สรุปรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 4
กลุ่มก่อตัง้ สมาคมนิ ติกร เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เปิ ดประชุมเวลา 21.00 น.
วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
1.การจัดทาหนังสือที่ระลึก การก่อตัง้ สมาคมนิ ติกรท้องถิ่ นแห่งประเทศไทย
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อเป็ นทีร่ ะลึกในการ
จัดตัง้ สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย เบือ้ งต้นได้ประสานกับ บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จากัด เพื่อ
ดาเนินจัดทาหนังสือเกีย่ วกับ การก่อตัง้ สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย
2.สมาคมเทศกิ จกรุงเทพมหานครก่อตัง้ ใหม่ล่าสุด
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ ประชุม แจ้ งว่ า ได้รบั ข้อมูลว่า ได้มกี าร
จัดตัง้ สมาคมเทศกิจกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นการก่อตัง้ ล่าสุด โดยมีรปู แบบ และตัวอย่างการก่อตัง้ สมาคมได้
เป็ นผลสาเร็จ โดยมีตวั อย่างการจัดทาข้อบังคับของสมาคมฯ มาเป็ นตัวอย่างในการจัดทาร่างข้อบังคับของ
สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย ต่อไป
3.การฟ้ องคัดเลือกเลื่อนระดับนิ ติกรต้องอ้างอิ งผูบ้ งั คับบัญชา
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ศาลปกครองได้รบั ฟ้ องคดี
ปกครอง คดีหมายเลขดาที่ บ.๓๖/๒๕๖๒ ของผู้ฟ้องคดีไว้พจิ ารณาแล้ว และผู้ถูกฟ้ องคดีได้ทาคาให้การ
มาแล้ว ก.จ.จ.พิษณุ โลก ขอให้ศาลเรียกคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
เข้ามาร่วมแก้ต่างในคดีท่ี ก.จ.จ.พิษณุ โลก เป็ นผู้ถูกฟ้ องคดีหรือคู่ความฝ่ ายที่ ๓ ทางผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์
คัดค้านคาให้การ แต่ประสงค์ศาลปกครองพิจารณาดาเนินต่อไป แต่หากท่านใดประสงค์จะฟ้ องคดีให้ดูเรือ่ ง
อายุความด้วย เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ 90 วัน นับแต่ วันทีร่ หู้ รือควรทราบ
4.การให้คาปรึกษานิ ติกรใหม่
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เนื่องจากปั จจุบนั มีนิตกิ รบรรจุ
ใหม่ จึงขอความร่วมมือให้นิตกิ รรุ่นพี่ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่นิติกรน้องๆ ทีบ่ รรจุใหม่ ซึง่ ขณะนี้ ก็มนี ้องๆ
นิตกิ รบรรจุใหม่ เข้ามาร่วมกลุ่มสมาคมนิตกิ รแห่งประเทศไทย และพวกเราในฐานะนิตกิ รรุ่นพีก่ ใ็ ห้คาปรึกษา
กันอย่างดีเรือ่ ยมา ขอให้ช่วยกันเป็ นพีเ่ ลีย้ งแนะนากัน ต่อไป

