การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
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

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางธัญพร มุงเจริญพร
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
เมืองสุรินทร
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นายสมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
เมืองสุรินทร
นางมยุรา เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นายประยุทธ เขียวหวาน
ปราสาท
นายพิเชษฐสุทธิศิริวัฒนะ
ปราสาท
นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล ปราสาท
ศีขรภูมิ
นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ศีขรภูมิ
นายภุชงค สุภัควรางกูร
ศีขรภูมิ
นางสาวชไมพร ประธาน
ทาตูม
นายสมัชชา รวมพัฒนา
กาบเชิง
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน กาบเชิง
ชุมพลบุรี
นายสุขี ลุนนู
รัตนบุรี
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
จอมพระ
นายอุทัย ละมอมพรอม
ลําดวน
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
โนนนารายณ
นายทองเจริญ ตุนทอง
สนม
นายนิรันดร เจริญพันธ
ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ
ธัญพร มุงเจริญพร
ธนิสร มหรรทัศนพงศ
วีรศักดิ์ โอกาสดี
พิชิต สายแสงจันทร
เจษฎา บุญสุข
สมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
มยุรา เขียวหวาน
ประยุทธ เขียวหวาน
พิเชษฐสุทธิศิริวัฒนะ
วีรวัฒน ศรีศรยุทธ
พรนภา ธีระวงศไพศาล
ลิมปชัย อัครวงศไชย
ภุชงค สุภัควรางกูร
ชไมพร ประธาน
สมัชชา รวมพัฒนา
ศิริชัย ตันติรัตนานนท
นันทพัชร ศิระสาระโรจน
สุขี ลุนนู
พรเทพ พูนศรีธนากูล
อุทัย ละมอมพรอม
วุฒิโชค เนื้อกลา
ทองเจริญ ตุนทอง
นิรันดร เจริญพันธ

-๒รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ลาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
๖.
๗.

ชื่อ-สกุล
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
นางสาวฟารียา ประธาน
น.ส.พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
นางดวงใจ ตาเลิศ
นายณรงค มุตตะโสภา
นายคมศักดิ์ แซเตียว

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ

หมายเหตุ

สังขะ
ชุมพลบุรี
ศีขรภูมิ
เมืองสุรินทร
สังขะ
เขวาสินรินทร
บัวเชด

รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ขาดประชุม
ลําดับที่
1
2
3
๔.

ชื่อ-สกุล
นางจิราพร ชมบุญ
นางสาววราลักษณ แซตัง
นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
นายเอกชัย สุธรรม

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
ปราสาท
สังขะ
ทาตูม
สําโรงทาบ

หมายเหตุ

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายดนัย ประธาน
นายสมศักดิ์ ประธาน
นายฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
นายคธาวุธ มีโชค

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด(3)
ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.สุรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก อบจ.สุรินทร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ดนัย ประธาน
สมศักดิ์ ประธาน
ฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ
คธาวุธ มีโชค

-๓รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

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

นายธนภัทร หวังสม
นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นายเสรี สมเปน
นายวีรชัย มิ่งพฤกษ
นางสาวสุจินดา เสาสูง
นายธัญญา ประสิทธิ์
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นายคมกริช พรหมบุตร
นายภาสวัฒน มือขุนทด
นายสมพาด เจาะดี
นายพงษศักดิ์ สายยศ
นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นายเริงศักดิ์ เลี่ยมดี
นายปณิธิ มวงฉะ
นางสังวรณ มานิตย
นางรุงศิรา ทวีสุข
นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
นางลฎาภา ฉันทะไท
พ.ต.อ.นิธิศ ปติธีรโชติ
นางจิตรลดา อรุณสถิตย
ร.ต.เบญจชัย เผือกแกว
นางสุกญ
ั ญา คนฉลาด
นายสุรศักดิ์ สมพัว
นางสุธาสินี บุญใส
นางธรรณชนก ใจเมือง
นางสาวปรางคขวัญ ภาสดา
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี
นางสงกรานต วงษา
นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
นางสาวโชวิทย สีสด
นางพนิดา กลิ่นสุคนธ
นางสาวจันทรทิภา ทิพารัตน
นายณภัทร นิภารักษ
นางสาวธนิตตา ดีเสมอ

