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นาย องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข ้าราชการ
ร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์

บํา ” 24 มกราคม 2562 ณ วัดหนองสีดา ตําบลหนองสีดา
อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ร ้องทุกข์  พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
สาธารณะแก่ประชาชน บริการให้ความร ู้ ตามโครงการห้องสมุดเ
เสริมปัญญา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ฉบับเดือนมกราคม 2562



““วันพอขุนรามคําแหงมหาราชวันพอขุนรามคําแหงมหาราช””

นายกองค์การบริหารนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีส่วนจังหวัดสระบุรี

ร่วมงานรัฐพิธีร่วมงานรัฐพิธี ““วันพ่อข ุนรามคําแหงมหาราชวันพ่อข ุนรามคําแหงมหาราช”” ประจําปีประจําปี 25622562 โดย นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์โดย นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์
ผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ ่มถวายราชสักการะเป็นประธานในพิธีวางพานพุ ่มถวายราชสักการะ

1717มกราคมมกราคม 25622562 ณ หอประช ุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีณ หอประช ุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
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“วันยุทธหัตถี”

นายกองค์การบริหารนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีส่วนจังหวัดสระบุรี

ร่วมงานรัฐพิธีร่วมงานรัฐพิธี ““วันยุทธหัตถีวันยุทธหัตถี”” ประจําปีประจําปี 25622562 โดย นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์โดย นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์
ผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้ ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ ่มถวายราชสักการะเป็นประธานในพิธีวางพานพุ ่มถวายราชสักการะ

1818 มกราคมมกราคม 25622562 ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
44 รักษาพระองค์  ตําบลปากข ้าวสาร อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีรักษาพระองค์  ตําบลปากข ้าวสาร อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
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���ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡Í§·Ø¹¿��¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Õè¨íÒà»�¹µ�ÍÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡Í§·Ø¹¿��¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Õè¨íÒà»�¹µ�ÍÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡Í§·Ø¹¿��¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Õè¨íÒà»�¹µ�ÍÊØ¢ÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ���

27 ธันวาคม 2561 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ให้การต้อนรับศึกษาดูงานจาก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการกองทุน

โรงพยาบาลสระบุรี  และคณะกรรมการกองทุนฯ  หัวหน ้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
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“ มอบเงินกู้คนพิการ”

ส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน ้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนกู้ ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองผู้ ว่าราชการจังหวัดดสระบุรี  เป็นประธานในพิธี  ได ้มอบโอวาทและแนวทางในการดําเนินชีวิต
ให้แก่ผู้ พิการ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประช ุมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระบุรี

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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� ÍØ�¹äÍÃÑ¡ ¤ÅÒÂ¤ÇÒÁË¹ÒÇ ÊÒÂ¹éíÒáË�§ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã� ¤ÃÑé§·Õè 2 �

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร  ในงานฤดูหนาว
“ 2 ” ณ สนามเสือป่า ลานพระราชวังด ุ สิต

โดยมีขา้ร เข ้าร่วมงาน 6 – 12
มกราคม 2562
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“ ”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ จังหวัดสระบุรี และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

กําหนดจัด 60 วัน “ ”
(Kick off) โดย

9 มกราคม 2562 08.00 น. ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท . ลงทะเบียน

17 อปท.
คิดเป็นปริมาณ 1.4 ตัน

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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�� áËÅ�§¹éíÒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡áËÅ�§¹éíÒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡
¹éíÒã¹áÁ�¹éíÒ»�ÒÊÑ¡ µÑ¡·ÕèµíÒºÅ·�ÒÃÒº¹éíÒã¹áÁ�¹éíÒ»�ÒÊÑ¡ µÑ¡·ÕèµíÒºÅ·�ÒÃÒº ÍíÒàÀÍàÊÒäË�ÍíÒàÀÍàÊÒäË� Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕÑ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕ ��

¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�·Õè¨Ð¢Öé¹à¶ÅÔ§¶ÇÑÅÂ�ÃÒªÊÁºÑµÔ ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾Ô¸Õ¨Ðµ�Í§ÁÕ¡ÒÃµÑ¡¹éíÒ¨Ò¡
áËÅ�§ÊíÒ¤ÑÊíÒËÃÑº¹íÒÁÒà»�¹¹éíÒÊÃ§¾ÃÐÁØÃ¸ÒÀÔàÉ¡ áÅÐà¾×èÍ·íÒ¹éíÒÍÀÔàÉ¡¡�Í¹·Õè¨Ð¹íÒä»»ÃÐ¡Íºã¹

¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ «Öè§¹éíÒ·Õè¹íÒÁÒ¨Ðµ�Í§ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ¡Ç�Ò¹éíÒ¸ÃÃÁ´Ò·ÑèÇä»
â´ÂµÒÁµíÒÃÒâºÃÒ³¢Í§¾ÃÒËÁ³� ¨Ðµ�Í§à»�¹¹éíÒ·ÕèÁÒ¨Ò¡ “»�¨ÁËÒ¹·Õ”

ËÃ×Í áÁ�¹éíÒÊÒÂÊíÒ¤Ñ 5 ÊÒÂ ã¹ªÁ¾Ù·ÇÕ» ä´�á¡� áÁ�¹éíÒ¤§¤Ò áÁ�¹éíÒÂÁ¹Ò áÁ�¹éíÒÁ·Ô áÁ�¹éíÒÍ Ô̈ÃÇ´Õ
áÅÐáÁ�¹éíÒÊÃÀÙ â´Â¹éíÒã¹áÁ�¹éíÒ·Ñé§ 5 ¨ÐäËÅÁÒ¨Ò¡à¢Òä¡ÃÅÒÊ «Öè§ÈÒÊ¹Ò¾ÃÒËÁ³�-ÎÔ¹´Ù ¶×ÍÇ�Òà»�¹

Ê¶Ò¹·ÕèÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìáÅÐ·ÕèÊ¶Ôµ¢Í§¾ÃÐÍÔÈÇÃ
ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂÁÒ¨¹¶Ö§ÊÁÑÂÍÂØ¸ÂÒáÁ�¨ÐÁÕ¡ÒÃ¡Å�ÒÇ¶Ö§¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ áµ�¡çäÁ�¾ºËÅÑ¡°Ò¹
¡ÒÃ¹íÒ¹éíÒ»�¨ÁËÒ¹·Õã¹ªÁ¾Ù·ÇÕ»ÁÒãª�ã¹ÃÒª¾Ô¸Õ «Öè§ÍÒ¨à»�¹ä»ä´�Ç�Ò¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»¡ÅÑºÃÐËÇ�Ò§

»ÃÐà·Èä·Âã¹Í´ÕµáÅÐ»ÃÐà·ÈÍÔ¹à´ÕÂà»�¹ä»ä´�ÂÒ¡·Õè¨Ð¹íÒ¹éíÒ¨Ò¡»�¨ÁËÒ¹·ÕÁÒãª�ä´�
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à¾ÃÒÐµÒÁ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³ÕÁÒáµ�à´ÔÁ àÁ×èÍ¡ÉÑµÃÔÂ�¾ÃÐÍ§¤�ã´àÊ´ç¨¼�Ò¹¾ÔÀ¾ ¨Ðµ�Í§·íÒ¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ
ºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹ ËÃ×ÍÍÂ�Ò§ª�ÒÀÒÂã¹à´×Í¹àÈÉ à»�¹»ÃÐà¾³ÕÊ×ºÁÒáÅÐ¡ÃÐ·íÒ¡Ñ¹¡�Í¹·Õè
¨Ð¶ÇÒÂ¾ÃÐÃÒªà¾ÅÔ§¾ÃÐºÃÁÈ¾¾ÃÐà �̈Òá¼�¹´Ô¹Í§¤�¡�Í¹ Ö̈§ÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹ä´�Ç�Ò ¶�Ò¨Ð¹íÒ¹éíÒÁÒ¨Ò¡
ªÁ¾Ù·ÇÕ» Ö̈§à»�¹ä»äÁ�ä´� áµ�¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃãª�¹éíÒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìÁÒãª�ã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡
¡ç»ÃÒ¡¯ã¹ËÅÑ¡ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡ÇÑ́ ÈÃÕªØÁ¢Í§¾ÒÅÔä·áË�§ÊØâ¢·ÑÂ·Õèä´�¡Å�ÒÇ¶Ö§¾�Í¢Ø¹¼ÒàÁ×Í§ ÍÀÔàÉ¡
¾�Í¢Ø¹ºÒ§¡ÅÒ§ËÒÇãË�à»�¹¼Ù�»¡¤ÃÍ§ÊØâ¢·ÑÂ áÅÐ¢�Í¤ÇÒÁã¹ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡ (¾.È. 1132) Ç�Ò “¹éíÒ¾Ø
·ÕèÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡à¢ÒÅÔ§¤ºÃÃ¾µ¢�Ò§º¹ÇÑ́ ÀÙãµ�¹¤Ã í̈Ò»ÒÈÑ¡´Ôì¹Ñé¹ãª�à»�¹¹éíÒÍÀÔàÉ¡” ã¹ÊÁÑÂ¡ÃØ§ÈÃÕ
ÍÂØ¸ÂÒ»ÃÒ¡¯ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃãª�¹éíÒÊíÒËÃÑº¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡¨Ò¡¹éíÒã¹ÊÃÐà¡É ÊÃÐá¡�Ç

