
ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 กระบี่ นายสาโรจน์ ไชยมาตร รักษาการทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.กระบี่ เมืองกระบี่ ๐๗๕-๖๑๑๙๑๐ ๐๘๑-๕๓๖๑๐๑๙ ประธานที่ปรึกษา
2 กระบี่ นายสง่า ศิริเพชร หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.กระบี่ เมืองกระบี่ ๐๗๕-๖๑๑๙๑๐ ๐๘๙-๘๗๑๑๗๕๙ ที่ปรึกษา
3 กระบี่ นางอุไรวรรณ อิสโร นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.กระบี่ เมืองกระบี่ ๐๗๕-๖๑๑๙๑๐ ๐๘๐-๐๔๐๕๔๙๔ ผู้ประสานงาน
4 กระบี่ นายสมนึก พราหมณ์นาค ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เกาะกลาง เกาะลันตา ๐๗๕-๖๙๔๗๒๐ ๐๘๔-๐๖๕๑๐๑๐ ประธานเครือข่าย
5 กระบี่ นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ไสไทย เมืองกระบี่ ๐๗๕-๖๒๓๔๐๒ ๐๘๙-๘๖๖๑๘๗๖ รองประธาน คนที่ ๑
6 กระบี่ นายวรรธน ศิริวฒัน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เกาะศรีบอยา เหนือคลอง ๐๗๕-๖๕๖๑๔๖ ๐๘๑-๙๒๒๕๑๑๖ รองประธาน คนที่ ๒
7 กระบี่ นางสมจิตร หมุกแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.ปลายพะเยา ปลายพะเยา ๐๗๕-๖๘๗๑๔๑ ๐๘๑-๙๗๒๓๗๒๗ นายทะเบยีน
8 กระบี่ นางอรอนุงค์ นายาว ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.คลองหนิ อ่าวลึก ๐๗๕-๖๖๕๗๑๑ ๐๘๗-๘๘๕๔๓๐๔ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 กระบี่ น.ส.นิสา สระศรี นิติกร อบต.เพหลา คลองทอ่ม ๐๗๕-๗๐๒๖๐๐ ๐๘๗-๕๐๙๓๓๘๑ ประชาสัมพนัธ์

10 กระบี่ นางวาสนา วรรณเพช็ร หวัหน้าส านักปลัด อบต.ทบัปริก เมืองกระบี่ ๐๗๕-๗๐๑๘๖๒ ๐๘๑-๙๖๘๓๑๖๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 กระบี่ น.ส.สุกัญญา ลิขิตธ ารงกวนิ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก ๐๗๕-๖๑๙๙๑๙ ๐๘๑-๒๗๓๒๐๘๑ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 กระบี่ น.ส.สุวกิรานต์ นนทศร นิติกร ทต.เขาพนม เขาพนม ๐๗๕-๖๘๙๐๔๑ ๐๘๙-๙๗๓๑๑๕๓ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
13 กระบี่ น.ส.สุธารัตน์ ขุนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.คีรีวง ปลายพะเยา ๐๗๕-๖๘๗๖๑๕ ๐๘๙-๒๙๖๔๑๑๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
14 กระบี่ นางฐิรยากานต์ ทองภบิาล หวัหน้าส านักปลัด อบต.ปกาสัย เหนือคลอง ๐๗๕-๖๑๘๐๘๕ ๐๘๙-๗๓๐๗๔๗๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
15 กระบี่ นายเลอไทย จุลลางกูร หวัหน้าส านักปลัด อบต.พรุดินนา คลองทอ่ม ๐๗๕-๖๖๖๖๑๓ ๐๘๐-๗๑๗๙๔๙๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
16 กระบี่ นายสุชาติ ศรีชาย หวัหน้าส านักปลัด อบต.ทุ่งไทรทอง ล าทบั ๐๗๕-๖๔๓๖๔๘ ๐๙๘-๐๔๙๑๖๐๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
17 กระบี่ น.ส.ยุพา ย่าแหม หวัหน้าส านักปลัด อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา ๐๗๕-๖๖๒๖๘๐ ๐๘๓-๓๙๒๓๘๙๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
18 กระบี่ นายนรากร พมิล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.คลองยาง เกาะลันตา ๐๗๕-๖๕๒๕๒๒ ๐๘๗-๐๗๙๒๗๕๕ เลขานุการ
19 กระบี่ นายถาวร ศรีราชญา นิติกร อบต.คลองยาง เกาะลันตา ๐๗๕-๖๕๒๕๒๒ ๐๘๕-๐๗๘๑๐๐๕ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
20 กระบี่ นายภเูบศ คงจันทร์ นิติกร อบต.เขาทอง เมืองกระบี่ ๐๗๕-๖๖๔๕๘๔ ๐๘๗-๔๖๕๔๗๗๘ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒

รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑
กระบี่



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 กาญจนบรีุ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๑๕๙๙๕ ๐๘๗-๒๔๔๙๙๒๙ ประธานที่ปรึกษา
2 กาญจนบรีุ นายรามิล พฒันมงคลเชฐ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.รางหวาย พนมทวน ๐๓๔-๖๘๒๗๕๓ ๐๘๙-๘๓๖๘๙๘๒ ที่ปรึกษา
3 กาญจนบรีุ นายมานพ เกิดแดง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.วงักะ สังขละบรีุ ๐๓๔-๕๙๕๐๙๓ ๐๘๙-๓๔๙๒๙๖๘ ที่ปรึกษา
4 กาญจนบรีุ นายศิวบรูณ์ เชาวศิ์ลป์ นิติกร สถจ.กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๑๑๒๗๓ ๐๘๑-๔๓๔๔๖๕๕ ผู้ประสานงาน
5 กาญจนบรีุ นางพงศ์แก้ว ภู่สุวรรณ นักส่งเสริมฯ สถจ.กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๑๑๒๗๓ ๐๘๑-๙๙๕๔๘๒๘ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
6 กาญจนบรีุ นายประสิทธิ ์หนิอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองสูง ทม.กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๑๑๕๐๒ ๐๘๙-๘๓๖๕๙๓๕ ประธานเครือข่าย
7 กาญจนบรีุ นายสุนทร สุวรรณพร ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทา่มะขาม เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๕๑๐๓๗ ๐๘๐-๐๒๓๓๐๒๓ รองประธาน คนที่ ๑
8 กาญจนบรีุ นายพงษศั์กด์ิ ทองดีเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนองประดู่ เลาขวญั ๐๓๔-๖๘๑๐๒๔ ๐๘๗-๑๖๕๘๒๒๘ รองประธาน คนที่ ๒
9 กาญจนบรีุ นายสถาปนา ธรรมโมรา ปลัดเทศบาลต าบล ทต.เขาโจด ศรีสวสัด์ิ ๐๓๔-๖๗๕๕๒๖ ๐๙๒-๒๘๔๔๑๙๖ รองประธาน คนที่ ๓

10 กาญจนบรีุ นายสุกิจ โสภณธนศักด์ิ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.หนองหญ้าดอก
ขาว

ทา่ม่วง ๐๓๔-๖๕๙๕๔๙ ๐๘๙-๙๑๘๘๙๑๐ รองประธาน คนที่ ๔
11 กาญจนบรีุ นางธวลัรัตน์ คล้อยเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เกาะส าโรง เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๖๕๙๕๔๙ ๐๘๑-๗๓๖๓๖๔๔ นายทะเบยีน
12 กาญจนบรีุ นางธนันพชัร์ เลิศประเสริฐ หวัหน้าส านักปลัด ทต.หนองลาน ทา่มะกา ๐๓๔-๕๑๐๖๑๒ ๐๙๐-๙๙๔๖๑๗๓ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
13 กาญจนบรีุ นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทุ่งทอง ทา่ม่วง ๐๓๔-๖๙๘๖๘๓ ๐๙๗-๙๗๕๑๘๙๘ ผู้ประชาสัมพนัธ์
14 กาญจนบรีุ นายดาวรุ่ง บวัจูม หวัหน้าส านักปลัด อบต.หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๖๓๓๒๔๙ ๐๘๕-๗๐๐๑๑๘๘ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนที่ ๑
15 กาญจนบรีุ น.ส.เยาวลักษณ์ อินหนู หวัหน้าส านักปลัด อบต.หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย ๐๓๔-๖๗๓๐๔๓ ๐๘๗-๙๒๒๒๙๕๗ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนที่ ๒
16 กาญจนบรีุ น.ส.อาภสัรา พวงมาลี นักพฒันาชุมชน อบต.วงัด้ง เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๘๔๑๑๑ ๐๘๗-๘๐๙๗๖๖๕ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนที่ ๓
17 กาญจนบรีุ น.ส.ธญัญธณ เกาะศิริ หวัหน้างานบตัรประจ าตัวประชาชน ทม.กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๑๑๕๐๒ ๐๘๖-๑๖๔๗๙๗๙ เลขานุการ
18 กาญจนบรีุ น.ส.กรณิช เสนาะเมือง นักทรัพยากรบคุคล ทต.ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ ๐๓๔-๕๑๑๓๓๑ ๐๘๔-๐๘๓๗๓๑๔ ผู้ช่วยเลขานุการ

กำญจนบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 กาฬสินธุ์ นายประยูร จ าเริญเจือ นักบริหารทอ้งถิ่น กลาง อบต.หมูม่น สมเด็จ ๐๘๒-๔๒๘๐๗๕๔ ประธานเครือข่าย
2 กาฬสินธุ์ ส.ต.ท.สุพฒัน์ ภนูาค า นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ ๐๘๗-๐๔๗๔๖๙๕ รองประธาน คนที่ ๑
3 กาฬสินธุ์ ส.ต.อ.ภวูดล ภอูาภรณ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ดอนสมบรูณ์ ยางตลาด ๐๘๔-๔๐๘๑๔๘๐ รองประธาน คนที่ ๒
4 กาฬสินธุ์ ส.ต.ท.ชาตรี น้อยหมอ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.แจนแลน กุฉินารายณ์ ๐๘๙-๙๓๗๔๐๙๙ นายทะเบยีน
5 กาฬสินธุ์ วา่ที่ ร.ต.นฤปนาถ ศิริษา นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หนองหา้ง กุฉินารายณ์ ๐๘๑-๙๖๔๑๑๖๙ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 กาฬสินธุ์ นายสุรินิตย์ สุริฉาย นิติกร ช านาญการ ทต.ยางตลาด ยางตลาด ๐๘๖-๐๕๑๖๙๘๙ เลขานุการ
7 กาฬสินธุ์ นายกิตติศักด์ิ ค าศิลา นิติกร ช านาญการ อบต.คลองขาม ยางตลาด ๐๘๒-๑๑๕๗๐๔๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 กาฬสินธุ์ นายฉัตรไพรวรรณ พฒุทอง นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น อบต.หวังัว ยางตลาด ๐๘๒-๑๑๑๗๗๑๒ ประชาสัมพนัธ์
9 กาฬสินธุ์ นายชัชวาล ชัยศิลา นิติกร ช านาญการ อบต.นาขาม กุฉินารายณ์ ๐๘๗-๒๓๘๖๒๘๑ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 กาฬสินธุ์ นายศิริพงษไ์ชยสมบติั นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น ทต.หนองสอ เมืองกาฬสินธุ์ ๐๖๒-๕๑๐๔๘๗๘ ผู้แทน อ.เมืองกาฬสินธุ์
11 กาฬสินธุ์ นายกังวาน แสนอุดม นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น ทต.เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ ๐๘๑-๙๖๔๓๔๖๒ ผู้แทน อ.เมืองกาฬสินธุ์
12 กาฬสินธุ์ นายอาคม ศรีจันทร์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.เนินยาง ค าม่วง ๐๘๑-๙๗๕๑๒๑๓ ผู้แทน อ.ค าม่วง
13 กาฬสินธุ์ จ.อ.สมพงษ ์สกุลรัตน์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.สามัคคี ร่องค า ๐๘๑-๙๖๕๖๓๘๐ ผู้แทน อ.ร่องค า
14 กาฬสินธุ์ ส.อ.วจิัย แสนสมัคร นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.ค าใหญ่ หว้ยเม็ก ๐๘๗-๘๕๓๑๖๖๘ ผู้แทน อ.หว้ยเม็ก
15 กาฬสินธุ์ นายพเิชษฐ์ มีจ ารัส นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น ทต.ผาเสวย สมเด็จ ๐๘๑-๙๖๔๐๒๑๓ ผู้แทน อ.สมเด็จ
16 กาฬสินธุ์ น.ส.สุรีพร ภหูอ้งเพชร นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หนองหนิ หนองกุงศรี ๐๘๖-๐๙๖๔๐๐๕ ผู้แทน อ.หนองกุงศรี
17 กาฬสินธุ์ นายอนันต์ ธรรมเกษร นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.ดงลิง กมลาไสย ๐๘๑-๓๘๐๕๓๘๐ ผู้แทน อ.กมลาไสย
18 กาฬสินธุ์ นายส าเร็จ ธรรมประชา นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หนองช้าง สามชัย ๐๙๘-๖๑๖๒๒๐๙ ผู้แทน อ.สามชัย
19 กาฬสินธุ์ นายยุทธศิลป ์ภโูทสิทธิ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น อบต.นิคมหว้ยผ้ึง หว้ยผ้ึง ๐๘๙-๙๕๖๖๒๐๖ ผู้แทน อ.หว้ยผ่ึง
20 กาฬสินธุ์ ส.ต.ท.ชาตรี ศรีภพ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.โคกสะอาด ฆ้องชัย ๐๘๖-๒๓๔๒๓๒๐ ผู้แทน อ.ฆ้องชัย
21 กาฬสินธุ์ นายวรุิฬ โพธิไ์ทร นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.นามน นามน ๐๙๘-๖๐๘๙๓๗๔ ผู้แทน อ.นามน
22 กาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ศรีประไหม นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.นาคู นาคู ๐๖๑-๐๕๔๘๖๗๕ ผู้แทน อ.นาคู
23 กาฬสินธุ์ นายธรีะพงษ ์เพยีรภเูขา นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.ดอนจาน ดอนจาน ๐๘๐-๐๐๖๕๒๙๑ ผู้แทน อ.ดอนจาน
24 กาฬสินธุ์ นางเยาวเรศ ภหูอ้งไส นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น ทต.ทา่คันโท ทา่คันโท ๐๘๒-๓๑๖๑๖๘๗ ผู้แทน อ.ทา่คันโท
25 กาฬสินธุ์ นางอรวภิา แก้วยิ่ง นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น ทต.นิคม สหสัขันธ์ ๐๘๑-๘๗๑๙๕๑๓ ผู้แทน อ.สหสัขันธ์

กำฬสินธุ์



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ก าแพงเพชร วา่ที่ ร.ต.วรากร ก้องเกรียงไกร ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ขาณุวรลักษบรีุ ขาณุวรลักษบรีุ ๐๘๕-๐๓๓๒๔๑๒ ประธานเครือข่าย
2 ก าแพงเพชร นายสุชาติ พนัธย์ิ้ม ปลัดเทศบาลเมือง กลาง ทม.หนองปลิง ๐๘๑-๗๘๕๙๓๓๙ รองประธาน
3 ก าแพงเพชร นายสมิตา อรรถวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองหลวง ๐๘๑-๗๐๗๐๕๔๖ รองประธาน
4 ก าแพงเพชร นายยุทธภมูิ ใจสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.อ่างทอง ๐๘๙-๐๗๓๓๔๕๐ รองประธาน
5 ก าแพงเพชร นายธานี ธญัญาโภชน์ ผู้วา่ราชการจังหวดั สป.มท. เมืองก าแพงเพชร ๐๕๕-๗๐๕๐๐๑ ประธานที่ปรึกษา
6 ก าแพงเพชร นายดนัย ยอดนิล ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ๐๕๕-๗๐๕๐๔๕ ที่ปรึกษา
7 ก าแพงเพชร นายธร์ีตนัย ยิ้มศิลป์ นิติกร ทต.คลองแม่ลาย ๐๙๐-๖๘๔๖๔๓๔ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 ก าแพงเพชร นายพชร เพชรอ่อน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ทต.ช่องลม ๐๘๐-๓๔๒๗๐๑๑ ประชาสัมพนัธ์
9 ก าแพงเพชร นายพลักฎฐ์ เพชรวจิิตร หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต.ช่องลม ๐๘๐-๕๑๕๖๑๙๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 ก าแพงเพชร นายนัฐพงษ ์กันทะมา หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ๐๕๕-๗๐๕๐๔๕ เลขานุการ/ผู้ประสานงาน
11 ก าแพงเพชร นายธชัพงศ์ มัจฉิม นิติกร ช านาญการ ทต.ขาณุวรลักษบรีุ ๐๘๑-๖๔๔๖๓๔๓ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 ก าแพงเพชร นายเขมณัฎฐ์ ต้ังตระกูลวงศ์ นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ๐๕๕-๗๐๕๐๔๕ ผู้ช่วยประสานงาน
13 ก าแพงเพชร นายภมูิพสุิทธิ ์พงศ์เพยีรธรรม นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ต่อ ๑๗ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ก ำแพงเพชร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ขอนแก่น พ.อ.อ.นรชัย บตุรศรีชา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทุ่งโปง่ อุบลรัตน์ ๐๘๙-๒๗๙๗๓๓๒ ประธานเครือข่าย
2 ขอนแก่น จ.ส.อ.ยุทธนา ปญัญาศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ค าแคน มัญจาคีรี ๐๘๑-๓๙๒๑๒๐๗ รองประธาน คนที่ ๑
3 ขอนแก่น นายขวญัชัย สุวรรณแย้ม นิติกร ช านาญการ ทต.หนองบวั บา้นฝาง ๐๘๗-๗๑๙๘๒๕๙ รองประธาน คนที่ ๒
4 ขอนแก่น นายวโิรจน์ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.แวงใหญ่ แวงใหญ่ ๐๙๕-๖๕๓๘๙๘๓ นายทะเบยีน
5 ขอนแก่น นายสมาน ขั้นชัยภมูิ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ทา่พระ เมืองขอนแก่น ๐๘๑-๕๙๒๗๔๒๕ ประชาสัมพนัธ์
6 ขอนแก่น นายอดิเรก พมิพจ์ันทร์ นิติกร ช านาญการ ทม.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ๐๘๘-๕๗๒๖๓๕๕ เลขานุการ
7 ขอนแก่น นายชวลิต มูลทา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่กระเสริม น้ าพอง ๐๙๔-๙๖๗๘๘๘๑ เหรัญญิก
8 ขอนแก่น น.ส.อัจฉราภรณ์ วชิัยวงษ์ นิติกร ช านาญการ อบต.ทุ่งโปง่ อุบลรัตน์ ๐๘๕-๖๘๑๑๙๔๙ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
9 ขอนแก่น น.ส.ณัฐวภิา ผลช านัญ นิติกร ช านาญการ ทต.แก่นฝาง บา้นฝาง ๐๙๔-๔๗๓๕๕๕๖ ผู้ช่วยเลขานุการ คนท ี๒

10 ขอนแก่น นายพรีะพงษ ์สงกลาง นิติกร ช านาญการ อบจ.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ๐๘๓-๕๖๑๓๓๓๔ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๓
11 ขอนแก่น น.ส.จิราวรรณ สุดใด นิติกร ช านาญการ อบต.บา้นหนั โนนศิลา ๐๙๘-๑๐๔๖๖๗๔ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๔
12 ขอนแก่น นายอ านาจ โพธิง์าม นิติกร ช านาญการ ทม.บา้นทุ่ม เมืองขอนแก่น ๐๘๔-๔๒๘๒๓๕๙ ผู่ช่วยเหรัญญิก
13 ขอนแก่น นายรัฐกรณ์ ทองงาม นิติกร ช านาญการ อบจ.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ๐๘๙-๔๒๒๑๔๙๘ ที่ปรึกษา
14 ขอนแก่น วา่ที่ ร.อ.พงเจตน์ พรกรุณา ปลัดเทศบาลต าบล ทม.ศิลา เมืองขอนแก่น ๐๘๙-๕๖๙๙๑๐๕ ที่ปรึกษา
15 ขอนแก่น น.ส.เบญจรัส ศรีประดู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนองแปน มัญจาคีรี ๐๘๑-๗๖๘๑๙๑๗ ที่ปรึกษา
16 ขอนแก่น นายมนตรี แหลมคม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงัชัย น้ าพอง ๐๘๖-๕๕๑๕๔๕๕ ที่ปรึกษา
17 ขอนแก่น นายมงคล อติอนุวรรตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนซ าสูง อบจ.ขอนแก่น ซ าสูง ๐๘๑-๘๗๒๓๙๓๗ ที่ปรึกษา
18 ขอนแก่น นายเรืองระว ีจันทนาม นิติกร ช านาญการพเิศษ สถจ.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ๐๘๙-๗๑๑๓๐๒๙ ผู้ประสานงาน
19 ขอนแก่น นายวรรลพ วลัยศรี นิติกร ช านาญการ สถจ.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ๐๘๔-๙๗๒๔๓๔๘ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ขอนแก่น



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 จันทบรีุ ทอ้งถิ่นจังหวดั ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ๐๓๙-๓๓๐๑๒๔ ๐๘๑-๗๖๑๙๕๒๓ ที่ปรึกษา
2 จันทบรีุ นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.โปง่น้ าร้อน โปง่น้ าร้อน ๐๓๙-๓๘๗๑๑๐ ๐๘๑-๙๓๗๖๒๒๕ ประธานเครือข่าย
3 จันทบรีุ นายปฏวิติั ขุนสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นหนองบวั ทต.ทา่ใหม่ ทา่ใหม่ ๐๓๙-๓๘๐๕๕๖ ๐๘๙-๒๕๑๖๓๓๑ รองประธาน คนที่ ๑
4 จันทบรีุ นายรัชวฒิุ รัตนผล ปลัดเทศบาลต าบล ทต.พล้ิว แหลมสิงห์ ๐๓๙-๔๓๔๓๑๐ ๐๙๘-๒๗๐๙๓๘๘ รองประธาน คนที่ ๒
5 จันทบรีุ นางญานิศา ขยัน นิติกร ช านาญการ ทม.จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ๐๓๙-๓๑๑๐๖๖ นายทะเบยีน
6 จันทบรีุ นางดนุพร แหล่งสิน นิติกร ช านาญการ ทต.พร้ิว แหลมสิงห์ ๐๓๙-๔๓๔๓๑๐ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
7 จันทบรีุ นายศราวธุ อินทะพนัธุ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.พลับพลานา

รายณ์
เมืองจันทบรีุ ๐๓๙-๔๑๘๔๙๘ ๐๘๕-๕๒๙๘๙๙๕ ประชาสัมพนัธ์

8 จันทบรีุ น.ส.จรรยา คีรีชล นิติกร ช านาญการ ทต.ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ ๐๓๙-๔๖๐๙๑๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
9 จันทบรีุ นายนาว ีแหล่งสิน นิติกร ช านาญการ ทต.ปากน้ าแหลม

สิงห์
แหลมสิงห์ ๐๓๙-๔๙๙๕๕๕ เลขานุการ

10 จันทบรีุ นายรภทัร กิจกาญจน์ หวัหน้าส านักปลัด ทต.เขาววั-พลอย
แหวน

ทา่ใหม่ ๐๓๙-๔๙๔๑๕๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 จันทบรีุ นายวงกต กะลัมพะนันทน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ตรอกนอง ขลุง ๐๓๙-๓๘๖๑๙๐ ๐๘๑-๘๖๕๔๖๖๐ กรรมการ
12 จันทบรีุ นายสิทธศัิกด์ิ พลคิด ปลัดเทศบาลต าบล ทต.วงัแซ้ม มะขาม ๐๓๙-๔๑๑๒๔๕ ๐๘๑-๒๕๙๙๐๑๑ กรรมการ
13 จันทบรีุ นายชาญชัย ทหีอค า ปลัดเทศบาลต าบล ทต.หนองคล้า ทา่ใหม่ ๐๓๙-๔๓๗๒๙๐ ๐๘๙-๒๔๕๐๒๐๔ กรรมการ
14 จันทบรีุ น.ส.มะลิ สุขเอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แก่งหางแมว แก่งหางแมว ๐๓๙-๓๐๘๐๒๕ ๐๘๑-๘๓๙๘๓๐๖ กรรมการ

จันทบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ฉะเชิงเทรา จ.ส.อ.นิรันดร์ เอมสถิต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หวัส าโรง แปลงยาว ๐๘๑-๑๗๘๒๕๗๔๖ ประธานเครือข่าย
2 ฉะเชิงเทรา นายทวศัีกด์ิ สุขศรี ปลัดเทศบาลต าบล ทต.บางปะกง บางปะกง ๐๘๙-๙๙๐๘๒๑๒ รองประธาน คนที่ ๑
3 ฉะเชิงเทรา จ.ส.อ.วฒันชัย บญุมานะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เสม็ดเหนือ บางคล้า ๐๘๖-๘๔๔๔๒๓๘ รองประธาน คนที่ ๒
4 ฉะเชิงเทรา นายธาดา ศิริประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางตลาด คลองเขื่อน ๐๘๓-๕๘๔๒๙๙๙ นายทะเบยีน
5 ฉะเชิงเทรา นายสาธติ ปรางค์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ๐๘๖-๓๐๓๑๒๔๔ ประชาสัมพนัธ์
6 ฉะเชิงเทรา วา่ที่ ร.อ.วชัรชัย โฉมอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.คลองตะเกรา ทา่ตะเกียบ ๐๘๑-๗๘๑๕๑๔๕ ประชาสัมพนัธ์
7 ฉะเชิงเทรา นางแสงเดือน วลัิยพนัธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนองตีนนก บา้นโพธิ์ ๐๘๑-๗๘๒๐๒๔๖ เลขานุการ
8 ฉะเชิงเทรา นางสิตางค์ จรสัมฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โยธะกา บางน้ าเปร้ียว ๐๘๑-๒๙๕๑๔๕๘ ผู้ช่วยเลขานุการ
9 ฉะเชิงเทรา ด.ต.วรรณชัย จันทศรี นิติกร ปฏบิติัการ ทต.ทา่ถ่าน พนมสารคาม ๐๓๘-๕๕๓๖๕๓ วชิาการ

10 ฉะเชิงเทรา น.ส.ปารณีย์ วรุิฬราช หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต.ทา่กระดาน สนามชัยเขต ๐๙๘-๔๖๓๗๔๖๗ วชิาการ
11 ฉะเชิงเทรา นายองอาจ รอดพทิกัษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เมืองใหม่ ราชสาส์น ๐๘๖-๖๖๔๖๖๗๒ วชิาการ

ฉะเชงิเทรำ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ชลบรีุ นายเชาวลิต แสงอุทยั รองผู้วา่ราชการจังหวดั สป.มท. เมืองชลบรีุ ๐๘๓-๒๘๒๕๘๑ ประธานที่ปรึกษา
2 ชลบรีุ วา่ที่ ร.ต.อดุลย์ ทรัพย์แสนดี หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ๐๓๘-๒๗๓๑๗๗ ที่ปรึกษา
3 ชลบรีุ วา่ที่ ร.ต.ทนงศักด์ิ พวงน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บอ่วนิ ศรีราชา ๐๓๘-๓๔๕๙๔๙ ๐๘๘-๘๖๒๙๐๙๙ ประธานเครือข่าย
4 ชลบรีุ นายส าเนียง เฉลิม ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม.พนัสนิคม พนัสนิคม ๐๓๘-๔๖๑๒๒๘ รองประธาน คนที่ ๑
5 ชลบรีุ น.ส.พชิยา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เขาไม้แก้ว บางละมุง ๐๓๘-๓๐๙๑๐๖ ๐๘๑-๔๒๗๐๖๗๙ รองประธาน คนที่ ๒
6 ชลบรีุ น.ส.อุมาพร มีนุ้ย นิติกร ช านาญการ ทม.ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ๐๓๘-๒๗๙๓๑๕ ๐๘๖-๑๑๒๖๑๕๘ นายทะเบยีน
7 ชลบรีุ น.ส.ชุติญาภคั อุตทาพงษ์ นิติกร ช านาญการ ทม.ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ๐๓๘-๒๗๙๓๑๕ ๐๖๑-๙๑๗๘๕๘๔ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 ชลบรีุ นายอภรัิฐ คงเจริญ นิติกร ปฏบิติัการ เมืองพทัยา บางละมุง ๐๓๘-๒๕๓๑๐๐ ประชาสัมพนัธ์
9 ชลบรีุ นายวสันต์ อันทวาปี นิติกร ช านาญการ เมืองพทัยา บางละมุง ๐๓๘-๒๕๓๑๐๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 ชลบรีุ นายธรินทร์ นวลฉวี นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ๐๓๔-๒๗๓๑๗๗ ๐๘๕-๖๙๙๕๕๐๐ เลขานุการ
11 ชลบรีุ นายกีรศักด์ิ หลักค า นิติกร ช านาญการ อบต.หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ๐๓๘-๑๖๒๘๘๖ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชลบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ชัยนาท นางรวภิทัร ตันติเสรีรัตน์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น สูง อบจ.ชัยนาท เมืองชัยนาท ๐๕๖-๔๗๖๕๖๗ ๐๘๙-๘๕๖๗๘๕๗ ประธานที่ปรึกษา
2 ชัยนาท นางญาณี ปยิะมงคล นักบริหารงานทอ้งถิ่น สูง ทม.ชัยนาท เมืองชัยนาท ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔ ๐๘๑-๙๗๓๑๙๖๙ ที่ปรึกษา
3 ชัยนาท นายถนอม เทยีนบาง นักบริหารทอ้งถิ่น กลาง ทต.บา้นเซ่ียน หนัคา ๐๕๖-๔๒๒๖๓๙ ๐๘๖-๗๘๖๖๓๙๓ ที่ปรึกษา
4 ชัยนาท นางธนารักษ ์จั่นกรด นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.บา้นกล้วย เมืองชัยนาท ๐๕๖-๔๗๗๗๖๒ ๐๘๘-๑๔๔๐๓๖๘ ที่ปรึกษา
5 ชัยนาท นายอ านาจ พบพาน นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.นางลือ เมืองชัยนาท ๐๕๖-๔๗๗๒๓๔ ๐๘๑-๗๒๐๑๔๗๓ ประธานที่ปรึกษา
6 ชัยนาท นายศิลป ์ทาทอง นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.สามง่าทา่โบสถ์ หนัคา ๐๕๖-๔๘๙๑๒๓ ๐๘๑-๘๕๗๖๐๗๙ รองประธาน คนที่ ๑
7 ชัยนาท จ.อ.โกศล ภาคศิริ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ไร่พฒันา มโนรมย์ ๐๕๖-๔๔๗๔๙๙ ๐๘๑-๔๗๔๙๐๐๖ รองประธาน คนที่ ๒
8 ชัยนาท น.ส.สถิตรัตน์ โพธิเ์อี้ยง นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หนองบวั วดัสิงห์ ๐๕๖-๙๔๙๘๓๐ ๐๘๗-๘๔๙๒๙๐๔ นายทะเบยีน
9 ชัยนาท น.ส.ชุติมา นุ่มแสง นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.หว้ยกรดพฒันา สรรคบรีุ ๐๕๖-๙๔๕๐๓๐ ๐๘๖-๖๗๖๘๘๙๑ ผู้ช่วยนายทะเบยีน

10 ชัยนาท นายกรกวรรษ เทพจินดา นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.กุดจอก หนองมะโมง ๐๕๖-๔๖๖๙๘๔ ๐๘๑-๐๔๖๑๖๒๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 ชัยนาท นายนราดล อินทร์เชิง นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.มโนรมย์ มโนรมย์ ๐๕๖-๔๙๑๗๘๔ ๐๘๑-๗๙๓๑๗๒๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 ชัยนาท นายพชิิตชัย ชาตะสภณุ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.หาดทา่เสา เมืองชัยนาท ๐๕๖-๔๓๙๐๑๒ ๐๘๙-๕๖๕๖๔๖๕ เลขานุการ
13 ชัยนาท นายศิริชัย โยธกิาร์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.หว้ยงู หนัคา ๐๕๖-๔๐๗๒๔๑ ๐๘๙-๘๑๑๘๘๐๗๙ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชยันำท



