สรุปมติคณะกรรมการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันเสารที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมสํานักงานใหญ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
และทางไกลผานวีดีโอคอล ไลนกลุมประธานภาค/จังหวัด
---------------------๑)รับทราบผลการดําเนินงานของสมาคมฯในรอบปบัญชี ๒๕๖๐ (เบื้องตน)
-ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/ประชุมสัมมนาในปบัญชี ๒๕๖๐
รวม ๓๗ โครงการ มีโครงการที่ขาดทุนอยูจํานวน ๔ โครงการ ซึ่งสวนใหญเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานหรือ
กิ จ กรรมของสมาคมฯ เช น โครงการเทคนิ ค การบริ ห ารงบประมาณ การพั ส ดุ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ โ รงแรมริ เ วอร ไ ซด
กรุงเทพมหานคร เมื่ อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่ อรองรับ คณะกรรมการสมาคมเขารวมกิจกรรมในการ
เดินทางไปยื่นหนังสือตอหนวยงานตางๆ เปนตน โดยภาพรวมสมาคมฯมีรายรับจากการจัดอบรม๒๐,๐๗๐,๐๐๐ บาท มี
รายจ ายตามโครงการจํานวน ๑๔,๑๖๕,๒๕๒ บาท ภาษี หัก รอยละ ๒ จํานวน ๔๐๑,๔๐๐ บาท สนับ สนุน องค ก ร
เครือขายหรือชวยเหลือบุคคลตางๆ ตามวัตถุประสงคการจัดโครงการ จํานวน ๙๓๔,๒๔๕ บาท คงเหลือกําไรสุทธิจาก
การจัดอบรมซึ่งตองจัดสรรเปนเงินกองทุนตางๆ จํานวน ๔,๕๖๙,๑๐๓ บาท
๒)รับทราบความคืบหนาการใหความชวยเหลือพนักงานสวนทองถิ่น กรณีบัญชีการสอบ
จังหวัดแมฮองสอน และอุดรธานี
-ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานชวยเหลือขาราชการในจังหวัดแมฮองสอน โดยในวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สมาคมฯจะนําขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งและขอรับรองบัญชีมาเลื่อนระดับให
สูงขึ้น จากบัญชีการสอบของอบต.ในเขตจังหวัดแมฮองสอนเดินทางไปกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ขอเขาพบ รมว.มหาดไทย
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรองขอความเปนธรรม กรณี ก.อบต. (ก.ลาง) มีมติใหยกเพิกถอนบัญชีการ
สอบของอบต.ทั้ง ๘ แหงของจังหวัดแมฮองสอน สําหรับการใหความชวยเหลือผูที่ถูกเพิกถอนบัญชีการสอบของจังหวัด
อุดรธานีน้นั อยูระหวางใหทีป่ รึกษาฝายกฎหมาย (นายณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ์) ทนายความ เปนผูเขาไปชวยเหลือทาง
กฎหมาย และสมาคมฯไดติดตามผลการดําเนินการอยางใกลชิด
๓)รับทราบผลการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขา ราชการสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย
-ที่ประชุมรับทราบยอดสมาชิกซึ่งยังไมถึง ๑๐๐ คน โดยกรรมการสมาคมขาราชการสวน
ทองถิน่ แหงประเทศไทย สวนใหญไมสมัครเปนสมาชิก จึงขอความรวมมือกรรมการสมาคมฯไดสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดวย
๔)รับทราบการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญสมาคมฯประจําป ๒๕๖๑
-ที่ประชุมรับทราบการเตรียมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) ชื่อโครงการ : โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๖๑ เรื่อง “การกระจาย
หนาที่และอํานาจ การเลือกตั้งทองถิน่ การบริหารงานบุคคลทองถิ่น สูการปฏิรูปและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
(๒) วัน/เดือน/ป : ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
(๓) สถานที่ : หอประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ และโรงแรมคริสตัล อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่
(๔) วิทยากร ประกอบดวย
-ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตทองถิ่นไทยกอนและหลังการเลือกตั้ง”