ตําแหนง
แทน ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูอํานวยการกองคลัง
รก.แทน ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
หัวหนาฝายการประชุมสภาฯ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
แทน นายอําเภอสนม
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร
หัวหนาฝายผังเมือง
หัวหนาฝายเครื่องจักรกล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร
หัวหนาฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได
หัวหนาฝายการบัญชี
นายอําเภอเมืองสุรินทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
รอง ผบก.ภ.สุรินทร
นักบริหารงานคลัง
ปลัดอาวุโส อ.เขวาสินรินทร
นักวิชาการศึกษาฯ
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบท
ทองถิ่นอําเภอลําดวน
สนง. จัดหางาน จ.สุรินทร
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
พนักงานสถิติอาวุโส
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ
ธนภัทร หวังสม
สมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
พัฒนนรี พลรักษเขตต
เสรี สมเปน
วีรชัย มิ่งพฤกษ
สุจินดา เสาสูง
ธัญญา ประสิทธิ์
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
จันทรเพ็ญ ธนุพิลา
คมกริช พรหมบุตร
ภาสวัฒน มือขุนทด
สมพาด เจาะดี
พงษศักดิ์ สายยศ
ชูชีพ ยินดีฉัตร
เริงศักดิ์ เลี่ยมดี
ปณิธิ มวงฉะ
สังวรณ มานิตย
รุงศิรา ทวีสุข
กฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
ลฎาภา ฉันทะไท
นิธิศ ปติธีรโชติ
จิตรลดา อรุณสถิตย
เบญจชัย เผือกแกว
สุกัญญา คนฉลาด
สุรศักดิ์ สมพัว
สุธาสินี บุญใส
ธรรณชนก ใจเมือง
ปรางคขวัญ ภาสดา
พัชราภรณ ตะวันคํา
เนตรทราย ยอดเสาวดี
สงกรานต วงษา
ภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
นางสาวโชวิทย สีสด
พนิดา กลิ่นสุคนธ
จันทรทิภา ทิพารัตน
ณภัทร นิภารักษ
นิตตา ดีเสมอ

-๔รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

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
๖๘
๖๙
๗๐

ส.อ.วัลลภ ชนะชัย
นางสาวอัจฉรา ยอดรัก
นางสาวนริศรา สายยศ
นางสาววริญญา เลาหพงษ
นายสุรัตน แซโคว
นายรัชพล เพชรจารุมาศ
น.ส.จิตติมา วสุนธราวัฒน
นางสาวญาณิภัค บริบูรณ
นายยศภัทร งามแสง
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นายพรพรหม วรรณูปถัมภ
น.ส.พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล
นางสาวชลธิชา นึกรัมย
นางสาวณัฎฐกานต นามไพลิน
นางภนิดา หัตถกิจ
นางสาวณัฐธิดา แสงชัย
นายเกรียงไกร จุลหงส
จาเอกภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
นายวุฒินันท ศรีหาขันธ
นางทิพนภา กันยายน
นางสาวพิชญาภา สายอภิธรรม
นางสุภาพร เพ็ญพาส
นายเกรียงไกร แซภู
นางสาวนันนา สมุทรทอง
นางสาวนฤมล ตั้งพิทกั ษไพศาล
นายกิติภูมิ กลอมจิต
นางอรุณี มาเฉี่ยว
นางอัญชลี หมอกเทพ
นายอรรถพล ชองงาม
นางสาวมธุรส สุดตลอด
นางสาวอัมภิการ ชูโฉม
นางสาวพีรญา สุบินดี

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
ผูชวยนายชางภาพ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยนักวิชาการคอมฯ
คนงานศูนยคชศึกษา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยสันทนาการ
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิ าร
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
วัลลภ ชนะชัย
อัจฉรา ยอดรัก
นริศรา สายยศ
วริญญา เลาหพงษ
สุรัตน แซโคว
รัชพล เพชรจารุมาศ
จิตติมา วสุนธราวัฒน
ญาณิภัค บริบูรณ
ยศภัทร งามแสง
จีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
พรพรหม วรรณูปถัมภ
พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล
ชลธิชา นึกรัมย
ณัฎฐกานต นามไพลิน
ภนิดา หัตถกิจ
ณัฐธิดา แสงชัย
เกรียงไกร จุลหงส
ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
สุพรรณี ขาวงาม
วุฒินันท ศรีหาขันธ
ทิพนภา กันยายน
พิชญาภา สายอภิธรรม
สุภาพร เพ็ญพาส
เกรียงไกร แซภู
นันนา สมุทรทอง
นฤมล ตั้งพิทักษไพศาล
กิติภูมิ กลอมจิต
อรุณี มาเฉี่ยว
อัญชลี หมอกเทพ
อรรถพล ชองงาม
มธุรส สุดตลอด
อัมภิการ ชูโฉม
พีรญา สุบินดี

-5รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่
71
72
73
74
75
76

ชื่อ – สกุล
นางครองใจ ศรีงาม
นางสาวปาริชาติ เหมือนพรอม
นายสําเนือน มีแกว
นางวิมลรัตน ผิวบาง
นางสมศรี สุดงาม
นางสาวอุรัศญา พันธะศรี

ตําแหนง
ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักการภารโรง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
ครองใจ ศรีงาม
ปาริชาติ เหมือนพรอม
สําเนือน มีแกว
วิมลรัตน ผิวบาง
สมศรี สุดงาม
อุรัศญา พันธะศรี

