
" โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดสระบุรี " 

นางรัชนี  บางหลวง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวย นางสาวพิมพนรี ตันศรีวรรัตน 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอหนองแค และหัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ พนักงาน
เจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิม                   
ใหประชาชน"  เมื่อวันท่ี  23 สิงหาคม 2561  ณ  บริเวณวัดหวยทราย หมู 3  ตําบลหวยทราย อําเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี  โดยจัดเจาหนาท่ีรวมรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตามโครงการ “กฎหมาย
สัญจร ผอนทุกข เติมสุข ประชาชนสระบุรี” จัดเจาหนาท่ีของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ                  
จังหวัดสระบุรี  เพื่อบริการสาธารณะแกประชาชน  พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธเอกสารตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ และตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก และจัดเจาหนาท่ีตามโครงการหองสมุด 
เคล่ือนท่ี ของหองสมุดเสริมปญญา ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
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“พัฒนาศักยภาพ ผูนําชุมชน อสม. แกนนําสุขภาพ” 

  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวน 
จังหวัดสระบุรี  เปนประธานในพิธีเปดโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน อสม. แกนนําสุขภาพ ในการควบคุม 
และปองกันโรค ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจในการควบคุม  
และปองกันโรคติดตอ รวมท้ังรณรงคและสรางความตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบแกสังคมในการควบคุม 
และปองกันโรคติดตอ  โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน 450 คน  เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม  2561  ณ หองประชุม  
สัมมนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
 

-------------------------------------------------------------  
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“วันรพี สระบุรี 2561” 

 
  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสระบุรี  พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ีในสังกัด  รวมพิธีวางพวงมาลา  
เนื่องในวันคลายวันส้ินพระชนมของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
พระบิดาแหงกฎหมายไทย  เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณและคุณงานความดีของพระองคทาน 
ท่ีมีตอวงการกฎหมายไทย  เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณหนาอาคารศาลจังหวัดสระบุรี  
 

-------------------------------------------------------------------------------  
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 “รวมพลังสตรีสระบุรี รวมใจเทิดไทองคราชินี ครั้งที่ 5 ประจําป 2561” 

  นางรัชนี บางหลวง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมพิธีเปดงาน “ รวมพลังสตรี
สระบุรี รวมใจเทิดไทองคราชินี คร้ังท่ี 5 ประจําป 2561”  โดยมี  นายบัณฑิตย เทวีทิวารักษ  ผูวาราชการ  
จังหวัดสระบุรี เปนประธานในพิธี  เมื่อวันท่ี  7 สิงหาคม 2561  ณ หองประชุมสัมมนาองคการบริหารสวน  
จังหวัดสระบุรี  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี  9 ท่ีทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อใหคนไทยไดมีอาชีพ  และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 สิงหาคม 
ของทุกป เปน “วันสตรีไทย” เพื่อใหสังคมตระหนักถึงบทบาท ความรู และความสามารถของสตรีไทย  
 

----------------------------------------------------------------------  
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“ วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2561” 

  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดสระบุรี  พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ี  รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  
12 สิงหาคม 2561  โดยพิธีชวงเชา พิธีทําบุญตักบาตร  ณ  บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี   
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา  ณ หอประชุมองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี (หลังเดิม)  พิธีปลอยพันธสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณทาน้ําวัดศาลาแดง  และชวงค่ํา  
พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ (พุมเงิน – พุมทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหนา 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  
 

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

 

ฉบบัท่ี 7  เดือน สิงหาคม 2561 



“มอบวัสดุอุปกรณทางการแพทย แกผูพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับ 
การฟนฟูสมรรถภาพ” 

   
         นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดสระบุรี  
พรอมดวยภาคีเครือขาย  และหัวหนาสวนราชการในสังกัด มอบวัสดุอุปกรณทางการแพทย แกผูพิการ ผูสูงอายุ 
และผูท่ีอยูในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  เมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม  2561  ณ สํานักงานกองทุน  
ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดสระบุรี  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
 