โดย ศาสตราจารย วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
-บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งทองถิ่นตามกฎหมายใหม”
โดย ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือผูแทน
-บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสําคัญของกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กับการเตรียมการเลือกตั้งทองถิ่น” โดย วิทยากรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
-บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปทองถิ่นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”
โดย ประธานคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน หรือผูแทน
-บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลทองถิ่นภายใตกรอบ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” โดย ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ หรือผูแทน
-สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกระจายหนาที่และอํานาจสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น : ยังมีความหวังอยูหรือ?” โดย ผูแทนจาก
-สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น สภานิติบัญญัติแหงชาติ
-นักวิชาการดานรัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร
-สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
-ดําเนินรายการ โดย ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาททองถิ่นไทยกับการพัฒนาประเทศใหมั่นคง มัง่ คั่ง
และยั่งยืน” โดย อาจารย ดร.อภิชาติ ดําดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกระบี่
-สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาระบบแทงในการบริหารงานบุคคลทองถิน่
และทางออกที่พึงประสงค” โดย ทีมงานวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-ประธานฯแจงเพิ่มเติมวา วันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ จะเดินทางไปประสานงานเรื่อง
สถานที่ เรื่องอาหารกลางวัน/เบรก รวมทั้งสํารวจสถานที่พักเพื่อรองรับผูเขารวมประชุมสัมมนา
๕)รับทราบการสนับสนุนโครงการ “กาวคนละกาว” เพื่อโรงพยาบาลของรัฐ ๑๑ แหง
-สมาคมฯไดนําเงินจํานวน ๒๙,๙๙๙ บาท มอบให คุณตูน บอดี้สแสม หรือนายอาทิวราห คง
มาลัย ที่จังหวัดเชียงราย เพือ่ สมทบทุนตามโครงการกาวคนละกาวเพือ่ ๑๑ โรงพยาบาลของรัฐ โดยเงินดังกลาวไดรบั
การบริจาคจากผูเขาอบรม/สัมมนากับสมาคมฯในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ทีผ่ านมา รวมทัง้ สมาคมฯ
สมทบทุนสวนหนึ่ง นายกสมาคมฯสมทบสวนหนึ่ง
๖)การจัดทําบุญอาคารเก็บพัสดุ และสืบชะตาสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯ
-ที่ประชุมรับทราบการจัดทําบุญอาคารเก็บพัสดุฯวันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๑) สมาคมฯไดรบั
ความรวมมือจากกรรมการสมาคมฯสวนหนึ่งรวมเปนเจาภาพในการจัดทําบุญในครัง้ นี้ ประกอบดวย
๑)นายพิพฒ
ั น วรสิทธิดํารง นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
๑,๐๐๐ บาท
๒)นายชูศกั ดิ์ คําลน ประธานฯภาคอีสานใต
๓,๐๐๐ บาท
๓)นางรัตนา ลีลาดี กรรมการประจําจังหวัดแมฮองสอน
๑,๐๐๐ บาท
๔)นางละเอียด ศรีลอม กรรมการประจําจังหวัดเชียงใหม**
๑,๐๐๐ บาท
๕)นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ อุปนายกสมาคมฯ
๑,๐๐๐ บาท

