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“

  
  นายสุจิน  บุญมาเลิศ รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การ
 บริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  
 ข,าราชการ  พนักงานเจ,าหน,าท่ีในสังกัดองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  ร%วมกิจกรรม
 ข,าวสารอาหารแห,ง  ณ  บริเวณวัดศาลาแดง
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยู%หัว รัชกาลท่ี 
 และกิจกรรมสาธารณประโยชน"ตามความเหมาะสมของแต%ละพ้ืนท่ี
 ประจําป8 2561  ในวันท่ี 18  มีนาคม  
 เป:นประธานในพิธี   
 

-----------------------------------------------------------------------
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“ วันท,องถ่ินไทย ประจําป8 2561” 

รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การ
บริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  พร,อมด,วย
ข,าราชการ  พนักงานเจ,าหน,าท่ีในสังกัดองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  ร%วมกิจกรรม
ข,าวสารอาหารแห,ง  ณ  บริเวณวัดศาลาแดง  พิธีวางพานพุ%มถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล,าเจ,าอยู%หัว รัชกาลท่ี 5  ณ บริเวณหน,าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมสาธารณประโยชน"ตามความเหมาะสมของแต%ละพ้ืนท่ี  เน่ืองในการจัดงาน
มีนาคม  2561  โดย นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการจังหวัดสระบุรี 

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

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การ 
พร,อมด,วยหัวหน,าส%วนราชการ 

ข,าราชการ  พนักงานเจ,าหน,าท่ีในสังกัดองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  ร%วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร
พิธีวางพานพุ%มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย" 

ณ บริเวณหน,าศาลากลางจังหวัดสระบุรี   
เน่ืองในการจัดงานวันท,องถิ่นไทย 

นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการจังหวัดสระบุรี  

----------------------------------------------------------------------- 
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" โครงการหน%วยบําบัดทุกข" บํารุงสุข สร,างรอยยิ้มให,ประชาชน

นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การ
บริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี 
ประธานสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  นาย
ส%วนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอหนองโดน  และหัวหน,าส%วนราชการ  
องค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี ร%วมโครงการ 
เม่ือวันท่ี  22  มีนาคม  2561  ณ  องค"การบริหารส%วนตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 
 โดยจัดเจ,าหน,าท่ีร%วมรับฟDงปDญหาความต,องการของประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการ 
เติมสุข ประชาชนสระบุรี”  และเจ,าหน,าท่ีของกองทุนฟEFนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป:นต%อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี
เพ่ือบริการสาธารณะแก%ประชาชน  พร,อมเผยแพร% ประชาสัมพันธ"เอกสารตามพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสาร
ของราชการและตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก

------------------------------------------------------------
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หน%วยบําบัดทุกข" บํารุงสุข สร,างรอยยิ้มให,ประชาชน จังหวัดสระบุรี 

รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การ
บริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี พร,อมด,วย นายสุชา  เข็มมา
ประธานสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  นายชัยวิรัตน"  ตั้งชัยวรรณา  สมาชิกสภาองค"การบริหาร
ส%วนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอหนองโดน  และหัวหน,าส%วนราชการ  ข,าราชการ พนักงานเจ,าหน,าท่ีในสังกัด
องค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี ร%วมโครงการ “หน%วยบําบัดทุกข" บํารุงสุข สร,างรอยย้ิมให,ประชาชน

องค"การบริหารส%วนตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 
โดยจัดเจ,าหน,าท่ีร%วมรับฟDงปDญหาความต,องการของประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ%อนทุกข" 

และเจ,าหน,าท่ีของกองทุนฟEFนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป:นต%อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี
พร,อมเผยแพร% ประชาสัมพันธ"เอกสารตามพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสาร

ของราชการและตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 
------------------------------------------------------------ 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

จังหวัดสระบุรี " 

รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การ 
นายสุชา  เข็มมา 

ชัยวิรัตน"  ตั้งชัยวรรณา  สมาชิกสภาองค"การบริหาร 
พนักงานเจ,าหน,าท่ีในสังกัด

หน%วยบําบัดทุกข" บํารุงสุข สร,างรอยย้ิมให,ประชาชน"   
องค"การบริหารส%วนตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี  

กฎหมายสัญจร ผ%อนทุกข" 
และเจ,าหน,าท่ีของกองทุนฟEFนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป:นต%อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี 

