
" โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี " 

 
 นายสุจิน บุญมาเลิศ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย นายวิจักขณ์  โพธ์ิใบ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอเสาไห้  และหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2561  ณ  บริเวณวัดสูง  หมู่ 6  ตําบลเสาไห้ 
อําเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  โดยจัดเจ้าหน้าท่ีร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตามโครงการศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์  พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก จัดเจ้าหน้าท่ีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี  เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน  และจัดเจ้าหน้าท่ีบริการให้ความรู้   
ตามโครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี ของห้องสมุดเสริมปัญญา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

---------------------------------------------------------- 
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“การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี”  

 
 
  นายวนพล  จันทร์วิทัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย 
นายเรืองศักด์ิ วรหาญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทุกอําเภอ  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด  ร่วมประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 6  ประจําปี 2561  คร้ังท่ี 1  โดยมีวาระการประชุม 
ท้ังส้ิน  6 วาระ  เมื่อวันท่ี 15  พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 

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

ฉบบัท่ี 10  เดือนพฤศจิกายน 2561 



“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 

 
  นายเรืองศักด์ิ วรหาญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 เน่ืองในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2561  โดยมี  นายเกียรติศักด์ิ  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการ 
 จังหวัดสระบุรี  เป็นประธานกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 พร้อมเย่ียมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  เมื่อวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องประชุมสัมมนา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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“งานประเพณีลอยยี่เป็ง ไท – ยวน จังหวัดสระบุรี” 

 
  นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย  
นางอาภาภรณ์  บุญกว้าง  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ร่วมงานประเพณีย่ีเป็ง ไท – ยวน 
จังหวัดสระบุรี  โดยมี  นายเกียรติศักด์ิ  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานเปิดงาน 
เมื่อวันท่ี  22  พฤศจิกายน 2561  ณ  ตลาดนํ้าดาวเรือง  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  
 

---------------------------------------------------------------------------- 
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“หมอสระบุรี ชวนว่ิง” 

 
  นายเรืองศักด์ิ  วรหาญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วย  นายปู  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  และหัวหน้า 
ส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัด  ร่วมกิจกรรม “หมอสระบุรี ชวนว่ิง” เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สุขภาพและพลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง  เมื่อวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2561  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสระบุรี  

-------------------------------------------------------------------- 
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“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  

   
  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัด  ร่วมวางพวงมาลาและประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
เน่ืองในการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561  ณ  สนามโรงเรียนสระบุรี 
วิทยาคม  
 

----------------------------------------------------------- 
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“มือถือเกา่ไป ชีวิตใหมม่า เพ่ือมอบหนงัสือใหศ้นูยพ์ฒันาเด็กเล็ก” ระยะท่ี 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงโครงการ “มือถือเก่าไป 
ชีวิตใหม่มา เพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จํากัด และคณะทํางานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพ่ือรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์               
ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าท่ีเสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกย่ีห้อ เพื่อนําไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 

  โดยจะนํารายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสําหรับเด็กและส่ือเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ ไปมอบ
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ท่ีขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จํานวน 1,000 แห่ง โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์
จากหนังสือและส่ือการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้าน
ทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ท้ังยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง                  
ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความย่ังยืน         
ให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย โดยกรมส่งเสริมฯ มีเป้าหมายจะรวบรวมมือถือเก่าจากความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ัวประเทศให้ได้ 3 ล้านเคร่ือง   

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับการประสานงานจิตอาสาโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
ว่ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เข้าร่วมเป็นภาคีกับโครงการฯ อย่างเป็นทางการ และอนุญาตให้นําช่ือ
มูลนิธิและโลโก้ลงในส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนา                    
เด็กเล็ก” 
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  ในการน้ี  จังหวัดสระบุรี  ได้มีหนังสือจังหวัดสระบุรี ท่ี สบ 0023.3 / ว 6066  ลงวันท่ี 15 
พฤศจิกายน  2561  แจ้งว่าเพ่ือเป็นการสนับสนุนดําเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และขยายผลการดําเนินโครงการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงดําเนินการโครงการ  “มือถือเก่าไป  
ชีวิตใหม่มา เพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะท่ี 2   โดยกําหนดส้ินสุดโครงการวันท่ี  31 
ธันวาคม  2561  และขอเชิญชวนให้ทุกท่านท่ีมีมือถือเก่าท่ีเสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ  
มาร่วมบริจาคได้ท่ีสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ เพ่ือทางโครงการจะนําไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 
และจะนํารายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสําหรับเด็กและส่ือเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีขาดแคลนในถ่ินทุรกันดาร จํานวน 1,000 แห่งต่อไป 
 

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

 


