สรุปรายงานการประชุม
กลุ่มก่อตั้งสมาคมนิติกร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เปิดประชุมเวลา 21.00 น.
วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
1.1 ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน สมาคม
- พีธ่ ีรเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
สมาคมเป็นจานวนมาก เช่น (ผู้พิพากษา , ตุลาการศาลปกครอง ,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,อาจารย์) ที่ทราบข่าวการ
จัดตั้งสมาคมต่างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และต้องการให้มีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม และมีข้อคิดเห็นว่า ควร
ช่วยประชาสัมพันธ์วัตุประสงค์เพิ่มเติมในเรื่อง ทาเพื่อประชาชนด้วย ดังนั้น จึงเป็นการสมควรให้เพื่อนในกลุ่มจังตั้ง
สมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ควรร่วมมือในการจัดตั้งสมาคมฯ ให้ได้เป็นผลสาเร็จโดยเร็ว และช่ว ย
ประชาสัมพันธ์วัตุประสงค์ของสมาคมฯ เกี่ยวกับประชาชนด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป้องกัน
การโกง) และด้านทางวิชาการการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งจะทาให้สมาคมฯ ทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ไปในทิศทางที่ดี
1.2 คาฟ้องนิติกร อปท.เชี่ยวชาญ
- พีธ่ ีรเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า เนื่องจากได้ยื่นฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการ
เลื่อนระดับในตาแหน่งเชี่ยวชาญ ซึ่ง การออกกฎ นี้ไม่สามารถสูงกว่าหัวหน้าสานักปลัดที่เป็นระดับกลางได้ ใน
ขั้นตอนนี้ทาง ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ยื่นคาให้การมาแล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเหลืออายุราชการอีกไม่มาก อนคตอาจให้
เพื่อนๆ และน้องๆ นิติกร ร่วมเป็นคู่ความร่วมกันเพื่อดาเนินการทางคดีต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม น่าจะมีการแก้ไข
กฎนี้ก่อน เพราะทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และคาให้การของผู้ถูกฟ้องคดี
ก็ได้กล่าวถึงจะหมายเรียกผู้ออกกฎมาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีด้วย
1.3 วัตถุประสงค์เพื่อประชาชน
- ป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ (ป้องกันการโกง)
- ให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
- พีธ่ ีรเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาชน เรื่อง การป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ (ป้องกันการโกง) และเรื่องการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน (ตามข้อเสนอของผู้ใหญ่) กันมากๆ ด้วย

-21.4 ข้อบังคับสมาคม – ที่ทาการสมาคม
- พี่ธีรเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ข้อบังคับของ “สมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย” จะใช้ รู ป แบบของสมาคมของจั ง หวั ด เชี ย งรายและนิ ติ ก ร สพฐ และจะประสาน ท่ า น สุ ภ กร
แก้วแสงอินทร์ นิติกรชานาญการ เทศบาลตาบลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดส่งข้อมูลสมาคมมาเพื่อเป็น
แนวทาง และ จะยกร่าง เป็นข้อบังคับของ “สมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 แต่มีผู้เสนอแก้ชื่อภาษาอังกฤษของสมาคม
เป็น “The Assosiation of Thai Legal officer”
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 และมีข้อเสนอให้ (พี่เล็ก) ผู้รับผิดชอบ
ปรับเปลี่ยนและศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 สัญญาลักษณ์
-มติที่ประชุม เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบ จัดทาโลโก้ ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
3.2 ตัวแทนจังหวัด
- จ่ า เอกนิค ม เภาพาน นิติกรชาานาญการ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้ทุกฝ่ า ย
ช่วยกัน เพราะยังยังขาดอีกเป็นจานวนมาก ดังนี้
รายชื่อผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคเหนือ จานวน 17 คน
1.อุทัยธานี
2.อุตรดิตถ์
3.สุโขทัย พ.ต.ต.ชาตรี เขียววิจิตร นิติกรชานาญการพิเศษ ทม.ศรีสัชนาลัย
0872041334
4.ลาพูน นายนพดล แก้วกาศ นิติกรชานาญการ เทศบาลตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง
ลาพูน 093131832