๖)นางสาวออมทรัพย เวชยันตวานิชชัย กรรมการประจําจังหวัดมุกดาหาร
๑,๐๐๐ บาท
๗)นางสาวพนมพร โถตันคํา กรรมการประจําจังหวัดนครพนม
๑,๐๐๐ บาท
๘)นายวิรัตน อรรควงษ ประธานฯจังหวัดกําแพงเพชร
๑,๐๐๐ บาท
๙)นายคมเดช อัยยตระกูล นายกอบต.บงตัน อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
๑,๐๐๐ บาท
๑๐)นายวัชนชัย ปญบือ รองนายกอบต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
๑,๐๐๐ บาท
๑๑)วาที่ ร.ท.ชูชาติ จันทรแกว กรรมการกลาง
๑,๐๐๐ บาท
๑๒)นางสาวลัดดา คงสมเพชร กรรมการและประชาสัมพันธ
๕๐๐ บาท
๑๓)นายชาญขณา แขวงอินทร ประธานฯจังหวัดนครปฐม
๕๐๐ บาท
๑๔)นางสาววิริศิรินทร ประนอมเชย กรรมการประจําจังหวัดสมุทรปราการ
๕๐๐ บาท
๑๕)นางรัตนา ลีลาดี กรรมการประจําจังหวัดแมฮองสอน
๕๐๐ บาท
๑๖)นางสาวขวัญใจ เปอยหนองเข ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ
๕๐๐ บาท
๑๗)พ.จ.อ.วิรัตน พุฒิเกิดพันธุ ประธานฯจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๐๐ บาท
๑๘)ส.อ.เจตนิพัทธ จริยา อุปนายกสมาคมฯ
๕๐๐ บาท
๑๙)นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี ประธานฯภาคเหนือตอนบน
๕๐๐ บาท
๒๐)นางสาวมณฑกานต ยุทธไกร กรรมการกลาง
๕๐๐ บาท
๒๑)นางสุภาวัตร ศิริบรู ณ เหรัญญิกสมาคมฯ
๕๐๐ บาท
๒๒)นายฉัตรชัย ถนอม กรรมการกลาง
๕๐๐ บาท
๒๓)แมหนุย กลุมสตรีแมบาน บานสันปาสัก ตําบลหนองแฝก
๕๐๐ บาท
๗)อนุมัติเพิม่ คาจางเจาหนาที่สมาคมฯ
-ที่ประชุมอนุมัติใหเพิม่ คาจางแกเจาหนาที่สมาคมฯยอนหลังไปตั้งแตวนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ดังนี้
๑)นางสาววลัยพร แปงกาศ ตําแหนง เจาหนาทีป่ ระสานงานและฝกอบรม คาจางปจจุบัน
เดือนละ ๑๔,๖๔๑ บาท เพิม่ รอยละ ๘ เปนเงิน ๑,๑๗๑ บาท รวมคาจางรายเดือน ๑๕,๘๑๒ บาท
๒)นางสาวรุงทิวา ใจเย็น ตําแหนง เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี คาจางปจจุบนั
เดือนละ ๑๑,๙๗๙ บาท เพิ่มรอยละ ๑๐ เปนกรณีพิเศษ เปนเงิน ๑,๑๙๘ บาท รวมคาจางรายเดือน ๑๓,๑๗๗ บาท
๓)นายพีรพงษ บุญมา ตําแหนง เจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล คาจางปจจุบัน เดือนละ ๑๑,๙๗๙
บาท เพิ่มรอยละ ๙ เปนเงิน ๑,๐๗๘ บาท รวมคาจางรายเดือน ๑๓,๐๕๗ บาท
๘)อนุมัติใหเงินรางวัลประจําปสําหรับเจาหนาที่สมาคมฯ
-ที่ประชุมอนุมัติใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ หรือเงินรางวัลประจําปสําหรับ
เจาหนาที่สมาคมฯ เปนการจายครั้งเดียวดังนี้
๑)นางสาววลัยพร แปงกาศ ตําแหนง เจาหนาทีป่ ระสานงานและฝกอบรม ๕,๐๐๐ บาท
๒)นางสาวรุงทิวา ใจเย็น ตําแหนง เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี ๕,๐๐๐ บาท
๓)นายพีรพงษ บุญมา ตําแหนง เจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล ๕,๐๐๐ บาท
๔)นายตะวัน อินตะวงศ เจาหนาที่ชวยงานชั่วคราว ๓,๐๐๐ บาท
๙)ความเห็นชอบแตงตั้งประธานฯประจําจังหวัด ๒ จังหวัด