พร,อมเผยแพร% ประชาสัมพันธ"เอกสารตามพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสาร                          
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“โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิต บนวิถีแห%งความพอเพยีง
เพื่อประโยชน"และความสุข

  นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การบริหาร
ส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี พร,อมด,วย นายสุชา เข็มมา ประธานสภา
องค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี และนางรัชนี บางหลวง
จังหวัดสระบุรี หัวหน,าส%วนราชการและข,าราชการองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เข,าร%วมประชุมคณะทํางาน
เตรียมความพร,อมและขับเคล่ือนโครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิต บนวิถีแห%งความพอเพียง ฯ
โดยมี นางช่ืนชีวัน ลิมปJธีระกุล ผู,อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แก%องค"กรปกครอง
ส%วนท,องถิ่น เป:นประธานคณะกรรมการ ในการน้ี นายภคภูมิ บุตรโพธ์ิ ท,องถิ่นจังหวัดสระบุรี
คณะทํางานฯ และให,ข,อมูลการดําเนินงาน
หน,าวัดปากบาง  ตําบลง้ิวงาม  อําเภอเสาไห, 
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โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิต บนวิถีแห%งความพอเพยีง
เพื่อประโยชน"และความสุขของประชาชน” 

 
นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การบริหาร

ส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี พร,อมด,วย นายสุชา เข็มมา ประธานสภา
และนางรัชนี บางหลวง, นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค"การบริหารส%วน

จังหวัดสระบุรี หัวหน,าส%วนราชการและข,าราชการองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เข,าร%วมประชุมคณะทํางาน
เตรียมความพร,อมและขับเคล่ือนโครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิต บนวิถีแห%งความพอเพียง ฯ
โดยมี นางช่ืนชีวัน ลิมปJธีระกุล ผู,อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แก%องค"กรปกครอง
ส%วนท,องถิ่น เป:นประธานคณะกรรมการ ในการน้ี นายภคภูมิ บุตรโพธ์ิ ท,องถิ่นจังหวัดสระบุรี

และให,ข,อมูลการดําเนินงาน  เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561  ณ ศาลาอเนกประสงค"ริมคลองห,วยแร% 
เสาไห,  จังหวัดสระบุรี 

จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิต บนวิถีแห%งความพอเพยีง 

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค"การบริหาร
ส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี พร,อมด,วย นายสุชา เข็มมา ประธานสภา

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค"การบริหารส%วน
จังหวัดสระบุรี หัวหน,าส%วนราชการและข,าราชการองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เข,าร%วมประชุมคณะทํางาน
เตรียมความพร,อมและขับเคล่ือนโครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาลํานํ้ากับชีวิต บนวิถีแห%งความพอเพียง ฯ                     
โดยมี นางช่ืนชีวัน ลิมปJธีระกุล ผู,อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แก%องค"กรปกครอง     
ส%วนท,องถิ่น เป:นประธานคณะกรรมการ ในการน้ี นายภคภูมิ บุตรโพธ์ิ ท,องถิ่นจังหวัดสระบุรี ให,เกียรติต,อนรับ

ณ ศาลาอเนกประสงค"ริมคลองห,วยแร% 
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" การประชุมสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี

  องค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  เปMดประชุมสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ
สมัยท่ี 2 ประจําป8 2561  คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 
ส%วนจังหวัดสระบุรี  นายพันธุ"ธัช  ชุณห"วิสิทธิกิจ สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 
อําเภอเมืองสระบุรี  เป:นรองประธานสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี คนท่ี 
สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 
บริหารส%วนจังหวัดสระบุรี คนท่ี 2  
 

------------------------
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การประชุมสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี "

องค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  เปMดประชุมสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ
เม่ือวันท่ี 27  มีนาคม 2561  โดยท่ีประชุมมีมติเลือก  นายวนพล จันทร"วิทัน

สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 5  อําเภอแก%งคอย เป:นประธานสภาองค"การบริหาร
ส%วนจังหวัดสระบุรี  นายพันธุ"ธัช  ชุณห"วิสิทธิกิจ สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 
อําเภอเมืองสระบุรี  เป:นรองประธานสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี คนท่ี 1  และนายยุทธนา  เข็มนาค  
สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 1  อําเภอหนองแค  เป:นรองประธานสภาองค"การ