-35.ลาปาง นายจักรพงษ์ คาอักษร นิติกรชานาญการ อบจ.ลาปาง 095-4199519
6. แม่ฮ่องสอน นายเกษม ศักดิ์เรืองพล นิติกรชาญการ เทศบาลตาบลขุนยวม
06469093727
7.แพร่ นางสาวสุพิชญา เอี่ยมชูกุล นิติกรชานาญการ อบต.ดอนมูล 0832034449
8.เพชรบูรณ์ นายพงศ์ศักดิ์ ศรีจริยา นิติกรชานาญการพิเศษ เทศบาลเมืองหล่มสัก
0970181306
9.พิษณุโลก นายจิตติพงษ์ แยงคา นิติกรชานาญการ เทศบาลตาบลปลักแรด
0810058254 10.พิจิตร
11.พะเยา
12.น่าน นางสาวศุภลักษณ์ ศรีวิไชย นิติกรชานาญการ อบต.ไชยสถาน อาเภอเมือง
จังหวัด่าน
น่ 0885475215
13.นครสวรรค์
14.ตาก นายวรพงศ์ คานาแซง นิติกรชานาญการพิเศษ อบต.น้ารึม อ.เมือง
0612718811
15.เชียงใหม่ นายประพันธ์ จงประเสริฐ นิติกรชานาญการพิเศษ เทศบาลตาบล
หางดง 0859527210
16.เชียงราย นายสุภกร แก้วแสงอินทร์ นิติกรชานาญ ทต.พญาเม็งราย. จ.เชียงราย
0835689325
17.กาแพงเพชร
รายชื่อ ผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคกลาง จานวน 17 จังหวัด
1.กาญจนบุรี
2. ชัยนาท
3. นครปฐม
4. นนทบุรี
5.ปทุมธานี
6.ประจวบคีรีขันธ์

-47.พระนครศรีอยุธยา
8.เพชรบุรี
9.ราชบุรี
10.ลพบุรี คุณอุมารินทร์ ปักเคเต นิติกรชานาญการ อบจ.ลพบุรี 0922498808
11.สมุทรปราการ = นายกฤษากร สว่างอารมณ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
อบต.หนองปรือ 0868729446
12.สมุทรสงคราม
13.สมุทรสาคร
14.สระบุรี
15.สิงห์บุรี
16.สุพรรณบุรี
17. อ่างทอง
รายชื่อ ตัวแทนผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคอิสาน จานวน 20 คน
1.อุบลราชธานี จ.อ.นิคม เภาพาน นิติกรชานาญการอบจ.อุบลราชธานี
0918280864
2.อุดรธานี
3.อานาจเจริญ
4.หนองบัวลาภู
5.หนองคาย
6.สุรินทร์
7.สกลนคร
8.ศรีสะเกษ
9.เลย
10.ร้อยเอ็ด นายเอกภพ โรจนธรรม นิติกรชานาญการพิเศษ อบจ.ร้อยเอ็ด
0956701549
11.ยโสธร

-512.มุกดาหาร นายเทอดธรรม นครไทย นิติกรชานาญการพิเศษ อบจ.มุกดาหาร
0907897987
13.มหาสารคาม นายศักดิ์ฎา เจนจัดการ นิติกรชานาญการ อบจ.มหาสารคาม
14.บุรีรัมย์
15.บึงกาฬ
16.นครราชสีมา
17.นครพนม จ่าเอก อัครพล นิติกชานาญการ อบจ.นครพนม
18.ชัยภูมิ นายวจนพงษ์ พระชัย นิติกรปฏิบัติการ อบต.สระพัง อาเภอบ้านแท่น
065 426 4285
19.ขอนแก่น
20.กาฬสินธุ์
รายชื่อ ผู้ประสานงาน นิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคใต้ จานวน 13 คน
1.สุราษฎร์ธานี
2.สตูล
3.ระนอง
4.ยะลา
5.ภูเก็ต
6.พัทลุง
7.พังงา
8.ปัตตานี
9.นราธิวาส
10. นครศรีธรรมราช
11. ตรัง
12.ชุมพร
13.กระบี่

