
" โครงการหนว่ยบาํบดัทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน จงัหวดัสระบรีุ " 

 นายสจิุน บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส่วน

ราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ ร่วมโครงการ 

“หนว่ยบาํบดัทกุข ์ บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน”  เมื่อวันท่ี  20  ธนัวาคม  2561    

ณ  เทศบาลตาํบลธารเกษม  อาํเภอพระพทุธบาท  จงัหวัดสระบรีุ  โดยจดัเจา้หนา้ท่ีร่วมรบัฟังปัญหา

ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ตามโครงการศนูยร์บัเร่ืองราวรอ้งเรียน รอ้งทกุข ์ พรอ้มเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธเ์อกสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ ตามพระราชบญัญตัิอาํนวย

ความสะดวก เพื่อบริการสาธารณะแกป่ระชาชน และจดัเจา้หนา้ท่ีบริการใหค้วามรู ้ ตามโครงการ

หอ้งสมดุเคลือ่นท่ี ของหอ้งสมดุเสริมปัญญา ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  

 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ฉบบัที ่11 เดอืนธันวาคม 2561 



“““กิจกรรมจิตอาสา เราทาํความ ด ีดว้ยหวัใจ เดินรณรงค ์คน รกั คลอง กิจกรรมจิตอาสา เราทาํความ ด ีดว้ยหวัใจ เดินรณรงค ์คน รกั คลอง กิจกรรมจิตอาสา เราทาํความ ด ีดว้ยหวัใจ เดินรณรงค ์คน รกั คลอง    

ไมท้ิ่ง ไมเ่ท ทุม่ทาํ ความดีไมท้ิ่ง ไมเ่ท ทุม่ทาํ ความดีไมท้ิ่ง ไมเ่ท ทุม่ทาํ ความดี” ” ”    

   
 นายเรืองศักดิ ์วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิติัหน้าที ่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัสระบุรี พร้อมด้วย  หวัหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นสงักดั ร่วมกิจกรรม 
จิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหวัใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิง้ ไม่เท ทุ่มทํา ความดี จงัหวดัสระบุรี 
เพือ่เป็นการบําเพญ็สาธารณประโยชน์อุทศิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และสืบสานพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ตลอดจนเพือ่สร้างการตระหนักรู้และจิตสํานึกในการดูแล รกัษาพฒันาคลอง   
เพือ่สุขภาพอนามัย  คุณภาพชวิีต  และส่ิงแวดล้อมทีดี่แก่ชุมน  เม่ือวนัที ่ 15  ธันวาคม  2561   
ณ บริเวณบึงป่าสัก  ตําบลดาวเรือง  อําเภอเมืองสระบุรี  จงัหวดัสระบุรี 
 

ฉบบัที ่11 เดอืนธนัวาคม 2561 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   



“““งานพิธีเนื่องในวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรงานพิธีเนื่องในวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรงานพิธีเนื่องในวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร   

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาภมูพิลอดลุยเดช   บรมนาถบพิตร  วันชาต ิ และวันพอ่แห่งชาต ิ พทุธศักราช บรมนาถบพิตร  วันชาต ิ และวันพอ่แห่งชาต ิ พทุธศักราช บรมนาถบพิตร  วันชาต ิ และวันพอ่แห่งชาต ิ พทุธศักราช 2561”2561”2561”   

   
  นายเรืองศักดิ ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิติัหน้าที ่ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัสระบุรี  พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นสงักดั  ร่วมงานพธีิ 
เน่ืองในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร   
วนัชาติ  และวนัพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผูว่้าราชการจงัหวดัสระบุรี 
เป็นประธานในพธีิ  เม่ือวนัที ่ 5  ธันวาคม  2561  ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจงัหวดัสระบุรี  
 

 
 

ฉบบัที ่11 เดอืนธนัวาคม 2561 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   



“““วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่สากล (ประเทศไทย)วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่สากล (ประเทศไทย)วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่สากล (ประเทศไทย)” ” ”    

   
  นายเรืองศักดิ ์วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิติัหน้าที ่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสระบุรี พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นสังกดั ร่วมกิจกรรม 
วนัต่อต้านคอร์รัปชัน่สากล (ประเทศไทย)  โดยมี นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจงัหวดัสระบุรี  
เป็นประธานในพธีิ  เม่ือวนัที ่ 7  ธันวาคม  2561 เป็นต้นไป  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจงัหวดัสระบุรี 

 
 
 
 
 

ฉบบัที่ 11 เดอืนธนัวาคม 2561 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   



