
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันพุธที่  23  ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

************************************ 
ผู้มาประชุม 

1. นายปรีชา  มุลาลินน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
2. นายพิสูตร  ดีเลิศ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ประธานสภา 
3. นายวิชัย  จรจรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 1 
4. นายสัญญา  สันทานุลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 1 
5. นายเยอรมัน  ชมด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 2 
6. นายบรรจง  ยอดอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 2 
7. นายเอก  หงส์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 3 
8. นายจักรพงศ์  หมายมั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 3 
9. นายสมเภา  คงกล้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 4 
10. นายสมพงษ ์ สุขสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 5   
11. นายรพีพงศ์  เกลียวเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 6  
12. นายอ๊อส  ครบสิ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 7 
13. นายวีรชัย  แต้มทอง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 7 
14. นายสุพจน์  สุขสงวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 8 
15. นายดุษฎี  สุขเอ่ียม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 9 
16. นายศักดิ์ดา  ปรากฏมาก    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 10   
17. นายวิเชียร  วงศ์สกุล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 11 
18. นางสมควร  ศิริพูน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 11 
19. นายสุชาติ  เมืองงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 12 
20. นายอนิวรรต  มานุจ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 12 
21. นายเสงี่ยม  พวงศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 13 
22. นางนฤมล  มั่นหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 13   
23. นายประกาศิต  จันทน์หอม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายยวน  เสาร์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 4   
2. นายสมศักดิ ์ ศรีเนตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 10 
3. นายจ าเนียร  คงกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หมู่ที่ 5  

 

 



 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประกาศิต  จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

2. นางสาวรวีวรรณ  ภักดีกลาง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
3. นางนนทวรรณ  สามารถ ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
4. นายสุปนาท  ชมชื่นดี ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  

 

 

เริ่มประชุมเวลา   : 10.00 น. 
 

เลขานุการสภาฯ   : วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
     ประจ าปี พ.ศ.2563 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
    ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 การประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด
    เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
    เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 22 ท่าน  ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายยวน เสาร์ทอง ส.อบต.
    หมู่ 4 ลากิจ 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ ศรีเนตร ส.อบต.หมู่ 10 และนายจ าเนียร
         คงกล้า ส.อบต.หมู่ 5 ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯ 
    ทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูป เทียน
    บูชาพระรัตนตรัยและเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายปรีชา มุลาลินน์  : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมครับ สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การ
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟัง
    การประชุมทุกท่าน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี
     พ.ศ.2563 
  
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ขอแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติ คือโครงการผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ประธานสภาฯ)   และป้องกันการทุจริตของ อบต.แกใหญ่ ซึ่งส่งเอกสารตอบรับการเข้าร่วมอบรมมา
    ให้ท่านสมาชิกฯเรียบร้อยแล้ว ก าหนดการอบรมในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 
    ก็อยากเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมทุกท่านนะครับ อีกโครงการคือโครงการส่งเสริม
    คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ            
          พ.ศ.2564 โดยงานส านักงานปลัดซึ่งส่งใบตอบรับมาด้วยก าหนดการในวันที่           



           24 – 25 มกราคม 2564 ณ ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด            
    นครราชสีมา เป็นโครงการอยู่ในข้อบัญญัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของ
    สมาชิกกับเจ้าหน้าที่เราที่จะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการครับ ขอแจ้งให้
    สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ       
ที่ประชุม   - รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    2.1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือ           
    วันที่ 22 มิถุนายน 2563  
    2.2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือ        
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
    2.3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.    
     2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านเลขานุการสภาก็ได้ส่งส าเนาบันทึกรายงานการประชุมให้ท่านได้อ่านก่อน
(ประธานสภาฯ)   สามวันแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมทั้งสาม 
    ฉบับไหมครับเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ถ้าไม่มีผมจะให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมทั้งสามฉบับเลยนะครับ สมาชิก
(ประธานสภาฯ)   ท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมทั้งสามฉบับโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม      รับรอง  22  เสียง 
       ไม่รับรอง - เสียง   
   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 

3.1 เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไร 
3.2 เรื่องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขั้นตอนการด าเนการเป็นอย่างไร 

นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านพิสูตร ดีเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายพิสูตร ดีเลิศ   - ขอเท้าความเรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า     
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)   ท่านประธานก็ได้รับทราบข่าวกับผู้ใกล้ชิดว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีงบประมาณที่
    จะขยายเขตแรงต่ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าบลแกใหญ่มีหลายหมู่ที่เดือดร้อนเรื่องนี้ 
    ผมเองก็ได้รวบรวมจากหลายๆหมู่ที่เสนอโครงการเข้ามาก็มีหมู่ 4 ,3,11,12 เรื่อง
    นี้รู้สึกว่าได้ด าเนินการมานานพอสมควรแต่ไม่ทราบว่าการด าเนินการไปถึงขั้นตอน
    ไหนอย่างไร เพราะโครงการนี้จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับพ่ีน้องชาวบ้าน โดยเฉพาะหมู่



