ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
“โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่ งก้อนเส้า”

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2562” เมือ่ วันที่ 12
กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่ งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
“สืบสานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจําปี 2562”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานสืบสานประเพณี
ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจําปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ได้จดั ขบวนรถบุปผชาติแหล่งนํา้ ศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมขบวนประเพณี เมือ่ วันที่ 15
กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

“โครงการให้ความรูเ้ รื่องยาเสพติด ปี งบประมาณ 2562”

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็ นประธาน
เปิ ดโครงการอบรมให้ความรูป้ ้ องกันการแพร่ระบาดของของยาเสพติด ในสถานศึกษา
และชุมชนของสถานีตาํ รวจเมืองสระบุรี โดยมีนางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ด เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
“โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี

นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นําหัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “ หน่วยบําบัดทุกข์
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ บริเวณวัดบํารุงธรรม ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟั ง
ปั ญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เอกสาร ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการฯ
และตามพระราชบัญญัตอิ าํ นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ
เพื่อบริการสาธารณะ แก่ประชาชน จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้ ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
ของห้องสมุดเสริมปั ญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และการมอบกายอุปกรณ์
แก่ผทู้ ี่มีความจําเป็ น ของกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาํ เป็ นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประจําปีพุทธศักราช 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี พุทธศักราช 2562
ช่วงเช้าทํากิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ และลงนามถวายพระพร ช่วงคํา่
พิธีจดุ เทียนชัยถวายพระพร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการ
จังหวัดสระบุรี
---------------------------------------------

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562
“โครงการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา รัชกาลที่10”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ได้จดั ทําโครงการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ประจําปี พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็ นพระราชกุศล
เป็ นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์นาํ้ ในพื้นที่ โดยกําหนดปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ 6 ชนิด
จํานวน 3,029,000 ตัว ซึ่งจัดกิจกรรม 3 แห่ง ณ บริเวณอ่างเก็บนํา้ คลองเพรียว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี บริเวณท่านํา้ วัดศาลาแดง และบริเวณทะเลสาบบ้านหมอ
ศูนย์ดาราศาสตร์ทอ้ งฟ้ าจําลอง โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็ นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สตั ว์นาํ้ ณ บริเวณอ่างเก็บนํา้ คลองเพรียว ศูนย์ราชการ
จังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

“โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีจงั หวัดสระบุรี ประจําปี 2562”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็ นประธานเปิ ดโครงการพัฒนาศักยภาพ
และบทบาทสตรีจงั หวัดสระบุรี โดยมีแกนนําสตรีในจังหวัดสระบุรี และชมรมรักษ์ไทย
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 205 คน ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรจากสํานักงานอัยการ
คุม้ ครองสิทธิฯ ,นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด และอาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็ นผูบ้ รรยายให้ความรู้ แก่ผนู้ าํ สตรีในจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
----------------------------------------------------------ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

พระปฐมบรมราชโองการ ร.10 สืบสาน รักษา และตอยอด พระราชปณิธาน ร.9

“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข
แหงอาณาราษฎรตลอดไป”
จากพระปฐมบรมราชโองการของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผานมา ไมเพียงสะทอนถึงพระราชปณิธาน และความ
ตั้งใจอันแนวแนในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริตาง ๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ตลอดจนโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองคเองในการบำบัดทุกข บำรุงสุขใหแกพสกนิกร
ของพระองค และพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา มั่นคง ตลอดไปดั่งจะเห็นไดจาก
การที่ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตั้งแตเมื่อครั้งทรงพระเยาว

