
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
********* 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นายพยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล  า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายหล่ า  ด้วงเอ๊ียก 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล 
นายณัฎฐนันท์  พานิช 
นายประพันธ์  ใจซื่อ 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล  า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
นิคม  จินดาวัฒนกิจ 
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นฤพล  ม่วงจาบ 
หล่ า  ด้วงเอ๊ียก 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
บุญมี พัดแก้ว 
ชา  สีนวล 
ณัฎฐนันท์  พานิช 
ประพันธ์  ใจซื่อ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายพร้อย  ใจน  า 
นางบุญปลูก  รามจุล 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 

พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พร้อย  ใจน  า 
บุญปลูก  รามจุล 
โยธิน  แสงจันทร์ 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม     ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แซ่กัง 
3 นางนภัศวรรณ  แก้วตา นักจัดการงานทั่วไป นภัศวรรณ  แก้วตา 
4 นายสุรินทร์  ทาแดง จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน สุรินทร์  ทาแดง 

             
                เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 09.00 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาประชุม  
30  คน ครบองค์ประชุม และเชิญนายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมตามล าดับต่อไป 
               ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการสภ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ               ที่เชิญท่านมาวันนี เนื่องจากได้รับแจ้งจากเลขาฯว่า อ าเภอสองพ่ีน้องได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ  
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                         0518/ว 393 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกโดยการสรรหาผู้แทนสมาชิก 
                        สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งรายชื่อให้กับอ าเภอสองพ่ีน้องในวันนี  
                        จึงต้องเชิญท่านมาประชุมในวันนี  
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
ประธานฯ            ในครั งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 
                         กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งเลขานุการสภาฯได้พิมพ์รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารบนจอ 
                         โปรเจ๊คเตอร์ ซึ่งเลขาฯก็ได้ถ่ายส าเนารายงานการประชุมแจกทุกท่านแล้วหากมีจุดหนึ่งจุดใด 
                         ไม่ถูกต้องจะขอแก้ไขก็เชิญ...ดูจบไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  
                        เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559   
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติด่วน 