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ชัยภมูิ นายสายยันต์ ภริมย์กิจ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.จัตุรัส จัตุรัส ๐๔๔-๘๕๑๓๕๙ ๐๙๑-๐๑๒๗๑๖๐ ประธานเครือข่าย
2 ชัยภมูิ นายธรีะธรรม แก้วเพญ็ศรี นิติกร ช านาญการ ทต.ธาตุทอง ภเูขียว ๐๔๔-๑๓๑๖๐๐ ๐๙๓-๔๕๑๖๕๕๖ รองประธาน  คนที่ ๑
3 ชัยภมูิ น.ส.ขวญัใจ เปอืยหนองแข้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงัทอง ภกัดีชุมพล ๐๔๔-๑๓๓๑๓๔ ๐๙๓-๕๔๓๖๑๖๑ รองประธาน  คนที่ ๒
4 ชัยภมูิ น.ส.ยุภาพรรณ อุไรล้ า นิติกร ช านาญการ อบต.บา้นค่าย เมืองชัยภมูิ ๐๔๔-๘๐๐๑๖๒ ๐๘๑-๖๖๖๐๘๙๗ นายทะเบยีน
5 ชัยภมูิ นางโสมนัสสา เอื้อฤทธิก์ุล นิติกร ช านาญการ ทต.จัตุรัส จัตุรัส ๐๔๔-๘๕๑๓๕๐ ๐๙๖-๙๕๒๙๕๔๕ ประชาสัมพนัธ์
6 ชัยภมูิ นายสุบนิ บญุเอกอารีย์ นิติกร ช านาญการ ทต.หนองบวัใหญ่ จัตุรัส ๐๔๔-๘๔๐๕๑๓ ๐๘๘-๕๘๐๑๐๗๕ เลขานุการ
7 ชัยภมูิ นายสุทธศัิกด์ิ โฆษติธนสาร นิติกร ช านาญการ ทต.แก้งคร้อ แก้งคร้อ ๐๔๔-๘๘๒๘๙๐ ผู้ช่วยเลขานุการ

ชยัภูมิ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ชุมพร นายชูเกียรติ นวลศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.นาทุ่ง เมืองชุมพร ๐๗๗-๖๕๐๓๗๑ ๐๘๓-๑๐๕๔๒๐๕ ประธานเครือข่าย
2 ชุมพร นายปานนท ์วงศ์ทพิย์พนัธุ์ ปลัดเทศบาลเมือง กลาง ทม.มาบอ ามฤต ปะทวิ ๐๗๗-๕๗๘๔๕๘ ๐๘๑-๘๔๗๖๗๗๒ รองประธาน  คนที่ ๑
3 ชุมพร นางปรีดาพร จินาก้วน หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.นาโพธิ์ สวี ๐๗๗-๕๘๓๐๒๓ ๐๘๔-๘๔๑๕๗๖๑ รองประธาน  คนที่ ๒
4 ชุมพร นางสายใจ หงษป์ระพนัธ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ปากน้ าชุมพร เมืองชุมพร ๐๗๗-๕๒๒๐๐๘ ๐๘๓-๓๙๓๐๔๖๖ นายทะเบยีน
5 ชุมพร น.ส.มนัสนันท ์ศรีสุวรรณ หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.วงัไผ่ เมืองชุมพร ๐๗๗-๕๙๖๖๑๕ ๐๘๙-๙๗๐๗๕๒๔ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 ชุมพร น.ส.วไิลลักษณ์ เสวก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.วงัไผ่ เมืองชุมพร ๐๗๗-๕๙๖๖๑๕ ๐๘๑-๐๗๘๑๕๔๕ ประชาสัมพนัธ์
7 ชุมพร น.ส.นฤมล จิตรสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ตากแดด เมืองชุมพร ๐๗๗-๕๓๔๓๒๓ ๐๘๗-๓๘๕๘๗๗๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 ชุมพร นางมธกุร บ ารุงราษฎร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.นาทุ่ง เมืองชุมพร ๐๗๗-๖๕๐๓๗๑ ๐๘๑-๘๙๔๙๘๒๕ เลขานุการ
9 ชุมพร นายจิรวฒัน์ โพธารส นิติกร ช านาญการ ทต.มาบอ ามฤต ปะทวิ ๐๗๗-๕๗๘๔๕๘ ๐๘๔-๘๓๘๙๖๓๖ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 ชุมพร น.ส.กลิกา เพชรสร นิติกร ปฏบิติัการ อบต.เขาทะลุ สวี ๐๗๗-๖๒๐๐๐๘ ๐๘๘-๗๕๑๑๙๔๙ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 ชุมพร ส.ต.อ.อานนท ์ศรีวไิล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ตะโก ทุ่งตะโก ๐๗๗-๖๓๐๓๕๘ ๐๘๙-๕๘๙๐๖๗๒ ที่ปรึกษา
12 ชุมพร นายประจวบ มิตรวงษา ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ชุมโค ปะทวิ ๐๗๗-๕๐๕๔๗๘ ๐๘๔-๐๕๑๒๓๙๑ ที่ปรึกษา

ชมุพร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 เชียงราย นายวรัิตน์ บญุค ามูล นิติกร ช านาญการพเิศษ สถจ.เชียงราย เมืองเชียงราย ๐๕๓-๑๕๐๑๖๕ ที่ปรึกษา
2 เชียงราย นายประสงค์ เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ปา่ก่อค า แม่ลาว ๐๕๓-๖๖๖๖๙๔ ๐๘๑-๕๙๕๕๑๕๕ ประธานเครือข่าย
3 เชียงราย นายด าเนิน ยิ่งนอก ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ปา่ซาง แม่จัน ๐๕๓-๖๐๒๖๖๐ ๐๘๑-๗๙๖๑๖๙๐ รองประธาน คนที่ ๑
4 เชียงราย นายสมเกียรติ ค าแสนยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.สันกลาง พาน ๐๕๓-๗๗๐๐๑๓ ๐๘๙-๙๕๐๐๔๔๕ รองประธาน คนที่ ๒
5 เชียงราย นายจตุพร ช านาญยา นิติกร ทต.ทา่สุด เมืองเชียงราย ๐๕๓-๗๐๖๑๐๙ นายทะเบยีน
6 เชียงราย นายสุชาติ มณีโชติ นิติกร อบต.รอบเวยีง เมืองเชียงราย ๐๕๓-๗๔๒๖๘๗ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
7 เชียงราย นายศุภกฤต กุมานสิทธิ์ นิติกร อบต.ปงน้อย ดอยหลวง ๐๕๓-๗๙๐๐๔๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 เชียงราย นายไกรทอง ดอนอินผล นิติกร ทต.ปา่ซาง แม่จัน ๐๕๓-๖๐๒๖๖๐ เลขานุการ
9 เชียงราย นายสุถกร แก้วแสงอินทร์ นิติกร ทต.พญาเม็งราย พญาเม็งราย ๐๕๓-๗๙๙๑๐๕ ประชาสัมพนัธ์

10 เชียงราย นายอนุวตัร ชาวไชย นิติกร ทต.แม่ค า แม่จัน ๐๕๓-๗๗๙๐๙๘ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 เชียงราย นางสงกรานต์ นิภากุล นิติกร ทต.หว้ยสัก เมืองเชียงราย ๐๕๓-๖๗๘๖๖๙ กรรมการ
12 เชียงราย ร.ท.ค าพนู ชัยนามล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.เวยีงเทงิ เทงิ ๐๕๓-๗๙๕๓๒๑ กรรมการ
13 เชียงราย น.ส.สายทอง ต๊ะวลัิย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.เจดีย์หลวง แม่สรวย ๐๕๓-๙๕๐๗๓๒ กรรมการ
14 เชียงราย นางดาริน ตาริน หวัหน้าส านักปลัด ทต.เวยีงพางค า แม่สาย ๐๕๓-๖๔๖๕๖๙ กรรมการ
15 เชียงราย วา่ที่ ร.ต.สุริยะ กุลพมิาย หวัหน้าส านักปลัด ทต.แม่สายมิตรภาพ แม่สาย ๐๕๓-๖๔๔๕๒๙ กรรมการ
16 เชียงราย วา่ที่ ร.ต.หญิงกฤติยาณี จันเทศ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.เม็งราย พญาเม็งราย ๐๕๓-๗๙๙๐๐๔ กรรมการ
17 เชียงราย นายสงกรานต์ กันทะจิตร์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.หว้ยชมภู เมืองเชียงราย ๐๕๓-๖๐๗๔๕๔ กรรมการ
18 เชียงราย นายคมสัน จันทร์หอม ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.จันจวา้ แม่จัน ๐๕๓-๖๖๔๖๓๑ กรรมการ
19 เชียงราย นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.เจดีย์หลวง แม่สรวย ๐๕๓-๙๕๐๗๓๒ กรรมการ
20 เชียงราย นายทองวาส หมุดนันใจ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ทต.บา้นดู่ เมืองเชียงราย ๐๕๓-๗๐๓๖๕๓ กรรมการ
21 เชียงราย นายพรชัย สุขส าราญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ทต.ทา่ข้าวเปลือก แม่จัน ๐๕๓-๖๐๗๗๑๕ กรรมการ

เชยีงรำย



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 เชียงใหม่ นายพพิฒัน์ วรสิทธดิ ารง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บงตัน ดอยเต่า ๐๙๓-๑๓๕๙๐๐๐ ประธานเครือข่าย
2 เชียงใหม่ ส.ต.อ.สนิท ผัดเวยีง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เวยีง ฝาง รองประธาน คนที่ ๑
3 เชียงใหม่ นายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แม่ออน ฝาง ๐๘๑-๒๘๘๐๓๓๗ รองประธาน คนที่ ๒
4 เชียงใหม่ ส.อ.เจตนิพทัธ ์จริยา ปลัดเทศบาลต าบล ทต.แม่แจ่ม แม่แจ่ม นายทะเบยีน
5 เชียงใหม่ นายสักการ ณิยะกูล ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทุ่งต้อม สันปา่ตอง ประชาสัมพนัธ์
6 เชียงใหม่ นางละเอียด ศรีล้อม นิติกร ทน.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เลขานุการ
7 เชียงใหม่ นายสุรเชษฐ คชนิล นิติกร ทต.หนองตองพฒันา หางดง ผู้ช่วยเลขานุการ
8 เชียงใหม่ นางพงษศั์กด์ิ เดชปนัค า หวัหน้ากองการศึกษาฯ อบต.สบแม่ข่า หางดง ผู้ช่วยเลขานุการ
9 เชียงใหม่ นายชวลิต สาสกุล หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษา

10 เชียงใหม่ นายธรรมนูญ นาคสีดี นิติกร ช านาญการ สถจ.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ที่ปรึกษา
11 เชียงใหม่ นายอภพินัธ ์ณัทอุทยัรุ่งเรือง นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ที่ปรึกษา

เชยีงใหม่



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ตรัง นาย ช โชคชัย ค าแหง ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ตรัง เมืองตรัง ๐๗๕-๒๑๘๒๑๑ ประธานที่ปรึกษา
2 ตรัง นายนันทโชติ สิงหพนัธ์ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ตรัง เมืองตรัง ๐๗๕-๒๑๘๒๑๑ ที่ปรึกษา
3 ตรัง นายปรีชา จันทร์โหนง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.หว้ยยอด หว้ยยอด ๐๗๕-๒๗๑๓๓๑ ที่ปรึกษา
4 ตรัง นายวโิรจน์ แก้วพทิยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางรัก เมืองตรัง ๐๗๕-๕๗๐๕๕๑ ที่ปรึกษา
5 ตรัง ส.อ.มณี มากขาว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กะลาเส สิเกา ๐๗๕-๒๖๗๐๘๗ ๐๘๖-๒๗๖๓๑๙๗ ประธานเครือข่าย
6 ตรัง นายวชิาญ นาเกลือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นาบนิหลา เมืองตรัง ๐๗๕-๒๐๓๓๙๓ ๐๘๔-๑๙๐๙๘๙๗ รองประธาน คนที่ ๑
7 ตรัง นายสมชาย แก้วเพง็ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ควนเมา รัษฎา ๐๗๕-๒๖๐๒๑๓ ๐๘๖-๘๒๑๑๔๖๓ รองประธาน คนที่ ๒
8 ตรัง นายพลูพงษ ์หรัิญชุณหะ หวัหน้าส านักปลัด ทน.ตรัง เมืองตรัง ๐๗๕-๒๑๘๐๑๗ นายทะเบยีน
9 ตรัง น.ส.ศรีสุภา สุวรรณวร นิติกร ทน.ตรัง เมืองตรัง ๐๗๕-๒๑๘๐๑๗ ผู้ช่วยนายทะเบยีน

10 ตรัง นายสมมุ่ง จีนแก้วเปี่ยม นิติกร ทน.ตรัง เมืองตรัง ๐๗๕-๒๑๘๐๑๗ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
11 ตรัง นายบญุเลิศ ชูบญุศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ตะเสะ หาดส าราญ ๐๗๕-๒๐๓๐๔๕ ประชาสัมพนัธ์
12 ตรัง นายสรวศิย์ คงอ่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนองช้างแล่น หว้ยยอด ๐๗๕-๕๗๗๒๓๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
13 ตรัง นายประกาศ โภชสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นาข้าวเสีย นาโยง ๐๗๕-๕๗๓๑๕๙ เลขานุการ
14 ตรัง นายภทัรพล บญุยงค์ นิติกร ทน.กันตัง กันตัง ๐๗๕-๒๕๑๒๕๑ ผู้ช่วยเลขานุการ
15 ตรัง นางนิตยา นุ้ยเอียด นิติกร อบจ.ตรัง เมืองตรัง ๐๗๕-๒๑๘๒๖๒ ผู้ช่วยเลขานุการ
16 ตรัง นายธรรมรัฐ อินทรวเิศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.อ่าวตง วงัวเิศษ ๐๗๕-๒๙๖๕๘๕ กรรมการ
17 ตรัง น.ส.ศิริวรรณ วอ่งทั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทุ่งต่อ หว้ยยอด ๐๗๕-๕๗๘๖๒๗ กรรมการ
18 ตรัง นายมงกุฎ คงเพง็ หวัหน้าส านักปลัด อบต.นาข้าวเสีย นาโยง ๐๗๕-๕๗๓๑๕๙ กรรมการ
19 ตรัง นายวสุิทธิ ์อ่วมคง นิติกร ทต.โคกหล่อ เมืองตราด ๐๗๕-๒๒๕๘๘๙ กรรมการ

ตรัง



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ตราด นายสุชาติ สุขดี ทอ้งถิ่นจังหวดัตราด สถจ.ตราด เมืองตราด ๐๓๙-๕๒๒๘๒๗ ๐๘๙-๙๖๑๖๙๕๑ ประธานที่ปรึกษา
2 ตราด นายสุทธเิดช โคตรมุงคุณ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ตราด เมืองตราด ๐๓๙-๕๒๒๘๒๗ ๐๘๖-๓๖๙๙๑๗๘ ที่ปรึกษา
3 ตราด ส.ต.ต.ธานินทร์ เหลือสืบชาติ นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.ตราด เมืองตราด ๐๓๙-๕๒๒๘๒๗ ๐๘๐-๙๐๘๐๙๕๓ ที่ปรึกษา
4 ตราด นายโสรส เบา้จรรยา ทอ้งถิ่นอ าเภอคลองใหญ่ สถจ.ตราด เมืองตราด ๐๓๙-๕๒๒๘๒๗ ๐๘๖-๑๕๙๙๖๐๐ ที่ปรึกษา
5 ตราด นายนิเวศน์ บตุรทอง นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.ตราด เมืองตราด ๐๓๙-๕๒๒๘๒๗ ๐๘๙-๙๓๕๖๙๒๖ ผู้ประสานงาน
6 ตราด น.ส.สิริธร ธรีพรพนัธกิจ นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.ตราด เมืองตราด ๐๓๙-๕๒๒๘๒๗ ๐๘๗-๙๔๑๔๗๓๗ ผู้ชวยผู้ประสานงาน
7 ตราด นายก าธร รัตนธรรม ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.แหลมงอบ แหลมงอบ ๐๓๙-๖๙๗๒๑๗ ๐๘๑-๒๐๙๒๐๒๒ ประธานเครือข่าย
8 ตราด นายนิธศิ ผดุงลักษณ์ หวัหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ.ตราด เมืองตราด ๐๓๙-๕๔๗๑๒๐ ๐๘๑-๘๖๑๗๖๙๗ รองประธาน คนที่ ๑
9 ตราด นายวรายุทธ พร้อมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หว้ยแร้ง เมืองตราด ๐๓๙-๕๒๔๖๙๑ ๐๘๙-๙๓๙๗๒๕๘ รองประธาน คนที่ ๒

10 ตราด น.ส.พรรณนรา มัทธกุลพร นิติกร ทต.แหลมงอบ แหลมงอบ ๐๓๙-๖๙๗๒๑๗ ๐๓๙-๖๙๗๒๑๗ นายทะเบยีน
11 ตราด นายสุริยะ ศาลิคุปต์ นิติกร ทต.บอ่พลอย บอ่พลอย ๐๓๙-๕๙๑๑๑๑ ๐๘๙-๗๖๗๗๘๓๑ ประชาสัมพนัธ์
12 ตราด น.ส.ปริศนา อนันต์ หวัหน้าส านักปลัด ทต.แหลมงอบ แหลมงอบ ๐๓๙-๖๙๗๒๑๗ ๐๘๕-๓๘๕๑๒๕๔ เลขานุการ
13 ตราด น.ส.ธวลัรัตน์ นามธรรม ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทา่พริกเนินทราย เมืองตราด ๐๓๙-๕๓๒๘๖๖ ๐๘๙-๒๔๔๔๒๓๙ ปฏคิม
14 ตราด นางมลฤดี ศรีคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางปดิ แหลมงอบ ๐๓๙-๕๔๗๒๙๑ ๐๘๑-๗๖๒๕๙๐๘ เหรัญญิก
15 ตราด น.ส.อรวรรณ ภู่แดงงาม นิติกร ทต.น้ าเชี่ยว แหลมงอบ ๐๓๙-๕๙๓๑๕๕ ๐๓๙๙-๕๙๓๑๕๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
16 ตราด นายกรกต อัตติลากุล นิติกร อบต.เขาสมิง เขาสมิง ๐๓๙-๕๑๘๑๕๙ ๐๓๙-๕๑๘๑๕๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
17 ตราด นางเบญจวรรณ วศิวเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ไม้รูด คลองใหญ่ ๐๓๙-๖๙๑๐๙๕ ๐๘๙-๐๙๔๔๕๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการ
18 ตราด นายธรีพล ประสงค์นาค นิติกร ทต.ทา่พริกเนินทราย เมืองตราด ๐๓๙-๕๓๒๘๖๖ ๐๘๓-๖๑๘๒๓๓๖ ผู้ช่วยปฏคิม
19 ตราด นางจุฑามาส สุนทรศักด์ิลาภ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เขาสมิง เขาสมิง ๐๓๙-๕๑๘๑๕๙ ๐๘๑-๕๒๓๓๐๓๘ ผู้ช่วยเหรัญญิก

ตรำด



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ตาก ทอ้งถิ่นจังหวดัตาก ทอ้งถิ่นจังหวดัตาก สถจ.ตาก เมืองตาก ประธานที่ปรึกษา
2 ตาก นายธชัชัย ศรีสวสัด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั อบจ.ตาก เมืองตาก ที่ปรึกษา คนที่ ๑
3 ตาก นายธรีพล ตันยา ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ไม้งาม เมืองตาก ที่ปรึกษา คนที่ ๒
4 ตาก นายชัยธรีณัฏฐ์ สกุลธญัพร ปลัดเทศบาลต าบล ทต.แม่ต้าน ทา่สองยาง ที่ปรึกษา คนที่ ๓
5 ตาก นายปรีชา หาญปรีชาสวสัด์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงัหนิ เมืองตาก ที่ปรึกษา คนที่ ๔
6 ตาก นายยืนยง พทุธวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แม่อุสุ ทา่สองยาง ที่ปรึกษา คนที่ ๕
7 ตาก นายวชิญ์ธวชั อัจฉริยฉัตรา หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ตาก เมืองตาก ผู้ประสานงาน
8 ตาก นางดวงหทยั โกมินทร์ นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.ตาก เมืองตาก ผู้ช่วยประสานงาน
9 ตาก น.ส.วนัวสิาข์ ศรีดาเดช นักส่งเสริมฯ ปฏบิติัการ สถจ.ตาก เมืองตาก ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

10 ตาก นายจักรกฤษณ์ สุขเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เชียงทอง วงัเจ้า ๐๘๑-๘๘๘๕๙๕๔ ประธานเครือข่าย
11 ตาก นายก าจัด จันทร์ไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แม่กาษา แม่สอด ๐๘๑-๘๘๖๖๕๖๙ รองประธาน คนที่ ๑
12 ตาก นายกฤษพล อัศวกิุล ปลัดเทศบาลต าบล ทต.หนองบวัใต้ เมืองตาก รองประธาน คนที่ ๒
13 ตาก นายจัตุรงค์ ธปูบชูา นิติกร ทม.ตาก เมืองตาก นายทะเบยีน
14 ตาก นายวรีะยุทธ อยู่พุ่ม นิติกร ทม.ตาก เมืองตาก ผู้ช่วยนายทะเบยีน
15 ตาก นายอนุชิต มะลิลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นาโบสถ์ วงัเจ้า ประชาสัมพนัธ์
16 ตาก นางเพช็รวชิา ยอดกล่ิน หวัหน้าส่วนการคลัง อบต.นาโบสถ์ วงัเจ้า ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
17 ตาก นายวรพงศ์ ค านาแซง นิติกร อบต.น้ ารึม เมืองตาก เลขานุการ
18 ตาก นายกิตติพนัธ ์รักษาวงศ์ นิติกร อบต.นาโบสถ์ วงัเจ้า ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
19 ตาก พ.จ.ท.ณรงค์วชิญ์ บญุสง นิติกร ทต.แม่ตาว แม่สอด ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
20 ตาก นางพรทพิย์ จันโครัตน์ หวัหน้าส านักปลัด อบต.วงัหนิ เมืองตาก เหรัญญิก
21 ตาก นางสัจจา แย้มชู หวัหน้าส านักปลัด อบต.เชียงทอง วงัเจ้า ผู้ช่วยเหรัญญิก

ตำก



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นครนายก นายสมศักด์ิ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ศรีจุฬา เมือง ๐๓๗-๓๘๘๒๐๙ ๐๘๑-๒๗๙๐๕๓๓ ประธานเครือข่าย
2 นครนายก น.ส.รัตนาภรณ์ เพิ่มทวี ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ทา่ช้าง เมือง ๐๓๗-๓๑๖๓๖๑ ๐๘๑-๖๕๐๔๐๑๑ รองประธาน คนที่ ๑
3 นครนายก นายชูเชิด ทมุทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ทา่ช้าง เมือง ๐๓๗-๓๑๖๓๕๐ ๐๘๕-๘๓๒๘๖๓๓ รองประธาน คนที่ ๒
4 นครนายก นางขวญัชนก กิจประสงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นนา บา้นนา ๐๓๗-๓๒๓๕๒๔ ๐๘๑-๗๖๑๕๕๓๙ นายทะเบยีน
5 นครนายก น.ส.ปทัมา หญีตน้อย นิติกร ปฏบิติัการ อบต.ปา่ขะ บา้นนา ๐๓๗-๓๒๔๐๔๙ ๐๘๙-๑๕๖๔๑๗๗ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 นครนายก น.ส.ปญุชรัสมิ์ ชูเลิศ นิติกร ปฏบิติัการ อบจ.นครนายก เมือง ๐๓๗-๓๐๗๑๒๗ ๐๙๘-๓๘๑๔๙๖๕ ประชาสัมพนัธ์
7 นครนายก นายทชานน ศิลุจจัย บคุลากร ช านาญการ อบจ.นครนายก เมือง ๐๓๗-๓๐๗๑๒๗ ๐๘๒-๕๖๑๖๑๖๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 นครนายก นายจักรภพ สินศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.บา้นพร้าว บา้นนา ๐๓๗-๓๒๔๒๑๙ ๐๘๓-๑๑๖๐๖๗๙ เลขานุการ
9 นครนายก น.ส.ภคัคินี แขวงเมือง นิติกร ปฏบิติัการ ทต.บา้นนา บา้นนา ๐๓๗-๓๘๒๘๔๒ ๐๘๑-๓๗๔๓๓๗๑ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 นครนายก นายสุวฒัน์ แก้วประทมุ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.วงักระโจม เมือง ๐๓๗-๓๑๔๓๙๑ ๐๘๕-๓๕๗๑๐๘๑ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นครนายก น.ส.สุลัดดา ชัยทองดี นิติกร ช านาญการ ทม.นครนายก เมือง ๐๓๗-๓๑๕๔๔๓ ๐๓๗-๓๑๕๔๔๓ ผู้ประสานงาน
12 นครนายก น.ส.ณัฐธนารีย์ แพทยานันท์ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.สาริกา เมือง ๐๓๗-๖๑๖๓๐๓ ๐๘๓-๑๒๐๒๕๙๕ ผู้ประสานงาน
13 นครนายก นายอมร รังไชย นิติกร ช านาญการ อบต.คลองใหญ่ องครักษ์ ๐๓๗-๓๙๕๔๔๘ ๐๘๙-๘๐๘๓๕๙๗ ผู้ประสานงาน
14 นครนายก นายสุทธพิงษ ์ไพบลูย์ หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.คลองใหญ่ องครักษ์ ๐๓๗-๓๙๕๔๔๘ ๐๘๘-๘๙๑๙๓๑๙ ผู้ประสานงาน
15 นครนายก น.ส.สุพรรณี นิสารัตนพร นิติกร ปฏบิติัการ อบต.เขาเพิ่ม บา้นนา ๐๓๗-๓๘๓๙๘๑ ๐๘๔-๖๙๕๘๖๒๘ ผู้ประสานงาน
16 นครนายก น.ส.จุฬาลักษณ์ สุขโชติ นิติกร ทต.พกิุลออก บา้นนา ๐๓๗-๓๒๓๕๒๕ ๐๘๖-๘๓๗๑๒๖๘ ผู้ประสานงาน
17 นครนายก นางกันยารัตน์ บญุเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ปากพลี ปากพลี ๐๓๗-๓๙๙๙๕๐ ผู้ประสานงาน
18 นครนายก นางปรียารินทร์ บญุมีมนัสศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เกาะหวาย ปากพลี ๐๘๗-๓๙๘๙๙๓ ผู้ประสานงาน
19 นครนายก นายภาสกร โพธิแ์สง หวัหน้าส านักปลัด อบต.พรหมณี เมือง ๐๓๗-๓๒๖๙๓๖ ๐๙๐-๐๒๔๘๘๕ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

นครนำยก



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นครปฐม น.ส.อนงค์ โตโพธิไ์ทย ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.นครปฐม เมือง ประธานที่ปรึกษา
2 นครปฐม นายมาโนช ไววอ่ง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ดอนยายหอม เมืองนครปฐม ๐๘๖-๓๑๒๖๒๔๐ ที่ปรึกษา
3 นครปฐม นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ธรรมศาลา เมืองนครปฐม ๐๘๑-๘๕๗๐๘๓๒ ประธานเครือข่าย
4 นครปฐม พ.อ.อ.รณชัย แสงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางแขม เมืองนครปฐม ๐๖๒-๕๕๙๑๕๙๘ ๐๙๔-๔๙๕๙๑๕๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 นครปฐม นายเทพกาญจน์ เกียรติศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ล าเหย ดอนตูม ๐๓๗-๙๖๘๙๗๐ ๐๘๑-๘๘๐๓๕๗๔ รองประธาน คนที่ ๒
6 นครปฐม นางสุรภา สุรภาพนัธ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.รางกระทุ่ม บางเลน ๐๘๑-๓๗๕๙๑๘๒ นายทะเบยีน
7 นครปฐม นายพลเทพ ศรลัมน์ นิติกร อบต.คลองใหม่ สามพราน ๐๙๒-๔๗๙๔๔๙๙ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 นครปฐม น.ส.สุรีย์พร ปญัญาธนคุณ นิติกร อบต.นิลเพชร บางเลน ๐๘๖-๐๖๘๖๗๒๙ ประชาสัมพนัธ์
9 นครปฐม น.ส.นิธยา บญุศรี นิติกร อบต.วดัส าโรง นครชัยศรี ๐๓๔-๒๖๕๑๐๖ ๐๘๑-๙๓๗๓๗๓๖ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 นครปฐม นายพงษพ์พิฒัน์ ศรีจันทร์ นิติกร อบต.สนามจันทร์ เมืองนครปฐม ๐๓๔-๒๗๑๑๕๖ ๐๘๗-๐๑๔๔๒๐๘ เลขานุการ
11 นครปฐม นายปริญญ์ ศักด์ิขุนทด นิติรกร อบต.บา้นหลวง ดอนตูม ๐๓๔-๒๙๖๕๕๖ ๐๘๗-๓๗๐๗๒๗๘ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 นครปฐม น.ส.กิตติยา กมลเวช นิติกร ช านาญการ สถจ.นครปฐม เมืองนครปฐม ๐๘๖-๔๑๓๙๙๙๔ ผู้ประสานงาน

นครปฐม



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นครพนม นายวรพจน์ เข็มปญัญา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นกลาง เมือง ๐๘๙-๘๔๑๘๕๘๗ ประธานเครือข่าย
2 นครพนม นายชนะโชค ค าวนั ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ปลาปาก ปลาปาก ๐๘๙-๕๓๐๘๖๙๗ รองประธาน คนที่ ๑
3 นครพนม นางนุชนารถ กลางประพนัธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นาเด่ือ ศรีสงคราม ๐๘๑-๓๒๐๗๘๐๕ รองประธาน คนที่ ๒
4 นครพนม น.ส.กิตติพชิญ์ ไชยภกัดี นิติกร อบต.บา้นกลาง เมือง ๐๘๒-๑๑๘๖๙๕๓ นายทะเบยีน
5 นครพนม น.ส.จิราภรณ์ ค าแหง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.พระทาย ทา่อุเทน ๐๘๑-๐๔๘๗๐๖๑ ประชาสัมพนัธ์
6 นครพนม นางสมควร เศษสวย หวัหน้าส านักปลัด ทต.เวนิพระบาท ทา่อุเทน ๐๔๒-๐๕๐๕๒๔๒ เลขานุการ
7 นครพนม พ.จ.อ.สุกิจ ชาลีเครือ นิติกร ทต.พระซอง นาแก ๐๘๗-๘๕๕๗๔๖๙ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นครพนม นางปณัณพร อะโน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่ค้อ เมือง ๐๘๙-๕๗๔๖๗๐๕ ผู้ประสานงาน
9 นครพนม นายทว ีโคตรบนิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โพนสวาง ศรีสงคราม ๐๘๑-๓๙๒๙๕๗๐ ผู้ประสานงาน

10 นครพนม น.ส.จารุดา ประทมุทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นค้อ โพนสวรรค์ ๐๘๙-๘๑๖๔๒๓๐ ผู้ประสานงาน
11 นครพนม นายค าแปลง เกษขุนทศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ไผ่ล้อม บา้นแพง ๐๘๗-๒๓๒๒๓๔๙ ผู้ประสานงาน
12 นครพนม นางณิลุบล ผาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.พนอม ทา่อุเทน ๐๘๙-๒๗๖๔๘๖๐ ผู้ประสานงาน
13 นครพนม นายมานิต เศรษจันทร์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทา่เรือ นาหวา้ ๐๘๗-๑๒๔๐๓๗๔ ผู้ประสานงาน
14 นครพนม นางนุชนาถ เลิศสงคราม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนองฮี ปลาปาก ๐๘๑-๙๗๕๔๗๒๔ ผู้ประสานงาน
15 นครพนม นายสัญญา ธนแสงสวา่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แสนพนั ธาตุพนม ๐๘๐-๓๑๗๖๐๑๑ ผู้ประสานงาน
16 นครพนม นายช านาญ ภาระจ่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นาทม นาทม ๐๘๑-๒๖๑๑๗๑๘ ผู้ประสานงาน
17 นครพนม นางธญัชนก เบญ็ระเหม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นางาม เรณูนคร ๐๘๙-๕๖๙๕๐๖๓ ผู้ประสานงาน
18 นครพนม นางปรีดาวลัย์ เชาวน์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ค าพี้ นาแก ๐๘๗-๘๕๕๘๗๑๙ ผู้ประสานงาน
19 นครพนม นายนรชัย เพง็พมิพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ยอดชาด วงัยาง ๐๘๑-๑๘๓๖๗๖๒ ผู้ประสานงาน