-25.วัตถุ Line กลุ่มตัง้ สมาคม ,กลุ่มตัวแทนจังหวัด
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า Line กลุ่มตัง้ สมาคม ,
กลุ่มตัวแทนจังหวัด ขอความร่วมมือให้พูดคุยกันในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ กลุ่มสมาคม เพื่อ
ประสานงานติดต่อสื่อสารกัน เป็ นเรือ่ งหลักก่อน ขอความมือช่วยๆ กันเพื่อให้เกิดสมาคม โดยเร็ว
- มติ ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่ อง
ขัน้ ตอนด้านการก่อตัง้ สมาคมเกี่ยวกับกฎหมายต้องใช้
(1) ข้อบังคับสมาคม
1.1ความทัวไป
่
1.2 วัตุประสงค์
1.3สมาชิก
1.4 การดาเนินการสมาคม
1.5การประชุมใหญ่
1.6 การเงินและทรัพย์สนิ
1.7 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อบังคับ
1.8 การเลิกสมาคม
1.9 บทเฉพาะกาล
(2) สมาชิกเริม่ 3 คน
(3) กรรมการ 50 คน
(4) รายงานการก่อตัง้ สมาคม
(5) หนังสือรับรองความประพฤติ
- มติ ที่ประชุม เห็นชอบให้
ผูจ้ ดั ทาร่าง
โดยรับผิดชอบ/หัวข้อ
ข้อบังคับสมาคมนิ ติกรฯ
1.พี่สภุ กร แก้วแสงอิ นทร์
1.1 ความทัวไป
่ , 1.3 สมาชิก
1.4 การดาเนินการสมาคม
2.พี่ธีระเดช นรัตถรักษา
1.2 วัตุประสงค์ , 1.6 การเงิน
และทรัพย์สนิ , 1.7 การแก้ไข
เปลีย่ นแปลงข้อบังคับ , 1.8 การ
เลิกสมาคม , 1.9 บทเฉพาะกาล
3.พี่ทองไทแท้ องอาจ
1.5การประชุมใหญ่

-3ส่วนสมาชิกเริม่ 3 คน เสนอให้พธ่ี รี ะเดช นรัตถรักษา ,อาจารย์อ๊อฟ ,อาจารย์โก้ เป็ นผู้
ริเริม่ จานวนกรรมการ 50 คน ขณะนี้มกี รรมการ จานวน 22 คน รายงานการก่อตัง้ สมาคม ต้องมีการประชุม
และมีภาพถ่ ายการประชุม หนังสือ รับรองความประพฤติของกรรมการทุกท่าน ขอให้กรรมการทุกท่าน
จัดเตรียมให้พร้อม
- มติ ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ
วาระอื่น
1.เรื่องสัญญาลักษณ์ โลโก้ เนื่อ งจาก (พี่เล็ก) จ.มุกดาหาร ได้กาหนด
รูปแบบของโลโก้ ตามข้อเสนอของสมาชิกหลายๆ ท่าน และมีการแก้ไขภาษาอังกฤษ เพื่อ ให้เกิดความ
ถูกต้อง จึงเสนอในที่ ประชุมพิจารณาเห็นชอบสัญญาลักษณ์โลโก้
-ที่ ประชุ ม มี มติ เห็น ชอบ และให้โ ลโก้ ที่แ ก้ไ ขครัง้ ล่ า สุ ด เป็ น สัญ ญา
ลักษณ์ ของ สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย (ท่านโจ๋เรนเจอร์ช่วยเปลีย่ นหน้าเว็บนิตกิ รต่อไป)

2. พี่กฤษากร สว่างอารมณ์ เป็ นผูจ้ ดรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3 ขอให้ท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3 ทีป่ ระชุมมีมติรบั รอง และได้ขอชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า เนื่องจากสมาชิก
กลุ่มไลน์ตงั ้ สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย มีผสู้ นใจเข้ามาเป็ นจานวนมาก หากผูส้ นใจไม่สามาถเข้า
เป็ นสมาชิกกลุ่มตัง้ สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทยได้ ก็สามารถใช้ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารได้ท่ี
จากเว็บชมรมนิตกิ ร ได้ท่ี http://www.nitikon.com/ เพื่อติดตามข่าวสาร จะมีพโ่ี จ๋เรนเจอร์เป็ นเว็บมาสเตอร์