-2ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน “พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และ
“สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง”
จนเมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติผานมาก็เพิ่มมากขึ้น
นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค และทรงปฏิบัติในสวนของพระองคเอง จนทำให
ปวงชนชาวไทยประจักษชัดในพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยอันมุงมั่น
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค ที่ทรงทราบดวยพระเนตรพระกรรณ ถึงปญหาความทุกขยากของราษฎร
มาตั้งแตยังทรงพระเยาวจากการตามเสด็จ “สมเด็จพระบรมชนกนาถ” และ
“สมเด็จพระบรมราชชนนี” ที่ออกเยี่ยมเยียนพสกนิกรทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ทรงพระวิริยอุตสาหะเอาพระราชหฤทัยใสในการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
“สมเด็จพระบรมราชบุพการี” ดวยทรงตระหนักถึงพระราชภาระอันสำคัญที่รอคอยอยู
ในภายภาคหนา และดวยน้ำพระราชหฤทัยอันเปยมลนดวยพระเมตตาตอประชาชน
ทุกผูทุกนาม และทุกหมูเหลาทั้งนั้นจากขอมูลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” ที่ “มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ”
และ “สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ”
รวบรวมไวภายใตชื่อ “บรมราชาภิเษก บรมราชา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10” ระบุวา ดวยพระวิสัยทัศน และสายพระเนตรที่ยาวไกล โครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงครอบคลุมในทุก ๆ ดาน ไดแก
หนึ่ง โครงการพัฒนาแหลงน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจดานการแพทยและการสาธารณสุข
สาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการเกษตรและสงเสริมอาชีพ
สี่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการศึกษา
หา โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ”
โดยโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการพัฒนาแหลงน้ำ
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว” ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงใหความสำคัญกับ “น้ำ” ซึ่งถือเปน
ปจจัยหลักในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของพสกนิกร โดยเริ่มตนจาก
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ฝาย แกมลิง บอเก็บน้ำ ทอระบายน้ำ ระบบสงน้ำ การปรับปรุงอางเก็บน้ำ ฝาย
อาคารบังคับน้ำ ระบบและทอสงน้ำ ทำนบดิน การจัดหาน้ำเพื่อชวยเหลือพื้นที่
การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่
แบบบูรณาการมาตั้งแตป 2534 จนถึงปจจุบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาค จากหมูบาน
ชายขอบบนภูเขาทางภาคเหนือ จ ดหมูบานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแต
จ.เชียงใหม, ราชบุรี, จันทบุรี, อุดรธานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส เพื่อชวยพลิกฟนชีวิต
ราษฎรตามความตองการของประชาชนและตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ
ขณะที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจดานการแพทย และการสาธารณสุข
ถือเปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” โดยเฉพาะ
ผูที่ไดรับความทุกขยากจากการเจ็บปวย ยากไรและขาดโอกาส ผาน “โครงการ
กาญจนบารมี” ที่พระราชทานพระราชดำริใหกอตั้งขึ้น ทั้งยังทรงเปนประธานจัดสราง
ศูนยบำบัดรักษาผูปว ยโรคมะเร็ง ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแด “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร” เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนปที่ 50
เพื่อลดความทุกขยากลำบากของผูปวยในการเดินทางมารับการรักษาอีกทั้งพระองค
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ดำเนินการ
จัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมี ขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 เพื่อชวยเหลือผูปวย
โรคมะเร็งที่ยากไร และเพื่อสนับสนุน สงเสริมการปองกันควบคุมโรคมะเร็ง โดยเนนการ
รักษาผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เปนกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ และการพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ซึ่งไดรับการยกสถานะขึ้นจากศูนยบำบัดรักษา
ผูปวยโรคมะเร็ง มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี รวมถึงสถาบันมะเร็งแหงชาติ และศูนย
ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งสวนภูมิภาค ที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งรวมมือ
กับองคกรการกุศลอื่น ๆ และเพื่อสาธารณประโยชน ปจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิรา
ลงกรณธัญบุรี ใหบริการรักษาผูปวยมะเร็งทุกชนิด ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย มีผูปวย
เขารับบริการเฉลี่ยปละ 2,000 คน ทั้งมะเร็งเตานม, มะเร็งไทรอยด, มะเร็งปอด,
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไสใหญ มีการใชกัมมันตรังสีในการรักษามะเร็งไทรอยด
ซึ่งไดผลการรักษา ทำใหมีผูปวย มีอายุเกิน 5 ป ไดถึงรอยละ 90 ขณะที่
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“โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ยโสธร”
ซึ่งเปนโครงการที่สามารถแกปญหาใหกับราษฎรจำนวน 7 หมูบานไดอยางบูรณาการ
ครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาแหลงน้ำ การฟนฟูปรับปรุงดิน การบรรเทาอุทกภัย การเพิ่ม
ผลผลิตและรายได การสรางอาชีพใหม รวมทั้งการฟนฟูอนุรักษปา และทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยความรวมมือของราษฎร 7 หมูบานโดยรอบหนองอึ่ง “โครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดานการศึกษา” เกิดจากพระราชปณิธานที่มุงมั่นเพื่อสราง
โอกาสใหกับเยาวชนที่จะเติบโตเปนกำลังสำคัญของชาติ โดย “พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว”
พระราชดำริใหนำพระราชทรัพยสวนพระองค และทรัพยจากผูบริจาคโดยเสด็จ
พระราชกุศลมาใชใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน
ที่ยากจนใหมีโอกาสศึกษาอยางตอเนื่อง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง
“โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น
เมื่อป 2552 และในเวลาตอมา จัดตั้งเปน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” หรือ “ม.ท.ศ.” ขึ้นเมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2553 โดยทรงเปนประธานกรรมการเอง ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการ
พระองคไดพระราชทานหลักการใหกระจายทุนครบทุกจังหวัด และดำเนินการดวยการ
แสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนไดผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับ
พระราชทานทุน จังหวัดละ 2 รายตอป เปนชาย และหญิงเทา ๆ กันซึ่งตั้งแตป 2552
จนถึง 2561 มีนักเรียนทุน ม.ท.ศ. 9 รุน รวมทั้งสิ้น 1,059 ราย โครงการจิตอาสา
“เราทำความดี ดวยหัวใจ” เปนโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดขึ้นเนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดวยน้ำพระราชหฤทัยทรงหวงใย
ความอยูดีมีสุขของประชาชน และพระราชปณิธานแนวแนในการบำบัดทุกข บำรุงสุข
เพื่อชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน สรางความมั่นคงและวัฒนาสถาพรใหกับ
ประเทศสืบตอไป นับเปนพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแนวแนของ
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว” ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และตอยอด เพื่อบำบัดทุกข บำรุงสุข
ใหแกพสกนิกรของพระองค เฉกเชนพระปฐมบรมราชโองการ ในมหามงคลวโรกาส
เถลิงถวัลยราชสมบัติ
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