
" "

นางสาวนิภา ประชีพฉาย
หัวหน ้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นําข ้าราชการ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํา ”

26 มีนาคม 2562 ณ วัดหนองยาวใต ้ ตําบลหนองยาว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ร ้องเรียน ร้องทุกข์  พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก

บริการให้ความร ู้ ตามโครงการห้องสมุดเ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี

ไป  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนมีนาคม 2562



��¡ÒÃÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢�Íµ¡Å§ÃÐËÇ�Ò§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢�Íµ¡Å§ÃÐËÇ�Ò§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
¡ÑºâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐ¾Ø·¸ºÒ·¡ÑºâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐ¾Ø·¸ºÒ· ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ��

นายกองค์การนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  และนายทศพร  ศิริโสภิตกุล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  และนายทศพร  ศิริโสภิตกุล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล

พระพุทธบาทพระพุทธบาท ลงนามบันทึกข ้อตกลงการรับเงินอุดหนุนลงนามบันทึกข ้อตกลงการรับเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ 25622562

อัตราการเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิต ของผู้ ป่วยศัลยกรรมประสาทและผู้ ป่วยศัลยกรรมออร์ของผู้ ป่วยศัลยกรรมประสาทและผู้ ป่วยศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์โธปิดิกส์
สามารถกลับไปใช ้ชีวิตได้เป็นปกติสามารถกลับไปใช ้ชีวิตได้เป็นปกติ ลดค่าใช ้จ่ายในการส่งต่อผู้ ป่วย  และสามารถให้บริการลดค่าใช ้จ่ายในการส่งต่อผู้ ป่วย  และสามารถให้บริการ

ตรวจวินิจฉัย รักษตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด บําบัดา ผ่าตัด บําบัด ผู้ ป่วยวิกฤติเด็ก  ผู้ ป่วยศัลยกรรม  ผู้ ป่วยด้านเวชศาสตร์ผู้ ป่วยวิกฤติเด็ก  ผู้ ป่วยศัลยกรรม  ผู้ ป่วยด้านเวชศาสตร์
ปลอดภัย  มีมาตรฐาน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การปลอดภัย  มีมาตรฐาน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การ

55
มีนาคมมีนาคม 25622562 ณ ห้องประณ ห้องประ 22 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ฉบับเดือนมีนาคม 2562



��� ÇÑ¹ÁÒµÃ°Ò¹½�Á×ÍáÃ§§Ò¹áË�§ªÒµÔÇÑ¹ÁÒµÃ°Ò¹½�Á×ÍáÃ§§Ò¹áË�§ªÒµÔÇÑ¹ÁÒµÃ°Ò¹½�Á×ÍáÃ§§Ò¹áË�§ªÒµÔ ���

¹ÒÂÊØ¨Ô¹  ºØÁÒàÅÔÈ ÃÍ§»ÅÑ´Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ¹ÒÂÊØ¨Ô¹  ºØÁÒàÅÔÈ ÃÍ§»ÅÑ´Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ ¾Ã�ÍÁ �́ÇÂËÑÇË¹�ÒÊ�Ç¹ÃÒª¡ÒÃ¾Ã�ÍÁ �́ÇÂËÑÇË¹�ÒÊ�Ç¹ÃÒª¡ÒÃ
¢�ÒÃÒª¡ÒÃ  ¾¹Ñ¡§Ò¹à �̈ÒË¹�Ò·Õèã¹ÊÑ§¡Ñ´Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ Ã�ÇÁ»ÃÐ¡Íº¾Ô̧ Õ¢�ÒÃÒª¡ÒÃ  ¾¹Ñ¡§Ò¹à �̈ÒË¹�Ò·Õèã¹ÊÑ§¡Ñ´Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ Ã�ÇÁ»ÃÐ¡Íº¾Ô̧ Õ
áÅÐÇÒ§¾Ò¹¾Ø�Á¶ÇÒÂÃÒªÊÑ¡¡ÒÃÐË¹�Ò¾ÃÐºÃÁ©ÒÂÒÅÑ¡É³�¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃáÅÐÇÒ§¾Ò¹¾Ø�Á¶ÇÒÂÃÒªÊÑ¡¡ÒÃÐË¹�Ò¾ÃÐºÃÁ©ÒÂÒÅÑ¡É³�¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·Ã

ÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ ǾÅÂà´ªÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ ǾÅÂà´ª ��¾ÃÐºỐ ÒáË�§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃª�Ò§ä·Â¾ÃÐºỐ ÒáË�§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃª�Ò§ä·Â�� à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹ÁÒµÃ½�Á×ÍáÃ§§Ò¹áË�§ªÒµÔà¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹ÁÒµÃ½�Á×ÍáÃ§§Ò¹áË�§ªÒµÔ
àÁ×èÍÇÑ¹·ÕèàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 22 ÁÕ¹Ò¤ÁÁÕ¹Ò¤Á 25622562 ³ Ë�Í§»ÃÐªØÁÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ³ Ë�Í§»ÃÐªØÁÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
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��ÇÑ¹·�Í§¶Ôè¹ä·ÂÇÑ¹·�Í§¶Ôè¹ä·Â »ÃÐ¨íÒ»�»ÃÐ¨íÒ»� 25622562��

บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ข ้าราชการพร้อมด้วยผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ข ้าราชการ
พนักงานพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ร่วมวางพานพุ ่มและประกอบพีธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพร่วมวางพานพุ ่มและประกอบพีธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ประจําปีประจําปี 25622562 1818 มีนาคมมีนาคม 25622562

ณ ห้องประช ุมศาลากลางจังหวัดสระบุรีณ ห้องประช ุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ฉบับเดือนมีนาคม 2562



� â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ »ÃÐ í̈Ò»�§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 �

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 6 – 9 มีนาคม 2562 โดยศึกษาดูงาน
ด้านการแก้ไขผักตบชวา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร  ศึกษาดูงาน

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วยฮอ่งไคร้

อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสร้างถนนยางพารา
ซอยซีเมนต์  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานด้านการกําจัดขยะ

มูลฝอยแบบครบวงจร  ณ เทศบาลตําบลแม่สาย  อําเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
โดยผู้ เขา้ศึกษาดูงานไ

ฉบับเดือนมีนาคม 2562



�¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¨ÔµÍÒÊÒ ·íÒ¤ÇÒÁ Ṍ �́ÇÂËÑÇã¨� Ã�ÇÁÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ »ÃÑºÀÙÁÔ·ÑÈ¹� Ñ̈´¡ÒÃ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂã¹¾×é¹·Õè
¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ »ÃÐ í̈Ò»� 2562

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ Ñ̈´¡Ô̈ ¡ÃÃÁÊÒ¸ÒÃ³Ð»ÃÐâÂª¹� â¤Ã§¡ÒÃ �¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¨ÔµÍÒÊÒ
·íÒ¤ÇÒÁ Ṍ �́ÇÂËÑÇã¨� Ã�ÇÁÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ »ÃÑºÀÙÁÔ·ÑÈ¹� Ñ̈´¡ÒÃ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂã¹¾×é¹·Õè

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 25 ÁÕ¹Ò¤Á 2562 â´ÂÁÕºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ ¾Ã�ÍÁ �́ÇÂ¡ÅØ�Á¾ÅÑ§
à¤Ã×Í¢�ÒÂ¨ÔµÍÒÊÒ à¢�ÒÃ�ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ»ÃÐÁÒ³ 200 ¤¹  à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·Õè ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´

áÅÐÊÀÒ¾áÇ´Å�ÍÁ ¢Í§ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õèã¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹ Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ
Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒÏ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�ÊÒ¸ÒÃ³Ð ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà»�¹ÃÐàºÕÂº àÃÕÂºÃ�ÍÂ ÊÐÍÒ´ ÊÇÂ§ÒÁ

ฉบับเดือนมีนาคม 2562



»ÃÐ¡ÒÈÊ§¡ÃÒ¹µ� ¨ØÅÈÑ¡ÃÒª 1381 ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2562
»�¡Ø¹ àÍ¡È¡ ¨Ñ¹·Ã¤µÔà»�¹ »¡µÔÁÒÊ »¡µÔÇÒÃ ÊØÃÔÂ¤µÔà»�¹ »¡µÔÊØÃ·Ô¹

