
 

 

 

 

 

“งานแถลงขา่วการประมลูหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจงัหวัดสระบรีุ คร้ังท่ี10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสจุิน บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี ร่วมแถลงขา่วงานประมลู 
  หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจงัหวัดสระบรุี ครั้งท่ี 10 ในหมวดอักษร กย "การงานกา้วหนา้ การคา้กา้วไกล 
  ยิ่งใหญ่ยัง่ยืน"  โดยม ีนายเกียรติศักด์ิ ตรงศิริ รองผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุ ี เป็นประธานงานแถลงขา่ว 
 ซ่ึงสาํนกังานขนส่งสระบรุ ี ไดน้าํหมายเลขทะเบียนรถท่ีเป็นท่ีนยิมของประชาชนออกประมลู เพื่อให้
 ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการประมลูอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกนั  และยังสนบัสนนุส่งเสริมความปลอดภยั
 ในการใชร้ถใชถ้นน  เพราะรายไดท้ัง้หมดจะสมทบเขา้กองทนุเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน  
 หรือ กปถ. เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  2562  ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุ ี 

 

 

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 



 

 

  

        

   

“รว่มกิจกรรมวนัรพี 7 สิงหาคม 2562  ณ ศาลจงัหวดัสระบรุ”ี 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏบิตัหินา้ที ่
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ  
  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที่ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี ร่วมวาง 
  พวงมาลา  เนือ่งในวันรพี  ซ่ึงเป็นวันคลา้ยวันสวรรคตพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ 
  รพพีฒันศักดิ์ กรมหลวงราชบรุีดิเรกฤกธ์ิ  ผูม้ีคณุปูการแกน่กักฎหมาย และไดถ้วาย 
  การยกย่องทรงเป็น “พระบิดากฎหมายไทย” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562   
  ณ  ศาลจงัหวัดสระบรุี 

   
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 



 

 

 

  

 

    

     “การลงนามบันทึกขอ้ตกลง (MOU) จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธจ์งัหวัดสระบรีุ” 

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏบิตัหินา้ที่  
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  และนางสาวมยรุี  เพ็ชรพ์นมพร  
  หัวหนา้สาํนกังานจงัหวัดสระบรุี  ร่วมกนัลงนามบันทึกขอ้ตกลงโครงการจดัทาํ 
  ป้ายประชาสมัพนัธจ์งัหวัดสระบรุี ประจาํปี 2562  เพื่อเป็นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
  ขอ้มลู ขา่วสาร ผลการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาจงัหวัด  ใหป้ระชาชนทัว่ไป  
  ไดร้ับทราบ โดยมีหัวหนา้ส่วนราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี   
  ร่วมเป็นสกัขพียาน  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2562  ณ หอ้งประชมุ ชัน้  2   
  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุ ี

      

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 



 

 

 

 

 
 

“ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ” 

      นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏบิตัหินา้ที ่
 นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ 
    ขา้ราชการในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี ร่วมกิจกรรมเนือ่งใน 
 โอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ  
 พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง โดยจดักิจกรรมทาํบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล 
 พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสกัการะ เมื่อวันที่ 12  
 สิงหาคม 2562  ณ  หอประชมุศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรุ ี

 

 

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 



 

 

 

 

 
  

  “โครงการขบัเคล่ือนนโยบายเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวในท่ีสาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ประจาํปี 2562”
   

 

 

 

 

          
 
 

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏบิตัหินา้ที่  นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  พรอ้มดว้ย  นายสชุา  เข็มา , ร.ต.ต.ประสทิธ์ิ ไทยพยบั  
สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  หัวหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการ ขา้ราชการคร ู 
พนกังานเจา้หนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  และนกัเรียน โรงเรียนหรเทพ 
“ร ุ่งเรืองประชาสามคัคี”  ร่วมโครงการขบัเคลื่อนนโยบายเพิม่พืน้ที่สีเขยีวในที่สาธารณะ  
ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ประจาํปี 2562  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  โดยร่วมกิจกรรม
ปลกูตน้ไม ้ บริเวณศนูยก์าํจดัขยะมลูแบบครบวงจรจากขยะมลูฝอยชมุชน องคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวัดสระบรุี  อาํเภอบา้นหมอ จงัหวัดสระบรุ ี

   

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 



 

 

 

 

 

“ตอ้นรับคณะศึกษาดงูานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดกาญจนบรีุ” 