นครพนม



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นครราชสีมา นายวรีพงษ ์พงษบ์ญุ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ๐๔๔-๒๕๖๖๐๘ ๐๘๑-๘๗๖๘๐๗๐ ผู้ประสานงาน
2 นครราชสีมา นายปราโมทย์ ชลไชยะ นิติกร ช านาญการ สถจ.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ๐๔๔-๒๕๖๖๐๘ ๐๘๑-๙๖๖๗๙๖๘ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
3 นครราชสีมา นายธนิต กระชังรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.มิตรภาพ สีค้ิว ๐๔๔-๐๐๐๕๖๓ ๐๘๙-๙๔๙๙๙๕๕ ประธานเครือข่าย
4 นครราชสีมา วา่ที่ ร.ต.เอกสกล พละเสน ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ดอนหวาน โนนสูง ๐๔๔-๓๓๒๑๙๐ ๐๘๑-๕๙๓๕๓๐๘ รองประธาน คนที่ ๑
5 นครราชสีมา วา่ที่ ร.ต.สุนทร ณรงค์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.สุรนารี เมือง ๐๔๔-๒๙๘๓๗๖ ๐๘๑-๒๖๖๐๐๓๗ รองประธาน คนที่ ๒
6 นครราชสีมา วา่ที่ ร.ต.เดชา ประจุดทะเก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.มะเริง เมือง ๐๔๔-๒๒๐๔๒๖ ๐๘๑-๕๔๙๐๙๑๙ เลขานุการ
7 นครราชสีมา นายไชยรงค์ จ าปา หวัหน้าส านักปลัด อบต.มิตรภาพ สึค้ิว ๐๔๔-๐๐๐๕๖๓ ๐๘๐-๑๕๕๔๔๔๙ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นครราชสีมา นายสมศักด์ิ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โคกไทย ปกัธงชัย ๐๔๔-๗๕๖๗๒๗ ๐๘๖-๒๕๔๒๔๒๔ ประชาสัมพนัธ์
9 นครราชสีมา ส.ต.ท.สมเกียรติ จงหมื่นไวย์ นิติกร ช านาญการ อบต.มะค่า โนนสูง ๐๔๔-๓๖๗๐๙๖ ๐๙๓-๔๑๙๓๕๗๓ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 นครราชสีมา น.ส.บณุณดา สมศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ทา่ช้าง เฉลิมพระเกียรติ ๐๔๔-๓๒๑๕๗๙ ๐๙๘-๕๔๙๒๓๒๓ เหรัญญิก
11 นครราชสีมา นายอนุชา ศรีชัย ปลัดเทศบาลต าบล ทต.จอหอ เมือง ๐๔๔-๓๗๑๔๙๖ ๐๙๕-๖๐๕๙๒๔๒ หวัหน้าฝ่ายวชิาการ
12 นครราชสีมา วา่ที่ ร.ท.ภมูินันท ์พรชีวโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.สูงเนิน สูงเนิน ๐๔๔-๙๘๔๐๖๑ ๐๙๙-๘๙๓๕๒๕๑ ฝ่ายวชิาการ
13 นครราชสีมา นายกัมปนาท บตุรโต รองปลัดเทศบาลต าบล ทม.นครราชสีมา เมือง ๐๔๔-๒๓๔๖๐๐ ๐๘๙-๗๒๒๖๘๘๑ ฝ่ายวชิาการ
14 นครราชสีมา นายมาโนช ธมัมะทตัตะโยธนิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ตะคุ ปกัธงชัย ๐๔๔-๒๘๓๖๗๖ ๐๙๕-๘๙๐๗๙๘๑ ฝ่ายวชิาการ
15 นครราชสีมา นายปฐมพงศ์ กามนต์ นิติกร ช านาญการ อบจ.นครราชสีมา เมือง ๐๔๔-๒๕๑๑๙๙ ๐๘๓-๗๙๖๓๐๐๓ ฝ่ายวชิาการ
16 นครราชสีมา นายดวงอ านาจ ทบัทมิธงไชย รองปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.จอหอ เมือง ๐๔๔-๓๗๑๔๙๖ ๐๘๙-๘๐๐๐๐๒๐ นายทะเบยีน
17 นครราชสีมา นายดนัย ศรีถาวร นิติกร ทต.บา้นโพธิ์ เมือง ๐๔๔-๒๐๖๑๖๘ ๐๘๖-๕๘๔๔๑๖๑ ผู้ช่วยนายทะเบยีน

นครรำชสีมำ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นครศรีธรรมราช นายอมร วงศ์วรรณ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.

นครศรีธรรมราช
เมือง
นครศรีธรรมราช

๐๘๙-๙๗๓๔๘๐๓ ประธานที่ปรึกษา
2 นครศรีธรรมราช นายวทิวสั จูหอ้ง หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.

นครศรีธรรมราช
เมือง
นครศรีธรรมราช

๐๘๙-๘๖๕๖๔๘๓ ที่ปรึกษา
3 นครศรีธรรมราช นายสุรศักด์ิ วงษอ์ าไพวรรณ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.นาเหรง นบพติ า ๐๘๓-๖๕๒๑๗๖๘ ประธานเครือข่าย
4 นครศรีธรรมราช วา่ที่ ร.ต.ประยูรศักด์ิ ล่ิมพาณิชย์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ไม้เรียง ฉวาง ๐๘๑-๙๕๘๑๗๐๑ รองประธาน คนที่ ๑
5 นครศรีธรรมราช นายภมูิรัชต์ สมมุ่ง ปลัดเทศบาลต าบล อบต.กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ๐๘๙-๒๘๘๗๙๔๓ รองประธาน คนที่ ๒
6 นครศรีธรรมราช นายสุชาติ ช านาญแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่ซอม หวัไทร ๐๘๙-๙๗๐๐๑๔๘ รองประธาน คนที่ ๓
7 นครศรีธรรมราช นางแฉล้ม ศิลปวสุิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แก้วแสน นาบอน ๐๘๑-๗๙๗๕๙๖๒ นายทะเบยีน คนที่ ๑
8 นครศรีธรรมราช น.ส.สุรีรัตน์ ชายวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา้ยส าเภา พระพรหม ๐๙๑-๕๔๒๖๙๔๑ นายทะเบยีน คนที่ ๒
9 นครศรีธรรมราช น.ส.กัญญา รอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต.กะปาง ทุ่งสง ๐๘๘-๗๘๑๒๑๒๕ นายทะเบยีน คนที่ ๓

10 นครศรีธรรมราช นายอิทธศัิกด์ิ สิงหพนัธ์ นิติกร อบต.ขนาบนาก ปากพนัง ๐๘๒-๘๒๑๕๐๐๙ นายทะเบยีน คนที่ ๔
11 นครศรีธรรมราช นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.พปินู พปินู ๐๘๑-๗๓๗๑๗๐๓ ประชาสัมพนัธ ์คนที่ ๑
12 นครศรีธรรมราช นางวริยา หวานแก้ว นิติกร อบต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ ๐๘๑-๗๓๗๖๑๖๖ ประชาสัมพนัธ ์คนที่ ๒
13 นครศรีธรรมราช นางพไิลพร คงเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ลานสกา ลานสกา ๐๘๘-๗๕๒๑๖๓๘ ประชาสัมพนัธ ์คนที่ ๓
14 นครศรีธรรมราช นางสุมิตรา รักบ ารุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ฉลอง สิชล ๐๘๙-๒๘๘๗๙๔๓ ประชาสัมพนัธ ์คนที่ ๔
15 นครศรีธรรมราช นายพนัธกร หนูเสมียน นิติกร ทต.ทุ่งใส สิชล ๐๘๗-๒๘๐๐๘๒๔ เลขานุการ
16 นครศรีธรรมราช นายสมพรเอก สังข์กรด นิติกร อบต.คลองเส ถ้ าพรรณรา ๐๙๓-๑๒๔๓๒๘๒ ผู้ช่วยเลขานุการ
17 นครศรีธรรมราช นายครรชนะ ทลัวลัล์ นิติกร ทต.พรหมโลก พรหมคีรี ๐๘๙-๖๔๙๖๖๐๐ ผู้ช่วยเลขานุการ
18 นครศรีธรรมราช นายทรรศสรัชฎ ์สุวรรณศรี หวัหน้าส านักปลัด ทต.ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ ๐๙๗-๔๕๓๖๕๔๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
19 นครศรีธรรมราช นายสัญญา ทองอร่าม ปปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางขัน บางขัน ๐๘๙-๒๘๙๘๙๔๘ วชิาการ
20 นครศรีธรรมราช ส.ต.ต.ไพโรจน์ องอาจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ดอนตะโก ทา่ศาลา ๐๙๑-๑๕๙๗๓๒๑ ผู้ช่วยวชิาการ
21 นครศรีธรรมราช นายนริทร์ เหลือสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงัอ่าง ชะอวด ๐๘๗-๑๘๗๔๐๕๓ ผู้ช่วยวชิาการ
22 นครศรีธรรมราช นายภษูติ จิตสมพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางจาก เมือง

นครศรีธรรมราช
๐๘๑-๓๗๐๑๔๙๘ ผู้ช่วยวชิาการ

23 นครศรีธรรมราช น.ส.บศุราภรณ์ บญุวงศ์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนิตก ร่อนพบิลูย์ ๐๘๑-๗๓๗๔๕๕๓ เหรัญญิก
24 นครศรีธรรมราช จ.ส.อ.ปณัณวทิชญ์ กุลสุข นิติกร อบต.บา้นชะอวด จุฬาภรณ์ ๐๘๙-๕๙๗๑๔๐๔ ผู้ช่วยเหรัญญิก
25 นครศรีธรรมราช นายวรัิตน์ สันจิตร ปลัดเทศบาลต าบล ทต.สวนขัน ช้างกลาง ๐๘๙-๘๗๑๖๘๔๗ ผู้ช่วยเหรัญญิก

นครศรีธรรมรำช



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นครสวรรค์ นายสันติ ผินเจริญ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถ.จ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ๐๕๖-๘๐๓๖๐๗ ๐๘๙-๒๘๐๒๑๑๓ ประธานที่ปรึกษา
2 นครสวรรค์ นายอ านาจ เนตรทอง หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถ.จ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ๐๕๖-๘๐๓๖๐๗ ๐๘๑-๙๗๑๒๒๖๓ ที่ปรึกษา
3 นครสวรรค์ นายพงษศั์กด์ิ ศิริวงษอ์นันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ยางตาล โกรกพระ ๐๕๖-๒๔๗๐๗๖ ๐๘๖-๔๔๘๓๒๒๓ ประธานเครือข่าย
4 นครสวรรค์ จ.ส.ต.กานต์พงศ์ เกษมสิทธิพ์งศา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.สร้อยละคร ลาดยาว ๐๕๖-๘๘๖๐๗๕ ๐๘๙-๗๐๘๘๓๖๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 นครสวรรค์ นายวทิยา จันทร์อู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วดัไทรย์ เมืองนครสวรรค์ ๐๕๖-๓๘๓๐๘๔ ๐๘๑-๒๘๐๙๗๖๘ รองประธาน คนที่ ๒
6 นครสวรรค์ น.ส.เพยีงเพญ็ ยอสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หวัถนน ทา่ตะโก ๐๕๖-๓๘๗๐๖๐ ๐๘๙-๘๖๐๘๖๖๘ นายทะเบยีน
7 นครสวรรค์ น.ส.บญุธรรม สุขเหม นิติกร ปฏบิติัการ อบต.หนองตางู บรรพตพสัิย ๐๕๖-๘๗๑๘๐๐ ๐๙๒-๗๖๙๕๑๖๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 นครสวรรค์ นายมานะ ศรีสด นิติกร ช านาญการ ทต.เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว ๐๕๖-๒๙๙๑๕๘ ๐๘๑-๙๖๒๖๙๔๘ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 นครสวรรค์ นายวฒันา อ่อนเกิด ปลัดเทศบาลต าบล ทต.บางมะฝ่อ โกรกพระ ๐๕๖-๘๘๓๖๓๙ ๐๘๑-๙๗๓๒๕๖๕ ประชาสัมพนัธ์

10 นครสวรรค์ นายศุภกร เพิ่มพนู นิติกร ปฏบิติัการ ทน.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ๐๕๖-๒๑๙๕๕๕ ๐๘๖-๒๐๕๕๙๐๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 นครสวรรค์ นายสุเทพ พอควร นิติกร ปฏบิติัการ ทต.ตากฟา้ ตากฟา้ ๐๕๖-๒๔๑๓๒๓ ๐๘๐-๕๑๑๖๗๘๘ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 นครสวรรค์ น.ส.ภาณิศา ปรีดาศักด์ิ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.ส าโรงชัย ไพศาลี ๐๕๖-๓๖๖๐๓๔ ๐๙๗-๒๒๘๗๖๑๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
13 นครสวรรค์ นายพษิณุ สหสัธรรมรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางตาหงาย บรรพตพสัิย ๐๕๖-๓๕๐๕๒๙ ๐๘๑-๙๗๒๖๑๓๔ เลขานุการ
14 นครสวรรค์ นายเกรียงกนก ศรีบรรเทา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หว้ยหอม ตาคลี ๐๕๖-๓๐๓๖๓๔ ๐๘๑-๗๒๗๘๐๐๘ ผู้ช่วยเลขานุการ
15 นครสวรรค์ พ.จ.อ.ปราศัย แปน้เมฆ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง ๐๕๖-๒๙๓๐๕๕ ๐๘๙-๒๖๕๖๘๘๖ ผู้ช่วยเลขานุการ
16 นครสวรรค์ นายกิตติพงษ ์กัลยาณวตัร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางเคียน ชุมแสง ๐๕๖-๘๗๔๐๔๑ ๐๘๑-๐๓๘๗๐๒๑ ผู้ช่วยเลขานุการ
17 นครสวรรค์ นายจงรักษ ์วถิาทานัง นิติกร ช านาญการ อบจ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ๐๕๖-๘๐๓๕๖๗ ๐๘๖-๔๔๑๐๕๖๐ ผู้ช่วยเลขานุการ

นครสวรรค์



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นนทบรีุ นายไพศาล บวัแตง ปลัดเทศบาลต าบล ทม.บางกรวย บางกรวย ๐๘๙-๔๗๙๑๓๙๙ ๐๘๑-๖๒๐๗๖๑๙ ประธานเครือข่าย
2 นนทบรีุ น.ส.คัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.เสาธงหนิ บางใหญ่ ๐๒๑-๕๐๒๕๕๕ ๐๘๓-๐๓๖๓๖๓๕ รองประธาน คนที่ ๑
3 นนทบรีุ น.ส.มณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นใหม่ บางใหญ่ ๐๘๑-๙๘๕๖๘๘๐ รองประธาน คนที่ ๒
4 นนทบรีุ นายปารเมศ พทุธพรหม หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทม.บางกรวย บางกรวย ๐๘๐-๔๓๒๔๔๖๔ นายทะเบยีน
5 นนทบรีุ นายณัฐดนัย มุ่ยไทย หวัหน้าส านักปลัด ทต.เสาธงหนิ บางใหญ่ ๐๘๔-๖๖๑๖๘๘๗ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 นนทบรีุ น.ส.กิตติมาพร มหาลี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
ทต.เสาธงหนิ บางใหญ่ ๐๘๑-๕๖๖๑๑๖๒ ประชาสัมพนัธ์

7 นนทบรีุ นายสุรักษ ์โพธิข์าว นิติกร อบต.คลองข่อย ปากเกร็ด ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 นนทบรีุ น.ส.กรรณิกา สิทธญิาณ รองปลัดเทศบาลต าบล ทม.บางกรวย บางกรวย ๐๘๖-๓๙๒๒๓๓๙ เลขานุการ
9 นนทบรีุ น.ส.ศิริพร โลหะปาน นิติกร อบต.บางรักน้อย เมือง ๐๙๐-๐๓๒๒๒๘๑ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 นนทบรีุ นายวรพจน์ ทววิงศ์ไพบลูย์ นิติกร ทต.บา้นบางม่วง บางใหญ่ ๐๘๗-๕๑๗๕๔๗๙ วชิาการ
11 นนทบรีุ น.ส.กาญจนา ยงเสมอ นิติกร ทน.นนทบรีุ เมือง ๐๘๙-๗๘๔๕๐๙๐ วชิาการ
12 นนทบรีุ น.ส.รัชฎาวรรณ มงคลกุลกิจ นิติกร อบต.บางขนุน บางกรวย ๐๘๕-๙๑๕๙๕๙๓ วชิาการ
13 นนทบรีุ นายบญุฤทธิ ์ฉายวเิชียร นิติกร อบต.ล าโพง บางบวัทอง ๐๘๑-๔๑๒๒๒๑๕ วชิาการ
14 นนทบรีุ น.ส.ปญุยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.บางใหญ่ บางใหญ่ ๐๘๓-๐๐๗๗๐๑๙ เหรัญญิก
15 นนทบรีุ นางจรัสศรี ธรรมจารุสิริ ผู้อ านวยการกองศึกษา ทต.เสาธงหนิ บางใหญ่ ๐๘๙-๖๖๙๘๙๙๐ ปฏคิม
16 นนทบรีุ วา่ที่ ร.ต.ช านัญ รัตนสีมา หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.นนทบรีุ เมือง ๐๘๑-๗๓๔๕๗๐๘ ผู้ประสานงาน
17 นนทบรีุ นายทรรศน์ธรรม ภวูรัตนโชติ นิติกร ช านาญการ สถจ.นนทบรีุ เมือง ผู้ประสานงาน

นนทบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 นราธวิาส นายเพิ่ม เพช็รพรหม นักส่งเสริมฯ ช านาญการพเิศษ สถจ.นราธวิาส เมืองนราธวิาส ๐๘๑-๘๓๐๓๘๓๙ ประธานที่ปรึกษา
2 นราธวิาส นายวสูิตร เปี่ยมสุวรรณ นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.นราธวิาส เมืองนราธวิาส ๐๘๑-๘๓๐๔๒๔๗ ที่ปรึกษา
3 นราธวิาส นายวรวฒิุ เหมทานนท์ นิติกร ช านาญการ สถจ.นราธวิาส เมืองนราธวิาส ๐๘๑-๘๓๐๓๘๗๘ ที่ปรึกษา
4 นราธวิาส นายฮาฟสี อาเล็ง นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.นราธวิาส เมืองนราธวิาส ๐๘๕-๖๗๔๑๘๑๕ ผู้ช่วยที่ปรึกษา/ผู้ประสานงาน
5 นราธวิาส นายววิรรธน์ ชัยบ ารุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โคกเคียน เมืองนราธวิาส ๐๙๕-๐๗๖๘๙๕๒ ประธานเครือข่าย
6 นราธวิาส นายหรูน เพง็โอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.กะลุวอ เมืองนราธวิาส ๐๘๑-๗๖๖๒๕๙๘ รองประธาน คนที่ ๑
7 นราธวิาส นายเพยีรชัย เสวตโสธร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง ทต.แวง้ แวง้ ๐๘๙-๘๗๖๙๑๒๑ รองประธาน คนที่ ๒
8 นราธวิาส นางวไิล สุวรรณธนู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.มะรือโบออก เจาะไอร้อง ๐๘๒-๘๒๔๕๔๒๗ รองประธาน คนที่ ๓
9 นราธวิาส นายนิอาหะมะ หะยีแวสามะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.บองอ ระแงะ ๐๙๒-๙๗๖๔๒๗๔ รองประธาน คนที่ ๔

10 นราธวิาส นายอับดุลราซิ ลอแม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ซากอ ศรีสาคร ๐๘๑-๐๙๗๐๗๔๘ รองประธาน คนที่ ๕
11 นราธวิาส นายพเิชฐ บญุลึก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.กายูคละ แวง้ ๐๘๑-๘๙๗๖๕๖๓ นายทะเบยีน
12 นราธวิาส นายนิอุสมัน อาแว หวัหน้าฝ่ายปกครอง ต้น ทต.มะรือโบตก ระแงะ ๐๘๗-๘๘๑๒๗๔๒ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
13 นราธวิาส นายณัฐศักด์ิ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.กะลุวอเหนือ เมืองนราธวิาส ๐๘๑-๐๙๙๙๖๐๖ ประชาสัมพนัธ์
14 นราธวิาส น.ส.สารภ ีสุกใส หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.กะลุวอเหนือ เมืองนราธวิาส ๐๘๗-๕๔๓๖๗๐๖ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
15 นราธวิาส น.ส.เพญ็วภิา ทองเชื้อ นิติกร ช านาญการ อบต.ล าภู เมืองนราธวิาส ๐๙๕-๐๘๕๐๐๐๔ เลขานุการ
16 นราธวิาส นายพศุิทธิ ์หนูแก่นเพช็ร นิติกร ช านาญการ อบต.โคกเคียน เมืองนราธวิาส ๐๘๙-๖๕๔๑๙๔๓ ผู้ช่วยเลขานุการ

นรำธิวำส



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 น่าน นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.และ ทุ่งช้าง ๐๘๑-๗๘๔๑๓๑๗ ประธานเครือข่าย
2 น่าน นายวฒิุ น้องการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.เชียงของ นาน้อย ๐๘๔-๔๘๒๕๙๐๒ รองประธาน คนที่ ๑
3 น่าน นายมงคล เกสโรทยาน หวัหน้าฝ่ายนิติการ ทม.น่าน เมืองน่าน ๐๘๔-๐๔๓๒๘๗๐ รองประธาน คนที่ ๒
4 น่าน น.ส.รัตนา พยอม หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.และ ทุ่งช้าง ๐๘๔-๘๐๓๘๙๖๙ นายทะเบยีน
5 น่าน น.ส.อริยา พรมจักร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ๐๘๖-๘๘๙๒๙๕๒ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 น่าน นายประดิษฐ์ ล านัย นิติกร อบต.บอ่เกลือใต้ บอ่เกลือ ๐๘๗-๐๖๒๒๘๖๘ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
7 น่าน น.ส.วณีา ชื่นภริมย์ หวัหน้าส่วนการคลัง กลาง อบต.ภฟูา้ บอ่เกลือ ๐๘๕-๗๒๑๗๙๓๔ ประชาสัมพนัธ์
8 น่าน นายเดชา กะมะโน นิติกร ช านาญการ ทต.ปวั ปวั ๐๘๖-๐๐๒๔๕๖๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
9 น่าน น.ส.ศุภลักษณ์ ศรีวชิัย นิติกร ช านาญการ อบต.ไชยสถาน เมืองน่าน ๐๘๘-๕๔๗๕๒๑๕ เลขานุการ

10 น่าน นายทว ีธรรมจักร์ ผู้อ านวยการกองวชิาการ ทต.ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ๐๘๔-๓๖๕๕๓๕๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 น่าน นางเพยีรทอง นุผัด หวัหน้าส่วนการคลัง ต้น อบต.นาซาว เมืองน่าน ๐๘๑-๙๕๑๗๓๑๐ เหรัญญิก
12 น่าน นางวรนุช พลศิลป์ นักพฒันาชุมชน ช านาญการ อบต.สันทะ นาน้อย ๐๘๙-๙๕๓๑๐๗๗ ผู้ช่วยเหรัญณิก

น่ำน



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 บงึกาฬ นายชัยธวชั เนียมศิริ รองผู้วา่ราชการจังหวดั สป.มท. เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๒๔๔๖ ๐๘๑-๘๔๕๔๓๑๕ ประธานที่ปรึกษา
2 บงึกาฬ นายธรีะชัย แสนภวูา ทอ้งถิ่นจังหวดั สถ.จ.บงึกาฬ เมืองบงีกาฬ ๐๔๒-๔๙๒๔๗๕ ๐๘๑-๓๗๑๑๐๑๕ ที่ปรึกษา
3 บงึกาฬ นายอเนก เดชมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โนนสมบรูณ์ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๒๘๕๘ ๐๘๘-๓๔๐๑๑๑๙ ประธานเครือข่าย
4 บงึกาฬ นายสมบติั บนิตะคุ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ซาง เซกา ๐๔๒-๔๙๐๙๘๑ ๐๖๑-๔๔๕๒๗๔๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 บงึกาฬ นายอัครวฒัน์ สิงหโ์ตฐิติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ศรีชมภู พรเจริญ ๐๔๒-๔๘๗๓๗๙ ๐๘๑-๙๖๔๔๕๙๑ รองประธาน คนที่ ๒
6 บงึกาฬ นายอนุชิต ไชยเนตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โปง่เปอืย เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๐๗๑๖ ๐๘๕-๗๔๖๔๐๗๗ รองประธาน คนที่ ๓
7 บงึกาฬ นายเชาวลิต ฝ่ายขันธ์ นิติกร ช านาญการ อบจ.บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๒๗๕๕ ๐๙๗-๓๐๒๖๖๒๙ นายทะเบยีน
8 บงึกาฬ น.ส.ปทัมรัตน์ เทยีนสุขา นิติกร ปฏบิติัการ อบต.ปง่ไฮ เซกา ๐๒๑-๐๗๑๔๒๕ ๐๘๑-๔๘๘๘๕๙๓ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 บงึกาฬ น.ส.วนิดา เกษางาม ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน ทต.วศิิษฐ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๐๗๐๗ ๐๘๑-๗๖๘๘๐๗๐ ประชาสัมพนัธ์

10 บงึกาฬ นางสุวรรณา คีรีพนัธ์ หวัหน้าส านักปลัด อบต.หนองยอง ปากคาด ๐๔๒-๔๙๔๙๐๓ ๐๘๙-๘๖๓๓๕๘๕ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 บงึกาฬ จ.อ.เอกภพ อึ้งตระกูล นิติกร ช านาญการ ทต.บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๑๔๐๘ ๐๘๔-๗๔๓๕๑๔๑ เลขานุการ
12 บงึกาฬ จ.อ.ศิรสิทธิ ์ฮาดสม นิติกร ช านาญการ ทต.ดอนหญ้านาง พรเจริญ ๐๔๒-๔๒๒๓๘๗ ๐๘๗-๑๒๘๘๖๖๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
13 บงึกาฬ นางวนิิจ โพธิเ์วยีง ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ศรีส าราญ พรเจริญ ๐๔๒-๔๗๙๑๗๓ ๐๙๓-๒๒๕๐๔๙๘ กรรมการ
14 บงึกาฬ จ.อ.เสกสรร ศักขินาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โพธิห์มากแข้ง บงึโขงหลวง ๐๔๒-๔๑๖๑๕๗ ๐๘๑-๗๑๗๑๗๘๙ กรรมการ
15 บงึกาฬ นายเรืองศิลป ์คุ้มสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ถ้ าเจริญ โซ่พสัิย ๐๔๒-๐๑๘๐๑๒ ๐๖๑-๑๕๘๐๕๙๓ กรรมการ
16 บงึกาฬ นายสมศักด์ิ พรหมพนัธห์า้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ชัยพร เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๐๒๓๐๕๖ ๐๘๓-๑๔๕๔๑๘๑ กรรมการ
17 บงึกาฬ นายมารินทร์ เคนทรศักด์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ค านาดี เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๑๓๗๑ ๐๙๘-๑๐๗๗๐๕๔ กรรมการ
18 บงึกาฬ นายบวรพฒัน์ ทมุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.นาสวรรค์ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๐๒๓๔๓๕ ๐๘๗-๘๕๔๘๙๐๗ กรรมการ
19 บงึกาฬ นางกรองแก้ว ธญัญาลาภ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๑๘๙๗ ๐๘๑-๕๔๕๑๑๐๓ กรรมการ
20 บงึกาฬ นายประยงค์ ศรีใคร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โคกกวา้ง บุ่งคล้า ๐๔๒-๐๒๗๐๐๑ ๐๘๐-๔๑๑๐๙๗๔ กรรมการ
21 บงึกาฬ นายสงวน แสงแก้วเขียว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โนนศิลา ปากคาด ๐๔๒-๔๐๔๓๒๘ ๐๘๓-๑๔๘๘๑๖๑ กรรมการ
22 บงึกาฬ นางเนตนภา อ่อนพนิา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.ศรีพนา เซกา ๐๔๒-๔๘๙๒๕๙ ๐๘๖-๒๓๘๗๕๒๐ กรรมการ
23 บงึกาฬ น.ส.ดาราพร สาลีโส รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนองทุ่ม เซกา ๐๔๒-๔๙๐๙๔๒ ๐๙๓-๕๖๘๖๘๘๘ กรรมการ
24 บงึกาฬ นางกนกวรรณ พรมเชียง หวัหน้าส านักปลัด ทต.บงึโขงหลง บงึโขงหลวง ๐๔๒-๔๑๖๑๖๘ ๐๘๗-๒๓๒๖๖๕๖ กรรมการ

บึงกำฬ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
25 บงึกาฬ จ.อ.สุรศักด๋ิ กองแก้ว หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทต.โซ่พสัิย โซ่พสัิย ๐๔๒-๔๘๕๐๕๘ ๐๘๓-๔๕๑๙๗๖๖ กรรมการ
26 บงึกาฬ นายธรีะ อุนาพรม หวัหน้ากองการศึกษา ทต.พรเจริญ พรเจริญ ๐๔๒-๔๘๗๒๔๐ ๐๘๑-๗๔๙๘๐๙๙ กรรมการ
27 บงึกาฬ น.ส.ภทัราภรณ์ กลมลี หวัหน้ากองการศึกษา อบต.ปา่แฝก พรเจริญ ๐๔๒-๐๒๐๐๔๔ ๐๘๐-๗๔๗๗๔๒๙ กรรมการ
28 บงึกาฬ นายบรรดิษฐ์ มะลิรส นิติกร ช านาญการ อบต.โสกก่าม เซกา ๐๔๒-๔๙๐๙๐๕ ๐๘๖-๐๗๙๐๕๔๔ กรรมการ
29 บงึกาฬ นายนิพนธ ์อันชื่น หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๒๔๗๘ ๐๘๗-๘๖๐๑๖๓๙ ผู้ประสานงาน
30 บงึกาฬ นายจักรมณฑ์ ส าราญบ ารุง เจ้าพนักงานส่งเสริมฯ ช านาญงาน สถจ.บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ๐๔๒-๔๙๒๔๗๘ ๐๙๖-๘๑๙๒๘๔๑ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

บึงกำฬ (ตอ่)



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 บรีุรัมย์ นายวชิัย ชัยดี นิติกร ช านาญการ ทม.บรีุรัมย์ เมืองบรีุรัมย์ ๐๘๔-๘๙๔๐๐๐๗ ประธานเครือข่าย
2 บรีุรัมย์ นายประสิทธิ ์พดุสูงเนิน นิติกร ช านาญการ อบต.บา้นยาง ล าปลายมาศ ๐๘๕-๗๖๔๔๐๙๕ รองประธาน คนที่ ๑
3 บรีุรัมย์ นายกฤชฐา ลักษณะเพชร นิติกร ช านาญการ ทต.ละหานทราย ละหานทราย ๐๔๔-๖๔๙๑๙๒ ๐๙๗-๔๕๔๖๙๔๒ รองประธาน คนที่ ๒
4 บรีุรัมย์ นายพนม บตัรประโคน นิติกร ช านาญการ อบต.หนองบอน ประโคนชัย ๐๘๔-๔๒๓๙๗๔๘ นายทะเบยีน
5 บรีุรัมย์ น.ส.สายใจ ช านิพนัธ์ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.ละหานทราย ละหานทราย ๐๘๗-๓๗๕๙๗๕๕ ประชาสัมพนัธ์
6 บรีุรัมย์ นายนิติธรรม แก้วกล้า นิติกร ช านาญการ ทต.พลับพลาชัย พลับพลาชัย ๐๙๓-๐๖๑๘๐๗๐ เลขานุการ
7 บรีุรัมย์ นายพรีวฒัน์ กล้วยวเิชียร นิติกร ปฏบิติัการ ทต.โกรกแก้ว โนนสุวรรณ ๐๙๑-๐๑๘๒๕๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการ

บุรีรัมย์



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ปทมุธานี วา่ที่ ร.ต.ธานินทร์ ร้ิวธงชัย ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ๐๘๑-๑๗๔๓๖๙๑ ประธานที่ปรึกษา
2 ปทมุธานี นายฉัตรชฎา สมสะอาด หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ๐๘๖-๓๙๗๗๙๘๐ ที่ปรึกษา
3 ปทมุธานี นายสัมฤทธิ ์ทา่เหล็กเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.บงึค าพร้อย ล าลูกกา ๐๘๖-๓๑๐๔๘๗๗ ประธานเครือข่าย
4 ปทมุธานี นายศุภฤทธิ ์แก้วสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองสูง ทม.บางคูวดั เมืองปทมุธานี ๐๙๘-๕๓๕๗๖๒๖ รองประธาน คนที่ ๑
5 ปทมุธานี นายพงศ์สนันธ ์นาคสวสัด์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ๐๘๑-๘๒๑๗๕๒๒ รองประธาน คนที่ ๒
6 ปทมุธานี นายสุภทัร์ จงใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บางกระบอื สามโคก ๐๘๑-๘๐๗๐๒๑๖ นายทะเบยีน
7 ปทมุธานี น.ส.เกวลิน มลทชิัย นิติกร ปฏบิติัการ อบจ.ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ๐๘๙-๙๒๒๑๗๕๗ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 ปทมุธานี วา่ที่ ร.ต.ชัยมงคล ส าราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บอ่เงิน ลาดหลุมแก้ว ๐๘๑-๙๒๙๑๓๙๖ ประชาสัมพนัธ์
9 ปทมุธานี นางมณีรัตน์ พึ่งบวั ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ศาลาครุ หนองเสือ ๐๘๑-๙๐๗๓๐๑๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 ปทมุธานี นายไพโรจน์ ศิริเพชร นิติกร ช านาญการพเิศษ ทม.ทา่โขลง คลองหลวง ๐๙๕-๒๔๒๘๒๙๕ เลขานุการ
11 ปทมุธานี นางศิริรัตน์ ส านักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ๐๘๙-๘๙๗๐๔๓๙ ผู้ช่วยเลขานุการ

ปทุมธำนี 



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ประจวบคีรีขันธ์ นายศิริพนัธ ์ศรีกงพลี ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๑-๘๕๙๘๔๗๒ ประธานที่ปรึกษา
2 ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.นันธดิา สวา่งรัตน์ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๙-๗๘๐๙๘๙๗ ที่ปรึกษา
3 ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทองมงคล บางสะพาน ๐๘๙-๒๑๔๘๐๙๕ ประธานเครือข่าย
4 ประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมชัย ปานเนือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นาหกูวาง ทบัสะแก ๐๘๖-๘๐๐๖๗๔๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 ประจวบคีรีขันธ์ นายสุธร์ี นาคทอง นิติกร ทม.หวัหนิ หวัหนิ ๐๘๑-๙๐๕๓๔๖๖ รองประธาน คนที่ ๒
6 ประจวบคีรีขันธ์ นางพนาไพ สุขโข ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.อ่าวน้อย เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๑-๗๐๕๘๕๘๓ นายทะเบยีน
7 ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.วลัวภิา ชูแก้ว หวัหน้าฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได้ อบต.อ่าวน้อย เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๑-๑๙๘๙๘๒๑ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 ประจวบคีรีขันธ์ นายธนะกิจ  แทนคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.อ่าวน้อย เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๑-๘๕๘๕๔๕๙ ประชาสัมพนัธ์
9 ประจวบคีรีขันธ์ นายศักด์ิชาย ศุกระศร นิติกร อบต. อ่าวน้อย เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๖-๓๖๐๗๗๗๑ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 ประจวบคีรีขันธ์ นายรุ่งวทิย์  ฟกัเจริญ นิติกร ทต.เขาน้อย ปราณบรีุ ๐๘๑-๐๑๐๑๗๗๙ เลขานุการ
11 ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ปยิวรรณ ฟกัเจริญ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทต.ไร่เก่า สามร้อยยอด ๐๙๒-๘๐๘๖๙๖๖ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 ประจวบคีรีขันธ์ นางสุนทรี บ าเพญ็ผล ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.คลองวาฬ เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๔-๐๐๔๘๒๖๙ เหรัญญิก
13 ประจวบคีรีขันธ์ นางจิราพร รอดภยั ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หวัหนิ หวัหนิ ๐๘๙-๑๕๗๘๖๕๙ ผู้ประสานงานประจ าอ าเภอ
14 ประจวบคีรีขันธ์ นางธญัมณฑ์ ตุ้มสุวรรณ หวัหน้าส านักปลัด อบต.หนองตาแต้ม ปราณบรีุ ๐๘๑-๕๗๑๙๗๖๒ ผู้ประสานงานประจ าอ าเภอ
15 ประจวบคีรีขันธ์ นางนุชนาฎ ฤทธสุิทธิ์ นิติกร อบต.ไร่เก่า สามร้อยยอด ผู้ประสานงานประจ าอ าเภอ
16 ประจวบคีรีขันธ์ นายกฤตภาส จงเจริญ หวัหน้าส านักปลัด อบต.กุยบรีุ กุยบรีุ ๐๘๙-๔๗๔๐๐๘๐
17 ประจวบคีรีขันธ์ นายวชิาญ พึ่งโต นิติกร อบต.บอ่นอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๖-๐๑๗๘๒๓๗
18 ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ขวญัตา ฉัตรมงคล ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทบัสะแก ทบัสะแก
19 ประจวบคีรีขันธ์ นายบญุส่ง โพธิท์อง หวัหน้าส านักปลัด อบต.ทรายทอง บางสะพานน้อย ๐๘๑-๙๐๑๖๙๕๘
20 ประจวบคีรีขันธ์ พ.จ.อ.ดอน แดงเครือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ชัยเกษม บางสะพาน ๐๘๑-๕๑๕๘๙๐๙

ประจวบคีรีขนัธ์



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ปราจีนบรีุ นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ๐๓๗-๔๕๔๐๐๙ ๐๘๙-๒๕๔๔๗๑๔ ประธานที่ปรึกษา
2 ปราจีนบรีุ นายสถาพร โรจน์รัตนพล หวัหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สถจ.ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ๐๓๗-๔๕๔๐๐๙ ๐๘๑-๙๘๒๘๓๑๙ ที่ปรึกษา
3 ปราจีนบรีุ นายเจนวทิย์ วรรณโชติ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ๐๓๗-๔๕๔๐๐๙ ๐๘๙-๐๓๖๘๒๘๑ ที่ปรึกษา
4 ปราจีนบรีุ นายสุวทิย์ ชมชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางบอ่ กบนิทร์บรีุ ๐๘๖-๓๐๓๑๓๓๐ ประธานเครือข่าย
5 ปราจีนบรีุ นายอาภรณ์ บญุสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หาดนางแก้ว กบนิทร์บรีุ ๐๘๖-๓๒๓๕๐๘๙ รองประธาน คนที่ ๑
6 ปราจีนบรีุ ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บพุราหมณ์ นาดี ๐๘๙-๗๕๑๐๖๙๙ รองประธาน คนที่ ๒
7 ปราจีนบรีุ น.ส.ศศิวมิล สังข์ทองค า นิติกร ช านาญการ อบต.วงัดาล กบนิทร์บรีุ ๐๙๘-๙๐๙๒๔๑๙ นายทะเบยีน
8 ปราจีนบรีุ นายรัตนชัย สัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงัทา่ช้าง กบนิทร์บรีุ ๐๘๑-๙๔๐๕๗๓๖ ประชาสัมพนัธ์
9 ปราจีนบรีุ น.ส.วาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทุ่งโพธิ์ นาดี ๐๘๙-๙๒๒๙๗๒๒ เลขานุการ

10 ปราจีนบรีุ น.ส.สุพชรสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ย่านรี กบนิทร์บรีุ ๐๘๙-๘๓๒๓๙๖๘ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 ปราจีนบรีุ นายธรีเดช สมบติัมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ๐๘๙-๙๓๖๐๕๙๗ ผู้แทน อ.เมืองปราจีนบรีุ
12 ปราจีนบรีุ นายณรงค์ ค าแหง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.สระบวั กบนิทร์บรีุ ๐๘๑-๗๒๓๒๖๗๑ ผู้แทน อ.กบนิทร์บรีุ
13 ปราจีนบรีุ นายพศิิษฐ์ ธรีพนาศาสตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โคกปบี ศรีมโหสถ ๐๘๗-๖๓๗๔๑๓๕ ผู้แทน อ.ศรีมโหสถ
14 ปราจีนบรีุ นายอุดม คูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หวัหวา้ ศรีมหาโพธิ ๐๘๑-๘๖๔๙๒๓๗ ผู้แทน อ.ศรีมหาโพธิ
15 ปราจีนบรีุ นางนนทฌิา ปดิทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ดงบงั ประจันจันตคาม ๐๘๑-๗๖๑๑๗๑๐ ผู้แทน อ.ประจันตคาม
16 ปราจีนบรีุ ส.อ.ประยูร ทองลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นสร้าง บา้นสร้าง ๐๘๑-๗๖๑๑๘๘๐ ผู้แทน อ.บา้นสร้าง

  ปราจีนบรีุ ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ ์รังสี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ส าพนัตา นาดี ๐๘๙-๒๔๔๖๒๙๕ ผู้แทน อ.นาดี

ปรำจีนบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ปตัตานี นายปราโมทย์ ศรีวสุิทธิ์ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ปตัตานี เมืองปตัตานี ๐๗๙-๙๔๙๕๑๙ ๐๘๙-๙๗๙๖๐๑๑ ประธานที่ปรึกษา
2 ปตัตานี นายฤทธริณ แวอาแซ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ปตัตนี เมืองปตัตานี ๐๗๓-๓๔๙๕๑๙ ๐๘๑-๘๓๐๐๘๖๒ ที่ปรึกษา
3 ปตัตานี จ.ส.อ.ลือศักด์ิ ธรรมโสภณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บานา เมืองปตัตานี ๐๗๓-๕๑๔๒๙๒ ๐๘๑-๘๙๖๗๒๓๑ ประธานเครือข่าย
4 ปตัตานี นายบนัเทงิ ล่องจันทร์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.รูสะมิแล เมืองปตัตานี ๐๗๓-๔๖๐๑๙๐๑ ๐๘๑-๙๕๗๖๐๓๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 ปตัตานี นายไพจิตร บญุทอง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ตอหลัง ยะหร่ิง ๐๗๓-๔๖๖๕๒๕ ๐๘๑-๘๙๘๓๖๓๐ รองประธาน คนที่ ๒
6 ปตัตานี นางพรอ าไพ ทองมณีการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางตาวา หนองจิก ๐๗๓-๔๓๗๖๘๓ ๐๘๗-๙๖๙๓๓๔๓ นายทะเบยีน
7 ปตัตานี นายฮานาฟ ีมาหะมุ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ อบจ.ปตัตานี เมืองปตัตานี ๐๗๓-๓๓๒๔๔๔ ๐๙๓-๕๗๖๖๙๖๙ ประชาสัมพนัธ์
8 ปตัตานี น.ส.ณัฐธดิา หมัดเส็ด นิติกร อบต.บางนา เมืองปตัตานี ๐๗๓-๔๑๔๒๙๒ ๐๘๙-๘๗๐๙๔๔๕ เลขานุการ
9 ปตัตานี น.ส.สุภาพร กล่ินทอง นิติกร อบต.ลุโบะยิไร มายอ ๐๗๓-๔๙๗๓๑๘ ๐๘๑-๑๔๐๔๑๐๕ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 ปตัตานี นายอนุสรณ์ พทิกัษสั์นติกุล นิติกร อบจ.ปตัตานี เมืองปตัตานี ๐๗๓-๓๓๒๔๔๔ ๐๘๑-๙๕๙๘๐๒๐ ผู้ประสานงาน อบจ.
11 ปตัตานี นายมะยูฮัน เจะเลาะ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม.ตะลุบนั สายบรีุ ๐๗๓-๔๑๑๐๑๕ ๐๙๓-๕๘๒๓๘๗๗ ผู้ประสานงานเทศบาล
12 ปตัตานี นายอารีดี ปากบารา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ม่วงเต้ีย แม่ลาน ๐๗๓-๓๓๐๙๖๖ ๐๙๕-๐๓๙๗๙๒๐ ผู้ประสานงาน อบต.



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
506 พระนครศรีอยุธยา นายธงชัย คุ้มชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ธนู อุทยั ๐๓๕-๗๗๓๖๕๔ ๐๘๑-๓๐๒๔๑๘๙ ประธานที่ปรึกษา
507 พระนครศรีอยุธยา นายสมยศ แย้มนิยม ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ราชคราม บางไทร ๐๓๕-๓๖๖๔๙๔ ๐๘๑-๗๕๔๔๘๗๗ ที่ปรึกษา
508 พระนครศรีอยุธยา นายบรรณ แก้วฉ่ า นิติกร ช านาญการ อบจ.

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๗๙๖๔๔๕ ๐๘๑-๓๘๔๘๘๘๙ ที่ปรึกษา

509 พระนครศรีอยุธยา นางซาร่าห ์วเิศษศักด์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ส าเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๓๒๒๕๒๗ ๐๙๑-๐๙๗๓๐๑๖ ที่ปรึกษา
510 พระนครศรีอยุธยา นางมณฑา แสงสร้อย หวัหน้าฝ่ายส านักผู้บริหาร ช านาญการ อบจ.

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๗๙๖๔๔๕ ๐๘๙-๒๑๖๗๔๘๕ ทปีรึกษา

511 พระนครศรีอยุธยา นายอนุชา โหส้มบรูณ์ นิติกร ช านาญการ อบจ.
พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๗๙๖๔๔๕ ๐๘๑-๗๙๕๙๕๗๘ ที่ปรึกษา
512 พระนครศรีอยุธยา นางรัตนา ค าจูงจัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.สามตุ่ม เสนา ๐๓๕-๒๕๕๐๕๑ ๐๙๑-๗๑๕๕๗๕๕ ที่ปรึกษา
513 พระนครศรีอยุธยา นายสุรเชษฐ์ มโนมัยกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่หลวง ทา่เรือ ๐๓๕-๒๒๕๐๑๐ ๐๘๑-๓๗๑๖๖๘๕ ประธานเครือข่าย
514 พระนครศรีอยุธยา นายศักด์ิชัย แพบวั ผู้อ านวยการกองการศึกษา กลาง ทม.ล าตาเสา วงัน้อย ๐๓๕-๒๗๕๗๙๗ ๐๘๑-๙๔๘๙๐๔๓ รองประธาน คนที่ ๑
515 พระนครศรีอยุธยา นายอนุชา จินดาวณิชย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางเด่ือ บางปะหนั ๐๓๕-๓๗๗๓๓๕ ๐๘๑-๘๕๓๒๕๓๕ รองประธาน คนที่ ๒
516 พระนครศรีอยุธยา นายโรจนศักด์ิ สัญภวคุปต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทบัน้ า บางปะหนั ๐๓๕-๗๘๐๖๖๗ ๐๙๒-๒๘๙๘๙๕๖ นายทะเบยีน
517 พระนครศรีอยุธยา น.ส.นิตยา อุทา นิติกร ปฏบิติัการ อบต.บางเด่ือ บางปะทนั ๐๓๕-๓๗๗๓๓๕ ๐๘๔-๒๘๙๘๒๖๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
518 พระนครศรีอยุธยา นายนิพนธ ์ศรีบณัฑิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เกาะเกิด บางปะอิน ๐๓๕-๗๐๒๖๒๕ ๐๘๑-๘๔๙๐๕๖๙ ประชาสัมพนัธ์
519 พระนครศรีอยุธยา นายสุดใจ ซ่อนกล่ิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โคกม่วง ภาชี ๐๓๕-๓๑๗๒๑๖ ๐๘๖-๑๒๒๖๖๕๕ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
520 พระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์ กาบปี นิติกร ช านาญการ ทน.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๒๕๒๒๓๕ ๐๘๓-๑๑๘๓๐๔๖ เลขานุการ
521 พระนครศรีอยุธยา น.ส.มารีณี บญุรอด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.พทุเลา บางปะหนั ๐๓๕-๗๘๐๐๘๘ ๐๙๑-๗๑๕๕๗๕๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
522 พระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ทา่ดินแดง ผักไห่ ๐๓๕-๓๙๗๐๕๐ ๐๘๑-๘๗๕๒๗๒๔ ผู้ประสานงานระดับอ าเภอ
523 พระนครศรีอยุธยา นายขวญัชัย ประสพสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บางซ้าย บางซ้าย ๐๘๑-๙๙๔๘๓๘๙ ๐๘๑-๑๙๗๐๖๑๙ ผู้ประสานงานระดับอ าเภอ
524 พระนครศรีอยุธยา นายนิรุตต์ิ โกมลวานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.สิงหนาท ลาดบวัหลวง ๐๘๑-๙๔๖๔๔๑๗ ๐๘๙-๙๘๐๓๕๑๒ ผู้ประสานงานระดับอ าเภอ
525 พระนครศรีอยุธยา น.ส.ปองสุข สร้างเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ลาดงา เสนา ๐๓๕-๗๘๙๓๖๑ ๐๘๑-๘๑๑๗๙๑๖ ผู้ประสานงานระดับอ าเภอ
526 พระนครศรีอยุธยา นายโฆษติ ช่วยภกัดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โคกม่วง ภาชี ๐๓๕-๓๑๗๒๑๖ ๐๘๙-๒๓๘๕๔๑๔ ผู้ประสานงานระดับอ าเภอ
527 พระนครศรีอยุธยา จ.ส.ต.สุนทร ยังอยู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.คลองสะแก นครหลวง ๐๓๕-๗๗๙๒๕๕ ๐๘๑-๑๘๑๙๘๑๒๖ ผู้ประสานงนระดับอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยำ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 พะเยา นายสรธร สันทดั รองผู้วา่ราชการจังหวดั สป.มท. เมืองพะเยา ประธานที่ปรึกษา
2 พะเยา นายเลือดไท วงศ์ใหญ่ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.พะเยา เมืองพะเยา ที่ปรึกษา
3 พะเยา นายวรีะเดช กันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้งมาง เชียงม่วน ๐๕๔-๔๙๕๓๓๓ ๐๘๖-๑๘๐๒๗๗๓ ประธานเครือข่าย
4 พะเยา วา่ที่ ร.ท.ประจักษ ์ศรีจ าปา ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทา่จ าปา เมืองพะเยา ๐๕๔-๔๖๓๐๘๘ ๐๘๔-๐๔๕๙๘๖๖ รองประธาน คนที่ ๑
5 พะเยา นายประพนัธ ์ดีอุด หวัหน้าส านักปลัด ทต.เชียงค า เชียงค า ๐๕๔-๔๕๒๔๕๒ ๐๘๖-๙๑๑๖๓๖๘ รองประธาน คนที่ ๒
6 พะเยา นายอ านวย สุขแปง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ทม.พะเยา เมืองพะเยา ๐๕๔-๔๘๐๙๘๖ ๐๘๘-๒๗๒๑๘๑๙ รองประธาน คนที่ ๓
7 พะเยา นายสมบรูณ์ หลวงบญุมี ปลัดเทศบาลต าบล ทต.รวมใจพฒันา แม่ใจ ๐๕๔-๔๒๘๘๒๙ ๐๘๖-๑๓๐๔๘๓๓ นายทะเบยีน
8 พะเยา น.ส.ศุจิรัตน์ โสภณ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.แม่ใจ แม่ใจ ๐๕๔-๔๙๙๐๔๐ ๐๘๘-๒๖๗๗๓๙๘ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 พะเยา นายณธพรหม วงค์ราษฎร์ หวัหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทม.พะเยา เมืองพะเยา ๐๕๔-๔๘๐๙๘๖ ๐๘๓-๙๔๖๙๓๒๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 พะเยา นายด าเนิน เสนาะส าเนียง หวัหน้าส านักปลัด ทต.สันปา่ม่วง เมืองพะเยา ๐๕๔-๘๘๘๘๗๐ ๐๘๙-๔๔๓๘๕๓๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 พะเยา น.ส.วนิดา เทพสิริ นิติกร ทต.แม่ใจ แม่ใจ ๐๕๔-๔๙๙๐๔๐ ๐๘๗-๑๘๕๓๘๘๙ เลขานุการ
12 พะเยา นายโอฬาร ปญัจขันธ์ นิติกร ทต.บา้นเหล่า แม่ใจ ๐๕๔-๔๑๗๕๓๖ ๐๘๙-๑๒๐๑๓๘๘ ผู้ช่วยเลขานุการ
13 พะเยา นางนิภาวรรณ์ หายทกุข์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.งิม ปง ๐๕๔-๔๔๘๔๖๐ ๐๘๑-๙๕๒๗๓๕ กรรมการ

พะเยำ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 พงังา ทอ้งถิ่นจังหวดั ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.พงังา เมืองพงังา ๐๗๖-๔๘๑๔๓๕ ประธานที่ปรึกษา
2 พงังา หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.พงังา เมืองพงังา ๐๗๖-๔๘๑๔๓๓ ที่ปรึกษา
3 พงังา นายเอกสารินทร์ วชัรปยิานันทน์ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทม.ตะกั่วปา่ ตะกั่วปา่ ๐๘๑-๗๑๙๙๒๑๙ ประธานเครือข่าย
4 พงังา นายณัฐพงศ์ ค ามา รองปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทม.พงังา เมืองพงังา ๐๘๙-๙๕๖๖๒๑๘ รองประธาน คนที่ ๑
5 พงังา นายไตรภพ สารธมิา นิติกร ช านาญการ อบจ.พงังา เมืองพงังา ๐๘๔-๙๙๓๔๘๗๔ รองประธาน คนที่ ๒
6 พงังา นายคณาพนัธ ์ชินรักษกุล นิติกร ช านาญการ อบต.โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง ๐๙๒-๕๕๐๓๕๔๘ นายทะเบยีน
7 พงังา น.ส.กนกกร โสดารักษ์ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.นบปริง เมืองพงังา ๐๘๒-๘๑๒๔๓๔๙ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 พงังา น.ส.ดาราวรรณ ผลประสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ถ้ า ตะกั่วทุ่ง ๐๙๓-๕๘๐๕๔๓๖ ประชาสัมพนัธ์
9 พงังา น.ส.ปวณีา นาทอง นิติกร ปฏบิติัการ อบต.ปา่กอ เมืองพงังา ๐๙๔-๔๙๕๓๔๓๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 พงังา นายน าโชค ประทปี ณ ถลาง นิติกร ช านาญการ ทต.บางนายสี ตะกั่วปา่ ๐๘๖-๖๘๙๑๐๐๓ เลขานุการ
11 พงังา นายจิระศักด์ิ บวัหลวง นิติกร ช านาญการ ทต.คึกคัก ตะกั่วปา่ ๐๘๑-๘๙๓๖๔๔๓ ผู้ช่วยเลขานุการ

พังงำ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 พทัลุง นายพนมเทยีน เส้งวัน่ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.พทัลุง เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๑๗๙๖๑ ๐๘๙-๙๗๙๖๐๑๒ ประธานที่ปรึกษา
2 พทัลุง นางณิชากร ชุมแก่น รองปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ทา่แค เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๐๓๓๘๔ ๐๘๓-๕๑๔๗๓๔๕ ที่ปรึกษา
3 พทัลุง นางมธภุาณี เจ้ยชุม นิติกร ช านาญการ สถจ.พทัลุง เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๑๗๙๖๑ ๐๘๑-๗๖๗๖๒๔๐ ผู้ประสานงาน
4 พทัลุง นางสุพรรณี นวลเกล้ียง นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.พทัลุง เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๑๗๙๖๑ ๐๘๙-๒๙๔๗๘๑๖ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
5 พทัลุง นายอดุลย์ กลับสุกใส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

กลาง
อบจ.พทัลุง เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๑๑๖๐๓ ๐๘๑-๙๕๗๙๒๔๐ ประธานเครือข่าย

6 พทัลุง นายพชิัย ยิ้มละมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน ๐๗๔-๖๐๘๐๑๖ ๐๘๑-๕๔๓๗๗๘๐ รองประธาน คนที่ ๑
7 พทัลุง น.ส.ปรียาภรณ์ คงผอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.เขาปู่ ศรีบรรพต ๐๗๔-๖๘๙๒๙๒ ๐๙๗-๐๑๖๗๖๔๑ รองประธาน คนที่ ๒
8 พทัลุง นายศราวฒิุ เอียดค า ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ทะเลน้อย ควนขนุน ๐๗๔-๖๘๕๒๓๒ ๐๘๑-๙๕๙๘๒๔๕ นายทะเบยีน
9 พทัลุง วา่ที่ ร.ต.สราวธุ สุริยโวหาร รองปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.บา้นพร้าว ปา่พะยอม ๐๗๔-๘๔๑๐๘๙ ๐๘๙-๗๘๓๕๑๔๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน

10 พทัลุง นางกชกานต์ คงชู ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.นาทอ่ม เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๐๒๒๖๐ ๐๘๑-๙๖๙๖๓๔๙ ประชาสัมพนัธ์
11 พทัลุง นายศักดายุทธ นุ้ยกุล นักวเิคราะหฯ์ ช านาญการ ทต.ร่มเมือง เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๐๔๒๐๑ ๐๘๙-๙๗๔๓๖๗๘ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 พทัลุง นายวรัิช รักนิ่ม นิติกร ช านาญการ อบต.ล าป า เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๓๔๓๙๓ ๐๘๙-๔๖๔๑๘๓๕ ปฏคิม
13 พทัลุง นางวรัญญา หาญค าหล้า นิติกร ช านาญการ ทต.ทา่มิหร า เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๗๑๕๔๓ ๐๘๖-๒๘๙๐๐๔๑ ผู้ช่วยปฏคิม
14 พทัลุง นายจเรค์ คล้ายแก้ว นิติกร ช านาญการ อบจ.พทัลุง เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๑๑๖๐๓ ๐๘๔-๘๔๓๘๘๓๖ เลขานุการ
15 พทัลุง นางอัจฉราวรรณ ชูไพ หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.บางแก้ว บางแก้ว ๐๗๔-๖๙๗๓๗๓ ๐๘๙-๙๗๔๕๑๑๙ ผู้ช่วยเลขานุการ
16 พทัลุง นางรัชนี วโิสจสงคราม หวัหน้าส านักปลัด กลาง อบจ.พทัลุง เมืองพทัลุง ๐๗๔-๖๑๑๖๐๓ ๐๘๑-๖๙๐๓๐๘๘ ผู้ประสานงาน อ.เมอืงพทัลุง
17 พทัลุง นายชยพล จุลบษุรา นิติกร ช านาญการ ทต.ควนขนุน ควนขนุน ๐๗๔-๖๘๑๕๒๕ ๐๘๖-๒๘๖๔๖๘๕ ผู้ประสานงาน อ.ควนขนุน
18 พทัลุง นายเกษมศักด์ สงผอม นิติกร ช านาญการ ทต.เขาชัยสน เขาชัยสน ๐๗๔-๖๘๑๑๘๑ ๐๘๓-๕๒๑๖๘๓๙ ผู้ประสานงาน อ.เขาชัยสน
19 พทัลุง น.ส.ชัญญานุช บญุวสูิตร นิติกร ช านาญการ ทต.แม่ขรี ตะโหมด ๐๗๔-๖๙๕๖๕๔ ๐๘๙-๗๕๐๔๕๖๐ ผู้ประสานงาน อ.ตะโหมด
20 พทัลุง น.ส.ปริชาติ ชุมทอง นิติกร ช านาญการ อบต.ทุ่งนารี ปา่บอน ๐๗๔-๖๑๘๘๑๘ ๐๘๓-๑๙๐๙๓๖๑ ผู้ประสานงาน อ.ปา่บอน
21 พทัลุง นางศณิวาร์ มุสิกะเจริญ รองปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ทา่มะเด่ือ บางแก้ว ๐๗๔-๖๙๗๐๔๕ ๐๘๙-๖๕๘๓๖๗๖ ผู้ประสานงาน อ.บางแก้ว
22 พทัลุง นายราเชนทร์ ศรีชัย หวัหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ดอนทราย ปากพะยูน ๐๗๔-๖๗๖๕๓๓ ๐๘๑-๐๙๗๕๓๗๓ ผู้ประสานงาน อ.ปากพะยูน
23 พทัลุง นายภานุมาส รัตนอุบล ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ชะรัด กงหรา ๐๗๔-๘๔๑๙๒๗ ๐๘๑-๘๙๗๐๐๕ ผู้ประสานงาน อ.กงหรา
24 พทัลุง นางวาสนา ขาวแสง ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.บา้นพร้าว ปา่พะยอม ๐๗๔-๘๔๑๐๘๙ ๐๘๖-๙๕๖๙๕๑๔ ผู้ประสานงาน อ.ปา่พะยอม

พัทลุง



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
25 พทัลุง นางสุภาพร อ่อนเกล้ียง หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล ต้น
อบต.ตะแพน ศรีบรรพต ๐๗๔-๖๗๐๐๑๘ ๐๘๔-๘๕๕๔๔๑๑ ผู้ประสานงาน อ.ศรีบรรพต

26 พทัลุง นางสุธาสีนี ขุนชิต ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.อ่างทอง ศรีนครินทร์ ๐๗๔-๖๐๕๑๒๒ ๐๘๔-๘๖๐๔๐๒๘ ผู้ประสานงาน อ.ศรีนครินทร์

พัทลุง (ตอ่)



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 พจิิตร นายสุชาติ สบาย ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.พจิิตร เมืองพจิิตร ๐๘๙-๙๖๑๖๙๕๔ ประธานที่ปรึกษา
2 พจิิตร นายสุกิจ คัชมาตย์ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.พจิิตร เมืองพจิิตร ๐๘๙-๙๖๒๔๔๙๑ ที่ปรึกษา
3 พจิิตร นายโฆสิต สังหศิ์ริพงษ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.เนินปอ สานง่าม ๐๘๑-๙๗๓๘๐๐๖ ประธานเครือข่าย
4 พจิิตร นายศุภกร เรเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ดงเสือเหลือง โพธิป์ระทบัช้าง ๐๘๑-๙๗๑๘๑๗๓ รองประธาน คนที่ ๑
5 พจิิตร นางบงัอร บญุผ่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.รังนก สามง่าม ๐๘๑-๓๘๔๓๑๔๒ รองประธาน คนที่ ๒
6 พจิิตร น.ส.ศศิร์กร บญุมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงัง้ิว ดงเจริญ ๐๘๑-๓๗๙๘๑๔๕ ประชาสัมพนัธ์
7 พจิิตร นายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา้ยทุ่ง ทบัคล้อ ๐๘๑-๙๗๒๐๔๖๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 พจิิตร นางอุไรวรรณ ยอดประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ไผ่ทาโพ โพธิป์ระทบัช้าง ๐๘๕-๕๓๓๓๕๒๒ นายทะเบยีน
9 พจิิตร นายประสิทธิ ์กาศเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แหลมรัง บงึนาราง ๐๘๖-๖๗๘๘๒๒๐ ผู้ช่วยนายทะบยีน

10 พจิิตร นางชฎาภรณ์ ค าแผลง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หว้ยร่วม ดงเจริญ ๐๘๑-๙๖๒๖๔๑๓ เลขานุการ
11 พจิิตร น.ส.ชนัสดา ศิริไกรวฒันวงศ์ นิติกร ช านาญการ ทต.ก าแพงดิน สามง่าม ๐๘๘-๒๘๑๗๒๕๕ ผู้ช่วยเลขานุการ

พิจิตร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 พษิณุโลก นายสุรพงศ์  พกุจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บงึพระ เมือง ๐๕๕-๒๘๗๐๓๓ ๐๘๑-๓๗๙๒๓๒๕ ประธานเครือข่าย
2 พษิณุโลก นายธรีเดช นรัตถรักษา นิติกร ช านาญการพเิศษ อบจ.พษิณุโลก เมือง ๐๕๕-๒๒๓๗๑๘ ๐๘๕-๕๒๕๔๘๐๓ ที่ปรึกษาเครือข่าย
3 พษิณุโลก วา่ที่ ร.ต.โยธนิ บญุมาก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.สมอแข เมือง ๐๕๕-๙๘๗๑๐๐ ๐๘๑-๖๐๕๖๕๖๐ รองประธาน คนที่ ๑
4 พษิณุโลก นายศิริ ลักษณ์มณี ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ปลักแรด บางระก า ๐๕๕-๓๖๕๒๔๒ ๐๘๓-๑๖๑๑๔๙๔ รองประธาน คนที่ ๒
5 พษิณุโลก น.ส.บษุยมาศ พจนาภวิฒัน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นพร้าว นครไทย ๐๕๕-๙๙๑๘๐ ๐๘๑-๕๓๒๒๒๘๓ นายทะเบยีน
6 พษิณุโลก นางอัจฉรา ปานพว่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ปากโทก เมือง ๐๕๕-๒๖๒๕๒๔ ๐๘๙-๕๘๔๔๙๘๖ ประชาสัมพนัธ์
7 พษิณุโลก นายชัชวาล วงศ์สวรรค์ หวัหน้าส านักปลัด ทต.ปลักแรด บางระก า ๐๕๕-๓๖๕๒๔๒ ๒๘๑-๐๖๖๘๕๔๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 พษิณุโลก จ.อ.เดชา ใจน้ า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงันกแอ่น วงัทอง ๐๕๕-๓๘๔๐๙๕ ๐๘๑-๙๗๑๔๙๑๓ เลขานุการ
9 พษิณุโลก นายธาดา รอดสวสัด์ิ ครู คศ.๓ ทน.พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๙๘๓๒๒๑ ๐๙๓-๑๕๔๔๔๕๘ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 พษิณุโลก ส.ต.อ.สถาพร ชายปา่ นักบริหารงานทั่วไป ทน.พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๙๘๓๒๒๑ ๐๘๙-๖๓๘๙๙๙๓ ฝ่ายวชิาการ
11 พษิณุโลก นายพฤฒินันท ์บญุศิริรุ่งเร่ือง ผู้อ านวยการกองช่าง ทต.บา้นคลอง เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๒๘๓๐๒๙ ๐๘๑-๘๘๘๘๔๗๖ ฝ่ายวชิาการ
12 พษิณุโลก นางบณุญนุช เปรมปรี ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.บา้นคลอง เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๒๘๓๐๒๙ ๐๘๑-๘๘๘๘๒๕๔ ฝ่ายวชิาการ
13 พษิณุโลก น.ส.สุพรรณี วนัมาละ นิติกร ทต.พลายชุมพล เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๓๓๕๕๘๑ ๐๙๑-๐๒๘๖๕๔๔ ฝ่ายวชิาการ
14 พษิณุโลก น.ส.ปองดาว วฒันวาณิชกิจ นิติกร อบต.วดัจันทร์ เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๓๓๘๐๐๑ ๐๘๖-๗๓๘๘๐๙๒ ฝ่ายวชิาการ
15 พษิณุโลก น.ส.กันยารัตน์ นุตวตัร นิติกร ทม.อรัญญิก เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๓๗๗๗๓๐ ๐๘๖-๒๐๙๑๕๖๑ ฝ่ายวชิาการ
16 พษิณุโลก นายชวลิต หลวงศรีราษฎร์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.บางระก าเมือง

ใหม่
บางระก า ๐๕๕-๓๗๒๑๘๐ ๐๘๑-๙๗๑๕๗๐๗ ผู้ประสานงานประจ า อ.

