
 

 

 

 

 

  “โครงการขบัเคล่ือนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขยีวในค่ายลกูเสือเจ็ดคต-โป่งกอ้นเสา้” 

 
   นายสจิุน บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  

นางสาวนภิา ประชพีฉาย รองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  
นายสรุศักด์ิ สมภกัดี  ผูอ้าํนวยการกองชา่ง พรอ้มดว้ย หัวหนา้สว่นราชการ  
ขา้ราชการ  พนกังานเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ   
ร่วมกิจกรรมปลกูตน้ไม ้“ตามโครงการขบัเคล่ือนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขยีว 
ในท่ีสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ประจาํปี 2562” เมือ่วันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562  ณ  ค่ายลกูเสือเจ็ดคต-โป่งกอ้นเสา้  อาํเภอแกง่คอย  
จงัหวัดสระบรีุ 
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“สืบสานประเพณี ตกับาตรดอกเขา้พรรษา ประจาํปี 2562” 

 นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด ปฏิบตัหินา้ท่ี  
นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ พรอ้มดว้ย ผูบ้ริหาร หัวหนา้สว่นราชการ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ ร่วมงานสืบสานประเพณี
ตกับาตรดอกเขา้พรรษา ประจาํปี  2562  โดยองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ 
ไดจ้ดัขบวนรถบปุผชาตแิหลง่นํา้ศักดิ์สิทธิ์เขา้ร่วมขบวนประเพณี  เมือ่วันท่ี 15 
กรกฎาคม  2562  ณ วัดพระพทุธบาทราชวรมหาวิหาร  อาํเภอพระพทุธบาท  
จงัหวัดสระบรีุ  
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“โครงการใหค้วามรูเ้ร่ืองยาเสพตดิ ปีงบประมาณ 2562” 

   นายสจิุน บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสระบรีุ เป็นประธาน 
   เปิดโครงการอบรมใหค้วามรูป้้องกนัการแพร่ระบาดของของยาเสพตดิ ในสถานศึกษา 
   และชมุชนของสถานตีาํรวจเมืองสระบรีุ  โดยมีนางสาวนภิา ประชพีฉาย รองปลดัองคก์าร 
  บริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ และหัวหนา้ส่วนราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที่ 

   ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ  ร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 12  
   กรกฎาคม  2562  ณ  หอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ 
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“โครงการหนว่ยบาํบดัทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน” จงัหวัดสระบรีุ                

  นางสาวนภิา ประชพีฉาย รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ นาํหัวหนา้ส่วนราชการ 
และพนกังานเจา้หนา้ท่ีในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ  ร่วมโครงการ “ หนว่ยบาํบัดทกุข ์ 
บาํรงุสขุ สรา้งรอยยิ้มใหป้ระชาชน” จงัหวัดสระบรีุ  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2562  
ณ บริเวณวัดบาํรงุธรรม ตาํบลชะอม อาํเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบรีุ โดยจดัเจา้หนา้ที่ร่วมรับฟัง
ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศนูยรั์บเร่ืองราวรอ้งเรียน รอ้งทกุข์
พรอ้มเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์เอกสาร ตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการฯ  
และตามพระราชบญัญัตอิาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการฯ  
เพื่อบริการสาธารณะ แกป่ระชาชน จดัเจา้หนา้ที่บริการใหค้วามรู ้ตามโครงการหอ้งสมดุเคลื่อนที่
ของหอ้งสมดุเสริมปัญญาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ และการมอบกายอปุกรณ ์
แกผู่ท้ี่มีความจาํเป็น ของกองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จาํเป็นตอ่สขุภาพจงัหวัดสระบรีุ 
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กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา     

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อย ูห่วั ประจําปีพทุธศกัราช 2562 

                  นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัตหินา้ที่ 
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร ขา้ราชการ  
  และพนกังานเจา้หนา้ที่ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสระบรีุ  ร่วมกิจกรรม 
  เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
  รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หัว ประจาํปีพทุธศักราช 2562 
  ชว่งเชา้ทาํกิจกรรมทาํบญุตกับาตรพระสงฆ ์และลงนามถวายพระพร  ชว่งคํา่ 
  พิธีจดุเทียนชยัถวายพระพร  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ณ ศนูยร์าชการ 
  จงัหวัดสระบรีุ 