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

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

" 

องค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  เปMดประชุมสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ 
โดยท่ีประชุมมีมติเลือก  นายวนพล จันทร"วิทัน 
อําเภอแก%งคอย เป:นประธานสภาองค"การบริหาร

ส%วนจังหวัดสระบุรี  นายพันธุ"ธัช  ชุณห"วิสิทธิกิจ สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 1 
และนายยุทธนา  เข็มนาค  

อําเภอหนองแค  เป:นรองประธานสภาองค"การ

----------------------------------------------------- 
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  นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการจังหวัดสระบุรี เป:นประธานในพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ
และกล%าวอาศิรวาทราชสดุดี เน่ืองในงานพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPาจุฬาโลกมหาราช 
และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ"  ใน
รักษาราชการแทนปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี 
นางรัชนี บางหลวง , นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี
ส%วนราชการ  ข,าราชการ  พนักงานเจ,าหน,าท่ีในสังกัด  
ณ ห,องประชุมสัมมนาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี
 

-----------------------------------------------------------------------
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“วันจักรี 6 เมษายน 2561” 

นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการจังหวัดสระบุรี เป:นประธานในพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ
และกล%าวอาศิรวาทราชสดุดี เน่ืองในงานพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPาจุฬาโลกมหาราช 

ในการน้ี  นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด 
รักษาราชการแทนปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี 

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี
าราชการ  พนักงานเจ,าหน,าท่ีในสังกัด  ร%วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ 

ณ ห,องประชุมสัมมนาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี 

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

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการจังหวัดสระบุรี เป:นประธานในพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ 
และกล%าวอาศิรวาทราชสดุดี เน่ืองในงานพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPาจุฬาโลกมหาราช  

ปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด  
รักษาราชการแทนปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี พร,อมด,วยหัวหน,า 
เคร่ืองราชสักการะ เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561  

----------------------------------------------------------------------- 
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โครงการ “พฒันาศักยภาพและส%งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
Chief Marketing Officer 

 นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการจังหวัดสระบุรี
การประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
Officer ( CMO ) โดยนายสุจิน  บุญมาเลิศ 
บริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี 
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน  ซึ่งมีผู,เข,ารับการฝeกอบรม จํานวน 
ณ ห,องประชุมสัมมนาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี 
 

-------------------------------------------------------------------------------------
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พฒันาศักยภาพและส%งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
Chief Marketing Officer (CMO) ตลาดประชารัฐจังหวัดสระบุรี

นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการจังหวัดสระบุรี  เปMดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและส%งเสริม
การประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ” ในการจัดอบรมผู,บริหารจัดการตลาดประชารัฐ 

โดยนายสุจิน  บุญมาเลิศ รองปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค"การ
บริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี กล%าวรายงานวัตถุประสงค"การจัดงาน
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน  ซึ่งมีผู,เข,ารับการฝeกอบรม จํานวน 165 คน เม่ือวันท่ี 
ณ ห,องประชุมสัมมนาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี  

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

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

พฒันาศักยภาพและส%งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ” 
จังหวัดสระบุรี   

พัฒนาศักยภาพและส%งเสริม 
ในการจัดอบรมผู,บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing 

ปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค"การ
กล%าวรายงานวัตถุประสงค"การจัดงาน 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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โครงการ 

  พลเอก สุรยุทธ" จุลานนท" ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ 
รุ%นท่ี 33  พร,อมคณะ ดําเนินกิจกรรมเย่ียมบ,านครอบครัวอุปถัมภ" โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ" 
จังหวัดสระบุรี พร,อมด,วยหัวหน,าส%วนราชการ
บริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด
จังหวัดสระบุรี  นายวนพล จันทร"วิทัน  ประธานสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี กล%าวรายงานตัว
และร%วมกิจกรรมฯ  เม่ือวันท่ี  7 เมษายน 
 

---------------------------------------------------------------------
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โครงการ “สานใจไทย สู%ใจใต, รุ%นที่ 33” 

 

สุรยุทธ" จุลานนท" ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการ "
พร,อมคณะ ดําเนินกิจกรรมเย่ียมบ,านครอบครัวอุปถัมภ" โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ" 
บุรี พร,อมด,วยหัวหน,าส%วนราชการร%วมให,การต,อนรับ  ในการน้ี  นายสุจิน  บุญมาเลิศ 

