การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ 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

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นางมยุรา เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นายประยุทธ เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน เมืองสุรินทร
ปราสาท
นางจิราพร ชมบุญ
ปราสาท
นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
ศีขรภูมิ
นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ศีขรภูมิ
นางสาวฟารียา ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาวชไมพร ประธาน
ทาตูม
นายสมัชชา รวมพัฒนา
ชุมพลบุรี
นายสุขี ลุนนู
รัตนบุรี
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
จอมพระ
นายอุทัย ละมอมพรอม
บัวเชด
นายคมศักดิ์ แซเตียว
สําโรงทาบ
นายเอกชัย สุธรรม
โนนนารายณ
นายทองเจริญ ตุนทอง
สนม
นายนิรันดร เจริญพันธ
เขวาสินรินทร
นายณรงค มุตตะโสภา
ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ
ธัญพร มุงเจริญพร
ธนิสร มหรรทัศนพงศ
วีรศักดิ์ โอกาสดี
พิชิต สายแสงจันทร
เจษฎา บุญสุข
มยุรา เขียวหวาน
ประยุทธ เขียวหวาน
พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
จิราพร ชมบุญ
วีรวัฒน ศรีศรยุทธ
ลิมปชัย อัครวงศไชย
ฟารียา ประธาน
ชไมพร ประธาน
สมัชชา รวมพัฒนา
สุขี ลุนนู
พรเทพ พูนศรีธนากูล
อุทัย ละมอมพรอม
คมศักดิ์ แซเตียว
เอกชัย สุธรรม
ทองเจริญ ตุนทอง
นิรันดร เจริญพันธ
ณรงค มุตตะโสภา

-๒รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ลาประชุม
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล
นายสมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
นายพิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล
นางสาววราลักษณ แซตัง
นางดวงใจ ตาเลิศ
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
เมืองสุรินทร
ปราสาท
ปราสาท
สังขะ
สังขะ
สังฃะ
กาบเชิง
กาบเชิง
ชุมพลบุรี
ลําดวน
ทาตูม

หมายเหตุ

รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ขาดประชุม
ลําดับที่
๑.

ชื่อ-สกุล
นายภุชงค สุภัควรางกูร

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
ศีขรภูมิ

หมายเหตุ

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายคธาวุธ มีโชค

ตําแหนง/คณะผูบ ริหาร
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๓)
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
กิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
คธาวุธ มีโชค

-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

ชื่อ – สกุล
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
วาที่รอยตรีประกอบ ทรงพระ
นายสุนทร ทองหนูแดง
นางสมฤดี เทพวงศศิรรัตน
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นายเสรี สมเปน
นายวีรชัย มิ่งพฤกษ
นางสาวสุจินดา เสาสูง
นายธัญญา ประสิทธิ์
นายโกมล จํานงคผล
นายคมกริช พรหมบุตร
นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง
นายชาญชัย สุวรรณศรี
นายสมชาติ ปทมาวไล
นายสันทัด แสนทอง
นายเริงศักดิ์ เลี่ยมดี
นายเกรียงศักดิ์ บูรวัตรพิสัย
นายชูชัย พูกัน
นายจักรวาล บุญแนบ
นายปณธิ มวงฉะ
นางอรพิณ มะวิญธร
นางพิกุล ศิริเกษ
นายชูศักดิ์ ยิ่งรุงโรจน
นายธัชชัย บุตรดา
พ.ต.เลิศชาย สุจินพรัหม
นางศิริสุดา ตอชัย
พ.ต.อ.นิธิศ ปติธีรโชติ
นางสาวเพ็ญศรี นิจิตตะโล
นางกิ่งกาญจน ลุมนอก
นายคําพูน ไชยโยธา
นางสาวปรางคขวัญ ภาสดา
นางสาวณิชานันท เทียนทอง
นางจิตรลดา อรุณสถิตย
นางสาวอัมภิการ ชูโฉม

ตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
แทน ปลัดจังหวัดสุรินทร
แทน ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองแผนฯ
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร
รักษาการแทน นายอําเภอสนม
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
แทน การกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดสุรินทร
แทน ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุรินทร
นายชางโยธาชํานาญงาน
แทน สรรพากรพื้นทีส่ ุรินทร
แทน แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร
แทน ขนสงจังหวัดสุรินทร
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร
แทน คลังจังหวัดสุรินทร
แทน สัสดีจังหวัดสุรินทร
แทน สถิติจังหวัดสุรินทร
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร
หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
รักษาการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
แทน นายอําเภอบัวเชด
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
นักบริหารงานคลัง
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
ประกอบ ทรงพระ
สุนทร ทองหนูแดง
สมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
พัฒนนรี พลรักษเขตต
เสรี สมเปน
วีรชัย มิ่งพฤกษ
สุจินดา เสาสูง
ธัญญา ประสิทธิ์
โกมล จํานงคผล
คมกริช พรหมบุตร
สุรศักดิ์ เหมาะทอง
ชาญชัย สุวรรณศรี
สมชาติ ปทมาวไล
สันทัด แสนทอง
เริงศักดิ์ เลี่ยมดี
เกรียงศักดิ์ บูรวัตรพิสัย
ชูชัย พูกัน
จักรวาล บุญแนบ
ปณธิ มวงฉะ
อรพิณ มะวิญธร
พิกุล ศิริเกษ
ชูศักดิ์ ยิ่งรุงโรจน
ธัชชัย บุตรดา
พ.ต.เลิศชาย สุจินพรัหม
ศิริสุดา ตอชัย
พ.ต.อ.นิธิศ ปติธีรโชต
เพ็ญศรี นิจจิตตะโล
กิ่งกาญจน ลุมนอก
คําพูน ไชยโยธา
ปรางคขวัญ ภาสดา
ณิชานันท เทียนทอง
จิตรลดา อรุณสถิตย
อัมภิการ ชูโฉม

