สรุปรายงานการประชุม (ครั้งที่ 6)
กลุ่มก่อตั้งสมาคมนิติกร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เปิดประชุมเวลา 21.00 น.
วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
1 ปัจจุบันกลุ่มไลน์ นิติกรมีกี่กลุ่ม วัตถุประสงค์อย่างไร
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า นิตกิ ร ขณะนี้มกี ลุ่มไลน์
อยู่หลายกลุ่มไลน์ เพือ่ ให้การดาเนินการเป็ นเอกภาพ ปั จจุบนั จะพบกลุ่มไลน์
1.1มีกลุ่มก่อตัง้ สมาคม ใช้สหรับประชุมออนไลน์ เวลา 21.00 น. เป็ นกลุ่ม
หลักก่อนเนื่องจากสามารถพูดคุยและสื่อ สารกันได้ยนิ เสียง และสามารถให้สมาชิกแสดงข้อคิดเห็นแบบได้
ยินเสียงไม่ตอ้ งพิมพ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างใด
1.2มีกลุ่มไลน์ผ้ปู ระสานงานทัง้ 77 จังหวัด ใช้สาหรับตัวแทนผูป้ ระสานงาน
ทัง้ 77 จังหวัด ติดต่อสื่อสารการปฏิบตั กิ ารเป็ นสื่อกลางผูป้ ระสานกับสมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย
ในอนาคต มีหน้าทีส่ าคัญ ในการจัดทากิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญ หรือเรื่องเร่งด่วน ต้องให้ผปู้ ระสาน
ประจาจังหวัดช่วยดาเนินการประสาน นิตกิ ร ตัวแทนในจังหวัดนัน้ ถือเป็ นเรื่อง ถือเป็ นเรื่องสาคัญของการ
ขับเคลื่อนงานสมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย เป็ นอย่างยิง่
1.3มีกลุ่มไลน์ กรรมการสมาคมนิ ติ กรท้ องถิ่ นแห่ งประไทศไทย ใช้หรับ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการสมาคมฯ เช่น นายกสมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคม
นิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เหรัญญิก นายทะเบียน
สมาคมท้องถิน่ แห่งประเทศไทย หรือบุคคลทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาสมาคม แล้วแต่กรณีไป
1.4 มีกลุ่มไลน์สแคว์ ใช้สาหรับรองรับสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดในจานวน 5,000
คน โดยกลุ่มนี้ เดิมจะใช้ช่อื ว่า “ชมรมนิตกิ ร อปท” เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปกับยุคสมัย
จึงเปลีย่ นชื่อให้เป็ นว่า “กลุ่มตัง้ สมาคมนิ ติกรท้องถิ่ นแห่งประเทศไทย” โดยมี ว่าทีน่ ายทะเบียนสมาคม
นิตกิ รแห่งประเทศไทย (ท่านสมเกียรติฯ หรือโจ๋เรนเจอร์) เป็ นผูด้ แู ล
1.5 มีกลุ่มไลน์ อื่นๆ ใช้สาหรับเฉพาะเรื่องทาหน้าที่ (เฉพาะกิ จ) โดย ปั จจุบนั
มีการประสานงานกับ ก.ถ. ประเด็นเรื่องทีน่ ิตกิ รทัวประเทศให้
่
ความสนใจ โดยกลุ่มนี้ ชื่อว่า “นิ ติกร-ก.ถ.”
จะมีผู้ท่ีจะประสานข้อ มูล และเรื่อ งราวต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ นิติกร เพื่อ ประโยชน์ ต่อ งาน สมาคมนิติกร
ท้องถิน่ แห่งประเทศไทย เป็ นการเฉพาะเท่านัน้

