การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ครั้งที่ 2
วันที่ 2๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ 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
24

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

ลายมือชื่อ
ธัญพร มุงเจริญพร
วีรศักดิ์ โอกาสดี
พิชิต สายแสงจันทร
เจษฎา บุญสุข
มยุรา เขียวหวาน
พัทธนันท อมรกาญจนวัฒน
พิเชษฐ สุทธิศิริวัฒนะ
จิราพร ชมบุญ
วีรวัฒน ศรีศรยุทธ
พรนภา ธีระวงศไพศาล
ลิมปชัย อมรศักยะ
ฟารียา ประธาน
ดวงใจ ตาเลิศ
สุรีย จุไรวรรณสุทธิ
สมัชชา รวมพัฒนา
ศิริชัย ตันติรัตนานนท
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
๗
๘

ชื่อ-สกุล
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงฐ
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นายภุชงค สุภัควรางกูร
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
นางสาวชไมพร ประธาน
นางสาววราลักษณ แซตัง
นายคมศักดิ์ แซเตียว

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
รองประธานสภาฯ
สังขะ
ศีขรภูมิ
กาบเชิง
ชุมพลบุรี
ศีขรภูมิ
สังขะ
บัวเชด

หมายเหตุ

รายชื่อคณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายกิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
นายสุริยะ รวมพัฒนา
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายดนัย ประธาน
นายปุณยวัฒน สนใจ

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (1)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (2)
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (๓)
ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.สุรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก อบจ.สุรินทร

ลายมือชื่อ
กิติเมศวร รุงธนิเกียรติ
กิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ
สุริยะ รวมพัฒนา
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ดนัย ประธาน
ปุณยวัฒน สนใจ

-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
นายโชคดี อมรวัฒน
นายไกรศักดิ์ วรทัต
นางสมฤดี เทพวงศศิรริ ัตน
นายเสรี สมเปน
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นายวีรชัย มิ่งพฤกษ
นายกุญชร เลือดสกุล
นางสาวเพียง นิจิตตะโล
นางกิ่งกาญจน ลุมนอก
นางนันทณิภัค หมื่นหาวงศ
นางวิมลรัตน ผิวบาง
นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นายสําเนือน มีแกว
นายวรทิตย อภิวัชรารัตน
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นางสาวนริศรา สายยศ
นายพฤกษ แกวสุข
นายรังสรรค จันทรไทย
ร.ต.ทํามา มั่นใจ
นายชาญชัย สุวรรณศรี
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นายพรชัย ผาคํา
นายสมพาด เจาะดี
นายจักรวาล บุญแนบ
นางสาวกาญจนา ลิขสิทธิ์
นายเขมทัต วรรณสัย
นางปยณธิดา คงคาหลวง
นางรุงศิรา ทวีสุข
นางวรรณภา เอ็นดู
นายอนุชา ชาญประโคน
นางสาวอรทัย บุญตนัย
นางศิริรัตน แกวประเสริฐ
นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
นายศิวเทพ วงศพรหม

ตําแหนง

ลายมือชื่อ
โชคดี อมรวัฒน
รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร (1)
ไกรศักดิ์ วรทัต
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
สมฤดี เทพวงศศิริรัตน
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด (1)
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เสรี สมเปน
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ
พัฒนนรี พลรักษเขตต
ผูอํานวยการกองคลัง
วีรชัย มิ่งพฤกษ
ผูอํานวยการกองชาง
กุญชร เลือดสกุล
รก.ผูอํานวยการกองแผนฯ
เพียง นิจิตตะโล
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กิ่งกาญจน ลุมนอก
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
นันทณิภัค หมื่นหาวงศ
หัวหนาฝายการประชุมสภาฯ
วิมลรัตน ผิวบาง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พวงผกา ศิลาเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สําเนือน มีแกว
นักการภารโรง
วรทิตย อภิวัชรารัตน
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
จีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นริศรา สายยศ
ผูชวยนายชางภาพ
พฤกษ แกวสุข
นายชางโยธาอาวุโส
รังสรรค จันทรไทย
แทน อธิการบดี ม.ราชภัฎสุรินทร
ทํามา มั่นใจ
แทน สัสดีจงั หวัดสุรินทร
ชาญชัย สุวรรณศรี
นักวิทยาศาสตรการกีฬา
จันทรเพ็ญ ธนุพิลา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พรชัย ผาคํา
แทน ธนารักษพื้นที่สุรินทร
สมพาด เจาะดี
หัวหนาฝายผังเมือง
จักรวาล บุญแนบ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
กาญจนา ลิขสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ
เขมทัต วรรณสัย
ปลัดอําเภอ
ปยณธิดา คงคาหลวง
ปลัดอําเภอ
รุงศิรา ทวีสุข
หัวหนาฝายการบัญชี
วรรณภา เอ็นดู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
อนุชา ชาญประโคน
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
อรทัย บุญตนัย
แทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร
ศิริรัตน แกวประเสริฐ
นวก.สส.ชํานาญการ
ภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
ศิวเทพ วงศพรหม
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ

-๔รายชื่อผูเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการและขาราชการ
ลําดับที่
๓6
๓7
๓8
39
40
41
42

ชื่อ – สกุล
นายอิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ
พ.ต.ต.ปุณยพงศ เลิศมัลลิกาพร
นายองอาจ พวงไพบูลย
นางเพ็ญศรี เรืองพรเจริญ
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางสมศรี สุดงาม
นางสาวพรเพ็ญ กวางขวาง

ตําแหนง
สวท.สุรินทร
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรเมืองสุรินทร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
หัวหนาฝายการเงิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน

ลายมือชื่อ
อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ
ปุณยพงศ เลิศมัลลิกาพร
องอาจ พวงไพบูลย
เพ็ญศรี เรืองพรเจริญ
พัชราภรณ ตะวันคํา
สมศรี สุดงาม
พรเพ็ญ กวางขวาง

