เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรมการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
นายอาเภอ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี ผู้ อานวยการวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ย นฯ
ครั้ ง ที่ 11/2562
วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2562
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สำนักงำนจังหวัดอ่ำงทอง
โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๒๓๕

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี
ครั้งที่ 11/๒๕๖2 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
-----------------------เรื่องก่อนวาระการประชุม ๑. การสวดมนต์
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดการประชุมฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
3. การมอบรางวัล การมอบประกาศเกียรติบัตร และการมอบค่าตอบแทน
3.1 การมอบเกียรติบัตรกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2561
(จานวน 1 ราย)
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง)
3.2 การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับอาเภอที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ตามโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช. ในระดับพื้นที่
(จานวน 5 อาเภอ) (ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง)
4. การนาเสนอวีดีทัศน์กิจกรรม/โครงการของจังหวัดประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕62
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง)
5. เรื่องความรู้ทั่วไป/ประสบการณ์ทางาน/ตัวอย่างและเรื่องเล่าจากส่วนราชการ
5.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอ่างทอง)
6. การนาเสนอคลิปวีดีโอกิจกรรมของอาเภอ (นาเสนอ 2-3 นาที)
6.1 การหว่านข้าวไล่เลนเพื่อเลี้ยงปลา
(นายพรประวีณ์ แสงฉาย ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร)
(อาเภอป่าโมก)
6.2 การปลูกผักในครัวเรือน
(นายสายันต์ พุ่มกล่า ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
และประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)
(อาเภอแสวงหา)
6.3 เศรษฐกิจพอเพียง
(นายวิษณุ อ่วมกลัด ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบ้านอบทม)
(อาเภอวิเศษชัยชาญ)
6.4 การผลิตมะม่วงส่งออก
(นายสุนทร สมาธิมงคล เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทาสวน ปี 2552)
(อาเภอสามโก้)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
1.2 แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาอยู่ใหม่
1.2.1 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดอ่างทอง
ย้ายมาจาก แรงงานจังหวัดกระบี่
/1.2.2 …
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ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

1.2.2 นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดอ่างทอง ย้ายมาจาก รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ครั้งที่ 10/๒๕๖2
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕62
เรื่อง เพื่อทราบโดยชี้แจง
๓.๑ รายงานผลความก้าวหน้า/สรุปผลการดาเนินงานของส่วนราชการ
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ
3.1.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
3.1.2 การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
3.1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง และงบกรมจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
(สานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)
3.1.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอ่างทอง
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
3.1.5 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2562
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอ่างทอง)
3.1.6 รายงานสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้า
(โครงการชลประทานอ่างทอง)
3.๒ ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนธันวาคม 2562
1) การสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจาเดือนธันวาคม 2562
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น.
(ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง /สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง/ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง/
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง/ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหาร)
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
2) การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจาเดือนธันวาคม 2562
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
/ระเบียบ...

-3ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร
4.1 โครงการงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
4.2 โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
4.3 รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
(ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง)
4.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการออกปฏิบัติงานของเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง
(เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง)
4.5 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอ่างทอง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท)
4.6 รายงานสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖2
(ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
4.7 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3
(สานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การนาเสนอผลงานของส่วนราชการในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
5.1.1 โครงการผักปลอดสารอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง)
5.1.2 การเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่มฝึกทักษะผู้ต้องขังให้มีวิชาชีพหลังพ้นโทษ
(เรือนจาจังหวัดอ่างทอง)
5.2 การรายงานผลการดาเนินงานข้อราชการตามสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
5.2.1 การจัดทาผังเมือง (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง)
5.2.2 การประมูลบ้านจากการบังคับคดี (สานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง)
5.2.3 การจัดทาแผน/งบประมาณ ปี 2564 (เทศบาลนคร,เทศบาลเมือง)
ปี 2565 (อบต.)
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
5.2.4 การติดกล้อง CCTV และการใช้งาน (สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
5.2.5 การเพาะพันธุ์ปลา
(สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง)
5.2.6 การเลี้ยงไก่ การปลูกผักในโรงเรียนหรือศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง)
5.2.7 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ตานานเมืองอ่างทอง
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง)
*****************

