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“โครงการฝ�กอบรมค�ายคุณธรรม จรยิธรรม พทุธบุตร พุทธธรรม ประจําป(งบประมาณ 

   
  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ
 บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  เป5นประธานในพิธีเป7ด
 โครงการฝ�กอบรมค�ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร  พุทธธรรม  ประจําป(งบประมา
 ซึ่งองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี ได4จัดกิจกรรม
 และรุ�นท่ี 2  ระหว�างวันท่ี 29 –
 มากกว�า 500 คน  ณ วัดป>ญญานันทาราม  จังหวัดปทุมธานี 
 

--------------------------------------------------------
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โครงการฝ�กอบรมค�ายคุณธรรม จรยิธรรม พทุธบุตร พุทธธรรม ประจําป(งบประมาณ 

รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ
บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  เป5นประธานในพิธีเป7ด
โครงการฝ�กอบรมค�ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร  พุทธธรรม  ประจําป(งบประมา
ซึ่งองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี ได4จัดกิจกรรม รุ�นท่ี 1 ระหว�างวันท่ี 24 –

– 31  มกราคม  2561   โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข4าร�วมกิจกรรม
คน  ณ วัดป>ญญานันทาราม  จังหวัดปทุมธานี  

-------------------------------------------------------- 

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

โครงการฝ�กอบรมค�ายคุณธรรม จรยิธรรม พทุธบุตร พุทธธรรม ประจําป(งบประมาณ 2561” 

รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ 
บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  เป5นประธานในพิธีเป7ด 
โครงการฝ�กอบรมค�ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร  พุทธธรรม  ประจําป(งบประมาณ 2561   

– 26  มกราคม  2561   
โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข4าร�วมกิจกรรม 
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“ 

  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ
 บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  วางพานพุ�มดอกไม4สด
 ถวายเป5นเคร่ืองราชสักการะ แด�พระบรมราชานุสาวรีย-สมเด็จพ
 การจัดงานพิธี  “วันยุทธหัตถี” 
 ราชานุสารีย-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กรมทหารม4าท่ี 
 อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 
 

------------------------------------------------------------
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“ วันยุทธหัตถี ประจําป( 2561 ” 

รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ
บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  วางพานพุ�มดอกไม4สด
ถวายเป5นเคร่ืองราชสักการะ แด�พระบรมราชานุสาวรีย-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เน่ืองในโอกาส

” ประจําป( 2561  เม่ือวันท่ี 18  มกราคม  2561  
ราชานุสารีย-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กรมทหารม4าท่ี 4 รักษาพระองค-  ตําบลปากข4าวสาร
อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  

------------------------------------------------------------ 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

 

รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ 
บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  วางพานพุ�มดอกไม4สด 

ระนเรศวรมหาราช  เน่ืองในโอกาส 
2561  ณ พระบรม 

รักษาพระองค-  ตําบลปากข4าวสาร 
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  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี พร4อมด4วย นางรัชนี  บางหลวง
 นางสาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี และหัวหน4าส�วนราชการในสังกัด
 เข4าเย่ียมคาราวะและรับพรป(ใหม� 
 พุทธศักราช 2561 เพ่ือรับมอบแนวทางการในบริหารราชการ
 

---------------------------------------------------------------------------------
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“ สวัสดีป(ใหม� พ.ศ. 2561 ” 

นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี พร4อมด4วย นางรัชนี  บางหลวง
สาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี และหัวหน4าส�วนราชการในสังกัด

เข4าเย่ียมคาราวะและรับพรป(ใหม� จากผู4ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.สระบุรี  เน่ืองในโอกาสเทศกาลป(ใหม�
เพ่ือรับมอบแนวทางการในบริหารราชการ และพรอันเป5นสิริมงคลในการดําเนินชีวิต

---------------------------------------------------------------------------------

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

 

นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี พร4อมด4วย นางรัชนี  บางหลวง 
สาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี และหัวหน4าส�วนราชการในสังกัด 

สระบุรี  เน่ืองในโอกาสเทศกาลป(ใหม� 
และพรอันเป5นสิริมงคลในการดําเนินชีวิต 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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" โครงการหน�วยบําบัดทุกข- บํารุงสุข สร4างรอยยิ้มให4ประชาชน

  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ
บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  
เจ4าหน4าท่ีในสังกัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี 
ประชาชน  ตามโครงการ “หน�วยบําบัดทุกข- บํารุงสุข สร4างรอ
ณ  บริเวณวัดช4าง  หมู�ท่ี 4  ตําบลบ4านหลวง อําเภอดอนพุด  
ความต4องการของประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการ 
พร4อมเผยแพร� ประชาสัมพันธ-เอกสารตามพระราชบัญญัติข4อมูลข�าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติ
อํานวยความสะดวก 

------------------------------------------------------------
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หน�วยบําบัดทุกข- บํารุงสุข สร4างรอยยิ้มให4ประชาชน จังหวัดสระบุรี 

รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ
บริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน4าท่ี นายกองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี  พร4อมด4วยข4าราชการ

ในสังกัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี ร�วมประชุมรับฟ>งการแก4ไขป>ญหาความเดือ
หน�วยบําบัดทุกข- บํารุงสุข สร4างรอยย้ิมให4ประชาชน"  เม่ือวันท่ี 
ตําบลบ4านหลวง อําเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี  โดยจัดเจ4าหน4าท่ีร�วมรับฟ>งป>ญหา

ารของประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ�อนทุกข- เติมสุข ประชาชนสระบุรี
พร4อมเผยแพร� ประชาสัมพันธ-เอกสารตามพระราชบัญญัติข4อมูลข�าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติ

------------------------------------------------------------ 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

จังหวัดสระบุรี " 

รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค-การ 
พร4อมด4วยข4าราชการ พนักงาน

ร�วมประชุมรับฟ>งการแก4ไขป>ญหาความเดือดร4อนของ
วันท่ี  25 มกราคม 2561 

โดยจัดเจ4าหน4าท่ีร�วมรับฟ>งป>ญหา
กฎหมายสัญจร ผ�อนทุกข- เติมสุข ประชาชนสระบุรี”  

พร4อมเผยแพร� ประชาสัมพันธ-เอกสารตามพระราชบัญญัติข4อมูลข�าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติ
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“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร� 
บริเวณศูนย-ดาราศาสตร-ท4องฟQาจําลอง ทะเลสาบบ4านหมอ

 
 นางรัชนี  บางหลวง  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี พร4อมด4วย นางอาภาภรณ- บุญกว4าง
หัวหน4าสํานักปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด  พร4อมด4วยข4าราชการ พนักงานเจ4าหน4าท่ี  ร�วมให4การต4อนรับ
นายวิษณุ ทับเท่ียง  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�  พร4อมด4วยผู4อํานวยการสํานักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� 
ส่ือมวลชน ได4เข4าเย่ียมชมพ้ืนท่ีบริเวณศูนย-ดาราศาสตร-ท4องฟQาจําลอง ทะเลสาบบ4านหมอ
จังหวัดสระบุรี   และรับฟ>งบรรยายสรุปด4านประวัติความเป5นมาของพ้ืนท่ี การใช4ประโยชน-ในพ้ืนท่ี  ซึ่งเป5น
เหมืองแร�เก�า ตลอดจนการพัฒนาฟRSนฟูสถานท่ี  คืนสภาพแวดล4อมตามธรรมชาติ

-------------------------------------------
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร� เยีย่มชมพื้นที่
บริเวณศูนย-ดาราศาสตร-ท4องฟQาจําลอง ทะเลสาบบ4านหมอ

นางรัชนี  บางหลวง  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี พร4อมด4วย นางอาภาภรณ- บุญกว4าง
หัวหน4าสํานักปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด  พร4อมด4วยข4าราชการ พนักงานเจ4าหน4าท่ี  ร�วมให4การต4อนรับ

รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�  พร4อมด4วยผู4อํานวยการสํานักงาน
 เขต 6  จังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมจัง

ได4เข4าเย่ียมชมพ้ืนท่ีบริเวณศูนย-ดาราศาสตร-ท4องฟQาจําลอง ทะเลสาบบ4านหมอ
บรรยายสรุปด4านประวัติความเป5นมาของพ้ืนท่ี การใช4ประโยชน-ในพ้ืนท่ี  ซึ่งเป5น

เหมืองแร�เก�า ตลอดจนการพัฒนาฟRSนฟูสถานท่ี  คืนสภาพแวดล4อมตามธรรมชาติ เม่ือวันท่ี 
---------------------------------------------------------- 

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

เยีย่มชมพื้นที ่
บริเวณศูนย-ดาราศาสตร-ท4องฟQาจําลอง ทะเลสาบบ4านหมอ” 

นางรัชนี  บางหลวง  รองปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี พร4อมด4วย นางอาภาภรณ- บุญกว4าง 
หัวหน4าสํานักปลัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด  พร4อมด4วยข4าราชการ พนักงานเจ4าหน4าท่ี  ร�วมให4การต4อนรับ 

รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�  พร4อมด4วยผู4อํานวยการสํานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  พร4อมคณะ

ได4เข4าเย่ียมชมพ้ืนท่ีบริเวณศูนย-ดาราศาสตร-ท4องฟQาจําลอง ทะเลสาบบ4านหมอ อําเภอบ4านหมอ  
บรรยายสรุปด4านประวัติความเป5นมาของพ้ืนท่ี การใช4ประโยชน-ในพ้ืนท่ี  ซึ่งเป5น 

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2561 
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สวัสดีป(จออย�ารอรี     ให4โชคดีมีชัยได4สุขข ี
จงม่ังมีผาสุกปลุกชีวี    พบส่ิงดีอ่ิมเอมเกษมใจ 
แม4ไร4คู�ให4ได4คู�ตุนาหงัน  จงพบพลันบุพเพฯ อย�าเฉไฉ
ว�าความรักป>กแน�นถึงแก�นใจ ไม�จากไกลไร4คู�อยู�ระทม
ใครค4าขายเล�นหุ4นให4หนุนนํา    โฉลกลํ้าคิดกําไรได4ดั่งสม
ได4เล่ือนขั้นเล่ือนยศปรากฏชม  ความขื่นขมตรมโรคภัยไม�บีฑา
จะเดินทางเหนือใต4ให4ตลอด ขอจงปลอดจากภัยในทุกครา
เดินเข4าสู�ป(ทองผ�องกายา ไก�อําลาแล4วหนอป(จอมา
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