สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐ หมายเลขทะเบียน ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๐-๙๙๓๐-๐๐๑๐๒-๓๒-๑ โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ เว็บไซต: www.get-u.org

ที่ สขท. ๑๓๒ / ๒๕๖๐
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง

ขอเชิญเขารับการฝกอบรมและสั มมนาเรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการปฏิ บัติ หนา ที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ”

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตํา บล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรั บ

จํานวน ๑ ชุด

ดวยในหว งเวลาที่ผ านมาองคก รปกครองส วนทอ งถิ่ นได รับการทั กท วงจากการปฏิ บัติ หน าที่ จากหนว ย
ตรวจสอบ เช น สํ า นัก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น (สตง.) ทั ก ท วงและเรี ยกเงิน คื น คณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริ ตแหงชาติ ชี้มูล ความผิ ดทางอาญาและวิ นัยทั้ งผู บริห ารท องถิ่น และขา ราชการสวนทอ งถิ่ น
เปน จํ านวนมาก จนทํ าให ผู ปฏิ บัติ ในองค กรปกครองส วนท องถิ่น เกิ ดความกลั วและไม ก ลา ที่จะปฏิ บัติ หน า ที่ใ ห
เต็มศั กยภาพ อั นนํา ไปสู การใหบริ การประชาชนไมมีประสิทธิภาพ ทั่ วถึง และทันเหตุการณปญหาที่เกิ ดขึ้น ซึ่งไม
เป น ไปตามเจตนารมณ ข อง การจั ด ตั้ ง อง ค ก รปกครอ งส ว นท อ งถิ่ น ประกอ บกั บ การเรี ยกเงิ น คื น ตาม
พระราชบัญ ญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญ ญัติค วามรั บผิดของเจา หนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ องค กรปกครองสวนทองถิน่ สว นใหญ ยังไม มีความรูค วามเชี่ ยวชาญเพี ยงพอทําให เกิดประเด็น ปญหาการ
ฟองรองระหวางหนวยงานกับขาราชการสวนทองถิ่นจํ านวนมาก
ดังนั้น เพื่อ เปนการเพิ่ม พูนความรู ความเขาใจในเรื่ องดัง กลา วขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่ นแห ง
ประเทศไทย จึง ได จัด โครงการฝ กอบรมและประชุ มสั ม มนา เรื่ อง “ป ญ หาอุ ปสรรคและแนวทางแก ไ ขการ
ปฏิ บั ติ ห นา ที่ ข ององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น : กรณี ศึก ษาขอ ทั ก ท วงของหน วยตรวจสอบ” ขึ้น ใน
ระหว างวั นที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด ถนนราชวิ ถี เขตบางพลั ด (เชิงสะพานกรุ งธน)
กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สมาคมขา ราชการส วนทอ งถิ่ น แห งประเทศไทย จึง เรียนมาเพื่อ ขอเชิญ ท าน พรอ มด ว ย รอง
ผูบริ หารทอ งถิ่ น เลขานุ ก ารผู บริห ารท อ งถิ่น ประธานสภาท องถิ่ น รองประธานสภาท อ งถิ่น เลขานุ ก ารสภา
ทอ งถิ่ น สมาชิ ก สภาทอ งถิ่น ข าราชการส วนท องถิ่ นทุ ก ตํ าแหน ง ทุ ก ระดับ ทุ ก ประเภท รวมทั้ง ลู กจ า งประจํ า
และพนั ก งานจ า ง ที่ ทา นเห็ น สมควรพึ ง ได รับการเพิ่ ม พู น ความรูต ามโครงการนี้ เข า รั บการฝ ก อบรมฯตาม
โครงการดั งกลา ว ทั้ งนี้ ผู ประสงคเข ารั บการฝ กอบรมฯ สามารถสง แบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓๓๒๑๗๓๓ หรือ ทางอี เมล getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ID: @getu2553 (กรุณ าใส @ นํ าหน า ด ว ย)
ภายในวั นที่ ๘ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ สํา หรั บค าลงทะเบียนใหนํ าเงิ นสด หรื อนํ าเช็ค สั่ง จา ยในนาม “สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” ไปชําระหนางาน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง มาดว ยพรอ มนี้
/ ทั้งนี้.....