(๑) พ.จ.อ.กฤษณะ แกวเกตุ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา เปน ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ ประจําจังหวัดสงขลา
(๒) นายวิรัตน พึง่ โพธิ์ทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี เปน ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ ประจําจังหวัดราชบุรี
๑๐)อนุมัติราคากลางโครงการกอสรางอาคารสโมสรคนทองถิน่ และแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ
-ที่ประชุมอนุมัติราคากลางโครงการกอสรางอาคารสโมสรคนทองถิน่ ตามที่คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมคํานวณใหม เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๐๘,๕๗๕.๘๔ บาท
-อนุมตั ิดําเนินการจัดหาผูรับจางโดยใชวิธีคัดเลือกจากผูประกอบการ โดยการประกาศ
เชิญชวนผูมีคณ
ุ สมบัติเขารวมเสนอราคาโดยอางอิงกับหลักเกณฑการเสนอราคาหรือประกวดราคาของทางราชการ
-อนุมตั ิแตงตั้งกรรมการและบุคคลผูเชีย่ วชาญเปนกรรมการคัดเลือกผูประกอบการ
ประกอบดวย
๑)นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เปนประธาน
๒)อุปนายกสมาคมฯคนที่ ๑ (สิบเอกเจตนิพทั ธ จริยา)
เปนรองประธาน
๓)วิศวกร เทศบาลตําบลแมแจม อ.แมแจม จ.เชียงใหม
เปนกรรมการ
๔)นายดํารงคชัย ไชยมงคล นิติกร อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม เปนกรรมการ
๕)นางสุภาวัตร ศิริบูรณ กรรมการและเหรัญญิก
เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยมีอํานาจใหดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการทีม่ ีความเหมาะสม มีความนาเชื่อถือ เขา
ดําเนินการรับจางกอสรางอาคารสโมสรคนทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวนั ไดรับการแตงตั้ง
๑๑)อนุติใหจัดซื้อรถยนตสวนกลาง สําหรับใชในงานสมาคมฯ
-ที่ประชุมอนุมัติใหจัดซื้อรถยนตกระบะ สี่ประตู โดยใหคัดเลือกจากยี่หอ TOYOTA หรือ Isuzu
ในวงเงินไมเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ใหหักจายจากเงินกองทุนเพื่อการบริหารและพัฒนาสมาคมฯ ในปบัญชี ๒๕๖๑ ทั้งนี้
จะสามารถจัดซื้อไดเมื่อไหรอยางไร ใหนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯคนที่ ๑ และเหรัญญิกสมาคม รวมกันพิจารณา
ตอไป
๑๒)อนุมัติยกหนี้ใหกรรมการสมาคมฯที่เสียชีวิต
-อนุมตั ิยกหนี้ใหนายวิรตั น พิกุลศรี กรรมการและวิชาการ ซึ่งไดรบั เหรียญในหลวงทรงกลอง
ไปจําหนายจํานวน ๑๐๓ เหรียญ เปนยอดเงินทั้งสิ้น ๓๐,๙๐๐ บาท โดยไมตองเรียกเก็บจากผูใดอีก
๑๓)เห็นชอบใหจัดทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนกอสรางอาคารสโมสรคนทองถิ่น
ครั้งที่ ๒
-ที่ประชุมเห็นชอบใหขอความรวมมือกับคณะกรรมการทีป่ รึกษา คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการภาค และคณะกรรมการประจําจังหวัดทุกจังหวัด ทุกคณะ ทุกคน ไดรวมแรงรวมใจกันจัดตั้งกองผาปา
สามัคคี จังหวัดละ ๑ กอง และที่กองกลางอีก ๑ กอง โดยใหคณะกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัดไดประสานขอ
ความอนุเคราะหจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิน่ หรือผูทรงคุณวุฒิในแตละจังหวัด
เปนเจาภาพทอดผาปารวมกัน โดยสมาคมฯจะรับผิดชอบจัดพิมพซองผาปาใหแตละจังหวัด โดยแตละจังหวัดจะใช
คณะกรรมการทอดผาปาแตละจังหวัดเอง และแตละจังหวัดสามารถกําหนดวันทอดผาปาไดเอง โดยไมจําเปนตองเปน

วันเดียวกัน โดยจัดทอดที่จงั หวัดใครจังหวัดมัน เมื่อทอดเสร็จแลว ใหนํายอดเงินมารวมกันเปนยอดใหญในการจัด
ทอดผาปาของสวนกลางในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานใหญสมาคมฯ
๑๔)อนุมัติปรับปรุงอาคารพัสดุเปนหองประชุม
-ที่ประชุมอนุมัติใหปรับหองเก็บพัสดุหองใหญเปนหองประชุมเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ จัดอบรมแกบุคคลทั่วไปในขนาดไมเกิน ๕๐ คน จึงขออนุมัตใิ หดาํ เนินการปรับปรุง โดยจําเปนตองจัดหา
ครุภัณฑเพิม่ เติม เชน โตะ เกาอี้ ผามาน เปนตน
๑๕)อนุมัติตดั โอนเงินกําไรปบัญชี ๒๕๖๐
-ที่ประชุมอนุมัติใหโอนเงินเหลือจายจากการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนาประจําปบญ
ั ชี ๒๕๖๑
ไปสมทบกองทุนดังตอไปนี้
(๑) สมทบกองทุนกอสรางอาคารสโมสรคนทองถิ่น จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สมทบกองทุนเพื่อการบริหารและพัฒนาสมาคมฯ จํานวน ๕๖๙,๑๐๓ บาท

(ลงชื่อ)

ผูสรุปการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการสมาคมฯ ปฏิบตั ิหนาทีแ่ ทน เลขาธิการสมาคมฯ

(ลงชื่อ)

ประธานในทีป่ ระชุม

(นายพิพฒ
ั น วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

