การประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารสว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๑
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.........................................................
รายชือ่ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทรที่เขาประชุม
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
นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๒)
นายพิชิต สายแสงจันทร
เมืองสุรินทร
นายเจษฎา บุญสุข
เมืองสุรินทร
นางมยุรา เขียวหวาน
เมืองสุรินทร
นางสาวพัทธนันท อมรกาญจนวัฒน เมืองสุรินทร
นายพิเชษฐ สุทธิศริ ิวฒ
ั นะ
ปราสาท
นางจิราพร ชมบุญ
ปราสาท
นายวีรวัฒน ศรีศรยุทธ
ปราสาท
นางสาวพรนภา ธีระวงศไพศาล
ปราสาท
นายลิมปชัย อัครวงศไชย
ศีขรภูมิ
นางสาวฟารียา ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาวชไมพร ประธาน
ศีขรภูมิ
นางสาววราลักษณ แซตัง
สังขะ
นางดวงใจ ตาเลิศ
สังขะ
นางสุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ทาตูม
นายศิรชิ ัย ตันติรัตนานนท
กาบเชิง
นางสุขี ลุนนู
ชุมพลบุรี
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
รัตนบุรี
นายอุทัย ละมอมพรอม
จอมพระ
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
ลําดวน
นายเอกชัย สุธรรม
สําโรงทาบ
นายทองเจริญ ตุนทอง
โนนนารายณ
นายนิรันดร เจริญพันธ
สนม
ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ
วีรศักดิ์ โอกาสดี
พิชิต สายแสงจันทร
เจษฎา บุญสุข
มยุรา เขียวหวาน
พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
พิเชษฐ สุทธิศริ วิ ัฒนะ
จิราพร ชมบุญ
วีรวัฒน ศรีศรยุทธ
พรนภา ธีระวงศไพศาล
ลิมปชัย อัครวงศไชย
ฟารียา ประธาน
ชไมพร ประธาน
วราลักษณ แซตัง
ดวงใจ ตาเลิศ
สุรีย จุไรวรรณสุทธิ
ศิรชิ ัย ตันติรัตนานนท
สุขี ลุนนู
พรเทพ พูนศรีธนากูล
อุทัย ละมอมพรอม
วุฒิโชค เนื้อกลา
เอกชัย สุธรรม
ทองเจริญ ตุนทอง
นิรันดร เจริญพันธ

-๒รายชือ่ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ลาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ-สกุล
นางธัญพร มุง เจริญพร
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงฐ
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
นายสมัชชา รวมพัฒนา
นายคมศักดิ์ แซเตียว
นายภุชงค สุภคั วรางกูร
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน
นายณรงค มุตตะโสภา

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๑)
ชุมพลบุรี
ทาตูม
บัวเชด
ศีขรภูมิ
สังขะ
กาบเชิง
เขวาสินรินทร

หมายเหตุ

รายชือ่ คณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล
นายกิตติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายดนัย ประธาน
นายคธาวุธ มีโชค

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๓)
ประธานทีป่ รึกษานายก อบจ. สุรินทร
เลขานุการนายก อบจ. สุรินทร

ลายมือชื่อ
กิตติเมศวร รุง ธนิเกียรติ
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ดนัย ประธาน
คธาวุธ มีโชค

