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แถลงขา่วการประมลูหมายเลขทะเบียนรถ จงัหวดัสระบรีุ 

  นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมงาน 
แถลงขาวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9 ในหมวดอักษร กม  
"การเงินเพิ่มทวี  มั่งมีศรีสุข" จํานวน 301 หมายเลข จัดแถลงขาวตอสื่อมวลชน   
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
โดยนายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี ไดกลาว 
ตอสื่อมวลชนวานอกจากผูเขารวมประมูลไดมีโอกาสสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนนแลว รายไดทั้งหมดจากการประมูล จะนําเขากองทุน กปถ. ซ่ึงจัดงาน 
ระหวางวันที่ 16-17  มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมสระบุรีอินท อําเภอเมืองสระบุร ี
จังหวัดสระบุร ี
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การประชมุสภา  สมยัวิสามญั ประจาํปี 2561 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายวนพล จันทรวิทัน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปดประชุม 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561 ครั้งที่ 1  
เพื่อประโยชนแหงการบริหารงานราชการ โดยมีวาระการประชุม 6 วาระ มีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระบุร ีเขารวมประชุม เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2561  ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี

 

 

 

https://www.facebook.com/818582741592726/photos/pcb.1649294785188180/1649290418521950/?type=3
https://www.facebook.com/818582741592726/photos/pcb.1649294785188180/1649290418521950/?type=3
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โครงการปลูกตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีพรอมดวย 
นางรัชนี บางหลวง นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
นางอาภาภรณ บุญกวาง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นายอํานวย รื่นเริง 
ผูอํานวยการกองชาง และหัวหนาสวนราชการ ขาราชการพนักงานเจาหนาที่ รวมโครงการ 
ปลูกตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อเปนการสรางและกระตุนจิตสํานึกของประชาชน 
ใหเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการปลูกตนไม 
ภายในจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณคายลูกเสือเจ็ดคต - โปงกอนเสา 
ตําบลทามะปราง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฝมือดานชางใหกับชางทองถิ่น และชางทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นายเรืองศักด์ิ วรหาญ ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการสวนจังหวัดสระบุร ีพรอมดวย นายอํานวย รื่นเริง 
ผูอํานวยการกองชาง รวมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพฝมือดานชางใหกับชางทองถ่ินและ  
ชางทหาร" เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานใน "โครงการประชารัฐ ซอม/สรางบาน เพื่อชวยเหลือ
ประชาชน" ประจําปงบประมาณ 2561 โดย นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัด
สระบุรี เปนประธานในพิธี ซ่ึงในชวงทายของการเปดโครงการ ผูวาราชการฯ ไดขอบคุณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ที่ใหการสนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ในวันดังกลาว ณ หองประชุมสัมมนา องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี
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สมณศักดิ์ของพระสงฆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมณศักดิ์ของพระสงฆไทย มี 9 ชั้น และ 21 อันดับ ดังนี้  
ชั้น 1  สกลมหาสังฆปรินายก  เปนตําแหนงสังฆราช  
 1. สมเด็จสังฆราช สกลสังฆปรินายก 
ชั้น 2  มหาสังฆนายก เจาคณะใหญ ชั้นสุพรรณบัตร  
 2. สมเด็จพระราชาคณะ มี 4 ตําแหนง คือ พระพพุทธโฆษาจารย พระวันรัต  
พระพุทธาจารย และมหาวีรวงศ 
ชั้น 3 พระราชาคณะชั้นธรรม มี 2 อันดับ คือ  
 3. พระราชาคณะ เจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัตร  
 4. พระราชาคณะ เจาคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร  
ชั้น 4 พระราชาคณะชั้นธรรม  
 5. พระราชาคณะชั้นธรรม มีราชทินนามวา "ธรรม" นําหนานาม เชน พระธรรมปฏก                    
พระธรรมกิตติโสภณ และพระธรรมวิสุทธาจารย เปนตน  
ชั้น 5 พระราชาคณะชั้นเทพ  
 6. พระราชาคณะชั้นเทพ มีราชทินนามวา "เทพ" นําหนานาม เชน พระเทพวิสุทธิโสภณ 
พระเมพสังวรญาณ และพระเทพวิสุทธิเมธี เปนตน  
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ชั้น 6 พระราชาคณะชั้นราช  
 7. พระราชาคณะชั้นราช มีราชทินนามวา "ราช" นําหนา เชน พระราชศิริธรรมเมรี                     
พระราชนันทาจารย และพระราชมงคลมุนี เปนตน  
ชั้น 7 พระราชาคณะชั้นสามัญ  
 8. พระราชาคณะชั้นสามัญ ไมมีราชทินนามนําหนา เชน พระวิเชียรโมลี พระชัยนาทมุนี 
และพระกวีรญาณ เปนตน 
ชั้น 8  พระครู เปนตําแหนงรองจากพระราชาคณะชั้นสามัญ ใชคําวาพระครูนําหนานาม                         
เชน พระครูพิศาลสังฆโสภณ พระครูวิเศษบุญญากร และพระครูวิสุทธ์ิวุฒิคุณ เปนตน                           
สมณศักดิ์ชั้นพระครูมี 10 อันดับ ดังนี้  
 9. พระครูชั้นสัญญบัตรชั้นพิเศษ  
 10. พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก  
 11. พระครูสัญญาบัตรชั้นโท  
 12. พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี  
 13. พระครูปลัด  
 14. พระครูธรรมธร  
 15. พระครูวินัยธร  
 16. พระครูคูสวด  
 17. พระครูสมุห  
 18. พระครูใบฎีกา  
ชั้น 9 ชั้นฐานานุกรม ไมมีราชทินนามนําหนา แตใชตําแหนงนําหนา เชน พระสมุห.....  
และพระใบฎกีา..... มีท้ังหมด 3 อันดับ  
 19. พระปลัด  
 20. พระสมุห  
 21. พระใบฏีกา  
 

------------------------------------------------------------------ 
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หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 นางรัชนี  บางหลวง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวย นายปู แตงออน 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอแกงคอย  และหัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ 
พนักงานเจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข 
สรางรอยย้ิมใหประชาชน" เมื่อวันท่ี  21 มิถุนายน  2561  ณ  องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ 
อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจาหนาท่ีรวมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 
ตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผอนทุกข เติมสุข ประชาชนสระบุรี”  และเจาหนาท่ีของกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ จังหวัดสระบุรี เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชน  พรอมเผยแพร 
ประชาสัมพันธเอกสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติ 
อํานวยความสะดวก 
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