การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
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
๓๑

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (1)
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (2)
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นายสมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
เมืองสุรินทร
นางมยุรา 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
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน กาบเชิง
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ ชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี
นายสุขี ลุนนู
รัตนบุรี
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
จอมพระ
นายอุทัย ละมอมพรอม
บัวเชด
นายคมศักดิ์ แซเตียว
ลําดวน
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
สําโรงทาบ
นายเอกชัย สุธรรม
โนนนารายณ
นายทองเจริญ ตุนทอง
สนม
นายนิรันดร เจริญพันธ
เขวาสินรินทร
นายณรงค มุตตะโสภา
ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ
นางธัญพร มุงเจริญพร
ธนิสร มหรรทัศนพงศ
วีรศักดิ์ โอกาสดี
พิชิต สายแสงจันทร
เจษฎา บุญสุข
สมศักดิ์ ตรองอุดมสกุล
มยุรา 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
นันทพัชร ศิระสาระโรจน
ธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
สุขี ลุนนู
พรเทพ พูนศรีธนากูล
อุทัย ละมอมพรอม
คมศักดิ์ แซเตียว
วุฒิโชค เนื้อกลา
เอกชัย สุธรรม
ทองเจริญ ตุนทอง
นิรันดร เจริญพันธ
ณรงค มุตตะโสภา

-2รายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ที่ลาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
นายประยุทธ เขียวหวาน
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
เมืองสุรินทร
สังขะ
กาบเชิง

หมายเหตุ

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายดนัย ประธาน
นายสมศักดิ์ ประธาน
นายณรงค ซอนกลิ่น

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๑)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๓)
ประธานทีป่ รึกษานายก อบจ.สุรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.สุรินทร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
กิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ดนัย ประธาน
สมศักดิ์ ประธาน
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
นางสาววนิภา สารัญย
นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นายเสรี สมเปน
นางสาวสุจินดา เสาสูง
นายธัญญา ประสิทธิ์
นายพีรเดช สายแกว
นายโชควัตร ภูรินทรณัฐภูมิ
นางสาวณัฐธยาน กัลยา
พญ. พรรณวดี สารานวกรู
นายชัชชัย บุตรดา
นางอรุณรัตน ชิงชนะ
นายจักรินทร สิรินทรภูมิ
นางอรพิณ มะวิญธร
นายสุรศักดิ์ สมพัว
นางสาวเพ็ญศรี นิจิตตะโล
นางสาวเพียง นิจิตตะโล
นางทิพนภา กันยายน
นางณปภัสร จึงสุวัฒนานนท
นายสุพร หาสุข
นางกิ่งกาญจน ลุมนอก
นางธัญญาณัฎฐ ศิริมาก
นางสาวสิริพร ณ อุบล
นายชยพล กองปองเปน
นางสาวนิตติญ แสนสุด
ร.ต.ท.สุทิน สุวรรณวงศ
นายสมพาด เจาะดี
นางสาวพีรญา สุบินดี
นางครองใจ ศรีงาม
นายอรรถพล ชองงาม
จ.อ.ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
นางณัฐวลัย มหรรทัศนพงฐ
นางนิตยา รุงเรือง
นางสาวรัชนี ออนสมบัติ
นางสาวทรงคนึง พวงจําปา

ตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร (๓)
ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร (แทน)
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนฯ
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
เกษตรจังหวัดสุรินทร (แทน)
หัวหนากลุมสงเสริมการประมง
นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ สนง.พาณิชยจงั หวัด
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร (แทน)
คลังจังหวัดสุรินทร (แทน)
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร (แทน)
เลขานุการรองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร (แทน)
หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
หัวหนาฝายประชาสัมพันธและการทองเที่ยว
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายปฏิบัติการสถิติ
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน
ทองถิ่น อ.ปราสาท แทน นายอําเภอปราสาท
จนท.จัดหาประโยชนปฏิบัติการ
สภ.เมืองสุรินทร (แทน)
นายชางโยธา
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ
ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
วนิภา สารัญย
สมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
พัฒนนรี พลรักษเขตต
เสรี สมเปน
สุจินดา เสาสูง
ธัญญา ประสิทธิ์
พีรเดช สายแกว
โชควัตร ภูรินทรณัฐภูมิ
ณัฐธยาน กัลยา
พรรณวดี สารานวกรู
ชัชชัย บุตรดา
อรุณรัตน ชิงชนะ
จักรินทร สิรินทรภูมิ
อรพิณ มะวิญธร
สุรศักดิ์ สมพัว
เพ็ญศรี นิจิตตะโล
เพียง นิจิตตะโล
ทิพนภา กันยายน
ณปภัสร จึงสุวัฒนานนท
สุพร หาสุข
กิ่งกาญจน ลุมนอก
ธัญญาณัฎฐ ศิริมาก
สิริพร ณ อุบล
ชยพล กองปองเปน
นิตติญ แสนสุด
สุทิน สุวรรณวงศ
สมพาด เจาะดี
พีรญา สุบินดี
ครองใจ ศรีงาม
อรรถพล ชองงาม
ภาณุพงศ ดีสวัสดิ์
ณัฐวลัย มหรรทัศนพงฐ
นิตยา รุงเรือง
รัชนี ออนสมบัติ
ทรงคนึง พวงจําปา

-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

นางจิตรลดา อรุณสถิตย
นายชานนท วันเพ็ญ
นางศมนวรรณ นักเสียง
นางวารินทิพย สะปะ
นางสาวนรินทิภา พันธนา
นางสาวอุดมพร สุขแสง
นางสาวปาริชาติ เหมือนพรอม
นางสาวณัฐกฤตา ประสบ
นางสาวศาวิตรี ฉิมมา
นางสาวญาณิภัค บริบูรณ
นายรัชพล เพชรจารุมาศ
นางสาวจันทรนิภา ทิพารัตน
นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน
นางภนิดา หัตถกิจ
นางสาวชลธิชา นึกรัมย
นางสาวณัฐธิดา แสงชัย
นายเกรียงไกร จุลหงส
นางสาวนริศรา สายยศ
นางสาวณัฎฐกานต นามไพลิน
นางสาวณิชานันท เทียนทอง
นางสาวปรางคขวัญ ภาสดา
น.ส.พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล
นางสุภาพร เพ็ญพาส
นายเกรียงไกร แซภู
นางสาววริญญา เลาหพงษ
นางสาวโชวิทย สีสด
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นางวิมลรัตน ผิวบาง
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นางสาวอุรัศญา พันธะศรี

ตําแหนง
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
ผูชวยนายชางภาพ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
คนงานศูนยคชศึกษา
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
หัวหนาฝายการประชุมสภาฯ
นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
จิตรลดา อรุณสถิตย
ชานนท วันเพ็ญ
ศมนวรรณ นักเสียง
วารินทิพย สะปะ
นรินทิภา พันธนา
อุดมพร สุขแสง
ปาริชาติ เหมือนพรอม
ณัฐกฤตา ประสบ
ศาวิตรี ฉิมมา
ญาณิภัค บริบูรณ
รัชพล เพชรจารุมาศ
จันทรนิภา ทิพารัตน
จิตติมา วสุนธราวัฒน
ภนิดา หัตถกิจ
ชลธิชา นึกรัมย
ณัฐธิดา แสงชัย
เกรียงไกร จุลหงส
นริศรา สายยศ
ณัฎฐกานต นามไพลิน
ณิชานันท เทียนทอง
ปรางคขวัญ ภาสดา
พีชตชญาณ ฐิติกานตโภคินกุล
สุภาพร เพ็ญพาส
เกรียงไกร แซภู
วริญญา เลาหพงษ
โชวิทย สีสด
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
พัชราภรณ ตะวันคํา
พวงผกา ศิลาเลิศ
วิมลรัตน ผิวบาง
จีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
อุรัศญา พันธะศรี

