การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา 1๔.0๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (ชั้น ๒)
..........................................................
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

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (2)
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นายสมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
เมืองสุรินทร
นางมยุรา เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นายประยุทธ เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นายพิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
ปราสาท
นางจิราพร ชมบุญ
ปราสาท
นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
ปราสาท
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล ปราสาท
นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ศีขรภูมิ
นายภุชงค สุภัควรางกูร
ศีขรภูมิ
นางสาวฟารียา ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาวชไมพร ประธาน
ศีขรภูมิ
นางดวงใจ ตาเลิศ
สังขะ
นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ทาตูม
นายสมัชชา รวมพัฒนา
ทาตูม
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท
กาบเชิง
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน กาบเชิง
นายสุขี ลุนนู
ชุมพลบุรี
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
รัตนบุรี
นายอุทัย ละมอมพรอม
จอมพระ
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
ลําดวน
นายเอกชัย สุธรรม
สําโรงทาบ
นายทองเจริญ ตุนทอง
โนนนารายณ
นายนิรันดร เจริญพันธ
สนม
นายณรงค มุตตะโสภา
เขวาสินรินทร
ชื่อ-สกุล

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

-2รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ลาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน เมืองสุรินทร
สังขะ
นางสาววราลักษณ แซตัง
สังขะ
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
ชุมพลบุรี
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
บัวเชด
นายคมศักดิ์ แซเตียว
พนมดงรัก
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
๕
๖

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายสุริยะ รวมพัฒนา
นายเกรียงไกร วงศวิบูลยเศรษฐ
นายดนัย ประธาน
นายฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๒)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๓)
ประธานทีป่ รึกษานายก อบจ.สุรินทร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
กิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
สุริยะ รวมพัฒนา
เกรียงไกร วงศวิบูลยเศรษฐ
ดนัย ประธาน
ฤทธิชัย สุรพงษพิวัฒนะ

-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
นายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ
นายไกรศักดิ์ วรทัต
นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน

ตําแหนง

แทน ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
น.ส.เสียงพิณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา รองปลัด อบจ.สร. รก.แทนหัวหนาสํานักปลัดฯ
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
นางพัฒนนรีย พลรักษเขตต
ผูอํานวยการกองคลัง
นายวัชระ วัฒนกุล
ผูอํานวยการกองชาง
นางสาวสุจินดา เสาสูง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
นายสนั่น วรินทราวาท
นายอําเภอเมืองสุรินทร
นางสาวประนอม เอื้อเฟอกลาง
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นางสาววรณัน เจริญศิริ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นายกุญชร เลือดสกุล
นักบริหารงานนโยบายและแผนฯ
พ.ต.ท.หญิงปาริชาติ สุประดิษฐ รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.สุรินทร
นายสมพาด เจาะดี
นายชางโยธา
นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
นักบริหารงานทั่วไป ๗
นายคงกฤช แยมศรี
แทน นายอําเภอจอมพระ
นางสังวรณ มานิตย
หัวหนาฝายพัฒนารายได
นางจิตรลดา อรุณสถิต
หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ
นางรุงศิรา ทวีสุข
หัวหนาฝายการบัญชี
นายสุพร หาสุข
หัวหนาฝายปฏิบัติการสถิติ
นายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์
ขนสงจังหวัดสุรินทร
นายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม นวค.ปก.สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร
นายศุภรัฐ พูนกลา
รก.สสจ.สุรินทร
นายขุมพร สุมมาตร
ปลัดอําเภอ
นายสมศักดิ์ มีสิทธิ์
นายชางโยธาชํานาญงาน (แทน)
นายจักรวาล บุญแนบ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นางรุงนภา นิยาตรานนท
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางสาวพรเพ็ญ กวางขวาง
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวเพียง นิจิตตะโล
นักบริหารงานทั่วไป
นายนิคม นราพจนวงศ
รอง ผอ.แขวงฯ
นางสาวจันทรนิภา ทิพารัตน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
น.ส.พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล คนงานศูนยคชศึกษา
นายศุภวัฒน ทวีสุข
หัวหนาฝายอาคารฯ
นางวนิดา รุงเรือง
เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
เจาพนักงานธุรการ ๖ว