     นายสจิุน บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสระบรุี  
และหัวหนา้ส่วนราชการ  ร่วมตอ้นรบั นายสมภพ ธีระสานต ์รองนายกองคก์าร 
บริหารส่วนจงัหวัดกาญจนบรุี  และคณะผูพ้ิการ ผูด้แูลคนพิการในพื้นที ่
จงัหวัดกาญจนบรุี  พรอ้มบรรยายสรปุการบริหารจดัการ การดาํเนนิงานของ 
กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จาํเป็นตอ่สขุภาพจงัหวัดสระบรุี และการจดัตัง้คลงักาย 
อปุกรณ ์ เมื่อวันที่  27  สิงหาคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงคภ์ายในสนามกีฬา 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  

 
 

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 



 

 

 

   

 

 “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานเพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพดา้นอาชีพกลุม่สตรี” 

    

 

 

 

 

 

 

  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏบิตัหินา้ที่  
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูาน 
 เพื่อสง่เสริมและพฒันาศักยภาพดา้นอาชพีกลุ่มสตรี ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดสระบรุี  
 โดยมีแกนนาํกลุ่มสตรีในพื้นที่จงัหวัดสระบรุี  และชมรมรักษไ์ทย เขา้ร่วมอบรม 84 คน 
 ซ่ึงไดเ้รียนเชญิวิทยากรจากสาํนกังานพฒันาชมุชนจงัหวัดสระบรุี  บรรยายใหค้วามรู ้
 เรื่องบทบาทสตรีดา้นการพฒันาอาชพีในยคุไทยแลนด ์4.0  และผูจ้ดัการศนูยโ์อทอป  
 คอมเพล็กซ ์พแุค สระบรุ ี บรรยายใหค้วามรูเ้รื่องความยัง่ยืนและการพฒันาสินคา้โอทอป 
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ณ หอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุ ี

  

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 



 

 

 

 

 

 “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานเพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพดา้นอาชีพกลุม่สตรี” 

         องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี นาํคณะแกนนาํสตรีในจงัหวัดสระบรุีและชมรมรักษไ์ทย                  
ศึกษาดงูานเพื่อเป็นการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพดา้นอาชพีกลุม่สตรี  รบัฟังการบรรยาย 
และสาธิตขัน้ตอนการแปรรปูผลติภณัฑก์ารทาํเสื่อกก ณ ศนูยเ์รียนรูก้ารแปรรปูผลติภณัฑก์กไท 
บา้นแพง อาํเภอโกสมุพิสยั จงัหวัดมหาสารคาม  รับฟังการบรรยายสรปุการสง่เสรมิการแปรรปู
ผา้ไหมและศิลปวัฒนธรรม  ณ กลุ่มเมืองไมบ้าตกิ  อาํเภอธวัชบรุี  จงัหวัดรอ้ยเอ็ด  ชมการสาธิต 
การแปรรปูผลิตภณัฑก์ารถนอมอาหาร การทาํไสก้รอกอีสาน ณ ศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
บา้นท่าสม้ป่อย ตาํบลผานํา้ย่อย อาํเภอหนองพอก  จงัหวัดรอ้ยเอ็ด  ศึกษาดงูานดา้นการบริหาร 
จดัการหมูบ่า้นท่องเทีย่ว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชมุชนอาเซียน ณ หมูบ่า้นทอ่งเที่ยง 
เชงิวัฒนธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบา้นภ ู ตาํบลบา้นเป้า อาํเภอหนองสงู   
จงัหวัดมกุดาหาร  และศึกษาดงูานการสง่เสริมกลุ่มอาชพีสตรีโดยใชวั้ตถดุบิในทอ้งถ่ิน  
และการอนรุักษส์บืสานภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  ตาํบลสงเปลือย  อาํเภอเขาวง  จงัหวัดกาฬสินธุ ์           
เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 
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โครงการ “หนว่ยบาํบัดทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหก้บัระชาชน”จงัหวัดสระบรีุ 

   นายสจิุน  บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสระบรุี  นายสชุา เข็มมา 
ร.ต.ต.ประสทิธ์ิ ไทยพยบั สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี เขตอาํเภอบา้นหมอ 
พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที่ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรุ ี
ร่วมโครงการ “หนว่ยบาํบดัทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน” จงัหวัดสระบรุี  ณ บริเวณ 
วัดปัญจาภริมย ์ ตาํบลสร่างโศก อาํเภอบา้นหมอ จงัหวัดสระบรุี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  
โดยจดัเจา้หนา้ที่ร่วมรับฟังปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศนูยร์ับเรือ่งราว
รอ้งเรียน รอ้งทกุข ์ พรอ้มเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์เอกสาร ตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสาร 
ของราชการ  และพระราชบญัญตัอิาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  
เพื่อบริการสาธารณะแกป่ระชาชน จดัเจา้หนา้ที่บริการใหค้วามรูต้ามโครงการหอ้งสมดุเคลื่อนที ่
ของหอ้งสมดุเสริมปัญญา  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี และการมอบกายอปุกรณ ์
แกผู่ท้ี่มีความจาํเป็น กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จาํเป็นตอ่สขุภาพจงัหวัดสระบรุ ี

