
 
 

 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายณัฐพงศ์  ทิพวัลย์   ประธานสภา อบต.ก าแพงแสน  
 ๒. นายสาวิตร   ลิ้มรุ่งเรืองสกุล  รองประธานสภา อบต.ก าแพงแสน  
 ๓. นางอรกัญญา   ปู่น้อย   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๒  
 ๔. นายวัชระ  ซิ่วเกษร   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๒  
 ๕. นางอารีย์  พูลสวัสดิ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๔  
 ๖. นายมานิตย์  จ้อยร่อย  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๔  
 ๗. นายเด่น  สรงกระสินธุ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๖  
 ๘. นายมานพ  นิธิพงศ์พันธ์ุ  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๖  
 ๙. นายเท่ียง   พึ่งนุสนธิ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๗  
 ๑๐. นายวิสูติ  ฉิมพาลี   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๗  
 ๑ ๑. นายสมาน  เหล็งปก   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๘  
 ๑๒. นายสมจิตร  พุทธมหา  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๘ 
 ๑ ๓. นายเสวี  พึ่งนุสนธิ์  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๙  
 ๑ ๔. นายบุญเรือน ปู่น้อย   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๙  
 ๑ ๕. นางสุภาพ  ช่ืนยินดี   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๐  
 ๑ ๖. นางสาวสุทร  จันทา   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๑  
 ๑ ๗. นายอานนท์  สร้อยจอม  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๒  
 ๑๘. นายวิโรจน์  พุฒมหา   สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๒ 
 ๑๙. พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง  เลขานุการสภา อบต.ก าแพงแสน  
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายทวี  ทองดอนเอ  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๐  (ลาป่วย) 
 ๒. นายสักก์ธนพล จิระนิธิโชค  สมาชิก อบต.ก าแพงแสน หมู่ท่ี ๑๑  (ลากิจ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายธงชัย  โชคด ารงสุข  นายก อบต.ก าแพงแสน  
 ๒. นางสมใจ  สระป้อมแก้ว  รองนายก อบต.ก าแพงแสน  
 ๓. นายจักรพงษ์  ประพันธ์วิทยา  รองนายก อบต.ก าแพงแสน  
 ๔. นายนพเมศฐ์  จิตติเจริญฤทธิ์  เลขานุการนายก อบต.ก าแพงแสน 
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๕. นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์  มะโนนุกูล  นักบริหารงานท่ัวไป ๖   
รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดฯ 

 ๖. นางสาวบุษยา  แซ่คู   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 ๗. นายประยุทธ  สุขเกษม   ครู กศน.ต าบลก าแพงแสน  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว พันจ่าตรีมานะ บางสวนหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท า
หน้าท่ี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ได้เชิญ นาย ณัฐพงศ์  ทิพวัลย์  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน กล่าวเปิดประชุมและได้เสนอให้ท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง : ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง : เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 

๒๕๕๗ 
ประธานสภาฯ ~ ตามประกาศอ าเภอก าแพงแสน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ใน
ระหว่างวันท่ี ๑๕  ~ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗ เรื่อง พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเรื่องอื่นๆ อ าเภอก าแพงแสน
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๓๖ (๓) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๗ ระหว่าง
วันท่ี ๑๕ ~ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง : สมาชิกสภาฯ ลาป่วย 
ประธานสภาฯ ~ ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลาประชุม จ านวน ๒ คน คือ  

     (๑) นายทวี ทองดอนเอ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑๐ ลาป่วย  
     (๒) นายสักก์ธนพล  จิระนิธิโชค สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑๑ ลากิจ 

ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ ~ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน พิจารณารายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 
๒ ประจ าปี ๒๕๕ ๗ เม่ือวันศุกร์ ท่ี ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

มติท่ีประชุม ~ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕ ๗ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง : เพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ เรื่อง : คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประธานสภาฯ ~ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จะด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทนคณะกรรมการฯ ท่ีจะหมดวาระ ขอเชิญ พ.จ.ต.
มานะ บางสวนหลวง ปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 

พ.จ.ต.มานะ  บางสวนหลวง 
(ปลัด อบต.) 

~ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ได้ด าเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสน ไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ บัดนี้ คณะกรรมการฯ จะหมดวาระในวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงต้องมีการเลือกคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่ เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
     (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน
กรรมการ 
     (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี จ านวน ๒ คน  เป็นรองประธานกรรมการ 
     (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมาย จ านวน ๒ 
คน  เป็นกรรมการ 
     (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี  เป็นกรรมการ 
     (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ีท่ีคัดเลือกกันเอง 
จ านวน ๒ คน  เป็นกรรมการ 
     (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือก
กันเอง จ านวนไม่เกิน ๕ คน  เป็นกรรมการ 
     (๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นท่ี จ านวน ๑ คน (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ 
     (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บริหารสูงสุด
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     (๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วน
สาธารณสุขหรือท่ีเรียกช่ืออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ี
อื่นท่ีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ   