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 11/2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
-----------------------------------ระเบียบวาระก่อนการประชุม
๑. เรื่อง การสวดมนต์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กล่าวนาสวดมนต์
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม
สวดมนต์พร้อมกัน
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดการประชุมฯ
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
3. การมอบรางวัล การมอบประกาศเกียรติบัตร และการมอบค่าตอบแทน
3.1 การมอบเกียรติบัตรกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2561
(จานวน 1 ราย)
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง)
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
กล่าวรายงาน
ด้ ว ยระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสงเคราะห์ เ ด็ ก และเยาวชน
กาหนดให้สถานพินิจและคุ้ มครองเด็กและเยาวชนในแต่ล ะจังหวัด ดาเนินการสรรหาบุค คลเพื่ อดารง
ตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สาหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สาหรับจังหวัดนั้น ๆ เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการสถานพินจิ ให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
และช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน โดยคณะกรรมการแต่ละชุด
มีวาระ 3 ปี และให้มีก ารดาเนิน การคั ดเลื อกกรรมการสงเคราะห์ ดีเด่ น ตามหลั กเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นเป็นประจาทุกปี และในปีพุทธศักราช 2562 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี 2561 โดย
มีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สาหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
ได้รับการคัดเลือก จานวน 1 ราย
ในการนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ ว าราชการจั งหวั ด อ่ า งทอง ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ผู้ ม อบเกี ย รติ บั ต ร
แก่กรรมการสงเคราะห์ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดี ประจาปี 2561 ได้แก่
นายจาเนียร ชวลิต
ประธาน
………………………………………………………………………………………….....……………….
ที่ประชุม
.…………………………………………………………………………………………………....……….
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-23.2. การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับอาเภอที่มีผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 100 ตามโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช.
ในระดับพื้นที่ (จานวน 5 อาเภอ)
(ทีท่ าการปกครองจังหวัดอ่างทอง)
ปลัดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน
กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามผลการดาเนินงานขับเคลื่อนการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ในห้วงเดือนมกราคม – กั นยายน 2562 พบว่ามี อาเภอที่มีผ ลการดาเนิ นงานเป็น ที่
น่ายกย่องชมเชย สามารถนามาเป็น แบบอย่างให้กับอาเภออื่น ๆ กระทรวงมหาดไทยจึงขอมอบประกาศ
เกียรติคุณชมเชยอาเภอที่มีผลการดาเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
ในส่ วนของจั งหวั ดอ่า งทอง มี อ าเภอที่ไ ด้ รับ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณชมเชย เป็ น อาเภอ
ที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ตามโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับ
พื้นที่ เดือนกันยายน 2562 จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอวิเศษชัยชาญ อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอไชโย
อาเภอแสวงหา และอาเภอป่าโมก
ประธาน
................................................................................................................................
มติที่ประชุม
................................................................................................................................
4. การนาเสนอวีดีทัศน์กิจกรรม/โครงการของจังหวัดประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ขอสรุปกิจกรรม/ผลการดาเนินงานประจาเดือนพฤศจิกายน
2562 ของจังหวัดอ่างทอง นาเสนอโดยวีดที ัศน์ ขอเชิญรับชม
ประธาน
…………………………………………………………………….....………………………………………
ที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………....……….
5. เรื่อง ความรู้ทั่วไป/ประสบการณ์ทางาน/ตัวอย่างและเรื่องเล่าจากส่วนราชการ
5.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอ่างทอง)
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
๑. การมีส่วนได้เสียหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์
- อาจทาให้เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอานาจวินิจฉัยในเรื่องที่มีเหตุจูงใจที่จะทาให้การวินิจฉัย
มีความไม่เป็นกลาง หรือมีอคติ หรือขาดความเป็นธรรมในเรื่องที่ตนเองตัดสินใจ
- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เกิดจากองค์ประกอบหลัก ๓ ประการร่วมกัน คือ
๑) มีผลประโยชน์ส่วนตัว
๒) มีหน้าที่และความรับผิดชอบทางราชการตามตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือสาธารณะ
๓) มีการเข้ามาแทรกแซงการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นกลาง
- รูปแบบการกระทาความผิด
๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อเอื้อให้พวกพ้องของตนได้เข้าทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ
/2) ...