»ÃÐ¡ÒÈà»�¹·Ò§¡ÒÃ ¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µ� »�»ÃÐ¡ÒÈà»�¹·Ò§¡ÒÃ ¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µ� »� 22556622 ¹ÒÁÇ�Ò¹ÒÁÇ�Ò ““·Ø§ÊÐà·ÇÕ·Ø§ÊÐà·ÇÕ”” àÊ ḉ¨ÁÒàË¹×ÍËÅÑ§¤ÃØ± ¹éíÒ§ÒÁ¾Í ṌàÊ ḉ¨ÁÒàË¹×ÍËÅÑ§¤ÃØ± ¹éíÒ§ÒÁ¾Í Ṍ
½�ÒÂâËÃ¾ÃÒËÁ³� ¡Í§¾ÃÐÃÒª¾Ô̧ Õ ÊíÒ¹Ñ¡¾ÃÐÃÒªÇÑ§ ä �́ÍÍ¡»ÃÐ¡ÒÈÊ§¡ÃÒ¹µ� »�½�ÒÂâËÃ¾ÃÒËÁ³� ¡Í§¾ÃÐÃÒª¾Ô̧ Õ ÊíÒ¹Ñ¡¾ÃÐÃÒªÇÑ§ ä �́ÍÍ¡»ÃÐ¡ÒÈÊ§¡ÃÒ¹µ� »� 22556622 Ç�Ò »�¡Ø¹Ç�Ò »�¡Ø¹

((Á¹ØÉÂ�¼Ù�ËÔ§ ¸ÒµØ¹éíÒÁ¹ØÉÂ�¼Ù�ËÔ§ ¸ÒµØ¹éíÒ)) àÍ¡È¡ Ø̈ÅÈÑ¡ÃÒªàÍ¡È¡ Ø̈ÅÈÑ¡ÃÒª 11338811 ·Ò§ Ñ̈¹·Ã¤µÔà»�¹»¡µÔÁÒÊÇÒÃ ·Ò§ÊØÃÔÂ¤µÔà»�¹»¡µÔÊØÃ·Ô¹·Ò§ Ñ̈¹·Ã¤µÔà»�¹»¡µÔÁÒÊÇÒÃ ·Ò§ÊØÃÔÂ¤µÔà»�¹»¡µÔÊØÃ·Ô¹
ÇÑ¹·ÕèÇÑ¹·Õè 1144 àÁÉÒÂ¹àÁÉÒÂ¹ à»�¹ÇÑ¹ÁËÒÊ§¡ÃÒ¹µ� µÃ§¡ÑºÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� ¢Öé¹à»�¹ÇÑ¹ÁËÒÊ§¡ÃÒ¹µ� µÃ§¡ÑºÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� ¢Öé¹ 1100 ¤èíÒ à´×Í¹¤èíÒ à´×Í¹ 55

àÇÅÒàÇÅÒ 1155 ¹ÒÌÔ¡Ò¹ÒÌÔ¡Ò 0033 ¹Ò·Õ¹Ò·Õ 0033 ÇÔ¹Ò·ÕÇÔ¹Ò·Õ ¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µ� ·Ã§¹ÒÁÇ�Ò ·Ø§ÊÐà·ÇÕ ·Ã§¾ÒËØÃÑ´·Ñ´´Í¡·Ñº·ÔÁ¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µ� ·Ã§¹ÒÁÇ�Ò ·Ø§ÊÐà·ÇÕ ·Ã§¾ÒËØÃÑ´·Ñ´´Í¡·Ñº·ÔÁ
ÍÒÀÃ³�á¡�ÇÍÒÀÃ³�á¡�Ç--»�·ÁÃÒ¤»�·ÁÃÒ¤ ((·Ñº·ÔÁ·Ñº·ÔÁ)) ÀÑ¡ÉÒËÒÃÍØ·ØÁ¾Ã ¾ÃÐËÑµ¶�¢ÇÒ·Ã§ Ñ̈¡Ã ¾ÃÐËÑµ¶�«�ÒÂ·Ã§ÊÑ§¢�ÀÑ¡ÉÒËÒÃÍØ·ØÁ¾Ã ¾ÃÐËÑµ¶�¢ÇÒ·Ã§ Ñ̈¡Ã ¾ÃÐËÑµ¶�«�ÒÂ·Ã§ÊÑ§¢�

àÊ ḉ¨¹Ñè§ÁÒàË¹×ÍËÅÑ§¤ÃØ± à»�¹¾ÒË¹ÐàÊ ḉ¨¹Ñè§ÁÒàË¹×ÍËÅÑ§¤ÃØ± à»�¹¾ÒË¹Ð ÇÑ¹·ÕèÇÑ¹·Õè 1166 àÁÉÒÂ¹àÁÉÒÂ¹ àÇÅÒàÇÅÒ 1199..1122 ¹¹.. à»ÅÕèÂ¹ Ø̈ÅÈÑ¡Ãà»ÅÕèÂ¹ Ø̈ÅÈÑ¡ÃÒªãËÁ�à»�¹ÒªãËÁ�à»�¹ 11338811
»�¹Õé»�¹Õé ÇÑ¹ Ñ̈¹·Ã� à»�¹¸§ªÑÂÇÑ¹ Ñ̈¹·Ã� à»�¹¸§ªÑÂ ÇÑ¹àÊÒÃ� à»�¹Í¸Ôº ṌÇÑ¹àÊÒÃ� à»�¹Í¸Ôº Ṍ ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� à»�¹ÍØºÒ·Ç�ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� à»�¹ÍØºÒ·Ç� ÇÑ¹ Ñ̈¹·Ã� à»�¹âÅ¡ÒÇÔ¹ÒÈÇÑ¹ Ñ̈¹·Ã� à»�¹âÅ¡ÒÇÔ¹ÒÈ

»�¹Õé ÇÑ¹¾ÄËÑÊº Ṍ à»�¹Í¸Ôº Ṍ½¹ ºÑ¹´ÒÅãË�½¹µ¡»�¹Õé ÇÑ¹¾ÄËÑÊº Ṍ à»�¹Í¸Ôº Ṍ½¹ ºÑ¹´ÒÅãË�½¹µ¡ 550000 Ë�Ò µ¡ã¹âÅ¡Á¹ØÉÂ�Ë�Ò µ¡ã¹âÅ¡Á¹ØÉÂ� 5500 Ë�Ò µ¡ã¹ÁËÒÊÁØ·ÃË�Ò µ¡ã¹ÁËÒÊÁØ·Ã 110000 Ë�ÒË�Ò
µ¡ã¹»�ÒËÔÁ¾Ò¹µ�µ¡ã¹»�ÒËÔÁ¾Ò¹µ� 115500 Ë�Ò µ¡ã¹à¢Ò Ñ̈¡ÃÇÒÅË�Ò µ¡ã¹à¢Ò Ñ̈¡ÃÇÒÅ 220000 Ë�Ò ¹Ò¤ãË�¹éíÒË�Ò ¹Ò¤ãË�¹éíÒ 33 µÑÇµÑÇ

à¡³±� Ņ̃ÒËÒÃ ä �́àÈÉà¡³±� Ņ̃ÒËÒÃ ä �́àÈÉ 22 ª×èÍ ÇÔºÑµÔ ¢�ÒÇ¡Å�Òã¹ÀÙÁÔ¹Ò¨Ðà¡Ố ¡ÔÁÔªÒµÔª×èÍ ÇÔºÑµÔ ¢�ÒÇ¡Å�Òã¹ÀÙÁÔ¹Ò¨Ðà¡Ố ¡ÔÁÔªÒµÔ (( �́Ç§¡ÑºáÁÅ§�́Ç§¡ÑºáÁÅ§))
¨Ðä �́¼Å¡Öè§àÊÕÂ¡Öè§à¡³±�¸ÒÃÒ¸Ô¤Ø³ µ¡ÃÒÈÕ»¶ÇÕ¨Ðä �́¼Å¡Öè§àÊÕÂ¡Öè§à¡³±�¸ÒÃÒ¸Ô¤Ø³ µ¡ÃÒÈÕ»¶ÇÕ ((´Ô¹´Ô¹)) ¹éíÒ§ÒÁ¾Í Ṍ¹éíÒ§ÒÁ¾Í Ṍ

¢Í¢Íº¤Ø³¢�ÍÁÙÅ¨Ò¡ : workpointnews.com
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