บริหารส%วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค"การบริหารส%วนจังหวัด ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วน
นายวนพล จันทร"วิทัน  ประธานสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี กล%าวรายงานตัว

เมษายน 2561  ณ ห,องประชุมสัมมนาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี

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

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

"สานใจไทย สู%ใจใต,"  
พร,อมคณะ ดําเนินกิจกรรมเย่ียมบ,านครอบครัวอุปถัมภ" โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ" ผู,ว%าราชการ

นายสุจิน  บุญมาเลิศ รองปลัดองค"การ
ปฏิบัติหน,าท่ี นายกองค"การบริหารส%วน

นายวนพล จันทร"วิทัน  ประธานสภาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี กล%าวรายงานตัว 
ณ ห,องประชุมสัมมนาองค"การบริหารส%วนจังหวัดสระบุรี 

--------------------------------------------------------------------- 
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ประกาศสงกรานต*

ป8จอ สัมฤทธิศก จันทรคติเป:น อธิกมาส ปกติวาร สุริยคติเป:น ปกติสุรทิน
วันมหาสงกรานต" ตรงกับ วันเสาร"ที่ 

จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร" แรม 

นางสงกรานต"นามว%า นางมโหธรเทวี
อาภรณ"แก,วนิลรัตน" ภักษาหารเนื้อทราย

หัตถ"ขวาทรงจักร หัตถ"ซ,ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา
เกณฑ"พิรุณศาสตร" ป8นี้ พุธ เป:

ตกในเขาจักรวาล 240 ห%า ตกในปiาหิมพานต" 
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ประกาศสงกรานต* จุลศักราช 1380 พุทธศักราช 2561

ป8จอ สัมฤทธิศก จันทรคติเป:น อธิกมาส ปกติวาร สุริยคติเป:น ปกติสุรทิน
วันมหาสงกรานต" ตรงกับ วันเสาร"ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 

ตรงกับ วันเสาร" แรม ๑๔ คํ่า เดือนห,า(๕) 

นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว
อาภรณ"แก,วนิลรัตน" ภักษาหารเนื้อทราย  

หัตถ"ขวาทรงจักร หัตถ"ซ,ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา(นกยุง
เกณฑ"พิรุณศาสตร" ป8นี้ พุธ เป:นอธิบดีฝน บันดาลให,ฝนตก 

ห%า ตกในปiาหิมพานต" 180 ห%า ตกในมหาสมุทร 
ตกในโลกมนุษย" 60 ห%า 

 
 
 

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป8จอ สัมฤทธิศก จันทรคติเป:น อธิกมาส ปกติวาร สุริยคติเป:น ปกติสุรทิน 
นาฬิกา 1 นาที 48 วินาที  

) ป8จอ 

ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา)  

นกยุง) เป:นพาหนะ 
นอธิบดีฝน บันดาลให,ฝนตก 600 ห%า  

ห%า ตกในมหาสมุทร 120 ห%า  



-2- 
 
 

เกณฑ"ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ําน,อย อากาศยังร,อน  
เกณฑ"นาคราชให,น้ํา ป8จอ นาคราชให,น้ํา 7 ตัว ทํานายว%า ฝนต,นป8น,อย กลางป8งาม  

แต%ปลายป8มากแล ฯ 
เกณฑ"ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข,าวกล,าในนา จะได, 10 ส%วน เสียเพียงส%วนเดียว ธัญญาหาร  

มังสาหารบริบูรณ" ประชาชนทั้งหลายจะอยู%เย็นเป:นสุข ฯ 
วันเถลิงศก ตรงกับ วันจันทร"ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที  

จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร" ข้ึน ๒ คํ่า เดือนหก(๖) ป8จอ 
คําทํานาย  

วันเสาร" เป:นวันมหาสงกรานต" : จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และ โจรผู,ร,าย  
และ จะเจ็บไข,นักแล ฯ , วันอาทิตย" เป:นวันเนา : ข,าวจะตายฝอย จะได,ยินเสียงคนต%างภาษา 

ท,าวพระยาจะร,อนใจนักแล ฯ , วันจันทร" เป:นวันเถลิงศก : พระราชเทวี และหมู%นางสนม  
ราชบริพาร จะประกอบไปด,วยสุขและสมบัติทั้งปวง , นางสงกรานต" ยืน : จะเกิดความ

เดือดร,อนเจ็บไข, 
 

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


