การประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด สุ ริน ทร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร
.........................................................
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
๒๔

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นางธัญพร มุง เจริญพร
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
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
นายสมัชชา รวมพัฒนา
ทาตูม
นายศิรชิ ัย ตันติรัตนานนท
กาบเชิง
นางสาวนันทพัชร ศิระสาระโรจน
กาบเชิง
นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
รัตนบุรี
นายอุทัย ละมอมพรอม
จอมพระ
นายคมศักดิ์ แซเตียว
บัวเชด
นายทองเจริญ ตุนทอง
โนนนารายณ
นายนิรันดร เจริญพันธ
สนม
ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ
ธัญพร มุงเจริญพร
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
สมัชชา รวมพัฒนา
ศิรชิ ัย ตันติรัตนานนท
นันทพัชร ศิระสาระโรจน
พรเทพ พูนศรีธนากูล
อุทัย ละมอมพรอม
คมศักดิ์ แซเตียว
ทองเจริญ ตุนทอง
นิรันดร เจริญพันธ

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

ชื่อ-สกุล
นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ
นายภุชงค สุภคั วรางกูร
นางศรินรัตน เตียวเจริญโสภา
นางสาวธวัลรัตน ชัยกิจยิ่งเจริญ
นายสุขี ลุนนู
นายวุฒิโชค เนื้อกลา
นายเอกชัย สุธรรม
นายณรงค มุตตะโสภา

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๑)
ศีขรภูมิ
สังขะ
ชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี
ลําดวน
สําโรงทาบ
เขวาสินรินทร

หมายเหตุ

รายชือ่ คณะผูบริหารเขารวมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ-สกุล
นายกิตติเมศวร รุงธนิเกียรติ
นายตั้งจดิษฐ สภารัตน
นายดนัย ประธาน
นางปทิดา ตันติรัตนานนท
นายสมศักดิ์ ประธาน
นายปุณยวัฒน สนใจ
นายฤทธิชัย สุรพงษพิวฒ
ั นะ

ตําแหนงสมาชิกสภา อบจ.
เขต อําเภอ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๓)
ประธานทีป่ รึกษา นายก อบจ. สุรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก อบจ.สุรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก อบจ.สุรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก อบจ.สุรินทร
เลขานุการนายก อบจ.สุรินทร

ลายมือชื่อ
กิตติเมศวร รุง ธนิเกียรติ
ตั้งจดิษฐ สภารัตน
ดนัย ประธาน
ปทิดา ตันติรัตนานนท
สมศักดิ์ ประธาน
ปุณยวัฒน สนใจ
ฤทธิชัย สุรพงษพวิ ัฒนะ

-๓รายชือ่ หัวหนาสวนราชการและขาราชการเขารวมประชุม
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
32
33
34
35

ชื่อ-สกุล
นางสาวสิฏฐณิชภา กลีบเอ็จ
นายไกรศักดิ์ วรทัต
นางสมฤดี เทพวงศศริ ิรัตน
นายเสรี สมเปน
นางจุฬาลักษณ สืบนุการณ
นางพัฒนนรี พลรักษเขตต
นางสาวสุจินดา เสาสูง
นายวีรชัย มิ่งพฤกษ
นายธัญญา ประสิทธิ์
นางสาวเพียง นิจิตตะโล
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางนันทณิภคั หมื่นหาวงศ
นางจิรภา มุงมา
นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นายพงษศักดิ์ สายยศ
นางสงกรานต วงษา
นายยุทธชัย นพพิบลู ย
นายชาญชัย สุวรรณศรี
นางทัศนีย ทาโบราณ
นายสมชาติ ปทมาวไล
นางเพ็ญแข บุญสน
นางนกชรัศมิ์ คํางาม
นพพร อารียว ัฒนานนท
นายดุษฎี ดวงใจ
นางอรพิณ มะวิญธร
พ.ต.อ. ยศวัจน งามสงา
นางโสภี สวายชุม
นางรุงศิรา ทวีสขุ
นางทิพนภา กันยายน
นายวันชัย คําพาวงศ
นางภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
นางสาวอรทัย บุญตนัย
นางสาวจันทรเพ็ญ ธนุพิลา
นางสาวณัฐกาญจน ศรีพัชร
นางพวงผกา ศิลาเลิศ