ÊÃÐ¤Ò ÊÃÐÂÁ¹Ò ã¹á¢Ç§àÁ×Í§ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ à·�Ò¹Ñé¹ µ�ÍÁÒÊÁÑÂÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã�ã¹ÃÑªÊÁÑÂ
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¾Ø·¸ÂÍ´¿�Ò Ø̈ÌÒâÅ¡ÁËÒÃÒª ÃÑª¡ÒÅ·Õè 1 ¨¹¶Ö§ã¹ÃÑªÊÁÑÂ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨
¾ÃÐ¨ÍÁà¡Å�Òà �̈ÒÍÂÙ�ËÑÇ ÃÑª¡ÒÅ·Õè 4 ã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡¹Í¡¨Ò¡¨Ðãª�¹éíÒ¨Ò¡áËÅ�§
à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñºã¹ÊÁÑÂ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒáÅ�Ç ÂÑ§¹íÒ¹éíÒ¨Ò¡áÁ�¹éíÒÊÒÂÊíÒ¤ÑÍÕ¡ 5 ÊÒÂ àÃÕÂ¡¡Ñ¹Ç�Ò

“àº¨ÊØ·¸Ô¤§¤Ò” «Öè§µÑ¡ÁÒ¨Ò¡àÁ×Í§µ�Ò§æ â´Â¹éíÒáµ�ÅÐáË�§¨ÐµÑé§¾Ô¸ÕàÊ¡
³ »Ùª¹ÕÂÊ¶Ò¹ÊíÒ¤ÑáË�§àÁ×Í§¹Ñé¹ àÁ×èÍàÊÃç¨¾Ô¸ÕáÅ�Ç Ö̈§ Ñ̈́ Ê�§à¢�ÒÁÒ·íÒ¾Ô¸Õ¡ÒÃµ�Í·Õè¾ÃÐ¹¤Ã

¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè 4 ·Ã§¾ÃÐ¡ÃØ³Òâ»Ã´à¡Å�ÒÏ ãË�¾ÃÐÊ§¦�à»�¹¾ÃÐ¤ÃÙ¾ÃÐ»ÃÔµä·Â 4 ÃÙ»
ÊíÒËÃÑºÊÇ´·íÒ¹éíÒ¾ÃÐ¾Ø·¸Á¹µ�ã¹¾Ô¸ÕÊÃ§ÁØÃ¸ÒÀÔàÉ¡ Ö̈§ÁÕ¹éíÒ¾ÃÐ¾Ø·¸Á¹µ�à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ÍÂ�Ò§

µ�ÍÁÒã¹ÃÑªÊÁÑÂ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ Ø̈Å¨ÍÁà¡Å�Òà �̈ÒÍÂÙ�ËÑÇ ÃÑª¡ÒÅ·Õè 5 àÁ×èÍ»ÃÐ¡Íº¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ
ºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ ã¹»� ¾.È. 2411 ¡çãª�¹éíÒàº¨ÊØ·¸Ô¤§¤Ò áÅÐ¹éíÒã¹ÊÃÐ 4 ÊÃÐ àÁ×Í§ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