-๒ทั้ ง นี้ ผู เข า รั บ การฝ ก อ บรมฯ สามารถเบิ ก จ า ยค าลง ทะเบี ยน จากต น สั ง กั ด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว าด ว ยค าใชจา ยในการฝ ก อบรม และการเขา รับการฝ กอบรมของเจ าหน าที่ ทองถิ่ น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) (อัตราวัน ละ ๖๐๐ บาท) สํา หรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ ยเลี้ ยงและคาเช าที่พั ก สามารถ
เบิ ก จ ายได ตามสิ ทธิ ต ามนั ยของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ย ค า ใช จายในการเดิน ทางไปราชการของ
เจ า หน าที่ ทอ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ฉบั บที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํ า หรั บห อ งพั ก สมาคมฯมิ ไ ด
จัดเตรียมไวให ขอให ผูเข ารับการฝ กอบรมฯติ ดต อสํ ารองห องพั กด วยตนเองที่ โรงแรมริเวอร ไซด แผนกสํา รอง
ห อ งพั ก โทรศั พ ท 0-2883-1588 ต อ 1016 (สามารถดาวน โหลดแบบฟอร ม สํ า รองห อ งพั ก ได ที่ เ ว็ บ ไซ ด
www.thailocalgov.com) หรือ สอบถามเพิ่มเติมได ที่ คุ ณเลรา หั วหน าฝายขาย โทร. ๐๘๙-๗๗๙-๖๙๕๒ / ๐๘๑๖๔๖-๖๗๕๕ (กรุณ าแจ งด วยวา เป นโครงการอบรมสั มมนาของสมาคมข าราชการสว นท องถิ่ นฯ) หรื อดาวน โหลด
รายละเอี ยดต างๆ เพิ่ มเติม ได ที่เว็บไซตส มาคมข าราชการส ว นท องถิ่ นแหง ประเทศไทย (www.get-u.org) หรื อ
เว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุ คลากรทองถิ่ น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก ) ,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน)
E-mail: getu2553@gmail.com

โครงการฝกอบรมและประชุ มสัมมนา
เรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางแก ไขการปฏิบัติ หนา ที่ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
: กรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
ดวยในห วงเวลาที่ ผานมาองค กรปกครองส วนท องถิ่นไดรับการทักท วงจากการปฏิบัติหน าที่จากหนว ย
ตรวจสอบ เช น สํ านั กงานการตรวจเงิ นแผน ดิ น (สตง.) ทัก ท วงและเรียกเงิน คืน คณะกรรมการป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ต แห งชาติ ชี้มู ล ความผิ ด ทางอาญาและวิ นั ยทั้ ง ผู บริ ห ารท อ งถิ่ น และข า ราชการส ว น
ทอ งถิ่ นเป น จํานวนมาก จนทํ าให ผูปฏิ บัติ ในองค ก รปกครองส วนทอ งถิ่ นเกิด ความกลั วและไม กล าที่ จะปฏิ บัติ
หน าที่ ให เต็ มศั กยภาพ อั นนํ าไปสู การใหบริก ารประชาชนไม มีประสิทธิ ภาพ ทั่ว ถึง และทัน เหตุ การณ ปญหาที่
เกิด ขึ้ น ซึ่ ง ไมเปน ไปตามเจตนารมณ ข องการจั ดตั้ งองคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น ประกอบกั บการเรียกเงิน คื น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ปฏิ บัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บผิ ด ขอ ง
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ องค กรปกครองสวนทอ งถิ่น สวนใหญ ยัง ไมมี ความรูค วามเชี่ยวชาญเพียงพอทําใหเกิ ด
ประเด็นปญหาการฟองรองระหวางหนวยงานกับข าราชการสวนทองถิ่นจํ านวนมาก
ดังนั้ น เพื่ อเปน การเพิ่ ม พูน ความรูค วามเข าใจในเรื่ องดัง กล าวขา งต น สมาคมข าราชการสว นท อ งถิ่ น
แห งประเทศไทย จึ งไดจัดโครงการฝ ก อบรมและประชุม สัม มนา เรื่อ ง “ป ญ หาอุป สรรคและแนวทางแกไ ข
การปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ” นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพือ่ เพิ่มพูนความรู ความเขาใจและประสบการณ ในการแก ไขปญ หาอุ ปสรรคในการปฏิ บัติหน าที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีที่ไดรับการทักทวงจากหนว ยตรวจสอบ
๒.๓)เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติใหเปน ไปตามพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจา หนา ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒.๓)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมฯนําความรู ไปปรั บใชกั บตํ าแหนง หน าที่ของตนเองแตล ะองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการใหบริการแก ประชาชน
๓.ที่ปรึกษาโครงการ
๑)ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓)นายชวลิต สาสกุล
อดีตหัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องรองทุกข
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
๔)นายนิติธรรม แกลวกลา
นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย
1