-  ไม่มี    - 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ           มีเรื่องเพ่ือพิจารณาอยู่ 1 เรื่อง คือเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกโดยการสรรหาผู้แทนสมาชิก 
                       สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  ในส่วนของ อบต.ทุ่งคอก ขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ               ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอกทุกท่าน ตามที่อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
                       มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0518/ว 393 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกโดยการ 
                       สรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตามระเบียบส านัก 
                       นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 )  
                       พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้ก าหนดให้ทุกจังหวัดมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกจังหวัด โดยให้สมาชิก 
                       สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ มีหน้าที่ตามข้อ 22 ของระเบียบนี  โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดประชุม 
                       สมาชิกเพ่ือคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จ านวน 1 คน และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกไปยังอ าเภอ 
                       ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้อ าเภอคัดเลือกผู้แทนจากเทศบาล  
                       จ านวน 1 คน และองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 คน เพื่อไปคัดเลือกกันเองที่จังหวัดต่อไป  
ประธานฯ           เลขาฯได้ชี แจงแล้ว ท่านสมาชิกเห็นว่าท่านใดควรเสนอเป็นผู้แทน อบต.ทุ่งคอกไปร่วมคัดเลือกกันเอง 
                       เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด(ระดับอ าเภอ) เชิญเสนอครับ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 เสนอ นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 เป็นผู้แทน 
                       สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก ไปคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับอ าเภอ)  
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ประธานฯ            ขอผู้รับรองครับ 
                        นางสีดา  จินดารัตน์   ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 และ นางบุญปลูก  รามจุล  ส.อบต.ทุ่งคอก  หมู่ที่ 15  
                        รับรอง 
ประธานฯ             มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกเชิญครับ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอท่านอ่ืนจะขอมติที่ประชุม 
                         เลยท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 เป็นผู้แทน 
                         สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก ไปคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับอ าเภอ)  
                         โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คัดเลือกนายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 เป็นผู้แทน 
                          สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก ไปคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับอ าเภอ)  
ประธานฯ              ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ                  มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                          เรื่องท่ี 1 เรื่องเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรี 
                          ได้ปรับเปลี่ยนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุดหนุน 
                          สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีแทน ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ และไม่อยู่ในอ านาจอนุมัติของคณะอนุ  
                          กรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และท้องถิ่น 
                          จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งให้ผู้บริหารเบิกเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ โดยอาศัย 
                          อ านาจตามมาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นั น ตามมาตรา  
                          67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน 
                          ต าบล 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เห็นว่าการแข่งขันกีฬา 
                          เยาวชนแห่งชาติเป็นกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเห็นว่าการอ้างมาตรา 67 (6) และ 
                          พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
                          มาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกจ่ายให้จึงไม่ถูกต้อง หากผู้บริหารจะยังจ่ายเพ่ืออุดหนุนกีฬาจังหวัด 
                          สุพรรณบุรีก็เป็นเรื่องของผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบเอง เนื่องจากเห็นว่าการฟืนเบิกจ่ายไปตามที่ 
                          จังหวัดชี แจงจะมีความผิดทางวินัย และมีความผิดทางละเมิด (จังหวัดจะรับผิดชอบอย่างไรในที่สุด 
                          ก็มาลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่) จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 
เลขาฯ                   เรื่องการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสองพ่ีน้องครั งที่ 17  
                           ประจ าปี 2559 บ่อสุพรรณเกมส์ ซึ่งเริ่มตั งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันนี มีความก้าวหน้า 
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                            ผลการแข่งขัน ดังนี  
                            1  วอลเล่ย์บอล หญิง เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว เป็นที่ 1 ในสาย รอบรองจะพบกับ อบต. 
                            บ่อสุพรรณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. 
                            2.  เซปัคตะกร้อ เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว 
                            3.  เปตองประเภทข้าราชการท้องถิ่น เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว 
                            4.  เปตองประเภทเยาวชนหญิง เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว 
                            5.  เปตองผู้น าท้องถิ่น เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายแล้ว 
                            6.  ฟุตบอลประชาชน ผล ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 4 คะแนนแล้ว เช้านี จะพบกับ อบต.ศรีส าราญ 
                                หากชนะจะมี 7 คะแนนเป็น 2 ในสาย ถ้าเสมอตกรอบแรกต้องชนะสถานเดียวหลังประชุมเสร็จ 
                            ช่วยกนัไปเป็นก าลังใจให้นักกีฬาด้วย 
                             7.  เช้านี จะมีการแข่งขันประเภทผู้สูงอายุ  
                             8.  ประเภทพนักงานจ้าง จะแข่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
                             9.  ประเภทประชาชนชาย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
                            10.  ประเภทประชาชนหญิง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
                             ส่วนเปตองเยาวชนชายเราเด็กป่วยและไปรับทุนท าให้ไม่มีนักกีฬาเก่งๆก็เลยตกรอบแรกส่วน 
                             วอลเลย์บอลชาย และหมากรุกเราไม่ได้ส่งเนื่องจากไม่มีนักกีฬา และกีฬาทุกประเภทจะชิงกัน 
                             ในวนัศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ถ้าท่านใดไม่ติดภารกิจใดๆช่วยไปเป็นก าลังใจให้นักกีฬาด้วย 
ประธานฯ                 สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ......ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 
                             ปิดประชุม เวลา 10.30 น 
                                                          (ลงชื่อ) พ.อ.อ.                     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                           ( การะเวก  สีทา ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ)                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม(ลงชื่อ)                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (  นายประพันธ์  ใจซื่อ   )                                         (  นายเสกสรร  สวยล  า   ) 

                               (ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         ( นายสุทัศน์  เสียงโสม ) 