à»�¹¹éíÒÊÃ§¾ÃÐÁØÃ¸ÒÀÔàÉ¡áÅÐ¹éíÒÍÀÔàÉ¡àª�¹à´ÕÂÇ¡Ñºà¤Âãª�ã¹ÃÑª¡ÒÅ¡�Í¹æ µ�ÍÁÒàÁ×èÍ¾ÃÐÍ§¤�àÊ´ç¨
¾ÃÐÃÒª´íÒà¹Ô¹ä»»ÃÐà·ÈÍÔ¹à´ÕÂ ã¹»� ¾.È. 2415 ·Ã§ä´�¹íÒ¹éíÒ»�¨ÁËÒ¹·Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ã¹µíÒÃÒ
¢Í§¾ÃÒËÁ³� ¡ÅÑºÁÒÂÑ§»ÃÐà·ÈÊÂÒÁ´�ÇÂ áÅÐã¹»� ¾.È. 2416 àÁ×èÍ¾ÃÐÍ§¤�ä´�·Ã§¡ÃÐ·íÒ¾ÃÐÃÒª
¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡à»�¹¤ÃÑé§·Õè 2 ¹éíÒÊÃ§ÁØÃ¸ÒÀÔàÉ¡ Ö̈§à¾ÔèÁ¹éíÒ»�¨ÁËÒ¹·ÕÅ§ã¹¹éíÒàº¨ÊØ·¸Ô¤§¤Ò
áÅÐ¹éíÒã¹ÊÃÐ·Ñé§ 4 ¢Í§àÁ×Í§ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ´�ÇÂ àÁ×èÍ¶Ö§ÃÑªÊÁÑÂ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡Å�Òà �̈ÒÍÂÙ�ËÑÇ

ÃÑª¡ÒÅ·Õè 6 ·Ã§»ÃÐ¡Íº¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡àÁ×èÍ»� ¾.È. 2453 ·Ã§ãª�¹éíÒÁØÃ¸ÒÀÔàÉ¡
áÅÐ¹éíÒÍÀÔàÉ¡¨Ò¡áËÅ�§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ÑºÃÑª¡ÒÅ·Õè 5 µ�ÍÁÒàÁ×èÍ·Ã§¾ÃÐ¡ÃØ³Òâ»Ã´à¡Å�ÒÏ ãË�µÑé§¡ÒÃ
¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ÊÁâÀªã¹»� ¾.È. 2454 ¹Í¡¨Ò¡ãª�¹éíÒàº¨¤§¤Ò ¹éíÒ»�¨ÁËÒ¹·Õ
áÅÐ¹éíÒ·Ñé§ 4 ÊÃÐ¨Ò¡ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕáÅ�Ç ÂÑ§ä´�µÑ¡¹éíÒ¨Ò¡áËÅ�§Í×è¹æ áÅÐáÁ�¹éíÒµÒÁÁ³±Åµ�Ò§æ
·Õè¶×ÍÇ�Òà»�¹áËÅ�§ÊíÒ¤ÑáÅÐà»�¹ÊÔÃÔÁ§¤Å ÁÒµÑé§·íÒ¾Ô¸ÕàÊ¡¹éíÒ¾Ø·¸Á¹µ� ³ ¾ÃÐÁËÒà¨´ÕÂÊ¶Ò¹

·Õèà»�¹ËÅÑ¡¾ÃÐÁËÒ¹¤ÃâºÃÒ³ 7 áË�§

ÊíÒËÃÑº Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕ áÁ�¹éíÒ»�ÒÊÑ¡ µÑ¡·ÕèµíÒºÅ·�ÒÃÒº ·íÒ¾Ô¸ÕàÊ¡¹éíÒ·Õè¾ÃÐ¾Ø·¸ºÒ· â´Âãª�¹éíÒÊÃ§
ÃÍÂ¾ÃÐ¾Ø·¸ ·íÒ¾Ô¸ÕàÊ¡¹éíÒ´�ÇÂ â´Â¶×ÍÇ�Ò¾ÃÐ¾Ø·¸ºÒ· Ñ̈§ËÇÑ́ ÊÃÐºØÃÕ à»�¹»Ùª¹ÕÂÊÒ¹·ÕèÊíÒ¤Ñ
ã¹Á³±Å·Õèà»�¹·ÕèµÑé§¢Í§àÁ×Í§ÅÐâÇ�áÅÐ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
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àÁ×èÍä´�¹éíÒÍÀÔàÉ¡·Õèä´�µÑé§¾Ô¸ÕàÊ¡ ³ ÁËÒà¨´ÕÂÊ¶Ò¹áÅÐ¾ÃÐÍÒÃÒÁµ�Ò§æ áÅ�Ç à �̈ÒË¹�Ò·Õè¨Ð¹íÒ
ÁÒÂÑ§¾ÃÐ¹¤Ã¡�Í¹Ë¹�Ò¡íÒË¹´¡ÒÃ¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ â´ÂÍÑàªÔµÑé§äÇ�ã¹¾ÃÐÍØâºÊ¶