      ให้สาธารณสุขอ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาลในพื้นท่ี  เป็นท่ีปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน 
     การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วน
ร่วมของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 
     กรณีในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีหน่วยบริการปฐมภูมิ
มากกว่า ๒ แห่ง ให้น าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้เพื่อ
คัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
     ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓)-(๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) 
จ านวน ๒ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรรมการคนท่ีหนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการพร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือกให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือส านักงานเขตออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุนต่อไป 
     ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี เมื่อกรรมการอยู่ในต าแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้
มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการท่ีครบวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี ท้ังนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
     ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการด าเนินการ
คัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
     ในกรณีท่ีประธานกรรมการมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ตามล าดับ แต่กรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่มีหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นประธานกรรมการแทน 
     กรรมการ (๒) (๔)-(๗) ท่ีมาจากการคัดเลือก นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (๑) ตาย 
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     (๒) ลาออก 
     (๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ีอื่น 
     (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
     (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
     (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
     กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและด าเนินการ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้น้ันมีสิทธิช้ีแจงต่อท่ี
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนั้น 
     (๒) ออกระเบียบท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และ
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะท างานหรือผู้ด าเนินงาน 
ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และไม่เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่ี
คระกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 
     (๓) ควบคุมและก ากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การจัดท าบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด 
     (๔) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามแผนงาน โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพก าหนด 
     (๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นท่ีสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขท้ังบ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
     (๖) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับปัญหา
สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงาน
การรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณให้ส านักงานสาขาจังหวัด ส านักงานเขต ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 
     (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
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ได้ตามความจ าเป็น และให้อนุกรรมการหรือคณะท างานท่ีได้รับแต่งตั้ง ได้รับ
ค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน ตาม
ระเบียบของคณะกรรมการกองทุน        

ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
ประธานสภาฯ ~ ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จ านวน ๒ 
ท่าน พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นายเท่ียง  พึ่งนุสนธิ ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๙) 

~ ขอเสนอ นายเสวี พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๙ โดยมีผู้รับรอง ๒ 
ท่าน คือ 
     (๑) นางอรกัญญา ปู่น้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒ 
     (๒) นายวิสูติ ฉิมพาลี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๗ 

นายเด่น  สรงกระสินธุ ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๖) 

~ ขอเสนอ นายวัชระ ซิ่วเกษร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๒ โดยมีผู้รับรอง ๒ 
ท่าน คือ 
     (๑) นาเสวี พึ่งนุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๙ 
     (๒) นายสมาน เหล็งปก สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๘ 

ประธานสภาฯ ~ จะมีท่านใดเสนอใครอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ จึงขอ มติท่ีประชุมให้
ความเห็นชอบต่อไป 

มติท่ีประชุม ~ เห็นชอบให้ นายเสวี พึ่งนุสนธิ์ และ นายวัชระ ซิ่วเกษร เป็นตัวสมาชิกสภาฯ 
เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสน โดยคะแนนผู้มาประชุม ๑๘ คน เห็นชอบ ๑๗ เสียง งดออกเสียง 
๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ~ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง : อื่นๆ 
 ๔.๑ เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 
ประธานสภาฯ ~ ในวันนี้ นายประยุทธ สุขเกษม ครู กศน.ประจ าต าบลก าแพงแสน จะมา

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ขอเชิญช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 
นายประยุทธ  สุขเกษม 
(ครู กศน. ประจ าต าบล) 

~ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอก าแพงแสน จะ
รับสมัครนักศึกษาในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ใช้ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือใช้ระยะเวลา 
๘ เดือน ต้องสอบผ่านท้ังหมด ๙ วิชา สอบท่ีศูนย์ฯ นครปฐม และต้องจัดท า
แฟ้มสะสมงาน มีการสัมมนา และมีค่าใช้จ่าย ๑,๕๐๐ บาท ได้วุฒิเทียบเท่า ม.
๖ และระดับ ปวส. เรียนจบภายใน ๑ ปี ตอนนี้มีเปิดสอนท่ีต าบลกระตีบและ
วังน้ าเขียว มีค่าใช้จ่ายเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท จนจบหลักสูตร รับสมัครถึงเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นายประยุทธ สุขเกษม เบอร์
โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๙๗๕๗๐๗    

ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
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 ๔.๒ เรื่อง : เล้ียงเกษียณอายุราชการนายอ าเภอก าแพงแสน 
นายธงชัย  โชคด ารงสุข 
(นายก อบต.ก าแพงแสน) 

~ เนื่องจาก นายอ าเภอประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธ์ จะเกษียณอายุราชการ ใน
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทางอ าเภอก าแพงแสนได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการ ในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมงาน 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ท่ีว่าการอ าเภอก าแพงแสน  

ท่ีประชุม ~ รับทราบ 
ประธานสภาฯ ~ จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 

 
 
 (ลงช่ือ) พันจ่าตรี    

       (         มานะ  บางสวนหลวง ) 
         เลขานุการสภา อบต.ก าแพงแสน 
              ผู้จดรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)       
       (      นายณัฐพงศ์  ทิพวัลย์ ) 

  ประธานสภา อบต.ก าแพงแสน 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