ตําแหนง
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุรินทร
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (๑)
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูอาํ นวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอาํ นวยการกองคลัง
ผูอาํ นวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผูอาํ นวยการกองชาง
ผูอาํ นวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูอาํ นวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ ไป
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ.สุรินทร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร
หัวหนาฝายเครื่องจักรกล
แทน สถิตจิ ังหวัด
แทน สสจ.สุรินทร
เจาหนาที่วทิ ยาศาสตร
แทน คลังจังหวัดสุรินทร
แทน ปศุสัตวจังหวัดสุรินทร
ปลัดอําเภอ
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ
พว.ชํานาญการพิเศษ
ปลัดอาวุโส
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร
ผูกาํ กับการ สภ.เมืองสุรินทร
หัวหนาฝายสงเสริมอาชีพ
หัวหนาฝายการบัญชี
หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ
แทน ผอ.สพป.สุรินทร เขต 1
นักบริหารงานทัว่ ไประดับตน
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
แทน ที่ดินจังหวัดสุรินทร
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ
สิฏฐณชิ ภา กลีบเอ็จ
ไกรศักดิ์ วรทัต
สมฤดี เทพวงศศริ ิรัตน
เสรี สมเปน
จุฬาลักษณ สืบนุการณ
พัฒนนรี พลรักษเขตต
สุจินดา เสาสูง
วีรชัย มิ่งพฤกษ
ธัญญา ประสิทธิ์
เพียง นิจิตตะโล
พัชราภรณ ตะวันคํา
นันทณิภคั หมื่นหาวงศ
จิรภา มุงมา
ชูชพี ยินดีฉัตร
พงษศักดิ์ สายยศ
สงกรานต วงษา
ยุทธชัย นพพิบลู ย
ชาญชัย สุวรรณศรี
ทัศนีย ทาโบราณ
สมชาติ ปทมาวไล
เพ็ญแข บุญสน
นกชรัศมิ์ คํางาม
นพพร อารียว ัฒนานนท
ดุษฎี ดวงใจ
อรพิณ มะวิญธร
ยศวัจน งามสงา
โสภี สวายชุม
รุงศิรา ทวีสขุ
ทิพนภา กันยายน
วันชัย คําพาวงศ
ภัสธารีย ธีรเสรีวงศ
อรทัย บุญตนัย
จันทรเพ็ญ ธนุพลิ า
ณัฐกาญจน ศรีพชั ร
พวงผกา ศิลาเลิศ

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

ชื่อ-สกุล
นายจักรวาล บุญแนบ
นางวิมลรัตน ผิวบาง
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุง เกียรติ
นางสมศรี สุดงาม
นางกิ่งกาญจน ลุม นอก
นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
นายอธิรชั ทิพยเทอดธนา
นางอรุณี มาเฉี่ยว
นายกิตภิ ูมิ กลอมจิต
นางสาวรัชนี ออนสมบัติ
นางสาวลลิตภัทร ไทยดี
นางสาวสุมาลี น้าํ ใจดี
นางสาววันวิสา ผลแมน
นางสาวโชวิทย สีสด
นางสาวอุรศั ญา พันธะศรี
นางสาววิสาขา ศรีแกว

ตําแหนง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
นักบริหารงานทัว่ ไประดับตน
นักบริหารงานทัว่ ไประดับตน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํ นาญงาน
ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ
ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ
ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ
ผูชว ยนักจัดการงานทัว่ ไป
ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ
ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
จักรวาล บุญแนบ
วิมลรัตน ผิวบาง
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุง เกียรติ
สมศรี สุดงาม
กิ่งกาญจน ลุมนอก
ธมนภัทร ศิริเสริม
อธิรชั ทิพยเทอดธนา
อรุณี มาเฉี่ยว
กิติภูมิ กลอมจิต
รัชนี ออนสมบัติ
ลลิตภัทร ไทยดี
สุมาลี น้าํ ใจดี
วันวิสา ผลแมน
โชวิทย สีสด
อุรศั ญา พันธะศรี
วิสาขา ศรีแกว