-3๒) การเข้าไปมีส่วนได้เสียในลักษณะความสัมพันธ์เชิงบริหาร เชิงทุนกับบริษัทห้างร้าน
ที่เข้ามาทาสัญญาต่อหน่วยงานรัฐ
๒. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
คือ การลดวงเงินที่ จะซื้อหรือจ้างในคราวเดีย วกันออกเป็น หลายครั้ง โดยไม่มี เหตุผ ล
ความจาเป็นและมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง ทั้งนี้เพื่อ
๑) แบ่งวงเงินให้ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุ
๒) ให้ผู้มีอานาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป
ข้อสังเกต วงเงินจัดซื้อจัดจ้างได้รับพร้อมกัน พัสดุจัด หาประเภทเดียวกัน ความต้องการ
ใช้พัสดุพร้อมกันแต่กลับแบ่งซื้อพัสดุหลายครั้ง เป็นต้น
๓. การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง (TOR)
หลักการกาหนดจะต้องคานึง ถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
นั้น และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ ยกเว้นกรณีพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่
ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ (มาตรา 9 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
ข้อสังเกต กาหนดหรือระบุยี่ห้อ ลงใน TOR หรือก าหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ไม่สอดคล้องกับพัสดุที่จัดหา
๔. การประกาศเชิญชวน
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคา
ข้อสังเกต
- การเชิญผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกาหนด
- การไม่จัดส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐกาหนด
- การมีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
๕. การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้าง
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ต้องพิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถในการ
ทางาน ศักยภาพของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล เครื่องจักร เงินทุน ฯลฯ ว่ามีความพร้อมหรือไม่
ข้อสังเกต
ผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพในการทางาน ส่งผลทาให้งานไม่ได้มาตรฐาน เช่น
๑) รับงานหลายที่ ทาให้คนงาน เครื่องจักรไม่เพียงพอ
๒) ไม่มีคน หรือเครื่องจักรที่เหมาะสมในการทางาน
๓) การจ้างช่วง ให้บุคคลอื่นมาทางานแทน
๖. การควบคุมงาน
ในการควบคุมงานนั้น ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานจะต้องลงตรวจพื้นที่ รวมทั้งทา
บันทึกการควบคุมงานเป็นประจาทุกวัน สม่าเสมอ หากพบปัญหาจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
/ข้อ...

-4ข้อสังเกต
- ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นประจาทุกวัน
- บันทึกการควบคุมงานไม่ละเอียดครอบคลุมถึงงานที่ทา เช่น บันทึกเพียงสภาพอากาศ
หรือบันทึกว่ามีคนงานมาทางานครบ แต่ไม่ระบุจานวนคน ไม่ลงความคืบหน้าของงาน เป็นต้ น
- กรณีพบว่างานนั้นแม้จะเป็นไปตามรูปแบบรายการแต่เมื่อสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานไว้ก่อน แล้วรีบรายงานคณะกรรมการตรวจรับ
ฯ เพื่อแก้ไขต่อไป
๗. การจ้างช่วง
โดยปกติแล้ว ในสัญญาจ้างจะมีข้อตกลงห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่ง
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว
ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกาหนดให้มีค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นด้วย
ข้อสังเกต
- การไม่ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างมีศักยภาพในการทางานหรือไม่ ทาให้ผู้รับจ้างเมื่อได้รับงาน
มาจะเอางานนั้นไปให้บุคคลอื่นทาเป็นการจ้างช่วง โดยไม่บอกผู้จ้าง
- ผู้ควบคุมงานไม่ตรวจสอบการทางานของผู้ รับจ้างว่า ได้ทางานเอง หรือนาบุคคลอื่นมา
ทางานแทน
๘. การตรวจรับงานจ้าง
โดยหลัก การตรวจการจ้างต้องกระทาเมื่อผู้รับจ้างส่ง มอบงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับ โดยคณะกรรมการ ฯ จะต้องตรวจสอบว่างานที่ส่งมอบนั้นเป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือรูปแบบรายงานตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือไม่
ข้อสังเกต
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่มีความรู้ในงานที่ต้องตรวจรับ โดยเฉพาะงานก่อสร้าง
ที่ต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านในการตรวจสอบ จึงควรมีสัดส่วนของกรรมการ ฯ ที่มีความรู้เฉพาะด้ านในงาน
ที่ต้องตรวจรับ หรืออาจมีการเชิญผู้ชานาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คาปรึกษาในการตรวจ
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ลงตรวจรับพร้อมกัน หรือตรวจรับงานก่อนงานแล้วเสร็จ
ข้อสังเกตอื่น ๆ
- หลั ง จากดาเนิ น การตามสั ญ ญาแล้ ว เสร็ จ โดยเฉพาะกรณี ง านก่ อสร้ า ง หากอยู่ ใ นช่ ว ง
ระยะเวลาประกันผลงาน หน่วยงานควรมีการตรวจตราสถานที่โครงการด้วย หากพบว่ามีปัญหาให้รับสั่งผู้รับ
จ้างมาแก้ไขโดยเร็ว
- หากเลยระยะเวลาประกันผลงาน แล้วเกิดความเสียหายขึ้น อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจ
รับงานไม่ได้มาตรฐาน และทาให้ทางราชการได้รับความเสียหายได้
นาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
................................................................................................................................
มติที่ประชุม
................................................................................................................................
6. การนาเสนอคลิปวีดีโอกิจกรรมของอาเภอ (นาเสนอ 2-3 นาที)
6.1 อาเภอป่าโมก
6.2 อาเภอแสวงหา
/6.3 ...
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ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน
มติที่ประชุม

6.3 อาเภอวิเศษชัยชาญ
6.4 อาเภอสามโก้
เชิญ อาเภอนาเสนอคลิปวีดีโอกิจกรรม
................................................................................................................................
................................................................................................................................