     4 โครงการที่มีการยกระดับถนนดินไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณเกือบ 
    1 กิโลเมตร บริเวณนั้นมีชาวบ้านไปท าไร่นาสวนผสม เลี้ยงวัว และสร้างสิ่งปลูก  
    สร้างไว้มากมาย แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ที่ทางสมาชิกได้เสนอ         
    โครงการเข้ามาท่านบอกว่าเกินงบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ต้องมีการติดตั้งทั้งหม้อ
    แปลงไฟฟ้าด้วย ส าหรับหมู่ 3 เป็นถนนสาธารณะแต่ยังไม่ได้ยกระดับและท่านก็ได้
    เสนอเข้ามาเพ่ือให้ชาวบ้านได้ออกจากพ้ืนที่ไปท าเกษตรผสมผสาน ท่านประธาน
    ครับ ไฟฟ้าแรงต่ าคือสิ่งจ าเป็นมีถนนแต่ไม่มีไฟก็ถือว่ายังไม่ครบองค์ประกอบ         
    เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมได้เสนอเข้ามาก็นานพอสมควรเลยอยากจะทราบว่าขั้นตอน
    การด าเนินการนั้นไปถึงไหน อย่างไร ขอถามเรื่องแรกก่อนครับท่านประธาน            
    ขอบคุณครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านผู้บริหารตอบครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ขอชี้แจงเกี่ยวกับกระทู้ถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา ซึ่งความเป็นมาเป็นไป    
(ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ของโครงการดังกล่าว เราใช้การประสานเป็นการส่วนตัวเพราะว่าไม่มีเป็นหนังสือ
    มาก็ได้ข่าวว่ามีโครงการก็จึงมาแจ้ง ท่านสมาชิกของแต่ละหมู่บ้านที่มีความจ าเป็น
    และมีความเดือดร้อนในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพราะฉะนั้นโครงการ       
    ดังกล่าวเป็นโครงการของไฟฟ้าตามที่ได้แจ้งสมาชิกไป ท่านสมาชิกก็ได้แจ้งความ
    ประสงค์มาตามที่ผู้กระทู้ได้บอกรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้วว่ามีกี่หมู่ เราให้
    เวลารวบร่วมหลายอาทิตย์ ก็รวบรวมมาจนครบก็ได้สอบถามไปว่ามีหมู่ไหนขาด 
    บ้าง ก็ทางหมู่ 10 ว่าขอเพ่ิมเติมเราก็ให้โอกาสเพ่ิมเติมเข้ามาและก็ได้ด าเนินการ
    จัดส่งไปที่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ทางส านักงานได้รับ     
    หนังสือและเอกสารจากทาง อบต.เรียบร้อยแล้ว และก็ได้มีการประสานมายัง       
    อบต.และขอรายชื่อผู้ประสานงานของ อบต.ที่จะน าเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วน
    ภูมิภาคออกมาส ารวจพื้นที่และข้อเท็จจริงที่จะขขายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซึ่งตอนนี้ผมก็
    ได้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของ อบต.โดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์ นามวงศ์   
     นายช่างโยธา เป็นผู้รับผิดชอบ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของการไฟฟ้า
    ส่วนภูมิภาคว่าเขาจะนัดหมายที่จะออกมาดูพ้ืนที่เมื่อไหร่ อย่างไร อันนี้เราก็ไม่    
    สามารถไปก าหนดให้ได้ ก็ขอแจ้งความคืบหน้าให้ผู้กระทู้ ได้ทราบว่าการไฟฟ้าเขา
    ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนจะออกส ารวจแล้ว วันออกส ารวจเขาจะแจ้งมาทางผู้ 
    ประสานงานซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่นานเพราะเป็นโครงการต่อเนื่องของการไฟฟ้าส่วน
    ภูมิภาค การไฟฟ้าได้รับเรื่องจากทาง อบต.ไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของการไฟฟ้า
    ได้ด าเนินการต่อไปครับ 
 



นายปรีชา มุลาลินน์  - เข้าใจแล้วนะครับเชิญถามเรื่องต่อไปเลยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายพิสูตร ดีเลิศ   - ก็พอเข้าใจครับที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาเพราะเห็นว่าเวลาเนินนาน  ก็ยังไม่มีการชี้แจง     
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)   ความคีบหน้า ผมอยากให้ทางนายช่างเป็นผู้ตอบเพราะเท่าที่ทราบข่าวมารู้สึกว่า
    ข้างในเราที่มีปัญหา มีการโยนกันไปโยนกันมาตรงนี้เท็จจริงแค่ไหนอย่างไร สาเหตุ
    ที่ล่าช้าก็ฝากผู้บริหารให้ช่วยติดตามเรื่องนี้ให้เร่งด่วนที่สุด 26:27 
 
     
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ  
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 