๔.ผูรับผิดชอบโครงการ
-สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย จํานวน ๒๐๐ คน ประกอบดวย
๕.๑)ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิน่
๕.๒)ประธานสภาทองถิ่ น รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตํา บล
๕.๓)ข าราชการส วนทอ งถิ่ น ทุก ตํ าแหน ง ทุ ก ประเภท ทุก ระดับ ในสั งกั ดองค การบริห ารสว นจั งหวั ด
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตํ าบล
๕.๔)ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรได รับการพัฒนาเพิ่ มพูนความรู
ในสังกัดองคการบริหารสวนจัง หวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดตามกํา หนดการแนบทา ยโครงการ)
๗.งบประมาณ
-จั ด เก็ บ เป น ค า ลงทะเบี ยนจากผู เข ารั บ การฝ ก อบรมฯคนละ ๑,๒๐๐ บาท สํ า หรั บจ า ยเป น ค า
เอกสารประกอบการฝ ก อบรม ค าวิ ทยากร ค า ผูช วยวิ ทยากร ค า ตอบแทนเจา หนา ที่โ ครงการ ค าบริห าร
โครงการ ค า ห อ งประชุ ม ค า อาหารกลางวั น ค าอาหารวา ง ค า ประชาสัม พั น ธ และค า ใช จา ยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวขอ งสํ า หรั บการบริห ารโครงการ โดยผูเข า รับการฝ ก อบรมสามารถเบิ กจ ายค าลงทะเบียนจากต น สัง กั ด
ไดต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยค าใช จา ยในการฝ กอบรมและการเข ารั บการฝ ก อบรมของเจ าหนา ที่
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สํ าหรั บค า พาหนะเดิ น ทาง ค า เบี้ ยเลี้ ยง และค า เช า ที่ พั ก สามารถเบิ ก จ า ยได ต ามสิ ทธิ ต ามนั ยขอ ง
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด ว ย ค า ใช จายในการเดิ นทางไปราชการของเจา หน าที่ ทอ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๕
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ผูผานการฝกอบรมและสัมมนามีความรู ความเขา ใจในเรื่องที่ จัดฝกอบรมฯมากยิ่งขึ้น และสามารถนํา
ความรู ทักษะ ประสบการณที่ได รับไปปรั บใชกั บตํ าแหนงหน าที่ของตนเองใหเกิด ประสิ ทธิภ าพตอองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและการใหบริก ารประชาชนมากยิ่งขึ้นกวา เดิม
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุภาวัตร ศิริบูรณ)
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง ประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่ นแหง ประเทศไทย
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กําหนดการโครงการฝกอบรมและประชุมสั มมนา
เรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางแก ไขการปฏิบัติ หนา ที่ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
: กรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ
ระหวางวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ลงทะเบียน - ชําระเงินคาลงทะเบียน – รับเอกสาร
วันศุกรที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติหน าที่ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ (สตง./ป.ป.ช.)”
โดย นายบรรณ แกวฉ่ํา นิติกรชํานาญการ อบจ.พระนครศรีอยุธ ยา
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางแกไขกรณีไดรับการทักทวงจากหนวยตรวจสอบ”
โดย นายบรรณ แกวฉ่ํา นิติกรชํานาญการ อบจ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หัวใจสําคัญในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙” โดย นายนิติธรรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชั ย
จังหวัดบุรีรัมย (นิติกรจิตอาสา-เครือขา ยวิชาการบุรีรัม ย)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประชุมสัมมนา เรื่อง “ปฏิบัติอยางไรใหถูกตองตามขั้น ตอนและวิธีการตาม
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙” โดย นายนิติธรรม แกลวกลา
นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย
วันเสารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมและสัมมนา
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางแกไขในการบริห ารงานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง การพัสดุ และการเบิกจายเงิน ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีศึกษาขอทักทวงของสํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน
และกองตรวจสอบฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ น”
โดย วิทยากรจากกองตรวจสอบฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ น
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-เดินทางกลับภูมิลําเนา
------------------------------------------------หมายเหตุ.- -กําหนดการและวิทยากร อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจํ าเปน
-การแตงกาย ชุดสุภาพ

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรมและประชุมสั มมนา
เรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางแก ไขการปฏิบัติ หนา ที่ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
: กรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ
ระหวางวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อํา เภอ..........................จังหวัด ......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................ E-mail .......................................................
ชื่อ-สกุลผูประสานงาน.................................................................ตําแหนง ..................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน..........................................ID Line: (ถามี) ................................................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารวมอบรมและสัมมนาฯ จํานวน............คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

√)
มุสลิม

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย

ทั่วไป

เจ

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.-กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน @getu2553
(กรุณาใส @ ดานหนา ID Line ดวย) ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสําหรับคาลงทะเบียนสามารถนําไปชําระเงิน
ในวันลงทะเบียนวันแรกได หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือ
ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔