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อสัง่ การของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
1.2 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาอยู่ใหม่
1.2.1 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดอ่างทอง
ย้ายมาจาก แรงงานจังหวัดกระบี่
1.2.2 นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดอ่างทอง ย้ายมาจาก รองผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชิญหัวหน้าส่วนราชการ แนะนาตัวต่อที่ประชุม
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ครั้งที่ 10/๒๕๖2
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีจานวน 36 หน้า
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง
ฝ่ายเลขานุการได้นารายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 ประจาเดือนตุลาคม
2562 ลงในเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด อ่ า งทอง เมนู ห นั ง สื อ ราชการ หั ว ข้ อ รายงานการประชุ ม เรื่ อ งการ
ประชุมประจาเดือน และจากการตรวจสอบมีหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับรองรายการประชุมประจาเดือน
ตุลาคม 2562 จานวน 37 คน ไม่มีผู้เข้าประชุมฯ ขอแก้ไข
นาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ประธาน
................................................................................................................................
มติที่ประชุม
................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบโดยการชี้แจง
๓.๑ รายงานผลความก้าวหน้า/สรุปผลการดาเนินงานของส่วนราชการ
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ
3.1.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ หัวหน้าจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
/ประธาน ...

-6ประธาน
มติที่ประชุม

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

3.1.2 การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนือ่ งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ หัวหน้าจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................

ประธาน
คลังจังหวัดอ่างทอง

๓.๑.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง และงบกรมจังหวัด
อ่างทอง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
(สานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)
มอบ คลังจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
ชี้แจง

/2. …
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นาเรียนทีป่ ระชุมเพื่อโปรดทราบ
นาเรียนทีป่ ระชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
3.1.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอ่างทอง
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
- สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)
โดยสานักงานจังหวัดอ่างทองได้ แ จ้ง ให้ ส่ว นราชการสัง กัด ราชการส่ว นภูมิภ าค และ
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ดาเนินการร่วมกัน และได้รายงานข้อมูลในระบบ ITAS ของสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อรับการ
ประเมิ น ผลคะแนนคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
- ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ แ จ้ ง ประกาศผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่ วนของจั ง หวั ดอ่างทอง ผลการประเมินผ่ านเกณฑ์ โดยมี ผลคะแนน ITA
/รวม ...

-8รวม เท่ ากับ 88.48 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้ 82.73 คะแนน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ 85.43 คะแนน)
- สานักงานจังหวัดอ่างทอง ได้ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอ่างทอง ทางเว็บไซต์ของจังหวัดอ่างทอง (www.angthong.go.th) เพื่อสร้าง
การรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับ ส่วนราชการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ประชาชน และเยาวชน และจะได้ ติ ด ตามการด าเนิ น งานโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด โดยจะพัฒนาผลการดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป
นาเรียนทีป่ ระชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................

3.1.5 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2562
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) ภายใต้แ นวคิ ด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจ ริต ” ในวั นจันทร์ที่ ๙ ธัน วาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคาขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จานวน ๓ รางวัล ได้แก่
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
เด็กชายคฑาหัตถ์ แจ่มจารัส ชั้น ป. ๕ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (วิมลวิทยา)
ผลงาน อ่างทองร่วมใจ ห่างไกลคอร์รัปชัน ยึดมั่นสุจริต
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโชติกา เผือกพันธุ์ ชั้น ม. ๓ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมป์)
ผลงาน คอร์รัปชันพิษร้าย ทาลายชาติไทย คนอ่างทองร่วมใจ ไม่คอร์รัปชั
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
นางสาวนลพรรณ ขวัญบุญ ชั้น ม. ๖ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
ผลงาน อ่างทองร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน มุ่งมั่นสุจริต
๒. การมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ ง เป็ น
หน่ วยงานที่ มีผลคะแนนผ่ านเกณฑ์ (ระดั บ A) จ านวน ๔ รางวั ล ได้ แก่ จั ง หวั ดอ่ างทอง องค์ การบริห าร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง และองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลับ
๓. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
/4. ...

-9๔. การจัดนิ ทรรศการต่ อต้า นการทุ จริต “Zero Tolerance คนไทยไม่ท นต่ อการทุจ ริต ”
ซึ่งมีกาหนดการ ดังนี้
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับอาหารว่างและน้าดื่มในพื้นที่จัดงาน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอ่างทอง
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดคาขวัญเนื่องใน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นาโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ชมนิทรรศการต่อต้านการทุจริต
นาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................

3.1.6 รายงานสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้า
(โครงการชลประทานอ่างทอง)
ประธาน
มอบ ผู้อานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
3.2 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนธันวาคม 2562
3.2.1 การสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจาเดือนธันวาคม 2562
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น.
(ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง /สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง/ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งจังหวัดอ่างทอง/
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง/ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหาร)
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
3.2.2 การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจาเดือนธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง
/ประธาน ...

-10ประธาน
มติที่ประชุม

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร
4.1 โครงการงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
4.2 ผลการดาเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
4.3 สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
(ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง)
4.4 เรื่องรายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการออกปฏิบัติงานของ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง)
4.5 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอ่างทอง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (สถานีอุตนุ ิยมวิทยาชัยนาท)
4.6 รายงานสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖2
(ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
4.7 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3
(สานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ตามรายละเอียดแนบท้าย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การนาเสนอผลงานของส่วนราชการในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
5.1.1 โครงการผักปลอดสารอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................

/5.1.2 ...

-115.1.2 เรือนจาจังหวัดอ่างทอง
ประธาน
มอบ ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
5.2 การรายงานผลการดาเนินงานข้อราชการตามสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
5.2.1 การจัดทาผังเมือง (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
5.2.2 การประมูลบ้านจากการบังคับคดี (สานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
5.2.3 การจัดทาแผน/งบประมาณ ปี 2564 (เทศบาลนคร,เทศบาลเมือง)
ปี 2565 (อบต.)
(สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
5.2.4 การติดกล้อง CCTV และการใช้งาน (สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
5.2.5 การเพาะพันธุ์ปลา
(สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ ประมงจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประมงจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
/5.2.6 ...

-125.2.6 การเลี้ยงไก่ การปลูกผักในโรงเรียนหรือศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง)
ประธาน
มอบ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
5.2.7 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ตานานเมืองอ่างทอง
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง)
ประธาน
มอบ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นาเสนอ
ประธาน
...............................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................

***************

/เอกสาร...

เอกสารประกอบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ (โดยเอกสาร)
ข้อ 4.1 เรื่อง โครงการงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 (สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
ข้อ 4.2 เรื่อง โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อนั เนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (สานักงานจังหวัดอ่างทอง)
ข้อ 4.3 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
(ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง)
จังหวั ดอ่ างทองขอรายงานการด าเนิ นการของศูนย์ ดารงธรรมจั งหวั ดอ่ างทอง ให้ ที่ประชุ ม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจาเดือนตุลาคม 2562
1. ผลการดาเนินการที่ผ่านมา ดังนี้
1.1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง ก่อตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย มีเรื่องร้องเรียน
ระหว่างปี 2555 – 27 กรกฎาคม 2557 รวมจานวน 553 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100
1.2. ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด อ่ า งทอง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบ แห่ ง ชาติ
ที่ 96/2557 เรื่ อง การจั ดตั้ งศู นย์ ด ารงธรรม ซึ่ ง ได้ เริ่ มด าเนิ นการ ตั้ ง แต่ วั นที่ 28 กรกฎาคม 2557 25 ตุลาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น จานวน 4,094 เรื่อง สามารถยุติได้จานวน 4,064 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 99.27 อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.73
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) ศู นย์ด ารงธรรมจังหวั ดอ่างทอง
ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้คาปรึกษาจานวน 1,017 เรื่อง ยุติแล้ว 1,000 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 98.33)
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 17 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 1.67)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 – 25 ต.ค. 62) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้คาปรึกษา รับเรื่องเข้าใหม่จานวน 97 เรื่อง ยุติแล้ว 84 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 86.60)
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 13 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 13.40)
ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อยู่ระหว่างดาเนินการจานวนทั้งสิ้น 30 เรื่อง (เรื่องค้าง
ยกยอดมาจานวน 17 เรื่อง + เรื่องใหม่จานวน 13 เรื่อง) แยกเป็น
1) เรื่องครบกาหนดรายงาน จานวน 20 เรื่อง
- อ าเภอเมื องอ่างทอง จ านวน 2 เรื่อง (ร้ องเรียนเจ้าหน้ าที่ รัฐทุจริตและประพฤติมิ ชอบ,
แจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่ายยาเสพติด)
- อาเภอวิเศษชัยชาญ จานวน 7 เรื่อง (แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
จานวน 4 เรื่อง, ขอความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค จานวน 2 เรื่อง, ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล)
- อาเภอโพธิ์ทอง จานวน 4 เรื่อง (ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 2 เรื่อง, ดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาลหนี้นอกระบบ, ร้องเรียนโครงการของรัฐ)
- อาเภอป่าโมก จานวน 1 เรื่อง (แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดเหตุเดือดร้อนราคาญ)
- อาเภอไชโย จานวน 1 เรื่อง (ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
- อาเภอแสวงหา จานวน 1 เรื่อง (ขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย)
- อาเภอสามโก้ จานวน 1 เรื่อง (ขอความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
/- โครงการ ...

-2-

จานวน 2 เรื่อง)

จานวน 3 เรื่อง)

- โครงการชลประทาน จานวน 2 เรื่อง (แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดที่สาธารณประโยชน์
- แขวงทางหลวงอ่างทอง จานวน 1 เรื่อง (แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดที่สาธารณประโยชน์)
2) เรื่องยังไม่ครบกาหนดรายงาน จานวน 7 เรื่อง
- อาเภอเมืองอ่างทอง จานวน 3 เรื่อง (แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดเหตุเดือดร้อนราคาญ

- เทศบาลเมืองอ่างทอง 1 จานวน (แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดเหตุเดือดร้อน)
- ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง จานวน 1 เรื่อง (ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จานวน 1 เรื่อง (ร้องเรียนโครงการของรัฐ)
- อาเภอแสวงหา จานวน 1 เรื่อง (ร้องเรียนโครงการของรัฐ)
3) เรื่องเข้าใหม่ จานวน 3 เรื่อง
- อาเภอวิเศษชัยชาญ จานวน 1 เรื่อง (ขอความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค)
- อาเภอโพธิ์ทอง จานวน 1 เรื่อง (ขอความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
- อาเภอสามโก้ จานวน 1 เรื่อง (แจ้งเบาะแสการเผ่าถ่านในเขตชุมชน)
2. การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 มีทั้งหมด จานวน 7 ราย

บริการของศูนย์บริการร่วม (ราย)
๑. ชาระค่าไฟฟ้า
๒. ชาระค่าน้าประปา
๓. ชาระภาษีรถยนต์
๔. ตรวจสอบและคัดรับรองรายการบุคคล
๕. บริการขององค์การโทรศัพท์ TOT
๖. บริการของธนาคารกรุงไทย
๗. ชาระหนี้ กยศ.
๘. บริการรับแลกเหรียญ
๙. จ่ายเงินประกันภัยข้าว
๑๐. รับสมัครและชาระเงินผู้ประกันตน ตาม ม.๔๐
๑๑. บริการข้อมูลข่าวสาร
๑2. การยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้
13. ขึ้นทะเบียน SMEs
รวม

0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

/ข้อ...

-3ข้อ 4.4 เรื่อง รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการออกปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
(เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง)
ปัจจุบันเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภายในจังหวัดอ่างทอง
โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทั้งสิ้นจานวน 11 หน่วย
การจัดหาโลหิตประจาเดือน ตุลาคม 2562
จัง หวั ดอ่ างทองสามารถจัด หาโลหิต ในหน่ ว ยเคลื่ อนที่ โ ดยภาคบริ การโลหิ ตแห่ง ชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรีภายในเดือนตุลาคม 2562 ได้ทั้งสิ้น 297 ยูนิต โดยแบ่งได้ดังนี้ (ตามแผนภูมิ 2.1)
- วันที่ 10 ตุลาคม 2562 รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอาเภอโพธิ์ทอง
มีผู้ลงทะเบียนจานวน 178 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 144 ยูนิต
- วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอาเภอโพธิ์ทอง
มีผู้ลงทะเบียนจานวน 205 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 153 ยูนิต

ยอดจัดหาโลหิต

แผนภูมิ 2.1 200
แผนภูมิแสดงปริมาณโลหิตที่จังหวัดอ่างทองจัดหาได้ในหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิ ต
150
100

หอประชุม อ.ไชโย (10 ต.ค. 62)
ยอดจัดหาโลหิต

144

หอประชุม อ.โพธิ์ทอง (31 ต.ค.
62)
153

การเปรียบเทียบปริมาณการจัดหาโลหิต การเบิก-จ่ายโลหิต ประจาเดือน ตุลาคม 2562
ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ โ ลหิ ต ในจั ง หวั ด อ่ า งทอง ประจ าเดื อ น ตุล าคม 2562 มี ค วาม
ต้องการใช้โลหิตในจังหวัดทั้งหมด 1,148 ยูนิต มาจากการจัดหาโลหิตภายในจังหวัดจานวน 297 ยูนิต และ
โลหิตที่โรงพยาบาลขอเบิกจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จานวน 387 ยูนิต ซึ่งภาคสามารถ
จ่ายให้ได้ จานวน 297 ยูนิต ยังต้องการโลหิตเพิ่มกว่า 90 ยูนิต จึงจะเพียงพอต่อความต้องการใช้เพื่อรักษา
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล (แผนภูมิ 2.2)

/แผนภูมิ ...