-22.การเดินทางไปเชียงใหม่ วันที่ 4-7 กันยายน 2562 และจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เนื่องผมเดินทางไป จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 4-7 กันยายน 2562 และจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับงาน
สำคัญที่ต้องรับผิดชอบ และในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 จะทำการนัดประชุม กับทุกท่านที่เกี่ยวข้อง โดยจะ
ประชุมขณะที่ผมอยู่ จังหวัดเชียงใหม่ ทางคอนเฟอเรนท์ (ไลน์กลุ่มตั้งสมาคม) เพื่อรับรองรายงานการประชุม
ข้อบังคับสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และเรื่องจดทะเบียน จัดตั้งสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
และเรื่อง การรับเอกสารจากคณะกรรมการสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 21.00 น. เพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนการจัดตั้ง สมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ต่อไป
3.สรุปข้อบังคับสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 2562
เวลา 21.00 น.
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ณ ขณะนี้ ร่างข้อบังคับ
สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เพือ่ ให้การดาเนินการเป็ นไปตาม
ขัน้ ตอนและให้ทุกท่านได้พูดคุ ยกันในประเด็นเกี่ยวข้องกับ ข้อบังคับสมาคม แต่ละข้อ ว่าจะมีการแก้ไข
เปลีย่ นอย่างไร อีกหรือไม่ จึงขอให้ทุกท่าน ร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 21.00 น.
4.ส่งเอกสาร กรรมการสมาคม ได้ที่ 19/76 ถนนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ขอแจ้งให้ กรรมการสมาคม
นิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทยทุกท่าน เร่งจัดส่งเอกสาร ให้ตามทีอ่ ยู่19/76 ถนนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 เพื่อจะได้ดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-35.หนังสือที่ระลึกการก่อตั้งสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
-พี่ธีระเดช นรัตถรักษา ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เรื่องหนังสือทีร่ ะลึกการจัดตัง้
สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย จะดาเนินการรวมรวมประวัตทิ ม่ี าของการตัง้ สมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่ง
ประเทศไทย ดังนัน้ จึงขอให้ อุปนายกสมาคมนิ ติกรท้องถิ่ นแห่งประเทศไทยทุกท่าน เขียนบทความย่อ
สัน่ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสมาคมนิตกิ รท้องถิน่ แห่งประเทศไทย เพือ่ จะได้ลงในหนังสือทีร่ ะลึก เบือ้ งต้นจะจัดทา
จานวน 1,000 เล่ม เพือ่ แจกจ่ายในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญครัง้ แรก ส่วนกรรมการขอให้สง่ รูปภาพ (ใช้รปู ภาพ)
ประวัติ – ชื่อสกุล มาด้วย หรือมีขอ้ สงสัยขอให้ประสานทางผมโดยตรง
- มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-มติที่ประชุม เห็นชอบให้ รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 5)
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
1.การส่งตัวแทนนิติกรให้ข้อมูลต่อ ก.ถ.
-พี่กฤษากร สว่างอารมณ์ (อ.อ๊อฟ) ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2562 ท่านพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. ได้มอบหมายให้หัวหน้า สำนักงาน ก.ถ. เป็นผู้แทนเพื่อหาแนวทางรับ
ฟังข้อคิดเห็น จากผู้แทนนิติกรที่เข้าร่วมหารือ โดยได้ข้อสรุป ดังนี้
1.ขอให้ช่วยสำรวจ นิติกร อปท. ที่ทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าไร มีนิติกร ที่สำเร็จ
การศึกษาชั้นเนติบัณฑิตไทย มีจำนวนเท่าไร และที่จบแล้วไปดำรงตำแหน่งอื่นเช่น ผู้พิพากษา,อัยการ หรืออื่นๆ
จำนวนเท่าไร เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยงข้อง กับร่าง ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนิติกรควรที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งอย่างไร
โดย ทั้งนี้ ก.ถ. ก็จะได้มีหนังสือสำรวจตามไปอีกครั้งหนึ่ง
2. ลักษณะงานของนิติกร มีลักษณะพิเศษ อย่างไร ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล มีความ
ซับซ้อน ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญสูงทางกฎหมาย และภารกิจที่มากในการถ่ายโอน ที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
นิติกร เข้าไปมีบทบาท มีกฎหมายอะไรที่ให้นิติกรต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้อง
เป็นตำแหน่งนิติกร เท่านั้นไม่สามารถให้ตำแหน่งอื่นทำแทนได้ หรือเหตุผลอื่นๆ ในเชิงสร้างสรรค์

-43.สรุปบทคัดย่อ (ไม่ควรเกิน 3 หน้ากระดาษ A 4) เอาเฉพาะที่จำเป็น สำคัญๆ
พอที่ให้เห็นภาพว่าเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ โดยมาจากประสบการณ์การทำงานของ นิติกรใน อปท. และข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นภาพ ถึงความเป็นธรรม และความเสมอภาค
บนพื้นฐานประโยชน์ของ ประชาชน องค์กร และประเทศชาติ อย่างไร
4. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จะได้
เชิญนิติกร อปท.ทั่วประเทศ มาเพื่อร่วมสัมมนา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อน
การจัดทำร่างประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในส่วนที่เกี่ยวต่อไป
2.แบบสำรวจ นิติกร อปท.ทั้งหมด
-พี่กฤษากร สว่างอารมณ์ (อ.อ๊อฟ) ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการทำงานร่วมกัน ทาง ก.ถ. ได้ จัดส่งตารางสำรวจข้อมูลตำแหน่ง
นิติกร เพื่อให้ทราบข้อมูลในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญดังนี้
1.ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น ทั้งประเทศมีจำนวนเท่าใด แบ่งเป็น
1.1 ระดับ อะไรบ้าง
1.2 กรอบอัตรากำลัง เท่าใด
1.3 และมีผู้ครองตำแหน่ง เท่าใด
2.จำนวนผู้ได้รับเงินมีกี่คน แบ่งเป็น
2.1 เงิน พ.ต.ก. เท่าใด
2.2 ประจำตำแหน่งเท่าใด
2.3 และผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง + พ.ต.ก. เท่าใด
3.จำนวนผู้ที่จบเนติบัณฑิตไทย
3.1มีวุฒิเนติบัณฑิตไทย เท่าใด
3.2ผู้ปฏิบตั ิงาน อยู่เท่าใด
3.3ผู้ที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน เท่าใด
*** ขอให้แยกเป็นสังกัด/ หน่วยงาน ทั้งนี้ ทาง ก.ถ. จะให้ทางจังหวัด ช่วยรวบ
รามอีกทาง แต่เพื่อความรวดเร็ว ก็สามารถช่วยกันสำรวจข้อมูลได้ หากได้ข้อมูลแล้วขอให้นำส่งให้ด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ จ่าเอก นิ คม เภาพาน (พี่กวนอู)
ช่วยดำเนินการทำแบบสำรวจ และประสานตัวแทนแต่ละจังหวัด เร่งดำเนินการ ต่อไป

-5วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
-พี่ละเอียด ศรีล้อม ได้แจ้งในที่ประชุมว่า หนังสือร้องขอความเป็นธรรม ที่ได้ประชุม
กัน เมื่อวัน ที่ 26 กรกฎาคม 2562 - วัน ที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ ไซค์ เขตบางพลัด กทม. นั้น
ได้ส่งไปยัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องของพวกเราเรียบร้อยแล้ว และได้มีหลักฐานว่าได้รับเรื่องแล้ว ส่งกลับ
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีเลขรับหนังสือ ที่สามารถตรวจสอบ และติดตามเรื่องได้
-ที่ประชุมมีมติ รับทราบ และเห็นชอบให้กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 21.00 น.
ปิดการประชุม เวลา 21.30 น.
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