17 พษิณุโลก นายกฤชชัย  ประยูรค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นกร่าง เมืองพษิณุโลก ๐๕๕-๒๙๘๐๙๒ ๐๘๙-๙๖๑๖๕๒๙ ผู้ประสานงานประจ า อ.
18 พษิณุโลก พ.จ.ท.สุนันท ์ ทองหง า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บอ่โพธิ์ นครไทย ๐๕๕-๓๑๖๗๘๙ ๐๘๑-๘๘๘๔๕๙๗ ผู้ประสานงานประจ า อ.
19 พษิณุโลก นางศรัญญา จากผา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เนินมะปราง เนินมะปราง ๐๕๕-๓๙๙๓๘๐ ๐๘๑-๙๖๒๗๕๖๕ ผู้ประสานงานประจ า อ.
20 พษิณุโลก นายเรวตัร ทองทมุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นกลาง วงัทอง ๐๕๕-๒๖๘๑๙๓ ๐๘๙-๙๐๗๙๙๕๒ ผู้ประสานงานประจ า อ.
21 พษิณุโลก นายอ านาจ ศิริชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นไร่ บางกระทุ่ม ๐๕๕-๓๙๑๐๘๕ ๐๘๙-๘๙๕๕๓๖๓ ผู้ประสานงานประจ า อ.
22 พษิณุโลก นายเศรษฐพสั สะพานทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่สะแก ชาติตระการ ๐๕๕-๓๘๑๓๕๕ ๐๘๔-๓๘๒๔๙๑๙ ผู้ประสานงานประจ า อ.
23 พษิณุโลก จ.ส.อ.รุ่ง ฟกัทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนิลาด วดัโบสถ์ ๐๕๕-๒๔๐๙๔๐ ๐๘๑-๖๐๕๘๕๕๗ ผู้ประสานงานประจ า อ.
24 พษิณุโลก นายเสริมศักด์ิ พรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต.พรหมพริาม พรหมพริาม ๐๕๕-๓๖๙๐๖๙ ๐๘๖-๙๗๘๑๒๒๒ ผู้ประสานงานประจ า อ.

พิษณุโลก



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 เพชรบรีุ นายปรัญา เมืองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ธงชัย เมืองเพชรบรีุ ๐๓๒-๗๘๐๒๔๓ ที่ปรึกษา
2 เพชรบรีุ นายยุทธพล อินมอญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่แร้งออก บา้นแหลม ๐๓๒-๗๘๒๑๔๑ ๐๘๖-๓๔๗๐๓๕๗ ประธานเครือข่าย
3 เพชรบรีุ นายชลิต สุริโย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โพพระ เมืองเพชรบรีุ ๐๓๒-๔๐๕๐๒๑ ๐๘๓-๒๓๔๔๔๒๐ รองประธาน คนที่ ๑
4 เพชรบรีุ นายภมูิพฒัน์ ปกัษานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่ตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง ๐๓๒-๔๐๗๐๑๗ ๐๘๙-๒๕๔๘๗๖๑ รองประธาน คนที่ ๒
5 เพชรบรีุ นางพชิยา พชิญดล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางขุนไทร บา้นแหลม ๐๓๒-๗๘๓๒๔๑ นายทะเบยีน
6 เพชรบรีุ นางสมคิด มุ่งล้ิม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นหม้อ เมืองเพขรบรีุ ๐๓๒-๔๑๙๗๓๙ ประชาสัมพนัธ์
7 เพชรบรีุ นายเกตุสุนีย์ คชชะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ ๐๓๒-๔๙๗๐๗๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 เพชรบรีุ นายปรีชา รอดมี นิติกร อบต.แหลมผักเบี้ย บา้นแหลม ๐๓๒-๔๔๑๒๐๙ เลขานุการ
9 เพชรบรีุ นายธรีะวฒัน์ หร่ิงระร่ี นิติกร ทต.หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ ๐๓๒-๔๕๘๒๘๔ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 เพชรบรีุ นายอานนท ์ศรีเทพ นิติกร ทต.หาดเจ้า เมืองเพชรบรีุ ๐๓๒-๔๔๑๔๒๓ กรรมการ
11 เพชรบรีุ นายส าเนียง พราหมณ์เล็ก นิติกร ทต.บา้นแหลม บา้นแหลม ๐๓๒-๔๘๑๘๙๖ กรรมการ
12 เพชรบรีุ น.ส.โชติรส ทมิหอม นิติกร อบต.สองพี่น้อง แก่งกระจาน ๐๓๒-๗๘๗๔๕๕-๖ กรรมการ
13 เพชรบรีุ น.ส.ขวญัฤทยั บางเข่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ.เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ ๐๓๒-๔๐๐๗๙๑ กรรมการ

เพชรบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 เพชรบรูณ์ นายอดิเรก อาสาสินธ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.พญาวนั บงึสามพนั ๐๕๖-๗๑๓๖๘๖ ๐๘๑-๑๗๘๕๕๕๖๙ ประธานเครือข่าย
2 เพชรบรูณ์ วา่ที่ ร.ต.มงคล ทอ้งฟา้ รน. นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า ๐๕๖-๗๐๙๔๕๕ ๐๘๙-๖๔๑๘๘๘๗ รองประธาน คนที่ ๑
3 เพชรบรูณ์ นายมาฆะ สืบวงศ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ ๐๕๖-๙๒๐๖๑๓ ๐๘๑-๗๐๗๘๗๗๔ รองประธาน คนที่ ๒
4 เพชรบรูณ์ น.ส.นิลรัตน์ พฒันาวรีวงศ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ซับเปบิ วงัโปง่ ๐๕๖-๘๑๑๐๑๖ ๐๘๖-๙๓๘๒๕๗๙ นายทะเบยีน
5 เพชรบรูณ์ นางพชัรา ภลูายขาว นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.บา้นไร่ หล่มสัก ๐๕๖-๙๑๓๔๓๑ ๐๘๑-๗๐๗๗๕๙๓ ประชาสัมพนัธ์
6 เพชรบรูณ์ นางพงษศั์กด์ิ ศรีจริยา นิติกร ช านาญการ ทม.หล่มสัก หล่มสัก ๐๕๖-๗๐๑๐๖๐/

๒๐๔
๐๙๗-๐๑๘๑๓๐๖ นักวชิาการ

7 เพชรบรูณ์ นางจินตนา เทยีมเมือง นิติกร ช านาญการ อบจ.เพชรบรูณ์ เมือง ๐๕๖-๗๒๑๗๘๕ ๐๘๑-๕๙๖๕๐๕๐ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 เพชรบรูณ์ นางจตุพร พนัธไ์พบรูณ์ นักบริหารงานส่วนทอ้งถิ่น (รองปลัดฯ) อบต.ช้างตะลูด หล่มสัก ๐๕๖-๙๑๓๒๘๙ ๐๘๑-๙๕๓๓๑๙๑๕ ปฏคิม
9 เพชรบรูณ์ นางบณุฑริกมา พดัน้อย นักบริหารทอ้งถิ่นต้น (รองปลัดฯ) อบต.สระประดู่ วเิชียรบรีุ ๐๕๖-๗๑๘๓๕๙ ๐๘๑-๘๘๗๕๐๓๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 เพชรบรูณ์ นางทศันัย ราชสังข์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.สวา่งพฒันา ศรีเทพ ๐๕๖-๗๑๑๐๐๗ ๐๘๑-๕๕๓๗๐๔๐ ที่ปรึกษา
11 เพชรบรูณ์ ส.ต.ท.เสน่ห ์อินการทมุ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.วงัโปง่ วงัโปง่ ๐๘๑-๗๘๖๒๔๗๘ กรรมการ
12 เพชรบรูณ์ จ.ส.ต.ราเชนทร์ บญุก าพร้า นักบริหารงานทอ้งถิ่น อบต.เข็กหน่อย เขาค้อ ๐๘๑-๘๘๘๗๑๕๘ กรรมการ
13 เพชรบรูณ์ น.ส.ชณพร ชมคณนันท์ นักบริหารวงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ทา่พล เมืองเพชรบรูณ์ ๐๘๑-๙๕๓๘๒๖๓ เลขานุการ

เพชรบูรณ์



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 แพร่ จ.ส.อ.ปฏพิล จองดวง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.วงัชิ้น วงัชิ้น ๐๕๔-๕๘๙๑๑๖ ต่อ

 ๑๑๑
๐๘๑-๗๘๓๗๓๘๘ ประธานเครือข่ายฯ

2 แพร่ นายบญุญพล กันนา ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง ๐๕๔-๕๙๖๔๐๗ ๐๘๙-๙๕๖๑๔๕๗ รองประธาน ฯ
3 แพร่ นายศฤงคาร ใจทา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นปนิ ลอง ๐๕๔-๕๘๓๑๙๓ ๐๘๑-๗๘๓๙๓๙๒ รองประธาน ฯ
4 แพร่ นางพรรณธร ปรีชา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ปา่แดง เมืองแพร่ นายทะเบยีน
5 แพร่ นายดนุพงศ์ ยอดสาร นิติกร ปฏบิติัการ ทต.สูงเม่น สูงเม่น ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 แพร่ น.ส.นัชฌาว ีกล้าผจญ นิติกร ปฏบิติัการ ทต.วงัชิ้น วงัชิ้น ผู้ช่วยนายทะเบยีน
7 แพร่ นางชมบญุ หมดมลทลิ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทุ่งกวาว เมืองแพร่ ๐๘๙-๙๕๖๓๑๐๒ ประชาสัมพนัธ์
8 แพร่ นางสุดาลักษณ์ ใจทา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง ๐๕๔-๕๔๖๐๙๒ ๐๘๙-๘๕๐๔๓๕๘ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
9 แพร่ นางธมกร วงศ์น้อย หวัหน้าส านักปลัด อบจ.แพร่ เมืองแพร่ ๐๕๔-๕๓๒๔๘๕-๓ ๐๘๑-๖๐๒๕๕๘๑ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 แพร่ น.ส.ดวงสมร ต้ังประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ไทยย้อย เด่นชัย ๐๕๔-๕๐๑๑๑๖ ๐๕๔-๖๑๑๑๐๓๐ เลขานุการ
11 แพร่ น.ส.เทพสรินทร์ เบี้ยจรัส รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทุ่งแล้ง ลอง ๐๕๔-๖๓๒๓๙๐ ๐๘๖-๙๒๐๘๖๗๗ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 แพร่ นางดวงพร รองเดช รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.ปา่แมต เมืองแพร่ ผู้ช่วยเลขานุการ
13 แพร่ นางอรอนงค์ นันทะเดช ปลัดเทศบาลต าบล ทต.บา้นเวยีง ร้องกวาง ๐๘๐-๑๓๕๕๙๕๙ วชิาการ
14 แพร่ น.ส.นงลักษณ์ จินดาเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หวัทุ่ง ลอง ๐๘๙-๔๓๒๕๕๔๙ ผู้ช่วยวชิาการ
15 แพร่ น.ส.ธญัญรัตน์ ขยัก นิติกร อบต.แม่ปา้ก วงัชิ้น ๐๘๖-๑๙๘๑๗๒๓ ผู้ช่วยวชิาการ
16 แพร่ นายฉัตรชัย ถนอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แม่ทราย ร้องกวาง ๐๕๔-๕๙๖๕๕๕ ๐๘๑-๘๘๓๑๑๘๗ กิจกรรมและผึกอบรม
17 แพร่ น.ส.โสภา ทะนันไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ต าหนักธรรม หนองม่วงไข่ ๐๘๙-๔๓๗๕๘๖๒ ผู้ช่วยกจิกรรมและผึกอบรม
18 แพร่ นายประยูร รัตนะ นิติกร ปฏบิติัการ ทต.หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ ผู้ช่วยกจิกรรมและผึกอบรม
19 แพร่ นายจิรศักด์ิ สมมุติ นิติกร ปฏบิติัการ ทต.ปากกาง ลอง ผู้ช่วยกจิกรรมและผึกอบรม

แพร่



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ภเูก็ต นายสาธติ กล่ินภกัดี ทอ้งถิ่นจังหวดัภเูก็ต สถจ.ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ๐๗๖-๒๑๓๖๓๒ ๐๘๙-๙๗๓๔๘๐๕ ประธานที่ปรึกษา
2 ภเูก็ต วา่ง หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ๐๓๖-๒๑๓๖๓๒ ที่ปรึกษา
3 ภเูก็ต นายอมรพนัธ ์องค์ภทัรกุล นิติกร ทต.ฉลอง เมืองภเูก็ต ๐๗๖-๓๘๓๗๗๕ ๐๘๓-๑๐๒๑๑๔๓ ประธานเครือข่าย
4 ภเูก็ต นายสมชาย ผลกล่ า นิติกร ช านาญการ ทม.กะทู้ กะทู้ ๐๗๖-๓๒๑๕๐๐ ๐๘๔-๐๖๑๒๕๓๗ รองประธาน คนที่ ๑
5 ภเูก็ต นายกฤษฎา อิ่มสมโภชน์ นิติกร ช านาญการ อบต.ไม้ขาว ถลาง ๐๗๖-๓๕๒๑๗๐ ๐๘๙-๖๙๐๕๓๕๒ รองประธาน คนที่ ๒
6 ภเูก็ต นายสมชาย เนติบ ารุง นิติกร ทม.ปา่ตอง กะทู้ ๐๗๖-๓๔๔๒๕๕ ๐๘๑-๕๙๗๕๑๘๘ นายทะเบยีน
7 ภเูก็ต น.ส.สุนันทา พว่งทอง ครู ทม.ปา่ตอง กะทู้ ๐๙๖-๓๔๔๒๕๕ ๐๘๙-๔๗๖๒๐๒๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 ภเูก็ต วา่ที่ ร.ต.ทววีฒัน์ อ่วมชิตร์ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.เทพกระษตัรี ถลาง ๐๗๖-๓๑๑๙๙๔ ๐๘๔-๑๘๓๖๘๖๔ ประชาสัมพนัธ์
9 ภเูก็ต น.ส.สุมณฑา พรีพฒันกุล นิติกร ช านาญการ ทน.ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ๐๗๖-๒๑๔๓๐๖ ๐๘๑-๘๖๒๒๔๒๖ เลขานุการ

10 ภเูก็ต น.ส.สายฝน พรมแก้ว นิติกร ปฏบิติัการ อบจ.ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ๐๗๖-๓๕๖๐๒๔ ๐๘๔-๗๔๗๒๕๒๗ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 ภเูก็ต นายภญิโญ สุพนัธ์ นิติกร ช านาญการ ทต.เทพกระษตัรี ถลาง ๐๗๖-๓๑๑๓๘๑ ๐๘๖-๙๐๖๑๓๘๓ กรรมการ
12 ภเูก็ต นายฤทธิธ์า เดชานุภาพ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.เกาะแก้ว เมืองภเูก็ต ๐๗๖-๒๓๙๒๖๓ ๐๘๑-๕๓๙๔๕๓๒ กรรมการ
13 ภเูก็ต นายบญุกอบ อินทรีโรจน์ นิติกร ช านาญการ ทต.วชิิต เมืองภเูก็ต ๐๗๖-๕๒๕๑๐๐ ๐๘๑-๕๓๘๗๑๑๖ กรรมการ
14 ภเูก็ต นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร ช านาญการ ทต.รัษฎา เมืองภเูก็ต ๐๗๖-๕๒๕๗๗๙ ๐๘๒-๘๑๓๙๘๙๑ กรรมการ

ภูเก็ต



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 มหาสารคาม นายสรณะ  เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลเมือง สูง ทม.มหาสารคาม เมืองภเูก็ต ๐๘๑-๒๘๗๗๔๙๘ ประธานที่ปรึกษา
2 มหาสารคาม นายสุวฒัน์ ตะนะสอน หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.มหาสารคาม เมืองภเูก็ต ๐๘๙-๕๗๒๙๙๔๒ ที่ปรึกษา
3 มหาสารคาม นายณรงค์ ปตัะเวสัง ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.โคกพระ กันทรวชิัย ๐๘๑-๙๗๕๒๕๔๕ ประธานเครือข่าย
4 มหาสารคาม นายคมเดช จันโทริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โคกพระ กันทรวชิัย ๐๘๗-๙๒๓๕๗๗๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 มหาสารคาม วา่ที่ ร.ต. มาโนชน์  จันทร์เกตุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองปลิง เมืองมหาสารคาม ๐๘๑-๗๖๙๗๐๘๓ รองประธาน คนที่ ๒
6 มหาสารคาม นางพชัรี ภนูาคพนัธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ทม.มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ๐๘๑-๒๖๐๙๒๖๐ นายทะเบยีน
7 มหาสารคาม นายปญัญา ศรีธรรม นิติกร ช านาญการ อบต.หนองปลิง เมืองมหาสารคาม ๐๘๖-๘๕๑๔๕๐๑ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 มหาสารคาม นางนิภาพร ชมภู ครู เชี่ยวชาญ รร.ทม.มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ๐๘๓-๓๔๔๓๙๘๖ ประชาสัมพนัธ์
9 มหาสารคาม นายสุธรรม แก้วสีขาว นิติกร ช านาญการ อบต.ลาดพฒันา เมืองมหาสารคาม ๐๘๒-๘๕๑๒๒๖๓ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 มหาสารคาม นายธรีวฒัน์ ชาไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.กู่สันตรัตน์ นาดูน ๐๘๙-๙๔๔๒๐๙๘ เลขานุการ
11 มหาสารคาม ดร.ศศิธร ดีระตา รองปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.โคกพระ กันทรวชิัย ๐๘๑-๘๗๓๑๘๕๑ ผู้ช่วยเลขานุการ

มหำสำรคำม



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 มุกดาหาร น.ส.ออมทรัพย์ เวชยันต์วาณิชชัย ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร ๐๔๒-๖๗๔๒๘๓ ๐๘๑-๓๘๐๓๕๕๙ ประธานเครือข่าย
2 มุกดาหาร นางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ปา่ไร่ ดอนตาล ๐๔๒-๖๖๔๔๑๒ ๐๘๓-๑๔๕๙๔๑๑ รองประธาน คนที่ ๑
3 มุกดาหาร นายนพพร แสงค าพระ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.เหล่าหมี ดอนตาล ๐๔๒-๖๒๐๙๗๓ ๐๘๗-๔๒๗๓๒๘๓ รองประธาน คนที่ ๒
4 มุกดาหาร นายยุทธจักร นนทส์ะเกษ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ร่มเกล้า นิคมค าสร้อย ๐๔๒-๘๖๐๒๔๕ ๐๘๐-๖๔๘๙๙๕๐ นายทะเบยีน
5 มุกดาหาร น.ส.วลัวสิาร ยืนยั่ง ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ดงมอน เมืองมุกดาหาร ๐๘๑-๙๗๕๐๖๘๒ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 มุกดาหาร นายนิพฒัน์ บวัชื่น นิติกร ช านาญการ ทต.มุก เมืองมุกดาหาร ๐๘๔-๗๙๖๒๗๗๑ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
7 มุกดาหาร นายณรงค์ คนตรง นิติกร ช านาญการ อบต.โพนงาม ค าซะอี ๐๔๒-๖๖๔๕๐๐ ๐๘๑-๐๔๘๘๔๘๑ เลขานุการ
8 มุกดาหาร น.ส.วชัราภรณ์ แสนต่างใจ นิติกร ช านาญการ ทต.บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร ๐๔๒-๖๗๔๒๘๓ ๐๘๖-๘๖๘๓๖๐๐ ผู้ช่วยเลขานุการ
9 มุกดาหาร นายชลาสินธุ ์ภมูิวงั นิติกร ช านาญการ ทต.บา้นแก้ง ดอนตาล ๐๔๒-๖๒๐๙๗๔ ๐๖๒-๔๘๕๗๕๘๙ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 มุกดาหาร น.ส.ฐานิตา พนัธุโ์คก นิติกร ช านาญการ อบต.ค าบก ค าชะอี ๐๔๒-๖๖๓๐๐๑ ๐๘๑-๘๔๕๔๕๕๖ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 มุกดาหาร นายวรัิตน์ พกิุลศรี ปลัเทศบาล กลาง ทต.ดอนตาล ดอนตาล ๐๔๒-๖๘๙๐๕๕ ๐๙๒-๘๒๕๑๕๗๖ ฝ่ายวชิาการ
12 มุกดาหาร นายชัชพมิุข ทราธร นิติกร ช านาญการ ทต.ดอนตาล ดอนตาล ๐๔๒-๖๘๙๐๕๕ ๐๖๒-๑๕๒๒๙๑๕ ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ
13 มุกดาหาร น.ส.กัญญากรณ์ ยุวบตุร นิติกร ช านาญการ ทต.ดงหลวง ดงหลวง ๐๔๒-๖๙๗๑๐๑ ๐๘๗-๒๓๗๘๓๓๖ ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ
14 มุกดาหาร นายองอาจ รังศรีศักด์ิ นิติกร ช านาญการ ทม.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ๐๔๒-๖๑๑๒๒๗ ๐๘๖-๒๖๒๒๘๓๓ ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ
15 มุกดาหาร นางสุวนิดา ข าประไพ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บา้นซ่ง ค าชะอี เหรัญญิก
16 มุกดาหาร นางพชัราภรณ์ เบญมาตย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น อบต.เหล่าหมี ดอนตาล ๐๘๖-๔๕๙๒๖๑๘ ผู้ช่วยเหรัญญิก
17 มุกดาหาร น.ส.รัตนา พนัธโุพธิ์ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.บา้นซ่ง ค าชะอี ผู้ช่วยเหรัญญิก
18 มุกดาหาร น.ส.ณัฐชยา ช่างแกะ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ประธานที่ปรึกษา
19 มุกดาหาร น.ส.กนกลักษณ์ ปอ้งทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองแวง นิคมค าสร้อย ๐๔๒-๖๓๘๑๙๑ ๐๘๙-๗๑๑๙๕๐๔ ที่ปรึกษา
20 มุกดาหาร นางอุราวรรณ พลหาญ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.หนองสูงเหนือ หนองสูง ที่ปรึกษา
21 มุกดาหาร นายวโิรจน์ จันทองแท้ นิติกร ช านาญการ อบต.เหล่าหมี ดอนตาล ๐๔๒-๖๒๐๙๗๓ ๐๘๙-๖๙๕๘๙๑๔ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
22 มุกดาหาร น.ส.เยาวเรศ เคนโยธา ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.มุก เมือง ๐๔๒-๖๗๓๐๑๑ ๐๘๑-๙๕๔๐๖๘๑ ประชาสัมพนัธ์
23 มุกดาหาร น.ส.จรรยา เลิศอ าไพ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง อบต.กุดแข้ เมือง ๐๔๒-๖๗๖๔๗๖ ๐๘๖-๓๑๖๒๙๑๙ ที่ปรึกษา

มกุดำหำร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 แม่ฮ่องสอน นายสมบรูณ์ น าชัยทศพล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.แม่เหาะ แม่สะเรียง ๐๕๓-๖๘๗๙๘๘ ๐๘๖-๑๘๙๓๐๔๗ ประธานเครือข่าย
2 แม่ฮ่องสอน นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.เมืองปอน ขุนยวม ๐๕๓-๖๘๔๖๔๘ ๐๘๙-๕๕๔๗๙๔๒ รองประธาน คนที่ ๑
3 แม่ฮ่องสอน นายรัตนา ลีลาดี ปลัดเทศบาลต าบล กลาง อบต.หมอกจ าแป่ เมือง ๐๕๓-๐๖๑๕๓๑ ๐๘-๔๓๗๘๔๐๖ รองประธาน คนที่ ๒
4 แม่ฮ่องสอน นางแสงดาว วนาสวรรค์ หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.ขุนยวม ขุนยวม ๐๕๓-๖๙๑๐๑๙ ๐๘๙-๕๖๐๗๕๗๕ นายทะเบยีน
5 แม่ฮ่องสอน นายพพิฒัน์ ต๊ะอุ่น นิติกร ช านาญการ วช อบจ.แม่ฮ่องสอน เมือง ๐๕๓-๖๑๑๓๘๕ ๐๘๑-๓๘๗๑๕๑๗ ประชาสัมพนัธ์
6 แม่ฮ่องสอน นายเกตุนคร ธรุะพนัธุ์ นายทะเบยีนเทศบาล ช านาญการ ทม.แม่ฮ่องสอน เมือง ๐๕๓-๖๑๒๐๓๖ ๐๘๑-๗๖๔๙๗๙๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
7 แม่ฮ่องสอน นายเกษม ศักด์ิเรืองพล นิติกร ช านาญการ ทต.ขุนยวม ขุนยวม ๐๕๓-๖๙๑๐๑๙ ๐๙๘-๔๑๗๑๐๖๖ เลขานุการ

แมฮ่่องสอน



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ยโสธร นายวชิา สังข์เอียด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.กระจาย ปา่ต้ิว ๐๔๕-๗๗๒๑๗๐ ๐๘๑-๘๗๖๘๒๗๓ ประธานเครือข่าย
2 ยโสธร นางไพจิตร ไชยนา นักบริหารงานทั่วไป ต้น อบจ.ยโสธร เมืองยโสธร ๐๔๕-๗๑๕๔๒๓ ๐๘๑-๙๖๗๕๕๔๓ รองประธาน คนที่ ๑
3 ยโสธร นายเอกสิทธิ ์มูลสาร นิติกร ช านาญการ วช ทม.ยโสธร ๐๔๕-๗๒๐๙๕๑ ๐๘๑-๓๒๑๑๘๘๗ รองประธาน คนที่ ๒
4 ยโสธร พ.จ.อ.นพกร ปญัญาเนติรัตน์ นิติกร ช านาญการ ทต.หอ้งแซง เลิงนกทา ๐๔๕-๗๗๗๑๑๖ ๐๘๔-๗๘๗๘๘๗๕ รองประธาน คนที่๓
5 ยโสธร นางปนัดดา ดวงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.นาค า ค าเขื่อนแก้ว ๐๔๕-๗๑๖๐๗๕ ๐๘๑-๐๗๖๕๕๕๙ นายทะเบยีน
6 ยโสธร ส.อ.สมยศ โสตะวงษ์ นิติกร ปฏบิติัการ ทต.ส าราญ เมืองยโสธร ๐๔๕-๗๖๑๐๓๐ ๐๘๗-๒๔๔๖๑๖๖ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
7 ยโสธร นางสิริกร ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หว้ยแก้ง กุดชุม ๐๔๕-๗๑๖๐๐๓ ๐๙๑-๐๖๕๑๗๔๕ ประชาสัมพนัธ์
8 ยโสธร น.ส.เปรมปวร์ี แสนสุด นิติกร ช านาญการ ทม.ยโสธร เมืองยโสธร ๐๔๕-๗๒๐๙๕๑ ๐๙๒-๖๖๔๙๐๔๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
9 ยโสธร ร.ท.ศุภฤกษ ์ศรีสุขนาเวยีง นิติกร ช านาญการ ทต.น้ าค าใหญ่ เมืองยโสธร ๐๔๕-๗๑๔๑๗๔ ๐๘๑-๙๙๙๑๐๑๙ เลขานุการ

10 ยโสธร นายสมคิด ไหมค า นิติกร ปฏบิติัการ ทต.สามัคคี เลิงนกทา ๐๔๕-๕๘๔๔๓๑ ๐๙๖-๖๓๙๒๖๑๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 ยโสธร นายเนรมิตร สายสุด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.กุดกุง ค าเขื่อนแก้ว ๐๔๕-๗๕๖๑๓๒ ๐๖๑-๕๕๐๕๙๖๕ วชิาการ
12 ยโสธร นายประมง แก่นจันทร์ นิติกร ช านาญการ ทต.เดิด เมืองยโสธร ๐๔๕-๕๘๒๕๗๒ ๐๘๙-๘๔๕๒๐๒๒ ผู้ช่วยวชิาการ
13 ยโสธร นางจุฑามาศ ค าอ้อ หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.ส าราญ เมืองยโสธร ๐๔๕-๗๖๑๐๓๐ ๐๘๗-๔๕๖๙๘๔๔ เหรัญญิก