-4500
400
300
200
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0

387

297

297

แผนภูมิ 2.2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการจัดหาโลหิตในจังหวัดอ่างทอง เปรียบเทียบปริมาณโลหิต
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทองขอเบิกภาคฯ และปริมาณโลหิตที่ภาคฯสามารถจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดได้
ประจาเดือนตุลาคม 2562

ตารางหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตจังหวัดอ่างทอง ประจาเดือน ธันวาคม 2562
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

1
2
3

12 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562

08.30 – 12.00 น.
08.30 – 12.00 น.
08.30 – 12.00 น.

หอประชุมอาเภอเมืองอ่างทอง
หอประชุมอาเภอแสวงหา
หอประชุมอาเภอป่าโมก

รายงานผลการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2
ลาดับ
ที่
๑
2
3
4

วัน เดือน ปี

สถานที่

31 ต.ค.62
7 พ.ย.62
14 พ.ย.62
21 พ.ย.62

หอประชุมอาเภอโพธิ์ทอง
หอประชุมอาเภอสามโก้
รร.สตรีอ่างทอง
หอประชุมอาเภอวิเศษชัยชาญ
รวมทั้งสิ้น

ดวงตา
(ราย)
5
4
7
16

อวัยวะ ร่างกาย
(ราย) (ราย)
4
5
3
3
7
7
14
15

ปริมาณโลหิต
ยูนิต
ซีซี
153 68,850
77
34,650
97
43,650
241 108,450
568 255,600

แผนกาหนดการออกรับบริจาคโลหิตดวงตา อวัยวะ และร่างกาย เดือนธันวาคม 2562
ลาดับที่
วัน เดือน ปี
เวลา
สถานที่
1
12 ธ.ค.62
09.00 – 12.00 น.
หอประชุมอาเภอเมืองอ่างทอง
2
19 ธ.ค.62
09.00 – 12.00 น.
หอประชุมอาเภอแสวงหา
3
26 ธ.ค.62
09.00 – 12.00 น.
หอประชุมอาเภอป่าโมก

/แผน...

-5แผนกาหนดการออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖2
เดือนธันวาคม 2562
ลาดับที่

วัน เดือน ปี

เวลา

1

6 ธ.ค.62

08.30–12.00 น.

2

12 ธ.ค.62 08.30–12.00 น.

3

19 ธ.ค.62 08.30–12.00 น.

4

26 ธ.ค.62 08.30–12.00 น.

การปฏิบัติ
- มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ
ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผูพ้ ิการ
จานวน ๑๐ ราย
- มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ
ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผูพ้ ิการ
จานวน ๑๐ ราย
- มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ
ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผูพ้ ิการ
จานวน ๑๐ ราย
- มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ
ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผูพ้ ิการ
จานวน ๑๐ ราย

สถานที่
อาเภอโพธิ์ทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง
อาเภอแสวงหา
อาเภอวิเศษชัยชาญ

ข้อ 4.5 เรื่อง การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอ่างทองเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
(สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท)
สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้ บริเวณจังหวัดอ่ างทองอุณหภูมิจะลดลงอีก อยู่ ในเกณฑ์อากาศ
เย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่
ทั้ง นี้ เนื่อ งจาก บริเ วณความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ยัง คงแผ่ เสริมลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน
เป็นระยะๆ โดยมีกาลังแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย
และจะมีกาลังแรงเกือบตลอดเดือน
สรุปเดือนนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณจังหวัดอ่ างทองยังคงน้อยกว่าค่าปกติส่วนอุณหภูมิ
เฉลี่ยจะสูงกว่ าค่าปกติ ประมาณ 1 องศาเซลเซียส ข้อ ควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตก
เคลื่ อ นจากประเทศพม่ า ผ่ า นบริ เ วณประเทศไทยตอนบน ท าให้ บ ริ เ วณจั ง หวั ด อ่ า งทองมี ฝ นฟ้ า คะนอง
ลมกระโชกแรงบางแห่ ง และอาจมีลู ก เห็ บตกลงมาได้ ประชาชนจึ ง ควรติด ตามข่ า วพยากรณ์ อากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

/ข้อ ...