-43.พี่นิคม เภาพาน (พี่กวนอู) แจ้งว่า
รายชื่อ ผูป้ ระสานงานนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคกลาง จานวน 17 จังหวัด
1.กาญจนบุร ี = นายวรารัตน์ สังข์นาค นิตกิ รชานาญการพิเศษ อบจ.
กาญจนบุร ี 0822142584
2. ชัยนาท = นายณัฐพงษ์ แสงตะคล้อ นิตกิ รชานาญการ เทศบาลตาบลวัง
ตะเคียน อ.หนองมะโมง 0899613058
3. นครปฐม
4. นนทบุร ี = นางสาวศิรพิ ร โลหะปาน นิตกิ รชานาญการพิเศษ อบต.บาง
รักน้อย อาเภอเมือง 090-0322821
5.ปทุมธานี
6.ประจวบคีรขี นั ธ์
7.พระนครศรีอยุธยา =นายไพฑูรย์ กาบปี นิตกิ รชานาญการพิเศษ ทน.
พระนครศรีอยุธยา 0831183046
8.เพชรบุร ี
9.ราชบุร ี
10.ลพบุร ี = อุมารินทร์ ปั กเคเต นิตกิ รชานาญการ อบจ.ลพบุร ี
0922498808
11.สมุทรปราการ=นายกฤษากร สว่างอารมณ์ นิตกิ รชานาญการพิเศษ
อบต.หนองปรือ 0868729446
12.สมุทรสงคราม
13.สมุทรสาคร = นายวิวฒ
ั น์ชยั คาคูเมือง นิตกิ รชานาญการพิเ สา เทศบาล
นครสมุทรสาคร อาเภอเมือง 081-5605402
14.สระบุร ี
15.สิงห์บุร ี

-516.สุพรรณบุร ี = นายสมชาติ เจริญผล นิตกิ รชานาญการ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี อาเภอเมืองสุพรรณบุร ี 0867073872
17. อ่างทอง
รายชื่อ ผูป้ ระสานงานนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคตะวันออก จานวน 8 คน
1.จันทบุร ี
2.ฉะเชิงเทรา = นายชูศกั ดิ ์ ทองกล่อม นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
อบต.แหลมประดู่ 0864642691
3. ชลบุร ี = นายจิรภาส ศรีสุข นิตกิ รชานาญการพิเศษ
อบจ.ชลบุร ี 0926386559
4. ตราด = นางสาวอรวรรณ ภู่แดงงาม นิตกิ รชานาญการ
เทศบาลเมืองตราด 0899335842
5. นครนายก
6.ปราจีนบุร ี
7.ระยอง
8.สระแก้ว = นายเชิดชาย ท่าประสาร นิตกิ รชานาญการ ทต.ป่ าไร่
อ.อรัญประเทศ 0890055992
รายชื่อ ผูป้ ระสานงาน นิตกิ รท้องถิน่ แห่งปนะเทศไทย จังหวัดในภาคใต้ จานวน 14 คน
1.สุราษฎร์ธานี
2.สตูล
3.ระนอง
4.ยะลา = นางสาวพรทิพย์ ชุมช่วย นิตกิ รชานาญการ
อบต.ลาใหม่ อ.เมืองยะลา 0848616647

