ประวัตินายธีรเดช นรัตถรักษา
ชื่อ
นายธี รเดช นรัตถรักษา
บุตร นายสิทธิเดช – นางนิตยา นรัตถรักษา
ตาแหน่ งงาน นิติกร 8 วช (วิชาชีพ) องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
คุณวุฒกิ ารศึกษา อบรม
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 37 พ.ศ. 2527 นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปี พ.ศ. 2522
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 97
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายปกครอง เนติบณ
ั ฑิตยสภา
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้ น และระดับกลาง สานักงานศาลปกครอง รุ่นที่ 1
ตาแหน่ งงานอื่นๆ (ปั จจุบัน)
 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประเบียบเกี่ยวกับการปกครองท้ องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 คณะอนุกรรมาธิการการมีสว่ นร่วมและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนประจาจังหวัดพิษณุโลก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั พนักงานส่วนท้ องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
 รองประธานสหพันธ์ องค์ การข้ าราชการและลูกจ้ างท้ องถิ่น แห่งประเทศไทย
 ประธานสมาพันธ์ นิติกรภาครัฐ แห่งประเทศไทย
 ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายฯ ของ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2550
 สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมลูกจ้ างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งประเทศไทย
 คณะทางานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพิษณุโลก สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้ า
 ที่ปรึกษากฏหมายสภาเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก
ประสบการณ์ การทางาน (บางส่ วน)
 ประธานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั พนักงานส่วนท้ องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 ที่ปรึกษากฎหมายสานักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงยุติธรรม





ผู้ประนีประนอมประจาศาลจังหวัดพิษณุโลก
ให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายปกครองแก่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
พนักงานคดีปกครอง สานักงานศาลปกครองพิษณุโลก
พนักงานคดีปกครอง (คนแรก) ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ างานให้ คาแนะนาปรึกษาคดีปกครอง
สานักงานศาลปกครองกลาง

 พนักงานคดีปกครอง ศาลปกครองกลาง ตุลาการหัวหน้ าองค์คณะเรื่องการบริหารงานบุคคลและวินยั
 นิติกร และเจ้ าพนักงานปกครอง (รวม 15 ปี ) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น “กรุงเทพมหานคร”
 ทนายความอาสา สานักงานคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน กรมอัยการ
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การเป็ นวิทยากรให้ แก่ หน่ วยงานต่ างๆ อาทิ
 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรูปแบบพิเศษ “กรุงเทพมหานคร”
 สานักงานศาลปกครอง
 สภาทนายความ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ทั ้งในจังหวัดพิษณุโลกและในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
 หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างๆ
 องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ผลงานตีพิมพ์ ทางวิชาการ (บางส่ วน) โดย หนังสือสานักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
 "ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย รั ฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557" หนังสือเล่มนี ้ให้ เนื ้อหาที่สาคัญเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) 2557 และรวมบทความเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปท้ องถิ่นและเรื่องการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมซึ่งผู้เขียนได้ นาเสนอในแง่มุมต่างๆ สามารถใช้ เป็ นคู่มือของประชาชนและข้ าราชการใน
การเสนอความคิดเห็นประกอบการปฏิรูปประเทศในด้ านดังกล่าว
 “ความรู้ เกีย่ วกับกฎหมาย ศาลปกครองฉบับประชาชนและข้ าราชการทัว่ ไป” หนังสือเล่มนี ้ให้ เนื ้อหาที่
สาคัญเกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครอง สาหรับประชาชนและข้ าราชการทัว่ ไป กฏหมายจัดตั ้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยในเล่มได้ ให้ เนื ้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้ เป็ นหมวดหมู่ชดั เจน เข้ าใจง่าย เหมาะ
สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาวิชากฎหมายดังกล่าว และประชาชนผู้ที่สนใจหรือต้ องเกี่ยวข้ องกับกฎหมายปกครอง
 “ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายปกครอง เรื่ ององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ กับศาลปกครอง” หนังสือ
เล่มนี ้มีบทความที่เกี่ยวกับกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตัวอย่างการใช้ สทิ ธิในฐานะประชาชน
ตรวจสอบภาครัฐ ประเด็นข้ อกฏหมายที่น่าสนใจขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ปั ญหาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในปั จจุบนั ทิศทางการพัฒนาองค์กรการปกครองส่วนท้ องถิ่นในอนาคต และตัวอย่างคดีปกครองที่
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
 นักเขียนประจาคอลัมน์ “เจาะเกราะกฎหมายท้ องถิ่น” หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ รายปั กษ์ เพื่อข่าวพัฒนาการ
ปกครองท้ องถิ่นที่มียอดจาหน่ายสูงสุดในประเทศไทย
 นักเขียนประจาคอลัมน์ “มุมกฎหมายท้ องถิ่น”เว็บไซต์กฎหมายใหม่ (www.iNewLaw.com) ซึง่ ได้ รับการพัฒนา
เพื่อเป็ นศูนย์ข้อมูลและข่าวสารทางด้ านกฎหมายที่มีความครอบคลุมเนื ้อหาทางด้ านกฎหมายประเภทต่าง ๆ
รวมถึงกฎหมายท้ องถิ่น

ที่อยู่

บ้ านเลขที่ 271 หมู่ 12 ตาบลดอนทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรมือถือ 08-9925-4803 (หรื อผู้ช่วย 08-9966-0111, 09-6542-1986) โทรสาร 0-5598-6288
Line ID: tee16899 Email to: tee9254803@yahoo.com | (โปรดสาเนา ckanida@yahoo.com)

หน้ า 2 / 2