ยโสธร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ยะลา นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.กรงปนิัง กรงปนิัง ๐๗๓-๒๓๘๑๐๐ ๐๘๙-๕๙๖๙๖๑๐ ประธานเครือข่าย
2 ยะลา นางนวรัตน์ เพชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ยุโป เมืองยะลา ๐๗๓-๓๖๒๔๘๕ ๐๘๖-๒๙๔๙๐๘๔ รองประธาน คนที่ ๑
3 ยะลา นายณัฎฐพล ถ้วนถวลิ นิติกร ช านาญการ อบจ.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๐๓๖๑๐ ๐๘๓-๑๘๑๘๙๑๙ รองประธาน คนที่ ๒
4 ยะลา นางสมใจ สองแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.กาลูปงั รามัน ๐๗๓-๒๕๑๓๒๔ ๐๘๖-๙๖๐๐๙๐๔ เหรัญญิก
5 ยะลา นายวญิญู ทองงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ล าพะเยา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๕๒๖๒๖ ๐๘๘-๓๙๙๒๑๒๖ ผู้ช่วยเหรัญณิก
6 ยะลา นางเสาวลักษณ์ ซุ่นหั้ว ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.บนันังสาเรง เมืองยะลา ๐๗๓-๓๗๒๒๖๕ ๐๘๗-๒๘๗๑๐๑๖ ประชาสัมพนัธ์
7 ยะลา นายสุวทิย์ ชูโชติ นักวชิาการศึกษา ช านาญการ อบจ.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๐๓๖๑๐ ๐๘๑-๙๖๙๔๑๔๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 ยะลา นายสะอารอนิง เซ็งมิง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กรงปนิัง กรงปนิัง ๐๗๓-๒๓๘๑๐๐ ๐๘๑-๙๕๙๘๒๕๘ นายทะเบยีน
9 ยะลา นายชัยณิวฒัน์ สายสุวรรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กายูบอเกาะ รามัน ๐๗๓-๘๙๕๕๕๑ ๐๘๐-๗๑๒๕๕๘๙ ผู้ช่วยนายทะเบยีน

10 ยะลา นายณัฐภคั ธรรมสะโร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บาโงย รามัน ๐๗๓-๒๕๑๓๓๒๒ ๐๘๙-๘๗๘๔๐๖๙ วชิาการ
11 ยะลา น.ส.ปณิชา ชูเชิดปานรังษี นิติกร ช านาญการ ทม.เบตง เบตง ๐๗๓-๒๔๖๒๐๙ ๐๘๕-๐๖๘๗๗๐๔ ผู้ช่วยวชิาการ
12 ยะลา น.ส.พรรณนิภา พรพระสงฆ์ นิติกร ช านาญการ อบจ.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๐๓๖๑๐ ๐๘๐-๕๔๖๐๑๑๑ ผู้ช่วยวชิาการ
13 ยะลา น.ส.กรองแก้ว อารมย์ดี นิติกร ปฏบิติัการ ทต.ทา่สาป เมืองยะลา ๐๗๓-๓๖๒๔๘๕ ๐๘๔-๗๔๙๔๙๙๑ ผู้ช่วยวชิาการ
14 ยะลา ส.อ.ด ารงศักด์ิ ทองดีนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๖๕๕๕๙ ๐๘๗-๒๘๕๗๘๔๙ เลขานุการ
15 ยะลา นางแกมแก้ว ศิริเพชร หวัหน้าส านักปลัด อบต.หน้าถ้ า เมืองยะลา ๐๗๓-๒๕๓๒๑๙ ๐๘๙-๘๗๗๑๒๔๐ ผู้ช่วยเลขานุการ
16 ยะลา นายวญิญู สิงหเสม นักส่งเสริมฯ ช านาญการพเิศษ สถจ.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๒๒๗๘๖ ๐๘๑-๘๓๐๒๘๑๒ ประธานที่ปรึกษา
17 ยะลา นางสมจิต ใจด ารงค์ นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๒๒๗๘๖ ๐๘๑-๘๓๐๒๙๗๙ ที่ปรึกษา
18 ยะลา น.ส.สิริจันทร์ ก้งหวัน่ นิติกร ช านาญการ สถจ.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๒๒๗๘๖ ๐๘๙-๑๘๘๖๘๒๗ ผู้ประสานงาน
19 ยะลา นายซอลาฮุดดีน ยีปาโละ นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.ยะลา เมืองยะลา ๐๗๓-๒๒๒๗๘๖ ๐๙๒-๓๗๐๗๑๐๑ ผู้ช่วยประสานงาน

ยะลำ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร สุราอาอมาตย์ นักบริหารทอ้งถิ่น กลาง ทต.อุ่มเม้า ธวชับรีุ ๐๘๑-๐๕๓๘๖๙๑ ประธานเครือข่าย
2 ร้อยเอ็ด นางชวนพศิศิริ ศรีบวัเทศ นักบริหารทอ้งถิ่น กลาง ทต.โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ๐๙๐-๕๙๓๑๖๔๕ ๐๘๑-๐๕๒๒๙๗๔ รองประธาน คนที่ ๑
3 ร้อยเอ็ด ดร.ชนม์เฉลิม สระมาน นักบริหารทอ้งถิ่น กลาง อบต.ศรีโคตร จตุรภกัตร์พมิาน ๐๘๑-๕๔๔๖๖๒๒ รองประธาน คนที่ ๒
4 ร้อยเอ็ด นายค าหล้า สีหะบตุร นักบริหารทอ้งถิ่น กลาง ทต.เมืองไพร เสลภมูิ ๐๘๗-๖๔๐๐๐๒๒ นายทะเบยีน
5 ร้อยเอ็ด นายจักรภณัฑ์ พนัธุช์ัย นักบริหารทอ้งถิ่น ต้น อบต.นาเลิง เสลภมูิ ๐๘๕-๖๘๑๓๙๔๐ ผู้ช่วยทะเบยีนคนที่ ๑
6 ร้อยเอ็ด น.ส.ลักขณาวดี ใหญ่แก่นทราย นิติกร ช านาญการ ทต.กกกุง เมืองสรวง ๐๙๙-๐๗๑๖๔๒๔ ผู้ช่วนทะเบยีนคนที่ ๒
7 ร้อยเอ็ด ดร.มณฑกานต์ ยุทธไกร นักบริหารทอ้งถิ่น กลาง อบต.สวนจิก ศรีสมเด็จ ๐๘๑-๓๒๐๓๓๔๕ ประชาสัมพนัธ์
8 ร้อยเอ็ด นายศราวฒิุ วรรณสุทธิ์ นักบริหารทอ้งถิ่น ต้น อบต.ศรีโคตร จตุรภกัตร์พมิาน ๐๙๐-๘๑๒๘๖๒๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ ์คนที่ ๑
9 ร้อยเอ็ด น.ส.นงค์รัก ภายะโส นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ อบต.พระเจ้า เชียงขวญั ๐๘๙-๔๘๔๔๗๔๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ ์คนที่ ๒

10 ร้อยเอ็ด นายชนาธปิ พรมเกตุ นิติกร ช านาญการ อบต.โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ๐๘๗-๒๑๖๗๕๘๕ เลขานุการ
11 ร้อยเอ็ด นายอรรถพล แก้วมนตรี นักบริหารทอ้งถิ่น ต้น อบต.ธงธานี ธวชับรีุ ๐๙๗-๘๕๘๒๐๑๐ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
12 ร้อยเอ็ด นายกิต สมัครวงศ์ นิติกร ช านาญการ ทต.อาจสามารถ อาจสามารถ ๐๙๘-๑๐๔๙๒๘๕ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒

ร้อยเอ็ด



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ระนอง นายรณรงค์ ศิริพนัธุ์ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ระนอง เมืองระนอง ๐๓๗-๘๐๐๑๓๑ ประธานที่ปรึกษา
2 ระนอง นายชุมพล จินตรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กะเปอร์ กะเปอร์ ๐๓๗-๘๔๓๒๙๙ ที่ปรึกษา
3 ระนอง นายคะเณ ทองพรุสยาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ล าเลียง กระบรีุ ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒ ที่ปรึกษา
4 ระนอง วา่ที่ ร.ต.จิรวฒัน์ จันทนา ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ๐๗๗-๘๔๐๐๑๔ ที่ปรึกษา
5 ระนอง นายธรีพงษ ์บรีุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ม่วงกลวง กะเปอร์ ๐๗๗-๘๖๑๖๒๓ ที่ปรึกษา
6 ระนอง วา่ที่ ร.ต.หญิงศมนกนก แจ่มน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เกาะพยาม เมืองระนอง ๐๗๗-๘๒๕๓๐๙ ที่ปรึกษา
7 ระนอง นางนันทพร ตัณฑะจินะ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.กะเปอร์ กะเปอร์ ๐๗๗-๘๙๗๑๓๔ ๐๘๙-๘๗๓๗๓๘๕ ประธานเครือข่าย
8 ระนอง นายภวูนาท นิตย์เจริญโรจน์ นิติกร ทม.ระนอง เมืองระนอง ๐๗๗-๘๑๑๔๒๒ รองประธาน คนที่ ๑
9 ระนอง นางดวงแก้ว ล่ิมสกุล หวัหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ.ระนอง เมืองระนอง ๐๗๗-๘๑๑๐๗๑ รองประธาน คนที่ ๒

10 ระนอง น.ส.พนิสา พจิยานนท์ หวัหน้าส านักปลัด อบต.หาดส้มแปน้ เมืองระนอง ๐๗๗-๘๖๒๕๐๙ นายทะเบยีน
11 ระนอง น.ส.กิตติมา ดวงแปน้ หวัหน้าส านักปลัด ทต.ปากน้ า เมืองระนอง ๐๗๗-๘๒๕๖๔๑ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
12 ระนอง นางสารีย์ ครุอ าโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หาดส้มแปน้ เมืองระนอง ๐๗๗-๘๖๒๕๐๙ ประชาสัมพนัธ์
13 ระนอง นางวภิา ธนบตัร หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ทต.บางนอน เมืองระนอง ๐๗๗-๘๓๐๐๖๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
14 ระนอง นายปกรณ์สิทธ ิสัมฤทธิ์ นิติกร อบต.ล าเลียง กระบรีุ ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
15 ระนอง น.ส.สุมาพรณ์ ภริมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทรายแดง เมืองระนอง ๐๗๗-๘๗๓๒๔๘ เลขานุการ
16 ระนอง นางฤทธพิร คงสมาน หวัหน้าส านักปลัด อบต.ล าเลียง กระบรีุ ๐๓๗-๘๖๐๖๔๒ ผู้ช่วยเลขานุการ

ระนอง



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ระยอง นายณวตัน์ โตศักด์ิ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ระยอง เมืองระยอง ประธานที่ปรึกษา
2 ระยอง นายจีรศักด์ิ ศรีสุมล รักษาการหวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ระยอง เมืองระยอง ๐๘๗-๓๓๕๔๖๕๕ ที่ปรึกษา
3 ระยอง นายเพิ่มศักด์ิ ยอดยาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ๐๘๓-๑๑๕๕๙๕๙ ประธานเครือข่าย
4 ระยอง นายชญาณเกียรติ ชมภพูาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กะเฉด เมืองระยอง ๐๘๑-๖๖๔๓๗๔๑ รองประธาน คนที่ ๑
5 ระยอง วา่ที่ ร.ต.เชาวลิต เล็กโล่ง หวัหน้าฝ่ายงานนิติกร ทน.ระยอง เมืองระยอง ๐๙๒-๖๒๙๖๗๙ รองประธาน คนที่ ๒
6 ระยอง นายปยิะพงษ ์ศุภลักษณากร นิติกร ปฏบิติัการ อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ๐๘๙-๑๔๒๕๔๖๐ นายทะเบยีน
7 ระยอง นายสุทธนิันท ์นัทธปีระเสริฐ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.พลงตาเอี่ยม วงัจันทร์ ๐๙๒-๘๔๙๑๖๖๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 ระยอง น.ส.ภมูิสิริ พนิประเสริฐ นิติกร ช านาญการ อบจ.ระยอง เมืองระยอง ๐๘๑-๕๗๐๒๘๕๘ ประชาสัมพนัธ์
9 ระยอง น.ส.ดวงฤทยั รัตนวรชาติ นิติกร ปฏบิติัการ อบจ.ระยอง เมืองระยอง ๐๘๖-๙๗๗๙๙๔๙ ผู่ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 ระยอง น.ส.ปรินทร์ธาดา กล่ินขจร นิติกร ช านาญการ วช ทต. เชิงเนิน เมืองระยอง ๐๙๐-๒๓๙๕๔๒๘ เลขานุการ
11 ระยอง น.ส.ลดาวลัย์ พงศ์ภณัฑารักษ์ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.นาตาขวญั เมืองระยอง ๐๘๖-๘๘๔๓๖๑๔ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 ระยอง นางโสภณิเขมณิกา ชมภพูาน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.มาบข่าพฒันา นิคมพฒันา ๐๘๑-๔๒๘๓๑๘๑ กรรมการ
13 ระยอง นายปรีดา โพธิศ์รี นิติกร ช านาญการ ทม.บา้นฉาง บา้นฉาง ๐๘๐-๗๗๘๐๒๑๘ กรรมการ
14 ระยอง นายค านวณ ก๋องค า นิติกร ปฏบิติัการ อบต.เขาชะเมา เขาชะเมา ๐๘๒-๗๕๙๙๘๖๕ กรรมการ

ระยอง



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ราชบรีุ นายพเิชต คงดาหลวง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.บา้นไร่ ด าเนินสะดวก ๐๓๒-๒๐๖๒๔๑ ๐๘๑-๘๕๘๑๔๔๑ ประธานเครือข่าย
2 ราชบรีุ นายสีหชัย นิลสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หว้ยไผ่ เมือง ๐๓๒-๒๐๖๕๓๓ ๐๘๑-๕๗๑๙๕๑๗ รองประธาน คนที่ ๑
3 ราชบรีุ นางพรรณนิตา ชิตานุวตัร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.รางบวั จอมบงึ ๐๓๒-๒๒๘๒๘๓ รองประธาน คนที่ ๒
4 ราชบรีุ นายนิสิต ศรีสวาท นิติกร ช านาญการ อบจ.ราชบรีุ เมือง ๐๓๒-๓๓๘๖๐๑ นายทะเบยีน
5 ราชบรีุ นายภาคภมูิ นัฎสุภคัพงศ์ นิติกร ช านาญการ ทม.บา้นโปง่ บา้นโปง่ ๐๓๒-๒๑๑๔๐๔ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 ราชบรีุ นายวทิยา วงษศ์รีแก้ว ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ทุ่งหลวง ปากทอ่ ๐๓๒-๒๒๗๖๙๐ ประชาสัมพนัธ์
7 ราชบรีุ น.ส.อริญชย์ตรา จิรัชยาทวิตัถ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ปากแรต บา้นโปง่ ๐๓๒-๓๔๒๙๗๓ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 ราชบรีุ จ.อ.พสิิษฐ์ ชิ้นทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตาหลวง ด าเนินสะดวก ๐๓๒-๗๔๕๕๖๗ เลขานุการ
9 ราชบรีุ นางอารี เสาธง ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ดอนแร่ เมือง ๐๓๒-๗๓๗๓๑๑ ผู้ช่วยเลขานุการ

รำชบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ลพบรีุ นายสามารถ ปทัทมุี นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ทา่แค เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๔๒๑๕๓๖ ๐๙๘-๘๒๖๒๙๒๑ ประธานเครือข่าย
2 ลพบรีุ นายปราโมทย์ ไตรรัตนคุ้ม นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หนองมะค่า โคกเจริญ ๐๘๑-๗๐๔๒๐๙๙ รองประธาน คนที่ ๑
3 ลพบรีุ พ.จ.อ.อนันต์ ค าสัตย์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.วงัขอนขวา้ง โคกส าโรง ๐๓๖-๔๔๒๑๖๙ ๐๘๑-๙๐๓๓๐๒๗ รองประธาน คนที่ ๒
4 ลพบรีุ นายณัฐพฒัน์ อุ้ยลี นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.คลองเกตุ โคกส าโรง กรรมการ
5 ลพบรีุ วา่ที่ ร.ต.วชิรพนัธ ์ศรีสุวรรณ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ช่องสาริกา พฒันานิคม ๐๓๖-๔๓๖๑๕๗ ๐๘๑-๙๔๗๓๘๕๗ กรรมการ
6 ลพบรีุ นายสามารถ ศรีทรง นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น อบต.หนองกระเบยีน บา้นหมี่ ๐๘๖-๙๐๗๗๗๗๒ กรรมการ
7 ลพบรีุ น.ส.นิศาชล กิ้วลาดแยง นักบริหารงานทอ้งถิ่น ต้น ทต.ล านารายณ์ ชัยบาดาล ๐๘๑-๖๙๗๔๗๖๒ กรรมการ
8 ลพบรีุ นางธนากานต์ นิติรักษธ์ราดล นิติกร ช านาญการ ทต.โคกตูม เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๔๙๙๑๔๐ ๐๘๔-๓๑๑๘๐๔๗ นายทะเบยีน
9 ลพบรีุ น.ส.อุมารินทร์ ปกัเคเต นิติกร ช านาญการ อบจ.ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๔๑๓๘๘๒ ๐๘๑-๘๐๘๔๔๒๘ ประชาสัมพนัธ์

10 ลพบรีุ นายสันทศัน์ พนิิจมนตรี นิติกร ปฏบิติัการ อบจ.ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๔๑๓๘๘๒ ๐๘๑-๔๕๐๑๓๓๘ เลขานุการ
11 ลพบรีุ น.ส.พชัรินทร์ พงศ์กรเกียรติ นิติกร ปฏบิติัการ อบต.โก่งธนู เมืองลพบรีุ ๐๙๔-๐๓๒๑๗๐๒ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 ลพบรีุ นางกุลภสัสร์ ใจทน นิติกร ช านาญการ อบจ.ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๔๑๓๘๘๒ ๐๙๒-๒๔๗๘๘๕๓ วชิาการ
13 ลพบรีุ น.ส.เสาวณีย์ เสนารายณ์ หวัหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ.ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๔๑๓๘๘๒ ๐๘๙-๒๓๕๙๑๕๘ เหรัญญิก
14 ลพบรีุ น.ส.ผกาทพิย์ บวัดี ผู้อ านวยการกองแผนฯ อบจ.ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๔๑๓๘๘๒ ๐๘๓-๐๙๕๑๔๖๘ ที่ปรึกษา
15 ลพบรีุ นายเฉลิมศักด์ิ จรัสจันทร์ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๗๗๐๐๑๔๘ ๐๘๙-๐๕๖๙๑๔๗ ผู้ประสานงาน
16 ลพบรีุ นายสิทธชิัย ทองช้อย นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ๐๓๖-๗๗๐๐๑๔๘ ๐๘๙-๔๔๔๐๖๗๓ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
17 ลพบรีุ นายทวิา บญุค้ิว นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ซับจ าปา อ.ทา่หลวง ๐๘๙-๙๐๑๗๗๒๐ ผู้ช่วยวชิาการ
18 ลพบรีุ นางนวลปราง ช้างชนะ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล ๐๓๖-๔๒๓๕๑๐ ๐๘๑-๘๕๑๔๔๗๖ ผู้ช่วยเหรัญญิก
19 ลพบรีุ นายประหยัด เจริญสลุง นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ทา่วุง้ อ.ทา่วุง้ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
20 ลพบรีุ พ.จ.อ.ยงยุทธ สีดาธนานุกูล นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
21 ลพบรีุ นายวนิัย นกุลวรีะวงศ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.กุดตาเพชร อ.ล าสนธิ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

ลพบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ล าปาง นายจงพสุิทธิ ์สุขปติฏฐิตา รองปลัด กลาง ทม.เขลางค์นคร เมืองล าปาง ๐๙๗-๙๘๖๗๕๐๑ ประธานที่ปรึกษา
2 ล าปาง นายไกรเชษฐ์ ทองบตุร นิติกร ช านาญการ อบจ.ล าปาง เกาะคา ๐๘๑-๙๙๒๓๙๐๔ ที่ปรึกษา
3 ล าปาง นายไชยา แปงนุจา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง ทต.ปงเตา งาว ๐๘๑-๐๓๑๔๒๕๑ ประธานเครือข่าย
4 ล าปาง นายอ านาจ ค าภริะปาวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.แม่มอก เถิน ๐๙๑-๐๖๙๑๖๐๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 ล าปาง ส.ต.ท.สวาท จ าปาอูป หวัหน้าส านักปลัดกลาง ทต.ปา่ตันนาครัว แม่ทะ ๐๘๑-๒๘๗๖๐๗๒ รองประธาน คนที่ ๒
6 ล าปาง นายวรดล หลานแหลม นิติกร ช านาญการ ทน.ล าปาง เมืองล าปาง ๐๘๘-๒๕๑๑๔๕๐ นายทะเบยีน
7 ล าปาง นายสุธาเวศ วงศ์ชมภู นิติกร ช านาญการ ทต.ศาลา เกาะคา ๐๘๖-๖๗๒๒๑๓๘ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 ล าปาง นางจิรภา พอจิตร นิติกร ช านาญการ อบจ.ล าปาง เกาะคา ๐๘๙-๖๓๒๙๙๔๓ ประชาสัมพนัธ์
9 ล าปาง น.ส.ศศิธร แสงแก้ว นักจัดการทั่วไปช านาญการ อบจ.ล าปาง เกาะคา ๐๙๗-๙๒๔๙๖๙๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 ล าปาง นายมณเฑียร เสริมไทยสงค์ หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.ศาลา เกาะคา ๐๘๙-๘๕๐๓๔๑๔ เลขานุการ
11 ล าปาง น.ส.อรทยั เทพรักษาฤาชัย หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.เมืองมาย แจ้หม่ ๐๘๙-๔๓๘๓๘๓๐ ผู้ช่วยเลขานุการ

ล ำปำง



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 ล าพนู นายประดิษฐ์ ทายะมหา ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ล าพนู เมืองล าพนู ๐๕๓-๕๖๑๒๘๓ ๐๘๙-๙๕๖๑๑๖๓ ประธานที่ปรึกษา
2 ล าพนู นายนคร พนัธุส์วสัด์ิ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.ล าพนู เมืองล าพนู ๐๕๓-๕๑๐๓๘๘ ๐๘๑-๖๘๑๔๓๔๒ ที่ปรึกษา, ผู้ประสานงาน
3 ล าพนู นายทนงศักด์ิ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ม่วงน้อย ปา่ซาง ๐๕๓-๕๒๐๖๕๙ ๐๘๖-๙๑๕๗๓๒๓ ประธานเครือข่าย
4 ล าพนู นางสุพตัรา จันทร์ศิริ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.ปา่ซาง ปา่ซาง ๐๕๓-๕๒๑๐๐๗ ๐๖๒-๒๘๒๙๖๔๑ รองประธาน คนที่ ๑
5 ล าพนู น.ส.วนัธยา สุวรรณอักษร นิติกร ช านาญการ ทม.ล าพนู เมืองล าพนู ๐๕๓-๕๑๑๐๑๓ ๐๙๓-๙๙๑๙๔๕๕ รองประธาน คนที่ ๒
6 ล าพนู น.ส.ณัฐกานต์ ฉางข้าวค า นิติกร ช านาญการ ทต.วงัดิน ล้ี ๐๕๓-๙๗๙๐๑๕ ๐๘๙-๘๕๓๕๓๘๑ นายทะเบยีน
7 ล าพนู น.ส.กัญชริญา อครเดชกัณฑ์ นักบริหารการศึกษา ทต.บา้นแปน้ เมืองล าพนู ๐๕๓-๕๗๙๖๔๑ ๐๙๑-๓๐๗๕๐๓๙ ผุ้ช่วยนายทะเบยีน
8 ล าพนู น.ส.ปธัมา มีพลู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.น้ าดิบ ปา่ซาง ๐๕๓-๕๐๘๐๑๓ ๐๘๑-๘๘๒๖๓๙๖ ประชาสัมพนัธ์
9 ล าพนู วา่ที่ ร.ต. สักกะ กุลบตุร นิติกร ช านาญการ ทต.เหมืองจี้ เมืองล าพนู ๐๕๓-๐๐๓๔๔๒ ๐๙๑-๐๗๐๔๑๗๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 ล าพนู นายนพดล แก้วกาศ นิติกร ช านาญการ ทต.บา้นกลาง เมืองล าพนู ๐๕๓-๐๙๐๗๑๑ ๐๘๔-๐๑๑๒๓๘๗ เลขานุการ
11 ล าพนู นายสัตยา มณีรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.เวยีงยอง เมืองล าพนู ๐๕๓-๕๖๐๙๘๘ ๐๙๖-๕๖๕๑๙๒๔ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 ล าพนู ส.ต.อ.นพพร ใจพมิพส์วา่ง นิติกร ช านาญการ สถจ.ล าพนู เมืองล าพนู ๐๕๓-๕๑๐๓๘๘ ๐๘๙-๕๕๒๖๐๗๙ ผู้ช่วยประสานงาน

ล ำพูน



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 เลย นายมนตรี ภดิูนดง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ด่านซ้าย ด่านซ้าย ๐๔๒-๘๙๑๒๓๑ ๐๘๑-๗๖๙๙๑๗๒ ประธานที่ปรึกษา
2 เลย นายกัณฑสิทธิ ์จันทร์ศิริ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.นาอาน เมืองเลย ๐๔๒-๘๓๓๕๑๔ ๐๘๔-๙๕๕๐๐๐๖ ที่ปรึกษา
3 เลย นายพเิชษฐ์ พลดาหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กกดู่ เมืองเลย ๐๔๒-๘๐๑๒๑๑ ๐๘๑-๗๖๙๙๗๙๗ ประธานเครือข่าย
4 เลย นางรัชนี ไพเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ภหูอ ภหูลวง ๐๔๒-๘๑๐๘๐๗ ๐๘๑-๘๐๙๐๘๖๖ รองประธาน คนที่ ๑
5 เลย นายสุรเชษฐ์ หนูพริก นิติกร อบต.ชัยพฤษ์ เมืองเลย ๐๔๒-๘๖๑๔๒๔ ๐๘๑-๗๒๙๐๔๙๒ รองประธาน คนที่ ๒
6 เลย นางณัฐนันท ์โสภากาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.สานตม ภเูรือ ๐๔๒-๐๗๒๘๑๘ ๐๙๘-๑๔๕๐๖๙๑ นายทะเบยีน
7 เลย น.ส.จิราภา ปะทปีะปานี นิติกร อบต.กกดู่ เมืองเลย ๐๔๒-๘๐๑๒๑๑ ๐๘๙-๗๗๘๘๑๔๗ ประชาสัมพนัธ์
8 เลย น.ส.ธนพร มะลีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ศรีสองรัก เมืองเลย ๐๔๒-๘๓๕๔๙๙ ๐๙๐-๘๙๓๖๘๕๙ เลขานุการ
9 เลย นางจีรวรรณ เกียรติก้องอ าไพ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อบต.กกดู่ เมืองเลย ๐๔๒-๘๐๑๒๑๑ ผู้ช่วยเลขานุการ

เลย



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็

1 ศรีสะเกษ นายชูศักด์ิ ค าล้น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.พยุห์ พยุห์ ๐๘๑-๙๗๗๔๔๗๘
***ประธานเครือข่ายฯ 
(ลาออกจากต าแหน่ง)****

2 ศรีสะเกษ นางอรุณรัตน์ เจริญวรรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ๐๘๑-๒๖๖๕๕๖๒ รองประธาน คนที่ ๑
3 ศรีสะเกษ นายธวชัชัย ศิลาทอง ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.หนองอึ่ง ราษไีศล ๐๖๒-๑๓๔๒๘๕๗ รองประธาน คนที่ ๒
4 ศรีสะเกษ นายวรรณทศัน์ อุบลเหนือ นิติกร ช านาญการ ทต.น้ าค า เมืองศรีสะเกษ ๐๘๒-๗๕๕๗๗๙๕ รองประธาน คนที่ ๓
5 ศรีสะเกษ นางวรรณา ศรีเนตร นิติกร ช านาญการ อบต.สะพงุ ศรีรัตนะ ๐๘๙-๔๐๕๓๔๔๗ นายทะเบยีน
6 ศรีสะเกษ นางวไิลวรรณ นาครินทร์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต.หนองบวัดง ศิลาลาด ๐๙๑-๘๒๘๘๓๕๙ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
7 ศรีสะเกษ นายพหิาญ เจริญศรี หวัหน้าส านักปลัด อบต.พยุห์ พยุห์ ๐๘๑-๔๘๑๓๗๐๕ เลขานุการ
8 ศรีสะเกษ นายสุรพงษ ์อุทยั นิติกร ช านาญการ อบต.เมืองน้อย กันทรารมย์ ๐๘๗-๒๖๑๓๓๕๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
9 ศรีสะเกษ นายวรวฒิุ บรีุรัมย์ นิติกร ช านาญการ อบต.สวาย ปรางค์กู่ ๐๘๕-๖๑๒๑๐๖๖ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 ศรีสะเกษ น.ส.พชระ ศรีสุธรรม นิติกร ช านาญการ ทม.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ๐๘๖-๐๔๖๙๘๐๐ ประชาสัมพนัธ์
11 ศรีสะเกษ นายธนวชิญ์ ขันโอ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต.โดด โพธิศ์รีสุวรรณ ๐๘๑-๐๖๕๒๓๗๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 ศรีสะเกษ นายธนวชิญ์ ขันโอ ผู้อ านวยการกองการศึกษา อบต.บก โนนคูณ ๐๘๑-๓๙๐๐๖๕๐ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
13 ศรีสะเกษ นายยุทธนา สายสิงหท์อง ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ๐๘๙-๙๖๑๖๙๕๒ ประธานที่ปรึกษา
14 ศรีสะเกษ ส.ต.อ.ประสิทธิ ์สาระชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หว้ยส าราญ ขุขันธ์ ๐๘๙-๒๔๐๒๑๑๔ ที่ปรึกษา
15 ศรีสะเกษ นางสรินนา กฤษณะคุปต์ นิติกร ช านาญการ สถจ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ๐๘๙-๘๔๔๘๘๙๒ ผู้ประสานงาน
16 ศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ปะสาวะโท นักส่งเสริมฯ ปฏบิติัการ สถจ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ๐๘๗-๔๔๗๖๕๒๔ ผู้ช่วยประสานงาน

ศรีสะเกษ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สกลนคร นายวรีวฒัน์ วฒิุสาร ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.สกลนคร เมืองสกลนคร ๐๘๙-๙๗๙๖๐๑๔ ประธานที่ปรึกษา
2 สกลนคร นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั สูง อบจ.สกลนคร เมืองสกลนคร ๐๘๑-๘๗๑๗๗๗๓ ที่ปรึกษา
3 สกลนคร นายวโิรจน์ เสนาธบิดี ปลัดเทศบาลต าบล เมืองสกลนคร ๐๘๑-๓๘๓๘๗๓๘ ที่ปรึกษา
4 สกลนคร นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลต าบล ทต.อากาศอ านวย อากาศอ านวย ๐๘๑-๘๗๑๔๘๓๘ ประธานเครือข่าย
5 สกลนคร จ.อ.กิตติพล บวัทะลา ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ภพูาน ภพูาน ๐๘๓-๓๔๔๒๑๘๔ รองประธาน คนที่ ๑
6 สกลนคร นางเมตตา บญุวฒัน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองสกลนคร ๐๘๙-๘๔๓๓๒๐๙ รองประธาน คนที่ ๒
7 สกลนคร นายศักด์ิสิทธิ ์นามผา นิติกร อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส ๐๘๐-๗๔๒๓๒๗๙ นายทะเบยีน
8 สกลนคร นายพาณิชย์ บญุยู หวัหน้าส านักปลัด อบต.หนองปลิง นิคมน้ าอูน ๐๘๓-๓๔๖๑๙๗๓ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 สกลนคร นายจันทร์ศรี ค าพล ปลัดเทศบาลต าบล ทต.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ ๐๘๑-๒๖๑๘๒๐๔ ประชาสัมพนัธ์

10 สกลนคร นายเรืองศักด์ิ วงศ์ศรีลา นิติกร อบต.พงัขวา้ง เมืองสกลนคร ๐๘๑-๐๖๐๑๗๓๒ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 สกลนคร นายชัยณัฐ ผลทวี นิติกร ทต.อากาศอ านวย อากาศอ านวย ๐๘๗-๗๗๐๖๐๕๐ เลขานุการ
12 สกลนคร นายทวพีงษ ์สุทธบิญุ นิติกร อบต.ค าตากล้า ค าตากล้า ๐๘๓-๓๓๙๐๓๗๐ ผู้ช่วยเลขานุการ
13 สกลนคร นายพร กมลสุวรรณ์ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถ.จ.สกลนคร เมืองสกลนคร ๐๔๒-๗๑๖๔๘๒ ผู้ประสานงาน
14 สกลนคร นางนภาพร ทองวงษา เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี สถ.จ.สกลนคร เมืองสกลนคร ๐๔๒-๗๓๓๐๙๐ ๐๘๑-๒๖๑๑๕๐๘ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