-65.ภูเก็ต = นายคมกฤช ศรียะพงศ์ นิตกิ รปฏิบตั กิ าร อบจ. ภูเก็ต ต. ตลาด
ใหญ่ อ.เมือง จ. ภูเก็ต 083-7975096
6.พัทลุง = นายวิรชั . รักนิ่ม นิตกิ รชานาญการ อบต.ลาปา อ.เมืองพัทลุง
064-1040389
7.พังงา = นายบุญฤทธิ ์ คงสง นิตกิ รชานาญการ
อบจ.พังงา 0848399925
8.ปั ตตานี = น.ส. ณัฐธิดา หมัดเส็น นิตกิ รชานาญการ อบต.บานา อ.เมือง
ปั ตตานี 0898709445
9.นราธิวาส = นายทศชัย แก้วสกุลณี นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
เทศบาลตาบลรือเสาะ 0959028102
10. นครศรีธรรมราช = นางสาวนิสา สระศรี นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
อบต.เปลีย่ น อ.สิชล 0875093381
11. ตรัง = นางนิตยา นุ้ยเอียด นิตกิ รชานาญการ
อบจ.ตรัง 0897328822
12.ชุมพร = นายจิรวัฒน์ โพธารส นิตกิ รชานาญการ เทศบาลตาบลมาบ
อามฤต อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 084-8389636
13.กระบี่ = นางสาวสุวกิ รานต์ นนทศร นิตกิ รชานาญการ
เทศบาลตาบลเขาพนม 0968951935
14.สงขลา= นางสาวอริศรา ชูเขียว นิตกิ รชานาญการ
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา 0872896963
รายชื่อผูป้ ระสานงานนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคเหนือ จานวน 17 คน
1.อุทยั ธานี
2.อุตรดิตถ์
3.สุโขทัย = พ.ต.ต.ชาตรี เขียวภักดี นิตกิ รชานาญการพิเศษ
ทม.ศรีสชั นาลัย 0872041334
4.ลาพูน =นายนพดล แก้วกาศ นิตกิ รชานาญการ เทศบาลตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมืองลาพูน 093131832

-75.ลาปาง = นายจักรพงษ์ คาอักษร นิตกิ รชานาญการ
อบจ.ลาปาง 095-4199519
6. แม่ฮ่องสอน = นายเกษม ศักดิ ์เรืองพล นิตกิ รชาญการ เทศบาลตาบล
ขุนยวม 0646909372
7.แพร่ = นางสาวสุพชิ ญา เอีย่ มชูกุล นิตกิ รชานาญการ อบต.ดอนมูล
0832034449
8.เพชรบูรณ์ = พงศ์ศกั ดิ ์ ศรีจริยา นิตกิ รชานาญการพิเศษ
เทศบาลเมืองหล่มสัก 0970181306
9.พิษณุโลก = นายจิตติพงษ์ แยงคา นิตกิ รชานาญการ
เทศบาลตาบลปลักแรด 0810058254
10.พิจติ ร
11.พะเยา =นายมนัส ฉันทะ นิตกิ รชานาญการพิเศษ ทม.ดอกคาใต้ อ.
ดอกคาใต้ 0843685900
12.น่าน = นางสาวศุภลักษณ์ ศรีวไิ ชย นิตกิ รชานาญการ อบต.ไชยสถาน
อาเภอเมืองน่่ าน 0885475215
13.นครสวรรค์ = ส.ต.ท.จง นาคตระกูล นิตกิ รชานาญการ
อบต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี 0899597357
14.ตาก = นายวรพงศ์ คานาแซง นิตกิ รชานาญการพิเศษ
อบต.น้ารึม อ.เมือง 0612718811
15.เชียงใหม่ = นายประพันธ์ จงประเสริฐ นิตกิ รชานาญการพิเศษ
เทศบาลตาบลหนองแก้ว อาเภอหางดง 0859527210
16.เชียงราย = นายสุภกร แก้วแสงอินทร์ นิตกิ รชานาญ
ทต.พญาเม็งราย. จ.เชียงราย 0835689325
17.กาแพงเพชร =นายสมภพ แสงอะโณ นิตกิ รชานาญการพิเศษ
อบจ.กาแพงเพชร 0896418835
รายชื่อ ตัวแทนผูป้ ระสานงานนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคอิสาน จานวน 20 คน
1.อุบลราชธานี = จ.อ.นิคม เภาพาน นิตกิ รชานาญการ
อบจ.อุบลราชธานี 0918280864