------------------------------------------------------------------------  
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“โครงการใหความรูเร่ืองยาเสพติด ปงบประมาณ 2561” 

 
  นางสาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี พรอมดวย  
นางอาภาภรณ  บุญกวาง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  รวมพิธีเปดโครงการใหความรู 
เร่ืองยาเสพติด ปงบประมาณ  2561  ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี รวมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี 
เพื่อใหความรูดานการปองกันยาเสพติด ใหแกนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  โดยมี 
พ.ต.อ. เรืองยศ  โสภาพล  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสระบุรี  เปนประธานในพิธีเปดพรอมบรรยายพิเศษ  
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561  ณ หองประชุมสัมมนาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
 

-------------------------------------------------------------------------------  
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ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดสระบุร ี
ประเพณีแหพระเข้ียวแกว 

 
 

  "พระเขี้ยวแกว" เปนพระพุทธรูปเกาแก ประดิษฐานอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาทสระบุรี 
ท้ังพระและประชาชนตางเชื่อกันวา สรางขึ้นจากพระทนตธาตุของพระพุทธเจา ดวยเหตุนี้ในทุกวันขึ้น 1 ค่ํา 
เดือน 4 ของทุกป ท่ีอําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ไดรวมกันจัดงานประเพณีแหพระเขี้ยวแกวขึ้น   

       พิธีเร่ิมจากการอัญเชิญพระเขี้ยวแกวจากพิพิธภัณฑออกแหฉลองรอบเมืองพระพุทธบาท                   
โดยมีความเชื่อกันวา เมื่อจัดพิธีแหพระเขี้ยวแกวเพื่อเปนการสักการะแลว จะดลบันดาลให ประชาชนไดรับ
ความรมเย็นเปนสุข ทํามาคาขายดีกันท่ัวหนา เปนการจัดงานประจําปของอําเภอพระพุทธบาท  

  การ สืบสานประเพณีแหพระเขี้ยวแกวและสรงน้ํา ท่ีบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  
อําเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยจัดขึ้นทุกปในวันขึ้น 7 ค่ํา เดือน 4  ประเพณีแหพระเขี้ยวแกวและสรงน้ํา 
ของชาวอําเภอพระพุทธบาท มีตํานานตามพงศาวดารกลาวไววา พระเขี้ยวแกว คือ ฟนของพระพุทธเจาท่ีเหลือไว
ใหเปนปูชนียวัตถุ มี 4 องค ดวยกัน คือ 1.ประดิษฐานอยูท่ีจุฬามณีดาวดึงสเทวโลก 2.ประดิษฐานอยู ณ เมือง
กาลึงคราษฏร ประเทศอินเดีย 3.ประดิษฐานอยูท่ีใตบาดาลอันมีนามวา นาคพิภพ  4.ประดิษฐานอยูประเทศลังกา 
หรือลังกาทวีป ปจจุบันไดอัญเชิญมาจากประเทศลังกา มาประดิษฐานอยูท่ีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  
จังหวัดสระบุรี  ตั้งแตสมัยพระเจาทรงธรรมครองกรุงศรีอยุธยา  กระท่ังป พ.ศ. 2457 ท่ีเมืองพระพุทธบาท                    
เกิดโรคระบาด ประชาชนเจ็บปวยลมตาย พรอมท้ังเกิดทุพภิกขภัย ฝนแลง แหงน้ํา ผูปกครองในสมัยนั้น                               
จึงอัญเชิญพระเขี้ยวแกวออกแห แลวประชาชนรวมขบวนพรอมถวายน้ําสรงพระเขี้ยวแกว และในวันนั้นเองไดมี
ฝนตกกระหน่ําอยางหนัก ทําใหประชาชนและพฤกษาชาตินานาพันธุไดรับความชุมเย็น จึงไดถือปฎิบัติ                                 
เปนประเพณีเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

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