การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
..........................................
รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรที่เขาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นายสมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
เมืองสุรินทร
นายประยุทธ เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน เมืองสุรินทร
ปราสาท
นายพิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
ปราสาท
นางจิราพร ชมบุญ
ปราสาท
นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
ปราสาท
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล
ศีขรภูมิ
นายลิมปชัย อมรศักยะ
ศีขรภูมิ
นายภุชงค สุภัควรางกูร
ศีขรภูมิ
นางสาวฟารียา ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาวชไมพร ประธาน
สังขะ
นางสาววราลักษณ แซตัง
สังขะ
นางดวงใจ ตาเลิศ
ทาตูม
นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ทาตูม
นายสมัชชา รวมพัฒนา
กาบเชิง
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน กาบเชิง
ชุมพลบุรี
นายสุขี ลุนนู
รัตนบุรี
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
จอมพระ
นายอุทัย ละมอมพรอม
บัวเชด
นายคมศักดิ์ แซเตียว
ลําดวน
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
โนนนารายณ
นายทองเจริญ ตุนทอง
สนม
นายนิรันดร เจริญพันธ
เขวาสินรินทร
นายณรงค มุตตะโสภา
ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ
ธัญพร มุงเจริญพร
ธนิสร มหรรทัศนพงศ
วีรศักดิ์ โอกาสดี
พิชิต สายแสงจันทร
เจษฎา บุญสุข
สมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
ประยุทธ เขียวหวาน
พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
พิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
จิราพร ชมบุญ
วีรวัฒน ศรีศรยุทธ
พรนภา ธีระวงศไพศาล
ลิมปชัย อมรศักยะ
ภุชงค สุภัควรางกูร
ฟารียา ประธาน
ชไมพร ประธาน
วราลักษณ แซตัง
ดวงใจ ตาเลิศ
สุรีย จุไรวรรณสุทธิ
สมัชชา รวมพัฒนา
ศิริชัย ตันติรัตนานนท
นันทพัชร ศิระสาระโรจน
สุขี ลุนนู
พรเทพ พูนศรีธนากูล
อุทัย ละมอมพรอม
คมศักดิ์ แซเตียว
วุฒิโชค เนื้อกลา
ทองเจริญ ตุนทอง
นิรันดร เจริญพันธ
ณรงค มุตตะโสภา

-๒รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ลาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
นางมยุรา เขียวหวาน
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
เมืองสุรินทร
สังขะ
ชุมพลบุรี

หมายเหตุ

รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ขาดประชุม
ลําดับที่
๑

ชื่อ-สกุล
นายเอกชัย สุธรรม

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
สําโรงทาบ

หมายเหตุ

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายสุริยะ รวมพัฒนา
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
นายณรงค ซอนกลิ่น

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๓)
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
กิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
สุริยะ รวมพัฒนา
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
ณรงค ซอนกลิ่น

-๓รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ชื่อ – สกุล
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
นายกมล ชัยกันทะ
นายไชยยศ วิทยา
นายไกรศักดิ์ วรทัต
นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นางสาวสุจินดา เสาสูง
นายธัญญา ประสิทธิ์
นางทรรศนียวรรณ วิชัยวัฒนา
นางสาววรณัน เจริญศิริ
นางเพ็ญศรี เรืองพรเจริญ
นางรุงศิรา ทวีสุข
นายดาวรุง ผลเกิด
นายวัชรินทร จันทเขต
นางสาวภัคจิรา คําเบา
พญ.พรรณวดี สารวนางกูร
นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นายชาญชัย สุวรรณศรี
นายจักรวาล บุญแนบ
นายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์
นายสุพร หาสุข
พ.ต.ท.นนทลี ประเสริฐดี
นายสมพร ปองไว
นางณปภัสร จึงสุวัฒนานนท
นายศุภรัฐ พูนกลา
นางจิตรลดา อรุณสถิตย
นางทิพนภา กันยายน
นายโชควัตร ภูรินทรณัฐภูมิ
นายธนภัทร หวังสม
นายชยพล กองเมืองปก
นางสาวเพียง นิจิตตะโล
นายเริงศักดิ์ เลี่ยมดี
นางกิ่งกาญจน ลุมนอก
นายชัชชัย บุตรดา
นางสาวสายสุนีย มณีใส
นางสาวชลธิชา นึกรัมย

ตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร (แทน)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุรินทร (แทน)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผูอํานวยกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูชวยสรรพากรพื้นทีส่ ุรินทร
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายการบัญชี
สวนราชการจังหวัดสุรินทร
ทองถิ่นอําเภอศรีณรงค
พาณิชยจังหวัดสุรินทร (แทน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร (แทน)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หัวหนางานวิทยการกีฬา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ขนสงจังหวัดสุรินทร
สถิติจังหวัดสุรินทร (แทน)
ผบก.ก.จว.สุรินทร (แทน)
นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นักบริหารงานการคลัง
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
หัวหนากลุมสงเสริมประมง
นสก.ชก.
ทองถิ่นอําเภอปราสาท
นักบริหารงานทั่วไป
นายชางโยธาชํานาญงาน
นักบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการชํานาญการ แทนคลังจังหวัด
หัวหนาฝายการสาธารณสุข
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
กมล ชัยกันทะ
ไชยยศ วิทยา
ไกรศักดิ์ วรทัต
สมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
พัฒนนรี พลรักษเขตต
สุจินดา เสาสูง
ธัญญา ประสิทธิ์
ทรรศนียวรรณ วิชัยวัฒนา
วรณัน เจริญศิริ
เพ็ญศรี เรืองพรเจริญ
รุงศิรา ทวีสุข
ดาวรุง ผลเกิด
วัชรินทร จันทเขต
ภัคจิรา คําเบา
พรรณวดี สารวนางกูร
ชูชีพ ยินดีฉัตร
ชาญชัย สุวรรณศรี
จักรวาล บุญแนบ
อดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์
สุพร หาสุข
นนทลี ประเสริฐดี
สมพร ปองไว
ณปภัสร จึงสุวัฒนานนท
ศุภรัฐ พูนกลา
จิตรลดา อรุณสถิตย
ทิพนภา กันยายน
โชควัตร ภูรินทรณัฐภูมิ
ธนภัทร หวังสม
ชยพล กองเมืองปก
เพียง นิจิตตะโล
เริงศักดิ์ เลี่ยมดี
กิ่งกาญจน ลุมนอก
ชัชชัย บุตรดา
สายสุนีย มณีใส
ชลธิชา นึกรัมย

-๔รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

ชื่อ – สกุล
นางสาวปรางคขวัญ ภาสดา
นายโกสินทร บุญเสริม
นางสาวณิชานันท เทียนทอง
นางสาวอัมภิการ ชูโฉม
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นางสาวโชวิทย สีสด
นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นางสาวอุรัศญา พันธะศรี
นางสาวจันทรทิภา ทิพารัตน
นางวัลภา นามคํา
นางพนิดา กลิ่นสุคนธ
นางสาวธนิตตา ดีเสมอ
นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
สอ.วัลลภ ชนะชัย
นางภนิดา หัตถกิจ
นายรัชพล เพชรจารุมาศ
นายสุรัตน แซโคว
นางสาวศาวิตรี ฉิมงาม
จ.อ.ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
นางกุลญาณัทร สุขแสวง
นางสาวญาณิภัค บริบูรณ
นางสาววริญญา เลาหพงษ
นางสาวพีรญา สุบินดี
นางวารินทิพย สะปะ
นายอรรถพล ชองงาม
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางสมศรี สุดงาม
นางพวงผกา ศิลาเลิศ

ตําแหนง
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
นักบริหารงานทั่วไประดับตน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่หองสมุด
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไประดับตน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ
ปรางคขวัญ ภาสดา
โกสินทร บุญเสริม
ณิชานันท เทียนทอง
อัมภิการ ชูโฉม
พัชราภรณ ตะวันคํา
จันทรเพ็ญ ธนุพิลา
โชวิทย สีสด
ธมนภัทร ศิริเสริม
จีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
อุรัศญา พันธะศรี
จันทรทิภา ทิพารัตน
วัลภา นามคํา
พนิดา กลิ่นสุคนธ
ธนิตตา ดีเสมอ
ภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
วัลลภ ชนะชัย
ภนิดา หัตถกิจ
รัชพล เพชรจารุมาศ
สุรัตน แซโคว
ศาวิตรี ฉิมงาม
ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
กุลญาณัทร สุขแสวง
ญาณิภัค บริบูรณ
วริญญา เลาหพงษ
พีรญา สุบินดี
วารินทิพย สะปะ
อรรถพล ชองงาม
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
สมศรี สุดงาม
พวงผกา ศิลาเลิศ