สกลนคร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สงขลา นายวญิญ์ สิทธเิชนทร์ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.สงขลา เมืองสงขลา ๐๗๔-๓๒๗๐๘๒ ๐๘๙-๙๗๙๖๐๑๕ ประธานที่ปรึกษา
2 สงขลา นายพนิิต รัตน์จ านงค์ นิติกร ช านาญการ สถจ.สงขลา เมืองสงขลา ๐๗๔-๓๒๗๔๓๕ ๐๙๑-๔๖๑๒๐๗๒ ที่ปรึกษา
3 สงขลา นายจิรัฐิติกานท ์เจริญวงศ์ นิติกร ช านาญการ อบต.บางเขียด สิงหนคร ๐๗๔-๕๓๖๕๕๔ ๐๖๑-๙๒๕๖๖๕๕ ประธานเครือข่าย
4 สงขลา นายภติิพฒัน์ หนูมี นักบริหารงานทอ้งถิ่น อบต.ควนโส ควนเนียง ๐๗๔-๕๑๐๐๔๐ ๐๘๙-๘๗๐๗๒๘๓ รองประธาน คนที่ ๑
5 สงขลา น.ส.ราศิณี สุนทร นักบริหารงานทั่วไป อบจ.สงขลา เมืองสงขลา ๐๗๔-๓๐๓๑๐๓ ๐๘๖-๙๖๖๓๗๓๙ รองประธาน คนที่ ๒
6 สงขลา นางละม้าย ยอดขวญั นักบริหารงานทั่วไป อบต.จะโหนง จะนะ ๐๗๔-๔๗๗๑๗๗ ๐๘๙-๙๗๕๕๙๐๘ นายทะเบยีน
7 สงขลา นางชนิดา ประกอบบญุ นักบริหารงานทั่วไป อบต.คลองเปยีะ จะนะ ๐๗๔-๔๗๗๑๓๕ ๐๙๔-๕๙๘๕๑๙๙ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 สงขลา พ.อ.อ.ฉัตรชัย สกุลแก้ว นิติกร ปฏบิติัการ อบต.ทุ่งพอ สะบา้ย้อย ๐๗๔-๓๐๖๒๐๔๕ ๐๘๙-๘๖๗๒๕๒๐ ประชาสัมพนัธ์
9 สงขลา วา่ที่เรือตรีสุชาติ ศรีเฉลิม นิติกร ช านาญการ ทน.หาดใหญ่ หาดใหญ่ ๐๗๔-๒๐๐๐๔๒ ๐๘๖-๖๖๕๐๗๖๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 สงขลา นายโฆษติ เทพมณี นิติกร ปฏบิติัการ ทต.คูหาใต้ รัตภมูิ ๐๗๔-๒๕๖๑๐๘ ๐๘๓-๕๓๔๙๖๕๕ เลขานุการ
11 สงขลา นายตรัย เจริญศักด์ิ นิติกร ปฏบิติัการ ทต.ทา่ช้าง บางกล่ า ๐๗๔-๕๘๑๐๙๐ ๐๘๙-๗๓๒๘๐๕๙ ผู้ช่วยเลขานุการ

สงขลำ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สตูล นายอภศัิกด์ิ อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั สูง อบจ.สตูล เมืองสตูล ๐๗๔-๗๒๓๑๘๒ ๐๘๑-๘๙๗๒๗๖๖ ประธานเครือข่าย
2 สตูล นายโกเมท พนัสนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.น้ าผุด ละงู ๐๗๔-๗๗๔๐๗๑ ๐๙๓-๖๔๖๓๗๖๓ รองประธาน คนที่ ๑
3 สตูล นายอดิสรณ์ มาราสา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ย่านซ่ือ ควนโดน ๐๗๔-๗๙๕๓๒๗ ๐๘๑-๙๙๐๐๒๒๗ รองประธาน คนที่ ๒
4 สตูล นายสุรีย์ กองบก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เจ๊ะบลัิง เมืองสตูล ๐๗๔-๗๗๒๖๑๖ ๐๙๖-๑๖๙๘๕๘๘ นายทะเบยีน
5 สตูล น.ส.สุชาดา ยาหยาหมัน บคุลากร ช านาญการ อบต.ต ามะลัง เมืองสตูล ๐๗๔-๗๒๒๗๖๕ ๐๘๑-๕๔๑๖๑๑๔ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 สตูล นายกชกร ยีอาร์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.เจ๊ะบลัิง เมืองสตูล ๐๗๔-๗๗๒๖๑๘ ประชาสัมพนัธ์
7 สตูล นางบญุยืน รัตนชาตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลาง อบจ.สตูล เมืองสตูล ๐๗๔-๗๒๓๑๘๒ ๐๘๖-๒๘๗๒๙๕๒ เลขานุการ
8 สตูล นายอูหมอด มรรคาเขต นิติกร ช านาญการ อบจ.สตูล เมืองสตูล ๐๗๔-๗๑๒๓๘๐ ๐๘๑-๘๙๗๕๙๒๖ ผู้ช่วยเลขานุการ
9 สตูล นายประชา ชุมเพช็ร หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.สตูล เมืองสตูล ๐๗๔-๗๒๕๑๖๐ ๐๘๑-๘๓๐๔๒๘๘ ผู้ประสานงาน

10 สตูล น.ส.รัชดาภรณ์ น้อยแก้ว พนักงานราชการ สถจ.สตูล เมืองสตูล ๐๗๔-๗๒๕๑๖๐ ๐๘๙-๗๓๒๗๖๙๗ ผู้ช่วยประสานงาน

สตลู



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สมุทรปราการ นายธนู บญุเลิศ รองผู้วา่ราชการจังหวดั สป.มท. เมอืงสมทุรปราการ ๐๘๙-๒๐๓๓๙๗๖ ประธานที่ปรึกษา
2 สมุทรปราการ นายวรีะศักด์ิ ศรีโสภา ทอ้งถิ่นจังหวดั สถ.จ.สมทุรปราการ เมอืงสมทุรปราการ ๐๘๑-๑๗๔๓๗๖๐ ที่ปรึกษา
3 สมุทรปราการ วา่ที่ ร.ต.กมล เสถียรดี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.ส าโรงเหนือ เมอืงสมทุรปราการ ๐๘๑-๖๒๓๓๐๔๔ ประธานเครือข่าย
4 สมุทรปราการ นางธนัยพตั แก้วนุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ปากโปรง เมอืงสมทุรปราการ ๐๙๕-๘๗๖๒๘๘๘ รองฯ คนที่ ๑
5 สมุทรปราการ นายวรียุทธ จ าปาเฟื่อง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.พระสมทุรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ ๐๘๙-๗๘๖๑๒๔๗ รองฯ คนที่ ๒
6 สมุทรปราการ น.ส.อุมาพร รุ่งอรุณชัย บริหารงานทั่วไป อบต.บา้นระกาศ บางบอ่ ๐๘๙-๑๖๓๙๕๒๕ นายทะเบยีน
7 สมุทรปราการ น.ส.ปารณีย์ นาคค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางกระสอบ พระประแดง ๐๘๔-๖๙๙๑๑๙๙ ประชาสัมพนัธ์
8 สมุทรปราการ นางวรรธญา อิ่มใจ บริหารงานทั่วไป อบต.หนองปรือ บางพลี ๐๘๑-๘๐๑๑๐๕๐ เลขานุการ
9 สมุทรปราการ นายจิระพงษ ์เสกตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ ๐๙๒-๒๖๒๕๙๗๙ กรรมการ

10 สมุทรปราการ นายลือชา เสถียรวรีภาพ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง ๐๘๑-๙๓๕๑๖๓๓ กรรมการ
11 สมุทรปราการ นางอรศรี มาศิริ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.บางพลี บางพลี ๐๘๙-๔๔๙๖๖๑๓ กรรมการ
12 สมุทรปราการ นายอนุรักษ ์ผ่องโอสถ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แพรกษาใหม่ เมอืงสมทุรปราการ ๐๘๙-๐๓๔๕๒๕๖ กรรมการ
13 สมุทรปราการ นายวรวรรธน์ ปานเงิน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.บางเสาธง บางเสาธง ๐๙๐-๙๘๙๔๗๙๘ กรรมการ
14 สมุทรปราการ ร.อ.บญุธรรม พอดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.หนองปรือ บางพลี ๐๘๑-๓๗๔๓๗๓๒ กรรมการ
15 สมุทรปราการ นางไพรินทร์ บญุสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แพรกษา เมอืงสมทุรปราการ ๐๘๕-๐๕๗๒๘๘๕ กรรมการ
16 สมุทรปราการ นางนงนุช หสัคุณ บริหารงานทั่วไป อบต.บางแก้ว บางพลี ๐๘๙-๔๔๒๒๙๐๘ กรรมการ
17 สมุทรปราการ นายสุวชิา แก้วกล้า นักบริหารงานทั่วไป อบต.บางด้วน เมอืงสมทุรปราการ ๐๘๖-๑๐๐๙๑๙๕ กรรมการ
18 สมุทรปราการ นางนิชาภา วงศ์ใหญ่ นิติกร ทต.ส าโรงเหนือ เมอืงสมทุรปราการ ๐๘๑-๕๒๓๙๒๘๗ กรรมการ

สมทุรปรำกำร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สมุทรสงคราม นางวรรณดี เล็กเซ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั สูง อบจ.สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม ๐๓๔-๗๑๘๔๕๖ ๐๘๙-๕๔๖๙๐๙๓ ประธานที่ปรึกษา
2 สมุทรสงคราม นายนิวฒัน์ ลือนาม ทอ้งถิ่นอ าเภอ สถอ.อัมพวา อ าเภออัมพวา ๐๓๔-๗๕๒๘๖๘ ๐๘๙-๘๑๖๐๕๕๒ ที่ปรึกษา
3 สมุทรสงคราม นางจันทร์เพญ็ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทม.สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม ๐๓๔-๗๒๐๘๐๓ ๐๘๙-๙๑๙๖๙๕๙ ที่ปรึกษา
4 สมุทรสงคราม นายจิระพฒัน์ มีผล ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.บางนกแขวก บางคนที ๐๓๔-๗๐๓๒๒๓ ๐๘๑-๘๒๖๖๖๑๘ ที่ปรึกษา
5 สมุทรสงคราม นายธนัญชัย แก้วพนัธุ์ ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.บางจะเกร็ง เมอืงสมทุรสงคราม ๐๓๔-๗๒๓๗๔๙ ๐๘๑-๙๔๓๒๒๕๕ ประธานเครือข่าย
6 สมุทรสงคราม นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บา้นปรก เมอืงสมทุรสงคราม ๐๓๔-๗๒๕๘๘๘ ๐๘๑-๔๔๖๔๖๑๑ รองประธาน คนที่ ๑
7 สมุทรสงคราม พ.จ.ท.โสภณ เทพววิฒันาวนิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บางช้าง อัมพวา ๐๓๔-๗๕๓๒๗๔ ๐๘๙-๘๙๑๓๙๐๗ รองประธาน คนที่ ๒
8 สมุทรสงคราม น.ส.พรธมิา นามวงศ์ นิติกร ช านาญการ อบจ.สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม ๐๓๔-๗๑๕๐๑๒ ๐๘๐-๑๗๓๔๔๕๖ นายทะเบยีน
9 สมุทรสงคราม นางวณีา เทยีมสมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บางขันแตก เมอืงสมทุรสงคราม ๐๓๔-๗๕๖๗๕๘ ๐๘๕-๑๗๔๕๐๙๓ ผู้ช่วยนายทะเบยีน

10 สมุทรสงคราม น.ส.สุภรัีตน์ ปล่ังเจริญผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บางแค อัมพวา ๐๓๔-๗๗๒๕๓๘ ๐๘๑-๑๙๘๓๐๑๑ ประชาสัมพนัธ์
11 สมุทรสงคราม น.ส.รววีรรณ ประพฤติกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ปลายโพงพาง อัมพวา ๐๓๔-๗๕๓๙๒๗ ๐๘๑-๙๘๖๘๑๓๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 สมุทรสงคราม นายชาตรี เหนือกฤตสกุล นิติกร ช านาญการ อบต.ลาดใหญ่ เมอืงสมทุรสงคราม ๐๓๔-๗๑๖๓๒๑ ๐๙๒-๕๘๑๘๔๕๖ เลขานุการ
13 สมุทรสงคราม นายณรงค์ จุ้ยเส็ง หวัหน้ากองวชิาการ ช านาญการ ทต.บางนกแขวก บางคนที ๐๓๔-๗๐๓๒๒๓ ๐๘๘-๒๔๐๗๔๒๙ ผู้ช่วยเลขานุการ

สมทุรสงครำม



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สมุทรสาคร นายขจร ศรีชวโนทยั ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ๐๓๔-๔๒๗๕๓๐ ๐๘๙-๒๕๔๔๗๑๐ ประธานที่ปรึกษา
2 สมุทรสาคร นายพสิิทธิ ์วงษป์ระเสริฐ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.บา้นแพว้ บา้นแพว้ ๐๓๔-๔๘๑๓๑๓ ๐๙๘-๒๔๖๓๕๒๔ ประธานเครือข่าย
3 สมุทรสาคร น.ส.ชิดชนก กวางเส็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ทา่เสา กระทุ่มแบน ๐๓๔-๘๔๔๕๓๑ ๐๘๙-๙๒๕๘๔๘๒ รองประธาน คนที่ ๑
4 สมุทรสาคร พ.จ.ต.พเิชษ พาหวล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.อ าแพง บา้นแพว้ ๐๓๔-๘๕๘๕๙๑ ๐๘๙-๔๔๕๕๔๗๒ รองประธาน คนที่ ๒
5 สมุทรสาคร น.ส.อารีรัตน์ สุขผล ผู้อ านวยการกองกคลัง ทต.บา้นแพว้ บา้นแพว้ ๐๓๔-๔๘๑๓๑๓ ๐๘๙-๔๑๒๓๕๙๕ นายทะเบยีน
6 สมุทรสาคร น.ส.สุจิรา สอวหิก นิติกร ปฏบิติัการ อบต.คอกกระบอื เมืองสมุทรสาคร ๐๓๔-๘๒๓๒๙๕ ๐๘๖-๓๕๘๙๗๓๖ ประชาสัมพนัธ์
7 สมุทรสาคร นายเสกสรร ต้นติวนิช นิติกร ปฏบิติัการ อบต.หลักสอง บา้นแพว้ ๐๓๔-๘๕๓๗๗๒ ๐๘๗-๐๖๕๙๗๔๑ เลขานุการ
8 สมุทรสาคร นายวฒันา สมจันทร์ นิติกร ช านาญการ อบต.ทา่ทราย เมืองสมุทรสาคร ๐๓๔-๘๗๐๖๘๐ ๐๘๓-๒๕๗๙๕๓๐ ผู้ช่วยเลขานุการ
9 สมุทรสาคร นายนัธวฒัน์ โพธิเ์ขียว หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ๐๓๔-๔๒๗๕๓๐ ๐๘๙-๗๗๖๙๖๖๕ ผู้ประสานงาน

สมทุรสำคร



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สระแก้ว นายณัฐวฒิุ คงสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.คลองทบัจันทร์ อรัญประเทศ ๐๓๗-๒๖๐๑๗๑ ๐๘๗-๐๖๗๘๒๑๑ ประธานเครือข่าย
2 สระแก้ว นายอ าภยั เดชะ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.บา้นใหม่หนอง

ไทร
อรัญประเทศ ๐๓๗-๕๔๑๗๒๙ ๐๘๗-๐๑๕๕๑๘๐ รองประธาน คนที่ ๑

3 สระแก้ว นายเชิดชาย ทา่ประสาร นิติกร ช านาญการ ทต.ปา่ไร่ อรัญประเทศ ๐๓๗-๒๓๓๘๙๙ ๐๘๙-๐๐๕๕๙๙๒ รองประธาน คนที่ ๒
4 สระแก้ว น.ส.รจนา แสงทวี นิติกร ช านาญการ อบต.หว้ยโจด วฒันานคร ๐๓๗-๒๔๖๐๓๗ ๐๘๔-๗๕๗๗๙๔๑ นายทะเบยีน
5 สระแก้ว นายอุดมโชค ดาราศร หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ช านาญการ ทม.อรัญญประเทศ อรัญประเทศ ๐๓๗-๒๓๑๙๕๓ ๐๘๑-๒๕๗๒๖๕๑ ประชาสัมพนัธ์
6 สระแก้ว นายสมรัก ศรีประมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โคคลาน ตาพะเยา ๐๓๗-๒๖๙๙๓๙ ๐๘๖-๑๕๘๘๙๓๑ เลขานุการ
7 สระแก้ว น.ส.วชิาพร อินทวงศ์ นิติกร ช านาญการ ทต.บา้นใหม่หนอง

ไทร
อรัญประเทศ ๐๓๗-๕๑๔๗๒๙ ๐๘๑-๕๘๒๖๙๘๒ ฝ่ายวชิาการ

8 สระแก้ว นายสาธติย์ ค าน้อย หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.หนองแวง วฒันานคร ๐๓๗-๒๔๗๖๗๓ ๐๘๑-๒๘๖๖๐๓๖ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 สระแก้ว นายชิรเวธน์ โชติรัฐนันท์ หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.ทุ่งมหาเจริญ วงัน้ าเย็น ๐๓๗-๕๔๒๒๒๖ ๐๘๑-๓๘๗๙๖๒๘ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 สระแก้ว นายสมพร ถาวรสาลี นิติกร ปฏบิติัการ อบต.แซร์ออ วฒันานคร ๐๘๗-๒๖๒๗๗๐ ๐๘๒-๑๖๙๗๓๓๖ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 สระแก้ว นางศิริพร สาตรพนัธุ์ นิติกร ช านาญการ ทม.อรัญญประเทศ อรัญประเทศ ๐๓๗-๒๓๑๙๕๓ ๐๘๙-๗๖๔๑๙๖๓ ผู้ช่วยวชิาการ

สระแก้ว



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สระบรีุ นายภคภมูิ บตุรโพธิ์ ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.สระบรีุ เมืองสระบรีุ ๐๓๖-๒๑๑๔๘๖ ประธานที่ปรึกษา
2 สระบรีุ นายบญัชา สันทนานนท์ นิติกร ช านาญการ สถจ.สระบรีุ เมืองสระบรีุ ๐๓๖-๒๑๑๔๘๗ ที่ปรึกษา
3 สระบรีุ นายวนิัย เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.มวกเหล็ก มวกเหล็ก ๐๘๑-๘๕๑๕๘๙๕ ประธานเครือข่าย
4 สระบรีุ นายสุขสันต์ สุขสม ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.หวัปลวก เสาไห้ ๐๓๖-๒๐๐๖๔๖ ๐๘๗-๓๔๘๒๖๔๕ รองประธาน คนที่ ๑
5 สระบรีุ นายจงกล บางเหลือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองกบ หนองแซง ๐๙๓-๑๒๔๒๖๘๙ รองประธาน คนที่ ๒
6 สระบรีุ น.ส.บญุวนิช บญุวริชชนานันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ดางเรือง เมืองสระบรีุ ๐๘๗-๑๑๗๐๗๗๐ นายทะเบยีน
7 สระบรีุ วา่ที่ พ.ต.ประชานารถ สารถี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองจิก หนองแค ๐๓๖-๓๐๗๐๒๒ ประชาสัมพนัธ์
8 สระบรีุ นายปราโมทย์ ปะภสูะโร หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม.พระพทุธบาท พระพทุธบาท ๐๖๑-๓๙๑๒๕๐๓ เลขานุการ
9 สระบรีุ นายสิรภพ ภมรฉ่ า นิติการ ช านาญการ ทม.ทบักวาง แก่งคอย ๐๘๑-๙๙๙๐๗๔๘ ผู้ช่วยเลขานุการ

สระบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สิงหบ์รีุ นายสุเทพ พรหมผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.โพกรวม เมือง ๐๓๖-๕๒๓๘๖๗ ๐๘๙-๘๙๗๘๓๑๘ ประธานเครือข่าย
2 สิงหบ์รีุ น.ส.ยุพา พึ่งตน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ม่วงหมู่ เมือง ๐๓๖-๕๒๓๒๖๐ ๐๘๑-๘๔๔๙๐๒๕ รองประธาน คนที่ ๑
3 สิงหบ์รีุ นายสกล มาระโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.อินทร์บรีุ อินทร์บรีุ ๐๓๖-๕๘๒๒๙๔ ๐๘๑-๓๑๓๓๗๑๖ รองประธาน คนที่ ๒
4 สิงหบ์รีุ นายจักรพนัธ ์ณ นคร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ต้น ทม.บางระจัน บางระจัน ๐๓๖-๕๙๒๓๙๐ ๐๘๑-๗๘๐๗๕๓๖ นายทะเบยีน
5 สิงหบ์รีุ นายเมธา ญาดี เจ้าหนา้ที่วิเคราะหน์โยบายฯ ช านาญการ อบต.บา้นจ่า บางระจัน ๐๓๖-๘๑๘๑๕๕ ๐๘๕-๔๓๑๓๑๘๙ ประชาสัมพนัธ์
6 สิงหบ์รีุ นางขันมา เหมือนพนัธุ์ เจ้าหนา้ที่วิเคราะหน์โยบายฯ ช านาญการ อบต.โพทะเล ค่ายบางระจัน ๐๓๖-๘๑๖๖๖๔ ๐๘๔-๓๔๐๔๔๗๗ เลขานุการ

สิงห์บุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สุโขทยั นายธนาวฒัน์ อาทติย์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ทุ่งยางเมือง คีรีมาส ๐๘๖-๒๑๗๕๐๑๘ ประธานที่ปรึกษา
2 สุโขทยั นายวเิศษศักด์ิ วงศ์วเิศษ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.ตล่ิงชัน บา้นด่านลานหอย ๐๘๑-๗๒๗๖๐๖๘ ที่ปรึกษา
3 สุโขทยั นายเพช็รสุพรรณ์ จันอรรคคะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ปากน้ า สวรรคโลก ๐๙๘-๙๕๒๒๖๒๐ ที่ปรึกษา
4 สุโขทยั นายสายลม มังคกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองบวั ศรีนคร ๐๘๖-๓๙๔๓๕๒๙ ประธานเครือข่าย
5 สุโขทยั นายกานต์ ศรีโสภณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม ๐๘๑-๘๘๗๑๗๙๘ รองประธาน คนที่ ๑
6 สุโขทยั พ.จ.อ.วชิาญ ช่วยเพญ็ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.บา้นไร่ ศรีส าโรง ๐๘๔-๘๒๑๖๐๘๕ รองประธาน คนที่ ๒
7 สุโขทยั น.ส.ศิริพร สังข์ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ปากแคว เมือง ๐๘๖-๙๒๘๗๘๖๕ นายทะเบยีน
8 สุโขทยั จ.ส.ต.วโิรจน์ ยิ้มจันทร์ นิติกร ทต.ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม ๐๘๕-๐๕๑๑๐๑๖ วชิาการ
9 สุโขทยั นางเกศินี มั่นปาน หวัหน้าส านักปลัด อบต.กง กรไกรลาศ ๐๙๗-๙๒๐๙๑๘๑ ประชาสัมพนัธ์

10 สุโขทยั นายสรธญั ทรงวลิาส หวัหน้าส านักปลัด อบต.แม่สิน ศรีสัชนาลัย ๐๘๓-๖๒๙๒๖๓๖ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 สุโขทยั พ.จ.อ.วชัรา ดอนไพรแดง ผู้อ านวยการกองสวสัดิการฯ อบต.นครเดิฐ ศรีนคร ๐๘๐-๖๘๒๐๓๐๙ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 สุโขทยั นายพเิชษฐ์ มีสวสัด์ิ นิติกร ทต.กลางดง ทุ่งเสล่ียม ๐๘๙-๔๕๘๐๐๕๐ เลขานุการ
13 สุโขทยั นายเสกสรร ทลัวลัล์ิ นิติกร อบต.บา้นใหม่ไชย

มงคล
ทุ่งเสล่ียม ๐๘๕-๐๔๙๗๘๘๖ ผู้ช่วยเลขานุการ

14 สุโขทยั นางพสุิทธิ ์ธรรมสรางกูร หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.สุโขทยั เมือง ๐๘๖-๒๐๗๒๖๖๗ ผู้ประสานงาน
15 สุโขทยั นายมนต์ชัย ช่วยเจริญ นิติกร ช านาญการ สถจ.สุโขทยั เมือง ๐๘๑-๗๘๖๓๘๖๖ ผู้ประสานงาน
16 สุโขทยั นายนิรุทธ ์บตุรลพ นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.สุโขทยั เมือง ๐๘๖-๒๐๘๖๙๐๕ ผู้ประสานงาน
17 สุโขทยั นายภทัรวรรธภ ์ศรีนิติพฒัน์ นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.สุโขทยั เมือง ๐๘๑-๐๔๕๒๒๗๗ ผู้ประสานงาน

สุโขทัย



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สุพรรณบรีุ น.ส.วาสนา กิจประชากร ปลัดเทศบาลต าบล ทต.วงัหวา้ ศรีประจันต์ ๐๓๕-๔๕๕๑๐๐ ๐๘๑-๙๓๙๘๑๘๑ ประธานเครือข่าย
2 สุพรรณบรีุ น.ส.ส่องศรี กสิกิตพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.มดแดง ศรีประจันต์ ๐๓๕-๔๓๕๐๙๓ ๐๘๖-๔๖๘๐๐๗๖ รองประธาน คนที่ ๑
3 สุพรรณบรีุ นายสมชาติ เจริญผล นิติกร ช านาญการ อบต.ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบรีุ ๐๓๕-๕๕๕๑๓๐ ๐๘๖-๗๐๗๓๘๗๒ รองประธาน คนที่ ๒
4 สุพรรณบรีุ นายสุวทิย์ ศรีทา้ว นิติกร ช านาญการ ทต.ไผ่กองดิน บางปลาม้า ๐๓๕-๔๒๒๔๘๘ ๐๘๖-๐๖๕๗๙๐๒ นายทะเบยีน
5 สุพรรณบรีุ นางชญาณ์นันท ์แก้วอุดมรัชช์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.วงัน้ าซับ ศรีประจันต์ ๐๓๕-๕๕๘๒๕๑๐ ๐๘๒-๓๕๖๙๕๕๑ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
6 สุพรรณบรีุ น.ส.ปาริชาติ นาคะปทั รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นิคมกระเสียว ด่านช้าง ๐๓๕-๕๙๕๖๘๘ ๐๘๑-๒๙๓๒๓๔๕ ประชาสัมพนัธ์
7 สุพรรณบรีุ นายสินชัย พนูขันธ์ นิติกร ช านาญการ อบต.นิคมกระเสียว ด่านช้าง ๐๓๕-๕๙๕๖๘๘ ๐๘๔-๖๘๐๘๗๑๗ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
8 สุพรรณบรีุ น.ส.พชัรี จิตรนพคุณ นิติกร ช านาญการ ทต.วงัหวา้ ศรีประจันต์ ๐๓๕-๔๕๕๑๐๐ ๐๘๕-๗๐๔๗๓๕๕ เลขานุการ
9 สุพรรณบรีุ นางกนกภรณ์ เขียวหวาน นักจัดการงานทั่วไป อบต.ไร่รถ ดอนเจดีย์ ๐๓๕-๔๕๓๒๔๕ ๐๘๑-๒๙๙๖๔๙๗ ผู้ช่วยเลขานุการ

สุพรรณบุรี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สุราษฎร์ธานี นายอดิศักด์ิ สัมฤทธิ์ อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ๐๘๙-๗๓๑๙๖๘๖ ประธานที่ปรึกษา
2 สุราษฎร์ธานี นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ๐๘๓-๙๑๑๑๒๓๔ ที่ปรึกษา
3 สุราษฎร์ธานี นายส าราญ มุกน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.พลูเถื่อน พนม ๐๗๗-๙๓๐๒๒๖ ๐๘๙-๘๗๓๗๖๔๗ ประธานเครือข่าย
4 สุราษฎร์ธานี นายจตุพร รักบ ารุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โมถ่าย ไชยา ๐๗๗-๔๕๔๐๗๕ ๐๘๑-๗๘๗๓๖๔๗ รองประธาน คนที่ ๑
5 สุราษฎร์ธานี นายกัมพล เจนพชิัย ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ ๐๗๗-๓๗๙๖๕๖-๗ ๐๘๑-๕๘๑๘๐๑๖ รองประธาน คนที่ ๒
6 สุราษฎร์ธานี นายภานุทตั ศรีมณี นิติกร ช านาญการ อบต.ทา่ทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ ๐๗๗-๓๗๙๗๖๙ ๐๘๑-๗๑๙๐๓๑๐ นายทะเบยีน
7 สุราษฎร์ธานี นางกนกวรรณ รักษส์วสัด์ิ นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ อบต.บางเดือน พนุพนิ ๐๗๗-๔๔๓๐๓๐ ๐๘๙-๗๖๕๓๔๐๒ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 สุราษฎร์ธานี น.ส.จิรวรรณ ขวญัช่วย นิติกร ช านาญการ อบต.น้ าพุ บา้นนาสาร ๐๗๗-๓๔๘๑๐๘ ๐๙๘-๐๔๑๔๖๔๙ ประชาสัมพนัธ์
9 สุราษฎร์ธานี นางนงเยาว ์มากอินทร์ นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ อบต.ทา่สะทอ้น พนุพนิ ๐๗๗-๒๙๔๐๙๔ ๐๘๓-๓๙๒๐๐๙๖ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 สุราษฎร์ธานี นายศักด์ิดา คงธญัธรรม นิติกร ช านาญการ อบต.บา้นท าเนียบ คีรีรัฐนิคม ๐๗๗-๓๙๓๑๗๓ ๐๘๖-๕๙๕๒๙๑๘ เลขานุการ
11 สุราษฎร์ธานี นายพนัธศักด์ิ มณีนิล นิติกร ช านาญการ อบต.ทา่โรงช้าง พนุพนิ ๐๗๗-๓๕๗๑๑๕ ๐๘๑-๙๕๖๘๓๙๓ ผู้ช่วยเลขานุการ
12 สุราษฎร์ธานี น.ส.สุพรศรี จรูญรัตน์ นิติกร ช านาญการ อบต.หนองไทร พนุพนิ ๐๗๗-๔๔๑๒๙๑ ๐๘๐-๐๔๐๕๔๕๗ ผู้ประสานงาน
13 สุราษฎร์ธานี นางจุฑามาศ ชื่นพาณิชย์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ปากแพรก ดอนสัก ๐๗๗-๒๕๙๐๔๖ ๐๙๔-๕๙๓๑๗๐ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

สุรำษฎร์ธำนี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 สุรินทร์ นายอัครพนธ ์เกตุสังข์พนัธ์ ปลัดเทศบาลเมือง สูง ทม.สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ๐๔๔-๕๑๕๑๙๑ ๐๘๘-๕๙๕๓๗๖๓ ประธานเครือข่าย
2 สุรินทร์ นายสุขนันต์ ดาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.เปน็สุข จอมพระ ๐๔๔-๗๑๒๐๐๗ ๐๘๗-๘๔๔๔๙๗๐ รองประธาน  คนที่ ๑
3 สุรินทร์ นางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.โคกตะเคียน กาบเชิง ๐๔๔-๑๔๗๘๐๐ ๐๘๑-๓๖๐๖๕๖๖ รองประธาน  คนที่ ๒
4 สุรินทร์ จ.อ.กมล ศรีสูงเนิน ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.เมืองที เมืองสุรินทร์ ๐๔๔-๕๔๙๐๙๕ ๐๘๑-๘๗๘๔๙๑๐ นายทะเบยีน
5 สุรินทร์ นายบญุเร่ิม พื้นนวล รองผู้อ านวยการโรงเรียน ทม.สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ๐๙๔-๕๔๑๙๘๕๖ ประชาสัมพนัธ์
6 สุรินทร์ นายศุภฤกษ ์ปวรดุลยวตั นิติกร ช านาญการ อบต.กระเบื้อง ชุมพลบรีุ ๐๔๔-๗๑๒๐๗๕ ๐๙๗-๙๗๘๙๙๗๘ เลขานุการ
7 สุรินทร์ นางชวนพศิ สืบสังข์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กลาง ทม.สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ๐๔๔-๕๑๕๑๙๑ ๐๘๕-๓๐๖๑๐๑๐ เหรัญญิก
8 สุรินทร์ น.ส.สุพตัรา ซ่ือสัตย์ ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.บแุกรง จอมพระ ๐๔๔-๕๐๓๖๓๘ ๐๙๐-๘๑๘๓๙๘๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 สุรินทร์ วา่ที่ ร.ต.รัชต์ทว ีอรุณเกียรติ

