สรุปรายงานการประชุม
กลุ่มก่อตั้งสมาคมนิติกร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เปิดประชุมเวลา 21.00 น.
1.ประเด็นที่ยุติ
1.1 ตั้งสมาคมด่วนที่สุด
1.2 ผู้ก่อการ ไปจดทะเบียน 4-5 คน
1.3 กรรมการสมาคมไม่เกิน 50 คน
1.4 วัตถุประสงค์สมาคม ร่างข้อบังคับสมาคม
1.5 สถานที่จัดตั้งสมาคม จังหวัดพิษณุโลก (ชมรมนิติกร อปท.)
1.6 ชมรมนิติกร อปท. ยุติบทบาท ตั้งเป็นสมาคม
2.ประเด็นเรื่องพิจารณา
2.1 เรื่องชื่อสมาคม (เปิดให้มีการอภิปรายแสดงความเห็น เลือกชื่อสมาคม) *กด 1 เลือกสมาคม
นิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย *กด 2 เลือก สมาคมนักกฎหมายท้องถิ่นแห่งประเทศไท ปิดโหวตเวลา 3 ทุ่ม
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (วันรพี)
- มติที่ประชุม รอผลโหวต
2.2 สัญลักษณ์ /เสื้อสมาคม
- มติที่ประชุม อยู่ระหว่างรอชื่อสมาคม เพื่อจัดทาโลโก้ อย่างเป็นทางการ
2.3 ข้อบังคับสมาคม รูปแบบมาจากสมาคมเชียงราย และนิติกร สพฐ
- มติที่ประชุม อยู่ระหว่างจัดร่างจะใช้เวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์
(พี่ธีระเดช เป็นผู้จัดทาร่าง) จะนาเสนอร่างให้พิจารณา

-22.4 รายชื่อกรรมการสมาคม
1. นายกสมาคม นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชานาญการพิเศษ อบจ
พิษณุโลก โทร. 089925480
2.อุปนายกคนที่ 1 นายกิตติศกั ดิ์ คาสิลา(ซีดาน) นิตกิ รชานาญการพิเศษ
อบต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทร. 065-0098895
3.อุปนายกคนที่ 2 นายสุภกร แก้ วแสงอินทร์ นิติกรชานาญการ ทต.พญาเม็ง
ราย อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โทร. 0835689325
4.อุปนายกคนที่ 3 นายวิวฒ
ั น์ชยั คาคูเมือง นิติกรชานาญการพิเศษ ทน.
สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.081-5605402
5.อุปนายกคนที่ 4 จ่าเอกนิคม เภาพาน นิตกิ รชานาญการ อบจ.
อุบลราชธานี โทร. 0918280864
6 เลาขานุการ นายดารงค์ชยั ไชยมงคล นิตกิ ร ชานาญการพิเศษ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้ านกลาง อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.089-6315525
* 7.เหรัญญิก เสนอ พี่ละเอียด ศรี ล้อม
8.นายทะเบียน นายสมเกียรติ. วรรณสุทธิ์ นิตกิ รชานาญการ เทศบาล
ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร 0812880899
9. กรรมการ นายกฤษากร สว่างอารมณ์ นิติกรชานาญการพิเศษ อบต.
หนองปรื อ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 086 -8729446
10. กรรมการ นายพรนรินทร์ ภูครองหิน นิติกรชานาญการ เทศบาลตาบลบะ
หว้ า อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร. 0930833835
11. กรรมการ นายสุบนิ บุญเอกอารี ย์ นิติกรชานาญการ ทต.หนองบัวใหญ่
อ.จัตรุ ัส จ.ชัยภูมิ โทร. 081-0687575
12. กรรมการ นายวรพงศ์ คานาแซง นิตกิ รชานาญการพิเศษ อบต.น ้ารึม
จังหวัดตาก โทร. 061-2718811
13. กรรมการ นางธัญชนก ฤทธิมา นิติกรชานาญการ อบจ.นครราชสีมา
โทร. 0814457229

-314. นายเกษม ศักดิเ์ รื องพล นิตกิ รชานาญการธรรมดา. เทศบาลตาบล
ขุนยวม อ.ขุนยวม. จ.แม่ฮอ่ งสอน โทร.064-6909-372
15. กรรมการ นายจิรภาส ศรี สขุ นิตกิ รชานาญการพิเศษ อบจ ชลบุรี
0926396559
16. กรรมการ นางกุลภัสสร์ ใจทน นิตกิ รชานาญการ อบจ.ลพบุรี โทร.0922498853
17. กรรมการ นายวรารัตน์ สังข์นาค นิตกิ รชานาญการพิเศษ อบจ.
กาญจนบุรี โทร. 0822142584
18. กรรมการ นายสมพร สุวรรณมณี ตาแหน่งนิตกิ รชานาญการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร. 081-8918803
19. กรรมการ นายมนัส ฉันทะ นิติกรชานาญพิเศษ ทม.ดอกคาใต้ อ.ดอก
คาใต้ จ.พะเยา โทร. 084-3685900
20.กรรมการ ว่าที่ร้อยโท ชานาญ อาจวาที ตาแหน่ง นิติกร ชานาญการ
อบต.บ้ านขาม อาเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โทร 0935269559
21.กรรมการ นายทองไทแท้ องอาจ นิตกิ รชานาญการ อบต.เหล่าพรวน ต.
เหล่าพรวน อเมือง จ.อานาจฯ โทร. 092-2763654
22. กรรมการ นางสาวธีรญา พันเทศ นิติกรชานาญการพิเศษ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0857384545
-มติท่ ปี ระชุม ให้ รับเพิ่มแต่ไม่เกิน 50 คน
2.5 กิจกรรมเร่ งด่ วน ของสมาคม
- มติท่ ปี ระชุม จัดประชุมสมาคม (ครัง้ แรก)แล้ วสามารถเบิกจ่ายเงินจากต้ นสังกัดได้
เพื่อให้ สมาชิก ได้ มีการซักซ้ อมทาความเข้ าใจ เกี่ยวกับสมาคม หรื อแนวทางการดาเนินการกิจการของสมาคม
จะกาหนดวัน และสถานที่ แจ้ งให้ ทราบต่อไป

-42.6 ตัวแทน แต่ ละจังหวัด
-มติท่ ปี ระชุม มีผ้ เู สนอตัวแทนขอเป็ นตัวแทนจังหวัด ให้ ครบทุกจังหวัด
2.7 การติดต่อสื่อสาร ของกลุม่ ก่อตังสมาคม
้
-มติท่ ปี ระชุม ใช้ ชอ่ งทางไลน์กลุม่ ตังสมาคมนิ
้
ตกิ ร เป็ นช่องทางสื่อสารหลัก และทุก
3 ทุม่ จะติดตามความคืบหน้ าการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นจากกลุม่
-ปิ ดการประชุม เวลา 21.30 น.
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