“ “ “ BBBiiikkkeee   อุน่ไอรกั จงัหวดัสระบรีุ อุน่ไอรัก จงัหวดัสระบรีุ อุน่ไอรัก จงัหวดัสระบรีุ ”””   

   
  นายเรืองศักดิ ์วรหาญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิติัหน้าที ่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสระบุรี พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นสังกดั ร่วมกิจกรรม 
“ Bike  อุ่นไอรกั คลายความหนาว  สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์  จงัหวดัสระบุรี ”  โดย  นายแมนรัตน์  
 รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจงัหวดัสระบุรี  เป็นประธานในพธีิ  มีระยะทางปัน่จกัรยาน  29  กิโลเมตร  
ซ่ึงปล่อยขบวนจกัรยาน  ณ  บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจงัหวดัสระบุรี เม่ือวนัที ่9 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 

ฉบบัที ่11 เดอืนธนัวาคม 2561 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   



“““โครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิารจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิารจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิารจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา”””   

  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี จดัการประชุมเชงิปฎบิติัการการจดัทํายุทธศาสตร์ 
การพฒันาและกรอบการประสานโครงการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในเขตจงัหวดัสระบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยมี นายแมนรตัน์  รตันสุคนธ์  ผูว่้าราชการจงัหวดัสระบุรี  
เป็นประธานในพธีิพร้อมมอบนโยบายในการจดัทําแผนพฒันาให้สอดคล้องและบูรณาการ  ทัง้น้ี  
นายวนพล  จนัทร์วิทนั  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี พร้อมด้วยสมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  ผูบ้ริหารท้องถิน่  และคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ เข้าร่วมประชุม  
ซ่ึงนายเรืองศักดิ ์ วรหาญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ปฏบิติัหน้าที ่นายกองค์การบริหารส่วน 
จงัหวดัสระบุรี  เป็นวทิยากรบรรยาย  เม่ือวนัที ่19 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสระบุรี  
 

ฉบบัที ่11 เดอืนธนัวาคม 2561 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   



“““วนัคนพิการสากลจงัหวดัสระบรีุ ประจาํปี วนัคนพิการสากลจงัหวดัสระบรีุ ประจาํปี วนัคนพิการสากลจงัหวดัสระบรีุ ประจาํปี 2561”2561”2561”   

  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  ร่วมกบั  สํานักงานพฒันาสังคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์จงัหวดัสระบุรี  และสภาคนพกิารทุกประเภทประจําจงัหวดัสระบุรี  บูรณาการร่วมกนัจดังาน  
“วนัคนพกิารสากลจงัหวดัสระบุรี ประจําปี 2561”  โดย  นายเรืองศักดิ ์ วรหาญ  ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั ปฏบิติัหน้าที ่นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  กล่าวต้อนรับ  นายเกียรติศักดิ ์ตรงศิริ  
รองผูว่้าราชการจงัหวดัสระบุรี  ประธานในพธีิ  หวัหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ  ตลอดจนผู้พกิาร  
และผูดู้แลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้น้ี  กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีจํ่าเป็นต่อสุขภาพจงัหวดัสระบุรี  
ได้มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้ทีมี่ความจําเป็นในการจดักิจกรรม ครัง้น้ี  เม่ือวนัที ่20 ธันวาคม 2561   
ณ อาคารเอนกประสงค์  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  
 
 

ฉบบัที ่11 เดอืนธนัวาคม 2561 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   



“““โครงการใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส/์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์โครงการใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส/์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์โครงการใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส/์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์   

เพ่ือลดการตตีราและเลือกปฏิบัต ิจงัหวดัสระบรีุเพ่ือลดการตตีราและเลือกปฏิบัต ิจงัหวดัสระบรีุเพ่ือลดการตตีราและเลือกปฏิบัต ิจงัหวดัสระบรีุ”””   