-6-

ข้อ 4.6 เรื่อง รายงานสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖2
(ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
อ่างทอง สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ดังนี้
1. คดีกลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ เกิด 8 คดี จับ 7 ราย
2. คดีกลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด 18 คดี จับ 13 คดี
3. คดีกลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษเกิด 3 คดี จับ 3 คดี
4. คดีกลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ 179 ราย
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบเดือน กันยายน 2562 กับเดือน ตุลาคม 2562
ประเภทความผิด
กันยายน 2562 ตุลาคม 2562
กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
กลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ
กลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

แนวโน้ม
เพิ่ม/ลด

6
15
3
146

3
12
3
170

8
18
3
179

7
13
3
208

2
3
0
33

กลุ่ม 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
สถานีตารวจภูธร
เมืองอ่างทอง
ไชโย
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษฯ
ป่าโมก
สามโก้
บางจัก
รามะสัก
สีบัวทอง
เกษไชโย
รวม

จับ (คดี)

จับ(คน)

จับ (คดี)

จับ(คน)

จับ (คดี)
เพิ่ม/ลด

47
11
22
5
12
9
5
17
12
6
0
146

51
13
24
18
15
9
5
17
12
6
0
170

55
4
29
11
30
15
5
13
9
7
1
179

65
4
31
16
31
16
5
23
9
7
1
208

8
-7
7
6
18
6
0
-4
-3
1
1
33

กันยายน 2562

ตุลาคม 2562

/ผล...

-8ผลการจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับจราจร 10 ฐานความผิด โครงการกวดขันวินัยจราจรและลด
อุบัติเหตุทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2556 ประจาเดือนตุลาคม 2562

ข้อ 4.7 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครร้านค้า
เข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 (สานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)

******************

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบ
นายวิชัย ทองขาว
นายมงคล ศุภนัตร์
นางสาวปริชญา สิทธิสาร
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์
ทีท่ าการปกครองจังหวัดอ่างทอง
นายปริญญา เขมะชิต
พล.ต.ต.สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์
พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง

9 นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี
10 นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ
11 นายสมยศ โยธินกิจโกศล

สรุปผู้เข้ารับรองรายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 10/2562
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
รายการ
หมายเลข
ชื่อหน่วยงาน/ตาแหน่ง
รับรอง
ที่ขอแก้ไข
โทรศัพท์ติดต่อ
ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ ินอ่างทอง
รับรอง
0/1/1900 0:00
035-862056-7
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
รับรอง
0/1/1900 0:00
095-5821082
สรรพากรพืน้ ทีอ่ า่ งทอง
รับรอง
0/1/1900 0:00
สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
รับรอง
0/1/1900 0:00
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
รับรอง
0/1/1900 0:00
๐๓๕ ๖๑๔๘๓๒
นายอาเภอวิเศษชัยชาญ
รับรอง
0/1/1900 0:00
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
รับรอง
0/1/1900 0:00
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
รับรอง
0/1/1900 0:00
0-3561-4030
อ่างทอง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
รับรอง
0/1/1900 0:00
อ่างทอง
ผอ.ศู
นย์คุ้มครองคนไร้ทพี่ งึ่ จังหวัดอ่างทอง
รับรอง
0/1/1900 0:00
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษา
รับรอง
0/1/1900 0:00
ราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจาจัหงวัด
อ่างทอง
###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

12 นายสมาชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ
13 นายสมาชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ

ผู้อานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
ผู้อานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

รับรอง
รับรอง

0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
ท้องถิ่นจังหวัด
สรรพสามิตพืน้ ทีอ่ า่ งทอง
นายอาเภอสามโก้
เจ้าพนักงานทีด่ ินจังหวัดอ่างทอง
สัสดีจงั หวัดอ่างทอง
พลังงานจังหวัดอ่างทอง
สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
เทศบาลตาบลป่าโมก
ผอ.สนง.จัดรูปทีด่ ินและจัดระบบน้าเพือ่
เกษตรกรรมที่ 25
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง
นายกเทศมนตรีตาบลแสวงหา
ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สานักงานเทศบาลตาบลไชโย
บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
จัดหางานจังหวัดอ่างทอง
คลังจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อา่ งทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง

รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง

0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00

รับรอง
รับรอง

0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00

###############################################################################################################################################################################################################################################################

รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง

0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00
0/1/1900 0:00

###############################################################################################################################################################################################################################################################

นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา
นางสาวแสงมณี มีน้อย
นางวันเพ็ญ อาไพสัมพันธกุล
ร้อยตารวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์
นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์
พันเอกศักดิ์ชัย ภมรสูต
นางประภาเพ็ญ ศุภราช
นางสุพรรณี จันทร์จบั เมฆ
นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์
นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม

25 นายวินัย จันทร์ทอง
26 นายมโน ชุนดี
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นางประภาวดี แซ่โค้ว
นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม
ว่าที่ ร.ต.อุดม วงษ์ศิลป์
นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา
นางณคประภา บารุงสุข
นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย
นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์
นายเรวัต ประสงค์
นายพงษ์พนั ธ์ วิเชียรสมุทร
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์
นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี

###############################################################################################################################################################################################################################################################

035-611978
###############################################################################################################################################################################################################################################################

035-614634
035-611572
###############################################################################################################################################################################################################################################################

035-611642
###############################################################################################################################################################################################################################################################

###############################################################################################################################################################################################################################################################

035-611125
081-9945205
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