-๓รายชือ่ ผูเ ขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
๑
นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุรินทร
๒
นายไกรศักดิ์ วรทัต
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
๓
นางสมฤดี เทพวงศศริ ิรัตน
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๑)
๔
นางสาวเสียงพิณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๒)
๕
นายเสรี สมเปน
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
๖
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
ผูอาํ นวยการกองกิจการสภาฯ
๗
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
ผูอาํ นวยการกองคลัง
๘
นางสาวสุจินดา เสาสูง
ผูอาํ นวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
๙
นายวีรชัย มิ่งพฤกษ
ผูอาํ นวยการกองชาง
๑๐ นายธัญญา ประสิทธิ์
ผูอาํ นวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑๑ นางกิ่งกาญจน ลุม นอก
นักบริหารงานทัว่ ไประดับตน
๑๒ นายรังสรรค จันทรไทย
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
๑๓ นายชาญชัย สุวรรณศรี
นักวิทยาศาสตรการกีฬา
๑๔ นางดาวิกา เครือเนียม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
๑๕ นายบุญถิ่น มหาสาโร
แทน ผอ.สพป.สุรินทร เขต 1
๑๖ นายสมชาติ ปทมาวไล
แทน ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร
๑๗ นายปณิธิ มวงฉะ
นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
๑๘ นางสาวเพ็ญศรี นิจิตตะโล
หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
๑๙ นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
นักบริหารงานทัว่ ไประดับตน
๒๐ นางทัศนีย ทาโบราณ
ผอ.กลุมกํากับและบริหารการคลัง
๒๑ พ.ต.ท. ภูริต สุริยะ
แทน ผูบ ังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร
๒๒ นายบุญเสริม สุวรรณรัตน
สถิตจิ ังหวัดสุรินทร
๒๓ นางเพ็ญพร บุญสน
ปลัดอําเภอ
๒๔ นายสมพร ปองไว
นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ
๒๕ นายกฤษณุ เหลืองพิบลู กิจ
นายอําเภอเมืองสุรินทร
๒๖ นางปยณธิดา คงดาหลวง
ปลัดอําเภอ
๒๗ นางจิตรลดา อรุณสถิตย
นักบริหารงานการคลัง
๒๘ นางสาวเพียง นิจิตตะโล
ผูอาํ นวยการกองการศึกษาฯ
๓๐ นางทิพนภา กันยายน
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
๓๑ นายณัฐพงษ สระแกว
ชางกอสราง
๓๒ นางรุงศิรา ทวีสขุ
หัวหนาฝายการบัญชี
๓๓ นางโสภี สวายชุม
หัวหนาฝายสงเสริมอาชีพ
๓๔ นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
นักบริหารงานทัว่ ไประดับตน
๓๕ นายจักรวาล บุญแนบ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ
สุปราณี มหาพัฒนไทย
ไกรศักดิ์ วรทัต
สมฤดี เทพวงศศริ ิรัตน
เสียงพิณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

เสรี สมเปน
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
พัฒนนรี พลรักษเขตต
สุจินดา เสาสูง
วีรชัย มิ่งพฤกษ
ธัญญา ประสิทธิ์
กิ่งกาญจน ลุมนอก
รังสรรค จันทรไทย
ชาญชัย สุวรรณศรี
ดาวิกา เครือเนียม
บุญถิ่น มหาสาโร
สมชาติ ปทมาวไล
ปณิธิ มวงฉะ
เพ็ญศรี นิจิตตะโล
ธมนภัทร ศิริเสริม
ทัศนีย ทาโบราณ
ภูริต สุริยะ
บุญเสริม สุวรรณรัตน
เพ็ญพร บุญสน
สมพร ปองไว
กฤษณุ เหลืองพิบลู กิจ
ปยณธิดา คงดาหลวง
จิตรลดา อรุณสถิต
เพียง นิจิตตะโล
ทิพนภา กันยายน
ณัฐพงษ สระแกว
รุงศิรา ทวีสขุ
โสภี สวายชุม
ภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
จักรวาล บุญแนบ

-๔รายชือ่ ผูเ ขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

ชื่อ-สกุล
นางสรัญญา บุญเกื้อ
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นายสมพาด เจาะดี
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นางนันทณิภคั หมื่นหาวงศ
นางสมศรี สุดงาม
นางสาวอุรศั ญา พันธะศรี
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุง เกียรติ
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางอรุณี มาเฉี่ยว
นายอธิรชั ทิพยเทอดธนา
นายกุญชร เลือดสกุล
นางสาวปยอร ถือชัย
นายกิตภิ ูมิ กลอมจิต
นายยศภัทร งามแสง
นางสาวพรเพ็ญ กวางขวาง
นางสาวโชวิทย สีสด
นางสาววรรณปนาถ เขียมรัมย

ตําแหนง
แทน ปฏิรปู ที่ดินจังหวัด
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติงาน
หัวหนาฝายผังเมือง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
หัวหนาฝายการประชุมสภาฯ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหนาฝายงบประมาณ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรชํานาญการ
นักบริหารงานทัว่ ไประดับตน
ผูชว ยนักจัดการงานทัว่ ไป
ผูชว ยนักจัดการงานทัว่ ไป

ลายมือชื่อ
สรัญญา บุญเกื้อ
พวงผกา ศิลาเลิศ
สมพาด เจาะดี
จันทรเพ็ญ ธนุพลิ า
นันทณิภคั หมื่นหาวงศ
สมศรี สุดงาม
อุรศั ญา พันธะศรี
จีระศักดิ์ ตั้งฟุง เกียรติ
พัชราภรณ ตะวันคํา
อรุณี มาเฉี่ยว
อธิรชั ทิพยเทอดธนา
กุญชร เลือดสกุล
ปยอร ถือชัย
กิติภูมิ กลอมจิต
ยศภัทร งามแสง
พรเพ็ญ กวางขวาง
โชวิทย สีสด
วรรณปนาถ เขียมรัมย