  นายเรืองศักดิ ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิติัหน้าที ่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสระบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์/โรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพนัธ์ เพือ่ลดการตีตราและเลือกปฏบิติัจงัหวดัสระบุรี  โดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี   
จดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว เพือ่เป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักในการรับผดิชอบแก่สังคม 
และลดอัตราการติดเชือ้ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระบุรี จํานวน  2  รุ่น  เม่ือวนัที ่24 และ 26  ธันวาคม 2561  
โดยมี ตัวแทนชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทัว่ไป   
จํานวน 500 คน  เข้าร่วมอบรม  ณ  ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระบุรี  
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  กุน เป็นชือ่ปีที ่12 ซึง่เป็นปีสุดท้ายของรอบปีนักษตัร มีสัญลักษณ์เป็นหมู พุทธศักราช 
ทีต่รงกบัปีกุน เช่น พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2586  
และ พ.ศ. 2598  เป็นต้น โดยวนัทีเ่ร่ิมต้นและส้ินสุดรอบปีนักษตัรไม่แน่นอนเม่ือเทยีบกบัปฏทินิสากล  
และนับต่างกนัระหว่างแบบจีนกบัแบบไทย แต่ในทางความเชือ่ของชาวล้านนา ปีกุนคือปีช้าง (กุน = กุญชร) 
  คนเกิดปีกุนคือ ต้นแบบแห่งความจริงใจ บริสุทธิ ์ผ่อนปรน และศักดิศ์รีเม่ือแรกพบ  
คุณจะรู้สึกว่าคนเกิดปีกุนน้ีช่างดีเหลือเกิน นอกจากนัน้ยงัเป็นคนระมัดระวงั ช่างเอาใจใส่ และกล้าหาญ  
ลองมอบความไว้เน้ือเชือ่ใจให้คนเกิดปีกุน แล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขาช่างแสนดีพร้อมจะทําทุกส่ิงทีถู่กต้อง 
และไม่ทําให้คุณผดิหวงั คนเกิดปีกุนมักเป็นทีรั่กของทุกคน 
  คนเกิดปีน้ีเกิดมาเพือ่เป็นผู้ให้ และรกัการบริการ คนส่วนใหญ่จึงฉวยโอกาสเอาเปรียบ 
ตรงข้อน้ี แต่นัน่ก็ไม่ได้ทําให้คนปีกุนรู้สึกแย่แต่อย่างไร แม้จะเร่ิมแก่ตัวขึน้ คนปีกุนก็ยงัเชือ่มัน่ว่ามนุษย์ 
ล้วนแล้วแต่เกิดมาพร้อมกบัจิตใจทีดี่งามเป็นพืน้ฐาน คนเกิดปีน้ีพร้อมสละความสุขส่วนตัวเพือ่ผู้อ่ืน        
และเป็นเพือ่นทีดี่ ดังนัน้หากคุณมีเพือ่นปีกุนทีค่บกนัมาเน่ินนาน อย่าลืมถนอมน้ําใจกนัไว้ดี  ๆวธีิง่าย  ๆ 
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ก็คือ อย่าไปบงัคับขู่เขญ็ให้เขามามีความคิดเหมือนกบัคุณเด็ดขาด และอย่าลืมว่าคนปีกุนไม่ชอบขอ 
หรือรับความช่วยเหลือจากใคร 

  คนเกิดปีกุนเป็นคนพดูน้อย แต่ลองได้พดูเม่ือไรล่ะก็ หยุดไม่ได้เลยล่ะ นอกจากนัน้ยงัเป็น 
คนฉลาด ใฝ่รู้ (เหมือนคนเกิดปีวอก) 

  บางคนบอกว่าคนปีกุนนัน้หวัสูง และให้ความสําคัญกบัมารยาท การเล้ียงดู และรสนิยมทีดี่
เป็นอันมาก แต่จริง  ๆแล้ว คนเกิดปีน้ีเพยีงแต่เกิดมาพร้อมกบั “สไตล์” ในทุก  ๆเร่ือง คนเกิดปีกุนชอบ
รบัประทานอาหาร และชอบทานชอคโกแลตหลังอาหารค่ําโดยมักเผลอตัวรบัประทานอาหารมากเกินไป
เสมอ  ในเร่ืองความสัมพนัธ์ คนเกิดปีกุนมีความรู้สึกไว อ่อนหวาน ซ่ือบริสุทธิ ์ช่างเอาใจ โรแมนติก  
แต่บางครัง้ก็ขีห้งึหวง คู่ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ คนเกิดปีมะแม มะโรง เถาะ ชวด หรือกุนเหมือนกนั รองลงมา
คือ ปีจอ วอก ขาล หรือมะเมีย ทีพ่อเข้ากนัได้คือ ปีระกา หรือฉลู ส่วนปีต้องหา้มคือ ปีมะเส็ง 

จุดเด่น 
หมูเป็นสตัว์จิตใจดี ให้อภยั ไม่เคียดแค้น ใจดี บุคลิกง่าย  ๆสบาย  ๆดังนัน้ใคร  ๆต่างก็เข้ามาหาเม่ือมีปัญหา 

จุดอ่อน 
บางครัง้ก็แสนซ่ือไร้กลยุทธ์ เชือ่แทบทุกเร่ืองทีมี่คนบอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงคําเยนิยอ 
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