครับ ถ้าข้าพเจ้าส่งเอกสาร
เย็นนี้ แล้วก็อีกเรื่อง เสาไฟฟ้าตั้งใหม่ 9 เสา ข้าพเจ้าขอความอนุเคราะห์ 
ไฟดับ 2 หลอด การลักเล็กขโมยน้อยมีเยอะเพราะขาดความสว่าง        
ขอความร่วมมือจากท่านายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ด้วยนะครับ 



15 
 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ค่ะ ที่เป็นปากเป็นเสียงแทน
ชาวบ้าน เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ได้ตอบคําถามท่าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ค่ะ ว่าถ้าเขาส่งวาระประชุมตอนเย็นนี้ 
ท่านจะมีงบประมาณที่จะไปทํา เอาถนนลูกรังไปลงให้ชาวบ้านด้วยไหมคะ 
เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างด้วยนะคะ  

นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ  ข้าพเจ้านายแทนมูล  
มุงคุณ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ขอตอบประเด็นในส่วน
ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ วันนี้ข้าพเจ้าได้รับหนังสือจากบ้านเม่นน้อย 
หมู่ที่ 4 เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ขอความช่วยเหลือในเรื่อง
ถนนบ้านเม่นน้อย-สี่แยก ซึ่งข้าพเจ้าได้ติติงในส่วนของลายมือ รายชื่อ
ชาวบ้านลายมือเดียวกัน วันนี้ท่านกลับไปท่านไปแก้ไขได้ไหม ถ้าท่านเอา
เอกสารมาผิดแบบนี้คงไม่ทันวันที่ 25 กันยายน ครับ ถ้าแก้ไขเรียบร้อยก็
ทันครับ และในส่วนเรื่องไฟฟ้า หลอดไฟท่านกําลังทําการจัดซื้อจัดจ้าง   
ถ้าวันนี้ท่านทําเรื่องมา ถ้าหลอดไฟมา ไม่เกิน 2 วัน ก็จะได้ลงไปทําครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ทางท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าได้ตอบไปแล้วนะคะ แต่ว่า
ประธานสภายังคาใจว่าลายเซ็นเป็นลายเซ็นเดียวกันจริงไหมคะ ท่าน
ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย 

ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพเจ้านางสุพัตรา   
แก้วก่า ตําแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 เดี๋ยวกลับไปแก้ไขเซ็นต์ใหม่
ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า อย่าทํานะคะต่อไป ท่านรู้จักไหมคะ เซ็นชื่อคนอ่ืนโดยที่เขาไม่อนุญาต
คดีอาญานะคะ โครงการไหนๆ ก็ชั่ง ให้ยึดหลักตามความเป็นจริงค่ะ      
ที่ทางเทศบาลตําบลบะหว้าเราจะลงไปช่วยเหลือท่านให้ถูกต้อง        
ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าสุดยอดมากค่ะ ที่ดูลายมือออกว่าใช่คน
เดียวกัน เรื่องอ่ืนๆ มีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมคะ เรียนเชิญท่าน
ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า ค่ะ 

ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพ เจ้านางรัชนี      
เดชะคําภู ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า ในทางเทศบาลตําบล    
บะหว้าก็ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการประชุมชี้แจงวันนี้ 
เรื่องก็จบไปด้วยดี ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า แล้วมีใครจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมคะ เรียนเชิญท่านดุสิต แดงวิเศษ ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้าที่เคารพ ข้าพนายดุสิต  แดงวิเศษ  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 เรื่องที่ดิน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้าของเราได้ตั้งงบประมาณไว้ให้สอบพ้ืนที่ 
สอบเขต ให้ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบะหว้าไปปฏิบัติด้วย จะไม่ได้มี
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ปัญหากับกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่อง ขอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์     
ตั้งสองแสน แต่ไม่ทําจริง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ขอบคุณท่านดุสิต แดงวิเศษ นะคะ ที่แนะนําสิ่งดีๆ ให้ที่ประชุมทราบค่ะ 
มีใครจะเสนออีกไหมคะ ประธานจะนําเรียนว่า คือ การประชุมสภา
เทศบาลตําบลบะหว้าทุกครั้ง จะมีหนังสือเชิญท่าน กํานัน ผู้ ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจอยากที่เข้ามาร่วมฟัง 
เรียนเชิญนะคะ มีอีกไหมคะ ท่านายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า ท่านที่
ปรึกษา ท่านเลขานุการ มีไหมคะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า     
เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบะหว้า เขต 2 มีไหมคะ ถ้าประชุมเสร็จ
ก็ขอเชิญร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ ถ้าไม่มีข้าพเจ้านางทวี 
ศักดิ์ศินานนท์ ประธานสภาเทศบาลตําบลบะหว้า ก็ขอปิดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้ งที่  3 เมื่อวันที่            
8 กันยายน พ.ศ. 2563 ค่ะ 
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