-82.อุดรธานี = นายไชยา ทองสา นิตกิ รชานาญการพิเศษ
เทศบาลนครอุดรธานี 0877248979
3.อานาจเจริญ = นายทองไทแท้ องอาจ นิตกิ รชานาญการ
อบต.เหล่าพรวน อเมือง 0922763654
4.หนองบัวลาภู =นายสรชัช นภาธนาสกุล
อบต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง 0812742290
5.หนองคาย
6.สุรนิ ทร์
7.สกลนคร = นายพรนรินทร์ ภูครองหิน นิตกิ รชานาญการ
เทศบาลตาบลบะหว้า อาเภออากาศอานวย 0930833835
8.ศรีสะเกษ = นายวรรณทัศน์ อุบลเหนือ นิตกิ รชานาญการ
อบต.น้าคา อาเภอเมืองฯ 0827557795
9.เลย = นางสาวอชิรญา พรรณการ นิตชิ านาญการ
อบจ. เลย 0969541429
10.ร้อยเอ็ด = นายเอกภพ โรจนธรรม นิตกิ รชานาญการพิเศษ
อบจ.ร้อยเอ็ด 0956701549
11.ยโสธร = นางเปรมปวีร์ แสนสุด นิตกิ รชานาญการ
ทม.ยโสธร อ.เมือง 0926649042
12.มุกดาหาร = นางสาวกัญญาการณ์ ยุวบุตร นิตกิ รชานาญการ
เทศบาลตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง 0872378336
13.มหาสารคาม =นายศักดิ ์ฎา เจนจัดการ นิตกิ รชานาญการ
อบจ.มหาสารคาม
14.บุรรี มั ย์
15.บึงกาฬ = นายปธานิน คาวัง นิตกิ รชานาญการ
อบต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ 083341-6237
16.นครราชสีมา = นางธัญชนก ฤทธิมา นิตกิ รชานาญการ
อบจ.นครราชสีมา 0814457229

-917.นครพนม = จ่าเอก อัครพล นิตกิ ชานาญการ อบจ.นครพนม
18.ชัยภูม ิ = นายวจนพงษ์ พระชัย นิตกิ รปฏิบตั กิ าร อบต.สระพัง
อาเภอบ้านแท่น 065 426 4285
19.ขอนแก่น = ว่าทีร่ อ้ ยโท ชานาญ อาจวาที นิตกิ รชานาญการ
อบต.บ้านขาม อ.น้าพอง 0935269559
20.กาฬสินธุ์ = นายกิตติศกั ดิ ์ คาสิลา นิตกิ รชานาญการพิเศษ
อ.บ.ต.คลองขาม อ.ยางตลาด 0650098895
- มติ ที่ประชุม รับทราบ และขอบคุณท่าน จ.อ.นิ คม เภาพาน (พี่กวนอู) ที่ได้
อุทศิ ตนทุ่มเทการทางานใน รวบรวมผูป้ ระสานงานจังหวัด เพื่อการก่อตัง้ สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศ
ไทย และทีป่ ระชุมเห็นชอบ ให้สมาชิกกลุ่มตัง้ สมาคม ช่วยกันประชาสัมพันธ์ หาตัวแทนจังหวัดที่ยงั ไม่ครบ
ส าหรับ ผู้ ป ระสานงานจัง หวัด ที่ม ีอ ยู่ แ ล้ ว ตามรายชื่อ ข้ า งต้ น นั ้น ก็ ข อความร่ ว มมือ ให้ เ ข้า ไลน์ ก ลุ่ ม
“ผู้ป ระสานงาน นิ ติ ก รท้ อ งถิ่ น แห่ ง ประเทศไทย” ทุ ก คน โดยปั จ จุ บ ัน มีผู้ เ ข้ า กลุ่ ม แล้ ว 29 ท่ า น
ขอให้ช่วยกันดึงเข้ากลุ่มให้ครบทุกจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ต่อไป
4.พี่นิติกร ทต.ปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา แจ้งข่าวดีว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสงขลา
กาลังนัดประชุมกลุ่มนิตกิ รภายในจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุ นการดาเนินการก่อตัง้ สมาคมนิตกิ รท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย หากคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ ต่อไป
-ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
ปิ ดการประชุม เวลา 21.30 น.
..................................................................