พงศา
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองเทพ โนนนารายณ์ ๐๘๙-๖๒๙๔๖๖๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 สุรินทร์ นางยุภา จันทร์โสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.เทพรักษา สังขะ ๐๔๔-๗๑๒๐๙๖ ๐๘๙-๘๔๕๗๓๒๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 สุรินทร์ นางภทัรานี เกตุสังข์พนัธ์ นักบริหารการศึกษา ต้น ทม.สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ๐๔๔-๕๑๘๘๘๙ ๐๘๕-๗๖๔๔๘๘๔ ผู้ช่วยเหรัญญิก

สุรินทร์



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 หนองคาย นายไชยโชติ เร่งศิริกุล ปลัดเทศบาลต าบล ทต.หาดค า เมืองหนองคาย ๐๘๑-๑๗๐๓๘๕๘ ประธานเครือข่าย
2 หนองคาย จ.อ.อ.เอกสุรชิต  พสัิยพนัธ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.วดัธาตุ เมืองหนองคาย ๐๘๙-๘๔๐๐๔๑๑ รองประธาน  คนที่ ๑
3 หนองคาย น.ส.บณุฑริก ยุวนิช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โพนสวา่ง เมืองหนองคาย ๐๘๙-๘๔๓๒๕๗๐ รองประธาน  คนที่ ๒
4 หนองคาย จ.อ.ณัฎฐ์  เกตุกันท์ นิติกร ช านาญการ ทต.เวยีงคุก เมืองหนองคาย ๐๘๑-๙๗๕๒๖๓๔ นายทะเบยีน
5 หนองคาย นางเทยีนทอง กลางทา่ไถ่ รอง ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ปะโค เมืองหนองคาย ๐๘๗-๒๓๐๘๖๒๖ ประชาสัมพนัธ์
6 หนองคาย ส.ต.ท.ประพล มีสติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แก้งไก่ สังคม ๐๘๙-๕๗๕๒๒๐๕ กรรมการ
7 หนองคาย นายสมพงษ ์คงเลข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดบง โพนพสัิย ๐๘๙-๘๖๑๖๙๐๖ กรรมการ
8 หนองคาย นายปราโมทย์ สุทธากรณ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.บา้นถ่อน ทา่บอ่ ๐๘๑-๔๗๑๓๐๗๐ กรรมการ
9 หนองคาย จ.อ.ฟา้ล้อม จันทพา รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ผาต้ัง สังคม ๐๔๒-๔๐๕๕๖๓ เลขานุการ

10 หนองคาย จ.อ.ประสงค์ รัตนะ เจ้าพนักงานเทศกิจ ทต.หาดค า เมืองหนองคาย ๐๔๒-๔๖๘๐๑๕ ผู้ช่วยเลขานุการ
11 หนองคาย นายสกล ประทมุ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.หนองคาย เมืองหนองคาย ๐๘๙-๔๕๒๕๕๗๒ ผู้ประสานเครือข่าย
12 หนองคาย นายยุธยา ศรีเทพบตุร นิติกร ช านาญการ สถจ.หนองคาย เมืองหนองคาย ๐๘๖-๒๓๑๑๖๘๑ ผู้ประสานเครือข่าย

หนองคำย



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 หนองบวัล าภู นายศราวธุ เชื้อไพบรูณ์ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.โนนสะอาด ศรีบญุเรือง ๐๘๑-๙๗๔๖๐๐๖ ประธานเครือข่าย
2 หนองบวัล าภู นายขรรค์เพชร พลบรูณ์ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.หนองเรือ โนนสัง ๐๘๗-๒๓๑๓๐๘๒ รองประธาน  ๑
3 หนองบวัล าภู นายบรรจบ ไชยคาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นขาม เมือง ๐๘๑-๘๗๑๖๑๒๒ รองประธาน  ๒
4 หนองบวัล าภู นายคมสันต์ ผสมพชื รองปลัดเทศบาลต าบล ทต.โนนสัง โนนสัง นายทะเบยีน
5 หนองบวัล าภู ส.ต.ท.อนิรุทธิ ์ศรีมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กุดดู่ โนนสัง ๐๘๗-๒๒๘๑๗๖๔ ประชาสัมพนัธ์
6 หนองบวัล าภู นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.เมืองใหม่ ศรีบญุเรือง ๐๘๗-๒๓๖๐๘๕๐ เลขานุการ
7 หนองบวัล าภู น.ส.ณัชพร ชนะสิมมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กุดจิก เมือง ๐๘๗-๒๓๒๕๑๖๔ ผู้ช่วยเลขานุการ
8 หนองบวัล าภู นายวทิรู น้อยน้ าค า หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.หนองบวัล าภู เมือง ๐๙๐-๕๘๕๐๒๐๙ ที่ปรึกษา
9 หนองบวัล าภู น.ส.เพญ็พกัตร์ แสนมี นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.หนองบวัล าภู เมือง ๐๘๑-๕๕๗๐๘๕๖ ที่ปรึกษา

10 หนองบวัล าภู นายเอกพนัธ ์พนมเขต นักส่งเสริมฯ ปฏบิติัการ สถจ.หนองบวัล าภู เมือง ๐๘๕-๐๐๐๕๕๗๙ ที่ปรึกษา

หนองบัวล ำภู



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 อ่างทอง ทอ้งถิ่นจังหวดั ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.อ่างทอง เมืองอ่างทอง ๐๓๕-๖๑๔๖๓๔ ประธานที่ปรึกษา
2 อ่างทอง จ.ส.อ.พยุง เพลัย นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.หวัไผ่ เมือง ๐๓๕-๘๖๐๖๐๘ ๐๘๕-๑๗๑๔๔๓๖ ที่ปรึกษา
3 อ่างทอง ส.อ.ณรงค์ แจ่มจ ารูญ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ยางช้าย โพธิท์อง ๐๓๕-๖๑๙๐๗๒ ๐๘๑-๙๗๒๑๖๕๒ ที่ปรึกษา
4 อ่างทอง จ.ส.อ.สันติ ธปูมงคล นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ อบจ.อ่างทอง เมือง ๐๓๕-๘๗๓๒๒๒ ๐๘๖-๓๖๘๔๙๗๒ ที่ปรึกษา
5 อ่างทอง ส.ต.ท.เปน็ไท ปานประดิษฐ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.ศาลาแดง เมือง ๐๓๕-๖๑๓๙๒๐ ๐๘๑-๘๐๖๑๙๒๔ ที่ปรึกษา
6 อ่างทอง วา่ที่ ร.ต.อุดม วงษศิ์ลป์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.ไชโย ไชโย ๐๓๕-๖๔๑๓๓๓ ๐๘๑-๒๖๔๒๒๖๑ ประธานเครือข่าย
7 อ่างทอง วา่ที่ ร.ต.เดชา รุประมาณ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.นรสิงห์ ปา่โมก ๐๓๕-๘๕๒๐๖๑ ๐๘๑-๘๖๐๘๕๓๕ รองประธาน คนที่ ๑
8 อ่างทอง วา่ที่ ร.ต.รัตตภมูิ หอมหวน นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.จ าปาหล่อ เมือง ๐๓๕-๖๒๕๓๙๙ ๐๘๓-๙๗๗๘๗๗๗ รองประธาน คนที่ ๒
9 อ่างทอง นายสิวฤทธิ ์นิ่มกุล นิติกร ช านาญการ อบจ.อ่างทอง เมือง ๐๓๕-๘๗๓๒๒๒ รองประธาน คนที่ ๓

10 อ่างทอง พ.จ.ต.สมพงษ ์ผลประทปีสุริยา นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.โรงช้าง ปา่โมก ๐๓๕-๘๖๕๒๖๕ ๐๘๑-๘๕๒๗๙๖๘ นายทะเบยีน
11 อ่างทอง นายพพิฒัน์ เลิศรัตนะธารา นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.เทวราช ไชโย ๐๓๕-๘๖๒๐๕๘ ๐๘๓-๖๙๔๐๐๓๓ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
12 อ่างทอง นายวชิญ์ศรุตม์ เดชธนวชิญ์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.โผงเผง ปา่โมก ๐๓๕-๖๒๓๑๘๗ ๐๘๐-๖๖๗๖๖๘๘ ประชาสัมพนัธ์
13 อ่างทอง น.ส.สุนทรี ครรชิตไชย นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.วงัน้ าเย็น แสวงหา ๐๓๕-๖๓๙๑๑๔ ๐๘๑-๘๒๐๔๐๕๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
14 อ่างทอง นายกนกศักด์ิ พรหมเมศร์ นิติกร ช านาญการ ทต.ไชโย ไชโย ๐๓๕-๖๔๑๓๓๓ เลขานุการ
15 อ่างทอง พ.จ.อ.ไชยรัตน์ วรรณอุบล นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.โพสะ เมือง ๐๓๕-๖๒๐๐๘๐ ๐๘๖-๕๗๑๖๗๗๑ ผู้ประสานงาน
16 อ่างทอง น.ส.วชัราภรณ์ น่วมศรีนวล นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.ทางพระ โพธิท์อง ๐๓๕-๘๖๑๙๓๑ ๐๘๑-๘๔๘๑๐๒๘ ผู้ประสานงาน
17 อ่างทอง นายอนันต์ อินทร์จันทร์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.เอกราช ปา่โมก ๐๓๕-๖๖๒๒๐๑ ๐๘๑-๙๒๖๙๙๔๗ ผู้ประสานงาน
18 อ่างทอง วา่ที่ ร.ต.ภาคภมูิ  อนุศาสตร์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.ชัยฤทธิ์ ไชโย ๐๓๕-๘๖๖๔๖๗ ๐๘๑-๘๑๒๖๐๐๗ ผู้ประสานงาน
19 อ่างทอง นายทนงศักด์ิ  ศรีวเิชียร นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.สามโก้ สามโก้ ๐๓๕-๖๙๗๖๘๘ ๐๘๙-๙๐๑๑๑๒๘ ผู้ประสานงาน
20 อ่างทอง น.ส.ชญาภา  โอภาไพบลูย์ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง อบต.บา้นพราน แสวงหา ๐๓๕-๖๓๙๑๗๑ ๐๘๔-๙๑๐๑๔๖๓ ผู้ประสานงาน
21 อ่างทอง นายธนพล  แสงอ านาจ นักบริหารงานทอ้งถิ่น กลาง ทต.หว้ยคันแหลน วเิศษชัยชาญ ๐๓๕-๖๒๒๙๗๕ ผู้ประสานงาน

อ่ำงทอง



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 อ านาจเจริญ นายวทิยา ใจแก้ว ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.อ านาจเจิญ เมืองอ านาจเจิญ ประธานที่ปรึกษา
2 อ านาจเจริญ นายบญุจันทร์ ชิงจันทร์ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจิญ ที่ปรึกษา
3 อ านาจเจริญ นายไชยยศ ดอกไม้ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.น้ าปลีก เมืองอ านาจเจิญ ที่ปรึกษา
4 อ านาจเจริญ นายอุทยั มีชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หว้ยไร่ เมืองอ านาจเจิญ ๐๘๑-๕๙๓๕๐๖๑ ประธานเครือข่าย
5 อ านาจเจริญ นายวชิระ มิตรตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.นาแต้ เมืองอ านาจเจิญ ๐๘๘-๕๘๑๗๙๔๑ รองประธาน คนที่ ๑
6 อ านาจเจริญ น.ส.ศุภดามาส จันทาธอน รองปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ไก่ค า เมืองอ านาจเจิญ รองประธาน คนที่ ๒
7 อ านาจเจริญ จ.ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ อัคฮาก หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.นายม เมืองอ านาจเจิญ นายทะเบยีน
8 อ านาจเจริญ นายสิปปะนนท ์สินาเติม บคุลากร ปฏบิติัการ ทต.น้ าปลีก เมืองอ านาจเจิญ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 อ านาจเจริญ นายอนุชา ธารรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ดอนเมย เมืองอ านาจเจิญ ประชาสัมพนัธ์

10 อ านาจเจริญ นายรณชัย แก้วกาหลง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองไฮ เสนางคนิคม ผู้ช่วยเลขานุการ
11 อ านาจเจริญ น.ส.มัลลิกา ส าราญ ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น ทต.ไก่ค า เมืองอ านาจเจิญ เลขานุการ
12 อ านาจเจริญ นางสุพฒัตรา ผิวลมูล นักวชิาการเงิน ทต.ไก่ค า เมืองอ านาจเจิญ ผู้ช่วยเลขานุการ
13 อ านาจเจริญ นายพงษศิ์ริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองมะแซว เมืองอ านาจเจิญ ปฏคิม
14 อ านาจเจริญ นายรัตนะ เจริญขึ้น นิติกร ช านาญการ ทต.น้ าปลีก เมืองอ านาจเจิญ ผู้ช่วยปฏคิม
15 อ านาจเจริญ น.ส.ปรมาพร ธณิสิทธิ์ บคุลากร ช านาญการ อบต.โนนหนามแทง่ เมืองอ านาจเจิญ ผู้ช่วยปฏคิม

อ ำนำจเจริญ



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 อุดรธานี ทอ้งถิ่นจังหวดั ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.อุดรธานี เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๒๑๒๕๙๘ ๐๘๑-๑๗๔๓๗๘๑ ประธานที่ปรึกษา
2 อุดรธานี นายบญุเรือง นวลจ ารัส หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.อุดรธานี เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๒๔๑๘๘๖ ๐๘๑-๙๗๕๑๐๕๗ ที่ปรึกษา
3 อุดรธานี ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ ปลัดเทศบาลต าบล ทม.โนนสูง-น้ าค า เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๒๙๕๑๙๑ ๐๘๑-๗๑๗๘๘๙๕ ประธานเครือข่าย
4 อุดรธานี นายวชิรวชิญ์ ตาวะชาติ ปลัดเทศบาลต าบล ทต.ผักตบ หนองหาน ๐๔๒-๑๔๙๐๒๘ ๐๘๑-๘๗๑๒๒๐๓ รองประธาน คนที่ ๑
5 อุดรธานี นายสุรเทพ พพิฒันสุข หวัหน้าส านักปลัด อบจ.อุดรธานี เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๒๔๔๓๙๓ ๐๖๑-๔๑๙๖๙๕๔ รองประธาน คนที่ ๒
6 อุดรธานี วา่ที่ ร.ต.ปรีชา สีแสง นิติกร ช านาญการ ทม.หนองส าโรง เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๒๓๐๑๓๑ ๐๘๒-๑๐๗๒๖๔๗ นายทะเบยีน
7 อุดรธานี น.ส.อังคณา พนัทาอามาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.โคกสะอาด เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๒๑๙๙๔๙ ๐๘๑-๒๖๑๑๗๘๘ ประชาสัมพนัธ์
8 อุดรธานี นายไชยา ทองสา นิติกร ช านาญการ ทน.อุดรธานี เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๓๒๕๑๗๖ ๐๘๗-๗๒๔๘๙๗๙ เลขานุการ
9 อุดรธานี นายกีรติ นิติยะโยธนิ นิติกร ช านาญการ ทม.บา้นดุง บา้นดุง ๐๔๒-๒๗๑๑๙๖ ๐๘๔-๔๐๔๒๓๑๔ ผู้ช่วยเลขานุการ

10 อุดรธานี นายบรรพชาติ พนัธโ์สภณ นิติกร ช านาญการ อบจ.อุดรธานี เมืองอุดรธานี ๐๔๒-๒๔๔๓๙๓ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
11 อุดรธานี นางวลิาวลัย์ สีขาว นิติกร ช านาญการ ทต.ศรีธาตุ ศรีธาตุ ๐๔๒-๓๘๒๔๘๘ ๐๘๔-๔๒๘๖๙๓๖ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

อุดรธำนี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 อุตรดิตถ์ นายชาติชาย  โครงไพบลูย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ๐๘๑-๘๘๑๓๐๑๖ ประธานที่ปรึกษา
2 อุตรดิตถ์ น.ส.ฐิตาภทัร์ เกิดแก้ว ทอ้งถิ่นอ าเภอเมือง สถจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๐๓๐๐๙ ๐๘๒-๑๗๗๘๓๘๓ ที่ปรึกษา
3 อุตรดิตถ์ น.ส.ลินดา ปนิตาค า ทอ้งถิ่นอ าเภอลับแล สถจ.อุตรดิตถ์ ลับแล ๐๕๕-๔๓๒๐๗๗ ๐๘๖-๗๓๗๑๐๓๙ ที่ปรึกษา
4 อุตรดิตถ์ นายอารัญ จันทร์ฟกั ทอ้งถิ่นอ าเภอพชิัย สถจ.อุตรดิตถ์ พชิัย ๐๕๕-๔๒๑๔๓๙ ๐๘๓-๕๑๘๐๗๙๓ ที่ปรึกษา
5 อุตรดิตถ์ นายวรวทิย์ วฒักวกิรานต์ ทอ้งถิ่นอ าเภอทา่ปลา สถจ.อุตรดิตถ์ ทา่ปลา ๐๕๕-๔๙๙๕๘๑ ๐๘๑-๒๘๐๗๗๙๕ ที่ปรึกษา
6 อุตรดิตถ์ นายเอกชัย อ่อนกล่ัน ทอ้งถิ่นอ าเภอตรอน สถจ.อุตรดิตถ์ ตรอน ๐๕๕-๔๙๑๘๕๕ ๐๘๒-๙๔๐๕๖๓๒ ที่ปรึกษา
7 อุตรดิตถ์ วา่ที่ ร.ต.ชูชัย กาวลัิย ทอ้งถิ่นอ าเภอน้ าปาด สถจ.อุตรดิตถ์ น้ าปาด ๐๕๕-๘๔๑๘๑๑ ๐๘๙-๗๕๙๐๑๗๖ ที่ปรึกษา
8 อุตรดิตถ์ นายณัฐภทัร บญุประจง ทอ้งถิ่นอ าเภอทองแสนขัน สถจ.อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน ๐๕๕-๔๑๘๒๗๔ ๐๘๗-๓๐๘๑๑๙๒ ที่ปรึกษา
9 อุตรดิตถ์ นางรักคิด ครขวาง ทอ้งถิ่นอ าเภอฟากทา่/บา้นโคก สถจ.อุตรดิตถ์ ฟากทา่/บา้นโคก ๐๕๕-๔๘๙๔๔๑ ๐๘๖-๐๗๒๓๒๒๙ ที่ปรึกษา

10 อุตรดิตถ์ นายชาติชาย โครงไพบลูย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ๐๘๑-๘๘๑๓๐๑๖ ประธานผู้ประสานงาน
11 อุตรดิตถ์ นายสุกิจ กันติเกตุ หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ๐๘๙-๔๓๗๙๕๒๕ ผู้ประสานงาน
12 อุตรดิตถ์ นายธติิ ดอกแก้ว นักส่งเสริมฯ ช านาญการ สถจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ๐๘๑-๖๘๘๘๗๐๙ ผู้ประสานงาน
13 อุตรดิตถ์ นายอาณัติ จีนะ นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ๐๘๒-๗๙๑๘๒๙๖ ผู้ประสานงาน
14 อุตรดิตถ์ นายพสัสกรณ์ คุโณดมชวนิกุล นิติกร ปฏบิติัการ สถจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ๐๘๔-๓๗๐๘๔๙๑ ผู้ประสานงาน
15 อุตรดิตถ์ นายเศรษฐไชย หทยัวรรธน์ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.บา้นเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๔๑๒๕๙ ๐๘๑-๗๐๗๑๖๙๙ ประธานเครือข่าย
16 อุตรดิตถ์ นายจารุวตัร จันทร์คุณาภาส นิติกร ช านาญการ อบจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๑๔๖๗๑ ๐๘๑-๖๐๕๙๒๒๑ รองประธาน คนที่ ๑
17 อุตรดิตถ์ นายวเิชช ปญัญาจิรภทัร์ ปลัดเทศบาลต าบลทา่ปลา ทต.ทา่ปลา ทา่ปลา ๐๕๕-๔๙๙๐๘๑ ๐๘๗-๒๐๖๘๖๖๘ รองประธาน คนที่ ๒
18 อุตรดิตถ์ นายนิมิตร ณัฐวรพงศ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต.บา้นเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๒๒๘๘๕ ๐๘๑-๖๐๕๙๒๒๑ นายทะเบยีน
19 อุตรดิตถ์ พ.จ.อ.บญุเลิศ ระวงัภยั หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทต.ทา่สัก พชิัย ๐๕๕-๔๙๖๐๐๙ ๐๘๖-๗๓๗๘๕๗๒ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
20 อุตรดิตถ์ นางจันทนิภา มณีรัตนาพร หวัหน้าส านักปลัด ทต.ทา่สัก พชิัย ๐๕๕-๔๙๖๐๐๙ ๐๘๑-๗๘๕๑๔๓๕ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
21 อุตรดิตถ์ นายอนันต์ บญุมากาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ทา่สัก พชิัย ๐๕๕-๔๐๒๐๒๒ ๐๘๑-๗๐๗๕๘๐๖ ประชาสัมพนัธ์
22 อุตรดิตถ์ น.ส.จุฬาลักษณ์ ทรัพย์บางยาง หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.ทา่สัก พชิัย ๐๕๕-๔๙๖๐๐๙ ๐๘๑-๗๘๕๑๔๓๕ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
23 อุตรดิตถ์ นายนิรันดร์ ชฎาธาร นิติกร ช านาญการ ทต.บา้นเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๙๖๐๐๙ ๐๘๑-๙๖๒๗๘๒๕ เลขานุการ
24 อุตรดิตถ์ นายมนตรี สุธารักษ์ นิติกร ช านาญการ ทต.ทา่สัก พชิัย ๐๕๕-๔๙๖๐๐๙ ๐๘๙-๖๐๓๑๖๕๒ ผู้ช่วยเลขานุการ

อุตรดติถ์



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
25 อุตรดิตถ์ นายสุมาณู จุฑา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นด่าน เมืองอุตรดิตถ์ ๐๕๕-๔๔๖๓๖๕ ๐๘๑-๙๗๓๑๓๕๘ ผู้แทน อ.เมืองอุตรดิตถ์
26 อุตรดิตถ์ นางนคภญิญ์ เมฆธปู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.แม่ค ามัน ลับแล ๐๕๕-๘๑๖๒๒๒ ๐๘๑-๗๐๗๑๓๑๙ ผู้แทน อ.ลับแล
27 อุตรดิตถ์ นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ในเมือง พชิัย ๐๕๕-๔๕๖๑๘๙ ๐๙๑-๘๓๙๘๙๘๗ ผู้แทน อ.พชิัย
28 อุตรดิตถ์ นายวรีะ ฉิมเล้ียง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.วงัแดง ตรอน ๐๕๕-๔๙๑๕๐๖ ๐๘๔-๘๒๒๙๑๐๐ ผู้แทน อ.ตรอน
29 อุตรดิตถ์ นายวรีพล แย้มแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ร่วมจิต ทา่ปลา ๐๕๕-๔๓๖๗๖๗ ๐๘๒-๙๔๔๑๙๑๕ ผู้แทน อ.ทา่ปลา
30 อุตรดิตถ์ นายวรัชญ์ ขวานา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต.น้ าปาด น้ าปาด ๐๕๕-๔๘๑๑๗๖ ๐๘๔-๕๗๖๑๓๔๑ ผู้แทน อ.น้ าปาด
31 อุตรดิตถ์ นายสมัย มาสิงห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บา้นเส้ียว ฟากทา่ ๐๕๕-๘๑๐๖๖๒ ๐๘๙-๘๓๙๓๖๔๓ ผู้แทน อ.ฟากทา่
32 อุตรดิตถ์ นางสาลิยา อ ามาตย์เอก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บอ่เบี้ย บา้นโคก ๐๕๕-๔๓๖๗๖๕-๖ ๐๘๙-๙๐๗๐๖๕๙ ผู้แทน อ.บา้นโคก
33 อุตรดิตถ์ วา่ที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.น้ าพี้ ทองแสนขัน ๐๕๕-๘๒๖๐๔๘ ๐๘๗-๘๕๑๘๘๘๔ ผู้แทน อ.ทองแสนขัน

อุตรดติถ์ (ตอ่)



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 อุทยัธานี นายสุริยัน จริตงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หชู้าง บา้นไร่ ๐๘๙-๘๐๕๙๗๑๔ ประธานเครือข่าย
2 อุทยัธานี นายมนูญ บญุมี ปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.หนองสระ ทพัทนั ๐๙๕-๖๓๔๗๕๑๗ รองประธาน คนที่ ๑
3 อุทยัธานี นางบญุสร้าง พรหมสุวรรณ ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.หนองฉาง หนองฉาง ๐๙๑-๖๙๘๙๙๙๑ รองประธาน คนที่ ๒
4 อุทยัธานี นายชรินทร์ ไชยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

กลาง
อบจ.อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี ๐๘๙-๕๖๗๑๙๗๓ กรรมการ

5 อุทยัธานี นายประพนัธ ์ธญัญเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.คอกควาย บา้นไร่ ๐๙๗-๙๒๑๑๐๔๙ กรรมการ
6 อุทยัธานี จ.ส.ต.ตรีด ารงฤทธิ ์เนียมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองจอก บา้นไร่ ๐๕๘-๗๓๑๓๘๖๑ กรรมการ
7 อุทยัธานี นายประสงค์ แย้มสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ทา่ซุง เมืองอุทยัธานี ๐๘๑-๙๕๓๘๓๗๗ นายทะเบยีน
8 อุทยัธานี นางอัมพร นิลศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.เกาะเทโพ เมืองอุทยัธานี ๐๘๑-๐๓๖๓๘๕๗ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
9 อุทยัธานี นายสมบติั ชัดเจน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.วงัหนิ บา้นไร่ ๐๙๕-๗๖๑๐๘๐๕ ประชาสัมพนัธ์

10 อุทยัธานี ส.อ.ณัฏฐ์ ภทัรพไิลรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.หชู้าง บา้นไร่ ๐๙๓-๑๓๙๓๒๒๔ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
11 อุทยัธานี นางธญัญปาน กสิการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี ๐๘๗-๒๐๐๙๖๙๖ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์
12 อุทยัธานี นางเกร็ดนาท ีแจงทนงค์ หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง ๐๙๑-๓๘๐๑๐๔๐ เลขานุการ
13 อุทยัธานี จ.อ.สงพงษ ์แก้วสา นักทรัพยากรบคุคลฏบิติัการ อบต.ลานสัก ลานสัก ๐๘๓-๐๗๒๖๙๐๔ ผู้ช่วยเลขานุการ

อุทัยธำนี



รำยชื่อผู้ไดร้ับเลือกเป็น
ผู้แทนเครือขำ่ยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ( ชดุที ่๖ )

ปฏิบัตหิน้ำที ่ระหว่ำง มกรำคม ๒๕๕๙ - มกรำคม ๒๕๖๑

ล ำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ โทรศัพท์ มือถือ ได้รับเลือกเปน็
1 อุบลราชธานี นายปญัญา มีธรรม ทอ้งถิ่นจังหวดั สถจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ๐๔๕-๓๔๔๕๘๗ ๐๘๙-๕๖๙๑๓๐๔ ประธานที่ปรึกษา
2 อุบลราชธานี นายส าเนียง สิมมาวนั หวัหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ สถจ.อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ๐๔๕-๓๔๔๕๙๒ ๐๘๙-๔๒๓๔๓๗๘ ที่ปรึกษา
3 อุบลราชธานี พ.จ.อ.ศักด์ิสิทธิ ์หอมจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.คอนสาย ตระการพชืผล ๐๔๕-๒๙๕๐๕๗ ๐๘๑-๙๙๗๕๕๐๔ ประธานเครือข่าย
4 อุบลราชธานี วา่ที่ ร.ท.ธวชัชัย มาลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.คูเมือง วารินช าราบ ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕ ๐๙๕-๖๑๘๑๕๐๙ รองประธาน คนที่ ๑
5 อุบลราชธานี นายกฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์ หวัหน้าส านักปลัด ต้น ทต.โพธิไ์ทร พบิลูมังสาหาร ๐๔๕-๒๐๔๖๕๖ ๐๘๗-๔๔๐๐๕๖๐ รองประธาน คนที่ ๒
6 อุบลราชธานี จ.อ.ปริญญา ปตัพรรณา นิติกร ช านาญการ อบต.กุดลาด เมืองอุบลราชธานี ๐๔๕-๔๒๒๑๗๓ ๐๘๖-๘๗๒๗๐๙๐ นายทะเบยีน
7 อุบลราชธานี นางจริญญา จันทร์ทรง นักทรัพยากรบคุคล ช านาญการ อบต.หนองแสงใหญ่ โขงเจียม ๐๔๕-๔๗๓๐๗๗ ๐๙๒-๑๖๕๔๒๓ ผู้ช่วยนายทะเบยีน
8 อุบลราชธานี น.ส.ศศณัท ศุภกุลวชิัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.หว้ยขะยุง วารินช าราบ ๐๔๕-๔๓๑๔๕๘ ๐๙๕-๖๐๑๓๒๘๘ ประชาสัมพนัธ์
9 อุบลราชธานี นางลัดดาวลัย์ ส าลีวงศ์ หวัหน้าส านักปลัด ต้น อบต.สระสมิง วารินช าราบ ๐๔๕-๓๑๘๖๐๒ ๐๘๕-๔๙๗๗๒๗๓ ผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์

10 อุบลราชธานี นายอัษฎายุทธ กุแก้ว ปลัดเทศบาลต าบล กลาง ทต.บา้นกอก เขื่องใน ๐๔๕-๘๔๕๑๐๑ ๐๙๙-๑๖๙๖๕๐๐ เลขานุการ
11 อุบลราชธานี วา่ที่ ร.ต.สุวโรจน์ บดุดาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.คูเมือง วารินช าราบ ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕ ๐๘๙-๕๐๙๖๕๔๐ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
12 อุบลราชธานี จ.อ.นิคม เภาพาน นิติกร ช านาญการ อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ๐๔๕-๔๒๒๑๗๓ ๐๘๖-๘๗๒๗๐๙๐ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
13 อุบลราชธานี น.ส.วไิลรัตน์ วงศ์คูณ นักพฒันาชุมชน ช านาญการ อบต.หนองช้างใหญ่ ม่วงสาบสิบ ๐๔๕-๒๕๙๔๕๖ ๐๘๑-๐๗๔๔๑๖๕ กรรมการประจ าเขต ๑
14 อุบลราชธานี นายกฤษฎา ฉันทานุมัติ รองปลัดเทศบาลต าบล ต้น ทต.ส าโรง ส าโรง ๐๔๕-๓๐๓๑๒๒ ๐๙๑-๐๒๐๒๒๙๒ กรรมการประจ าเขต ๒
15 อุบลราชธานี นางราตรี ประทาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม ๐๔๕-๓๑๘๑๑๖ ๐๘๙-๔๒๗๖๖๗๙ กรรมการประจ าเขต ๓
16 อุบลราชธานี น.ส.อุไรทพิย์ แสนอ้วน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น อบต.ค าเขื่อนแก้ว สิรินธร ๐๔๕-๔๗๖๘๑๒ ๐๘๖-๘๖๙๓๓๑๙ กรรมการประจ าเขต ๔
17 อุบลราชธานี วา่ที่ ร.ต.สมหมาย เหมัษฐิติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง อบต.ตระการ ตระการพชืผล ๐๔๕-๔๑๒๔๕๔ ๐๘๑-๗๘๙๗๓๕๔ กรรมการประจ าเขต ๕

อุบลรำชธำนี