-๔รายชื่อผูเขารวมประชุม/หัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๓๖
๓๗
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
๗๑

นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นางสาวโชวิทย สีสด
นางสาวจันทรทิภา ทิพารัตน
นางสาวเมติยา ซื่อสัตย
นายอภิชาติ ศิริ
นายณภัทร นิภารักษ
นายพรพรหม วรรณูปถัมภ
นายสุรัตน แซโคว
นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน
จ.อ.ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
นางสาวมีนา ฉัตรเงิน
นายรัชพล เพชรจารุมาศ
นายยศภัทร งามแสง
นางสาวญาณิภัค บริบูรณ
น.ส.พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล
นางสาวอุดมพร สุขแสง
นายเกรียงไกร จุลหงส
นางสาวอัจฉรา ยอดรัก
นางสาวมธุรส สุดตลอด
นางสาวนริศรา สายยศ
นางสาวณิฐธิดา แสงชัย
นางสาววริญญา เลาหพงษ
นางสาวณัฎฐกานต นามไพลิน
นายพืชมงคล เสนาจันทร
นางสาวศาวิตรี ฉิมงาม
นางพนิดา กลิ่นสุคนธ
นางสาวธนิตตา ดีเสมอ
นางสมทรัพย ลือขุนทด
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
นางสาวสุทัศนีย เอี่ยมสีสวย
นายองอาจ พวงไพบูลย
นางสาวนฤมล ตั้งพิทกั ษไพศาล
นางอัญชลี หมอกเทพ
นายกิติภูมิ กลอมจิต
นางลฏาภา ฉันทะไท
นางสุภาพร เพ็ญพาส

ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร
พนักงานขับรถยนต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นิติกรชํานาญการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คนงานศูนยคชศึกษา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยนายชางภาพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นิติกรชํานาญการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานประสานงานชนบท
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
จันทรเพ็ญ ธนุพิลา
โชวิทย สีสด
จันทรทิภา ทิพารัตน
เมติยา ซื่อสัตย
อภิชาติ ศิริ
ณภัทร นิภารักษ
พรพรหม วรรณูปถัมภ
สุรัตน แซโคว
จิตติมา วสุนธราวัฒน
ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
มีนา ฉัตรเงิน
รัชพล เพชรจารุมาศ
ยศภัทร งามแสง
ญาณิภัค บริบูรณ
พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล

อุดมพร สุขแสง
เกรียงไกร จุลหงส
อัจฉรา ยอดรัก
มธุรส สุดตลอด
นริศรา สายยศ
ณัฐธิดา แสงชัย
วริญญา เลาหพงษ
ณัฏฐกานต นามไพลิน
พืชมงคล เสนาจันทร
ศาวิตรี ฉิมงาม
พนิดา กลิ่นสุคนธ
ธนิตตา ดีเสมอ
สมทรัพย ลือขุนทด
สุพรรณี ขาวงาม
สุทัศนีย เอี่ยมสีสวย
องอาจ พวงไพบูลย
นฤมล ตั้งพิทักษไพศาล
อัญชลี หมอกเทพ
กิติภูมิ กลอมจิต
ลฏาภา ฉันทะไท
สุภาพร เพ็ญพาส

-๕รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
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ชื่อ – สกุล
นางสาวพีรญา สุบินดี
นางณัฐวลัย มหรรทัศนพงฐ
นางสาวรัชนี ออนสมบัติ
นางสาวทรงค นึง พวงจําปา
นายอรรถพล ชองงาม
นางครองใจ ศรีงาม
นางสาวอุรัศญา พันธะศรี
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางสาวพรเพ็ญ กวางขวาง
นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นางสมศรี สุดงาม
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางวิมลรัตน ผิวบาง

ตําแหนง
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลายมือชื่อ
พีรญา สุบินดี
ณัฐวลัย มหรรทัศนพงฐ
รัชนี ออนสมบัติ
ทรงคนึง พวงจําปา
อรรถพล ชองงาม
ครองใจ ศรีงาม
อุรัศญา พันธะศรี
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
พรเพ็ญ กวางขวาง
ธมนภัทร ศิริเสริม
จีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
สมศรี สุดงาม
พวงผกา ศิลาเลิศ
พัชราภรณ ตะวันคํา
วิมลรัตน ผิวบาง