-6รายชื่อ ผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคตะวันออก จานวน 8 คน
1.จันทบุรี
2.ฉะเชิงเทรา
3. ชลบุรี
4. ตราด
5. นครนายก
6.ปราจีนบุรี
7.ระยอง
8.สระแก้ว
-มติที่ประชุม รับทราบ และให้เพื่อนในกลุ่มตั้งสมาคมช่วยกันเป็น ผู้ประสานงานจังหวัด
หรือช่วยประชาสัมพันธ์หาตัวแทนผู้ประสานงานจังหวัดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์การประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
3.3 ทีมวิทยากรเตรียมเพื่อเตรียมจัดสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญ
- พี่ธีรเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า สืบเนื่องช่วงมีการก่อตั้งสามาคมนี้
ควรต้องมีคณะทางานด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) จาเป็นต้อง
กาหนดหัวข้อ เรื่องที่ต้องสัมมนา วิทยากร สถานที่จัด เป็นการเตรียมความพ้อมไปพร้อมกับการจัดตั้งสมาคม
และสามารถเบิกจ่ายเงิน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ จึงเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องมีคณะทางานชุด
หนึ่ง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับ การกาหนดหัวข้อสัมมนา เรื่องที่ต้องการ วิทยากร และสถานที่สัมมนา
-มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ขอเชิ ญ ท่ า น ดร.ธรรมนู ญ หิ น ค า ว่ า ที่ นิ ติ ก ร อบจ.ร้ อ ยเอ็ ด
เป็นคณะทางานฝ่ายวิชาการในการกาหนดหัวข้อสัมมนา เรื่องที่ต้องการ วิทยากร และสถานที่สัมมนา เพื่อให้การ
ดาเนินจัดตั้งสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยให้ช่วยกันประสานหาทีมงานฝ่ายวิชาการ เพื่อการจัดตั้ง
คณะทางาน ทีส่ ามารถประสานงาน และเกิดความคล่องตัวไป เพื่อให้งานทางวิชาการสัมฤทธิ์ผล
วาระอื่นๆ
-พีส่ ุภกร แก้วแสงอินทร์ แจ้งในที่ประชุมว่า การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ให้ผู้เป็น สมาชิก
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคาขอตามแบบ ส.ค.1 ณ สานักงานเขตที่สานักงาน ใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ พร้อม
เอกสารดังต่อไปนี้ จานวนอย่างละ 3 ชุด

-71. รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม และแต่งตั้งผู้เป็นกรรมการสมาคมโดยระบุว่าให้ผู้ใดดารง
ตาแหน่งใด
2. ข้อบังคับของสมาคม
3. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 คน
4. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ ของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคมทุกคน
5. บันทึกคาให้การฯ ของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคมทุกคน
6. แผนผังแสดงที่ตั้งสานักงานใหญ่ของสมาคมหรือสานักงานสาขา (ถ้ามี)
7. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม จากผู้มีกรรมสิทธิ์ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
เช่นโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาเช่าอาคาร เป็นต้น
8. สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่าย
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและผู้ที่จะเป็นกรรมการทุกคน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจากเจ้าของ
ประวัติด้วยทุกคน ทุกฉบับ)ู้ก่อการให้ส่งเอกสาร 4 ชุดนะครับส่ง 3 ชุด เก็บสาเนาไว้ที่สานักงานอีก 1 เป็น 4 สหรับ
ที่ตั้งสมาคมอยู่ จั งหวัดพิ ษณุโ ลก ก็ไปยื่ น ผ่ านอาเภอเมื อ ง ไปจังหวัด นายทะเบียนสมาคมของจั งหวั ด ก็ คื อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
-มติที่ประชุม รับทราบ และให้งดประชุมวันเสาร์และอาทิตย์ ให้ประชุมครั้งต่อไปเป็นวันจันทร์
หากเปลี่ยนจะแจ้งให้ทราบ ทางกลุ่มไลน์ตั้งสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ต่อไป
-ปิ ดการประชุม เวลา 21.30 น.
----------------------------------------------------------.