ลายมือชื่อ
นิติศักดิ์ สมอารยพงศ
ไกรศักดิ์ วรทัต
สมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
เสียงพิณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

จุฬาลักษณ สืบนุการณ
พัฒนนรีย พลรักษเขตต
วัชระ วัฒนกุล
สุจินดา เสาสูง
สนั่น วรินทราวาท
ประนอม เอื้อเฟอกลาง
วรณัน เจริญศิริ
กุญชร เลือดสกุล
ปาริชาติ สุประดิษฐ
สมพาด เจาะดี
ธมนภัทร ศิริเสริม
คงกฤช แยมศรี
สังวรณ มานิตย
จิตรลดา อรุณสถิต
รุงศิรา ทวีสุข
สุพร หาสุข
อดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์
ประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม

ศุภรัฐ พูนกลา
ขุมพร สุมมาตร
สมศักดิ์ มีสิทธิ์
จักรวาล บุญแนบ
รุงนภา นิยาตรานนท
พรเพ็ญ กวางขวาง
เพียง นิจิตตะโล
นิคม นราพจนวงศ
จันทรนิภา ทิพารัตน
พิฃตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล

ศุภวัฒน ทวีสุข
วนิดา รุงเรือง
จันทรเพ็ญ ธนุพิลา

-๔รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
55
56
57
58
59
60
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นางสุภาพร เพ็ญพาส
นางสาวณัฐชยา คุณนาม
นางเพ็ญศรี โสรกนิษฐ
นางสาวนิภาพร ทุมไมล
นายกัมปนาท ทัดศรี
นางสาวอาภาวดี กลาเชี่ยว
นางสาวลลิตภัทร ชัยพินิจ
นางวิมลรัตน ผิวบาง
นางสมศรี สุดงาม
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นางสาวอุรัศญา พันธะศรี
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางสมทรัพย ลือขุนทด
นายอธิรัช ทิพยเทอดธนา
นายกิติภูมิ กลอมจิต
นางอัญชลี หมอกเทพ
นางสาวนฤมล ตั้งพิทกั ษไพศาล
นางสุจิตรา พรมนิล
นายองอาจ พวงไพบูลย
นางลฎาภา ฉันทะไท
นางอรุณี มาเฉี่ยว
นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
นางสาวญาณิภัค บริบูรณ
นางสาวณัฏฐกานต นามไพลิน
นางสาวมีนา ฉัตรเงิน
นางวัลภา นามคํา
นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน
นายสุรัตน แซโคว
จ.อ.ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
นายพืชมงคล เสนาจันทร
นางสาวศาวิตรี ฉิมงาม
นายอภิชาติ ศิริ
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
นางสาวโชวิทย สีสด
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา

ตําแหนง
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๔
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๕
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักบริหารงานทั่วไป ๖
พนักงานประสานงานชนบท
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๔
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๕
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๕
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ว
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถ
เจาพนักงานธุรการ
นิติกร
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๔

ลายมือชื่อ
สุภาพร เพ็ญพาส
ณัฐชยา คุณนาม
เพ็ญศรี โสรกนิษฐ
นิภาพร ทุมไมล
กัมปนาท ทัดศรี
อาภาวดี กลาเชี่ยว
ลลิตภัทร ชัยพินิจ
วิมลรัตน ผิวบาง
สมศรี สุดงาม
พวงผกา ศิลาเลิศ
อุรัศญา พันธะศรี
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
สมทรัพย ลือขุนทด
อธิรัช ทิพยเทอดธนา
กิติภูมิ กลอมจิต
อัญชลี หมอกเทพ
นฤมล ตั้งพิทักษไพศาล
สุจิตรา พรมนิล
องอาจ พวงไพบูลย
ลฎาภา ฉันทะไท
อรุณี มาเฉี่ยว
ภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
ญาณิภัค บริบูรณ
ณัฏฐกานต นามไพลิน
มีนา ฉัตรเงิน
วัลภา นามคํา
จิตติมา วสุนธราวัฒน
สุรัตน แซโคว
ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
พืชมงคล เสนาจันทร
ศาวิตรี ฉิมงาม
อภิชาติ ศิริ
สุพรรณี ขาวงาม
โชวิทย สีสด
พัชราภรณ ตะวันคํา