 
 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประธานอาเซียนเป็นตาํแหนง่สงูสดุของการประชมุสดุยอดอาเซียน  
โดยผูน้าํประเทศในกลุม่อาเซียนจะผลดัเปลีย่นหมนุเวียนการทาํหนา้ที่ โดยในปี 2019  
( พ.ศ. 2562 ) ประเทศไทย ไดร้ับบทบาทในการเป็นประธานอาเซียน ตอ่จาก 
ประเทศสิงคโปร ์ โดย พลเอก ประยทุธจ์นัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา้ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ ไดเ้ขา้พิธีรบัมอบวาระการเป็นประธานอาเซียน 
อย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร ์ในชว่งสิน้สดุการประชมุสดุยอดอาเซียน
ผูน้าํอาเซียน ครัง้ที่ 33  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 (พ.ศ. 2561) ในโอกาส 
การรบัมอบตาํแหนง่ประธานอาเซียนของประเทศไทยนัน้ พลเอก ประยทุธ ์จนัทร ์โอชา 
นายกรัฐมนตรแีละหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิไดป้ระกาศแนวคิดหลกัในการ 
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เป็นประธานอาเซียนคอื “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ 
กา้วไกล ยัง่ยืน” ในการผลกัดนัและสง่เสรมิประเด็นที่จะเป็นประโยชนต์อ่ทัง้อาเซียน 
และไทย รวมทัง้เร่งผลกัดนัการดาํเนนิมาตรการตา่งประเทศตา่ง ๆ  ภายใต ้ 
AEC Blueprint 2025 ( พ.ศ. 2568 ) ใหร้ดุหนา้โดยเร็ว อีกทัง้จะสานตอ่ประเด็นที่
ประธานอาเซียนสงิคโปร ์ไดด้าํเนนิการไว ้ 
  แนวคิดหลกั 3 ประการที่ไทยจะเนน้ยํา้และผลกัดนัเพื่อขบัเคลื่อนอาเซียน
ในชว่งที่ไทยเป็น ประธานอาเซียน  ไดแ้ก ่ 
  (1) ‘การกา้วไกล’ (Advancing) หมายถึง การมองและกา้วไปดว้ยกนัสู่
อนาคตอย่างมี พลวัต ใชป้ระโยชนจ์ากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและสรา้งขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัควบคู่ ไปกบั การสรา้งระบบภมูิคุม้กนัจากเทคโนโลยี                     
กา้วกระโดด (disruptive technologies) และ ความทา้ทายตา่ง ๆ ในอนาคต เพื่อมุง่ส ู่
เป้าหมายยทุธศาสตรส์าํคญั คือ การมีดิจิทลัอาเซียน (Digital ASEAN)  
  (2) ‘การร่วมมอื ร่วมใจ’ (Partnership) คอื การสรา้งความเป็นหุน้ส่วน
ภายในอาเซียน และกบัประชาคมโลก รวมทัง้กบัประเทศคู่เจรจา โดยมีเป้าหมาย
ยทุธศาสตรส์าํคญั คอื การสรา้ง อาเซียนที่ไรร้อยตอ่ (Seamless ASEAN)  
  (3) ‘ความยัง่ยืน’ (Sustainability) หมายถึงการสรา้งความยัง่ยืนในทกุมติ ิ  
ไมว่่าจะเป็น ความมัน่คงที่ยัง่ยืน (sustainable security) หรือความยัง่ยืนดา้นการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้เศรษฐกจิสีเขยีว การพฒันาทีย่ัง่ยืน และความยัง่ยืน
ดา้นความมัน่คงของมนษุย ์หรือ Sustainability of Things (SoT)  
  นอกจากนีย้งัเปิดตวัตราสญัลกัษณห์รือโลโกส้าํหรบัการเป็นประธาน
อาเซียนของไทย ซ่ึงใช ้“ดอกไม”้ นาํมารอ้ยเรียงเป็น “พวงมาลยั” สื่อถึงประชาชน 
ของประชาคมอาเซียน ที่มีความ ร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึง่เดยีวกนั “อบุะมาลยั”  
เป็นตวัแทนของประเทศสมาชกิอาเซียน 10 ประเทศ  โดยคนไทยนยิมใชพ้วงมาลยั 
ในงานมงคล เป็นสญัลกัษณข์องการตอ้นรบัและใหเ้กียรต ิผูม้าเยือน  
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ขอขอบคณุขอ้มลู    
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https://www.prachachat.net/aseanaec/news-203471 
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