ÇÑ́ ¾ÃÐÈÃÕÃÑµ¹ÈÒÊ´ÒÃÒÁ ¨¹¡Ç�Ò¨Ð¶Ö§ÇÑ¹§Ò¹ Ö̈§ÍÑàªÔà¢�Ò¾Ô¸ÕÊÇ´¾Ø·¸Á¹µ� àÊ¡¹éíÒ
³ ¾ÃÐ·Õè¹Ñè§´ØÊÔ´ÒÀÔÃÁÂ� µ�Íä» ÍÒ¨¡Å�ÒÇä´�Ç�Ò ¹éíÒ¶×Íà»�¹ÊÔè§ÊíÒ¤ÑáÅÐà»�¹Ê�Ç¹Ë¹Öè§ã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ

ºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡ µÒÁ¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§ÈÒÊ¹Ò¾ÃÒËÁ³�-ÎÔ¹´Ù·Õè¹Ñº¶×Í¾ÃÐÍÔÈÇÃ «Öè§¾ÃÐÍ§¤�»ÃÐ·Ñº
³ à¢Òä¡ÃÅÒÈ Ö̈§àª×èÍ¡Ñ¹Ç�Ò ¹éíÒ·ÕèÁÒ¨Ò¡à¢Ò¹Õéà»�¹¹éíÒ·ÕèÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì Ö̈§¹íÒÁÒ»ÃÐ¡Íºã¹¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ

ºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡¢Í§¡ÉÑµÃÔÂ� à¾×èÍáÊ´§¶Ö§¡ÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨à»�¹¼Ù�»¡¤ÃÍ§ÍÂ�Ò§ÊÁºÙÃ³�áºº
¶Ö§áÁ�Ç�Ò¡ÒÃ¹íÒ¹éíÒ¨Ò¡»�¨ÁËÒ¹·Õ à»�¹ä»ä´�ÂÒ¡ÁÒ¡ã¹Í´Õµ Ö̈§ÁÕ¡ÒÃËÒáËÅ�§¹éíÒ·ÕèÊíÒ¤Ñæ
à¾×èÍãª�á·¹¹éíÒ»�¨ÁËÒ¹·Õ¨Ò¡ÍÔ¹à´ÕÂ â´Âã¹»ÃÐà·Èä·Â¾ºÇ�Ò ¾ÃÐÃÒª¾Ô¸ÕºÃÁÃÒªÒÀÔàÉ¡

ÊÁÑÂÍÂØ¸ÂÒÁÕ¡ÒÃ¹íÒ¹éíÒÁÒ¨Ò¡ÊÃÐ·Ñé§ 4 ã¹ Ñ̈§ËÇÑ́ ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ «Öè§µ�ÍÁÒã¹ÊÁÑÂ¡ÃØ§ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã�
ÁÕ¡ÒÃ¹íÒ¹éíÒ¨Ò¡áËÅ�§µ�Ò§æ à¾ÔèÁÍÕ¡ 5 ÊÒÂ àÃÕÂ¡Ç�Ò àº¨ÊØ·¸Ô¤§¤Ò

¨¹¡ÃÐ·Ñè§ã¹ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè 5 ã¹¤ÃÒÇ·ÕèàÊ´ç¨àÂ×Í¹»ÃÐà·ÈÍÔ¹à´ÕÂ Ö̈§ä´�ÁÕ¡ÒÃ¹íÒ¹éíÒ»�¨ÁËÒ¹·Õ
ÁÒà»�¹¹éíÒÍÀÔàÉ¡à¾ÔèÁáÅÐã¹ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè 6 ¾ºÇ�ÒÁÕ¡ÒÃ¹íÒ¹éíÒ¨Ò¡áËÅ�§µ�Ò§æ µÑé§¾Ô¸ÕàÊ¡

³ ÁËÒà¨´ÕÂÊ¶Ò¹ÊíÒ¤Ñæ í̈Ò¹Ç¹ 7 áË�§ áÅÐ¨Ò¡ÇÑ́ µ�Ò§æ ã¹ 10 Á³±Å
«Öè§¨ÐàËç¹ä´�Ç�Ò áËÅ�§¹éíÒàËÅ�Ò¹ÕéÁÒ¨Ò¡·ÑèÇ·Ø¡ÀÒ¤¢Í§ä·Â ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂà»�¹¹ÑÂ¢Í§¡ÒÃ

¶ÇÒÂ¾ÃÐÃÒªÍíÒ¹Ò¨á´�Í§¤�¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�â´Âãª�¹éíÒÍÀÔàÉ¡à»�¹ÊÑÅÑ¡É³�
--------------------------------

ขอขอบคุณขอมูลจาก : มติชนสุดสัปดาห