--------------------------------------------- 
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“โครงการปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ํา้เฉลิมพระเกียรต ิวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา รัชกาลที่10”    

                      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ 
ไดจ้ดัทาํโครงการปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ํา้เฉลิมพระเกียรต ิวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูหั่ว 
ประจาํปีพทุธศักราช 2562  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตแิละถวายเป็นพระราชกศุล   
เป็นการเพิ่มแหลง่อาหารโปรตนีจากสตัวน์ํา้ในพื้นที่ โดยกาํหนดปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ํา้ 6 ชนดิ  
จาํนวน 3,029,000 ตวั ซ่ึงจดักิจกรรม 3 แห่ง  ณ บริเวณอ่างเก็บนํา้คลองเพรียว  
ศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรีุ  บริเวณท่านํา้วัดศาลาแดง และบริเวณทะเลสาบบา้นหมอ  
ศนูยด์าราศาสตรท์อ้งฟ้าจาํลอง โดยมีนายแมนรัตน ์รัตนสคุนธ ์ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรีุ 
เป็นประธานในพิธีปลอ่ยพนัธส์ตัวน์ํา้  ณ บริเวณอ่างเก็บนํา้คลองเพรียว ศนูยร์าชการ 
จงัหวัดสระบรีุ 
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“โครงการพฒันาศักยภาพและบทบาทสตรีจงัหวัดสระบรีุ ประจาํปี 2562” 

 นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัตหินา้ที่  
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาศักยภาพ 
  และบทบาทสตรีจงัหวัดสระบรีุ โดยมีแกนนาํสตรีในจงัหวัดสระบรีุ และชมรมรักษไ์ทย 
  เขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 205 คน  ซ่ึงไดเ้รียนเชญิวิทยากรจากสาํนกังานอยัการ 
  คุม้ครองสิทธิฯ ,นายกเทศมนตรีเมอืงเขาสามยอด  และอาจารยป์ระจาํคณะนเิทศศาสตร์
  มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี เป็นผูบ้รรยายใหค้วามรู ้แกผู่น้าํสตรีในจังหวัดสระบรีุ  
  เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2562  ณ หอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ 
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พระปฐมบรมราชโองการ ร.พระปฐมบรมราชโองการ ร.1100    สืบสานสืบสาน  รักษา และตอยอด พระราชปณิธาน ร.รักษา และตอยอด พระราชปณิธาน ร.99  

“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุข                      
แหงอาณาราษฎรตลอดไป” 

 จากพระปฐมบรมราชโองการของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผานมา ไมเพียงสะทอนถึงพระราชปณิธาน และความ
ต้ังใจอันแนวแนในการทรงงานเพ่ือจะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริตาง ๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ตลอดจนโครงการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองคเองในการบำบัดทุกข บำรุงสุขใหแกพสกนิกร
ของพระองค และพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ม่ันคง ตลอดไปด่ังจะเห็นไดจาก 
การที่ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาต้ังแตเมื่อคร้ังทรงพระเยาว  
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ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏบิัติพระราชกรณียกิจแทน “พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และ  
“สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง” 
จนเมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติผานมาก็เพ่ิมมากขึ้น
นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค และทรงปฏิบัติในสวนของพระองคเอง จนทำให
ปวงชนชาวไทยประจักษชัดในพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยอันมุงมั่น 
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค ที่ทรงทราบดวยพระเนตรพระกรรณ ถึงปญหาความทุกขยากของราษฎร
มาต้ังแตยังทรงพระเยาวจากการตามเสด็จ  “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 
 ส่ี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการศึกษา 
 หา โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” 
 โดยโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริดานการพัฒนาแหลงน้ำ 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว” ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงใหความสำคัญกับ “น้ำ” ซึ่งถือเปน
ปจจัยหลักในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของพสกนิกร โดยเร่ิมตนจาก 
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การพัฒนาแหลงน้ำในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมต้ังแตการกอสรางอางเก็บน้ำ  
ฝาย แกมลิง บอเก็บน้ำ ทอระบายน้ำ ระบบสงน้ำ  การปรับปรุงอางเก็บน้ำ ฝาย  
อาคารบังคับน้ำ ระบบและทอสงน้ำ ทำนบดิน การจัดหาน้ำเพ่ือชวยเหลือพ้ืนที่
การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่
แบบบูรณาการมาต้ังแตป 2534 จนถึงปจจุบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาค จากหมูบาน 
ชายขอบบนภูเขาทางภาคเหนือ จ ดหมูบานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ต้ังแต  
จ.เชียงใหม, ราชบุรี, จันทบุรี, อุดรธานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส  เพ่ือชวยพลิกฟนชีวิต
ราษฎรตามความตองการของประชาชนและตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 
ขณะที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจดานการแพทย และการสาธารณสุข 
ถือเปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “ พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” โดยเฉพาะ
ผูที่ไดรับความทุกขยากจากการเจ็บปวย ยากไรและขาดโอกาส ผาน “โครงการ 
กาญจนบารม”ี ที่พระราชทานพระราชดำริใหกอต้ังขึ้น ทั้งยังทรงเปนประธานจัดสราง
ศูนยบำบัดรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย เพ่ือถวายเปน 
พระราชกุศลแด “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร”  เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนปที่ 50  
เพ่ือลดความทุกขยากลำบากของผูปวยในการเดินทางมารับการรักษาอีกทั้งพระองค 
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ดำเนินการ
จัดต้ังมูลนิธิกาญจนบารมี ขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 เพ่ือชวยเหลือผูปวย
โรคมะเร็งที่ยากไร และเพ่ือสนับสนุน สงเสริมการปองกันควบคุมโรคมะเร็ง โดยเนนการ
รักษาผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหทุนการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับโรคมะเร็ง  
เปนกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตาง ๆ และการพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ซึ่งไดรับการยกสถานะขึ้นจากศูนยบำบัดรักษา
ผูปวยโรคมะเร็ง มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี รวมถึงสถาบันมะเร็งแหงชาติ และศูนย
ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งสวนภูมิภาค  ที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งรวมมือ 
กับองคกรการกุศลอ่ืน ๆ และเพ่ือสาธารณประโยชน  ปจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิรา 
ลงกรณธัญบุรี  ใหบริการรักษาผูปวยมะเร็งทุกชนิด  ดวยเคร่ืองมือที่ทันสมัย มีผูปวย 
เขารับบริการเฉล่ียปละ 2,000 คน ทั้งมะเร็งเตานม, มะเร็งไทรอยด, มะเร็งปอด, 
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไสใหญ มีการใชกัมมันตรังสีในการรักษามะเร็งไทรอยด 
ซึ่งไดผลการรักษา ทำใหมีผูปวย มีอายุเกิน 5 ป ไดถึงรอยละ 90  ขณะที่  
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“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดานการเกษตรและสงเสริมาชีพ” โดย  
“โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ยโสธร”  
ซึ่งเปนโครงการที่สามารถแกปญหาใหกับราษฎรจำนวน 7 หมูบานไดอยางบูรณาการ 
ครอบคลุมต้ังแตการพัฒนาแหลงน้ำ การฟนฟูปรับปรุงดิน การบรรเทาอุทกภัย การเพ่ิม
ผลผลิตและรายได การสรางอาชีพใหม รวมท้ังการฟนฟูอนุรักษปา และทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยความรวมมือของราษฎร 7 หมูบานโดยรอบหนองอ่ึง  “โครงการพัฒนา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ดานการศึกษา” เกิดจากพระราชปณิธานที่มุงมั่นเพ่ือสราง
โอกาสใหกับเยาวชนที่จะเติบโตเปนกำลังสำคัญของชาติ  โดย “พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” 
พระราชดำริใหนำพระราชทรัพยสวนพระองค และทรัพยจากผูบริจาคโดยเสด็จ 
พระราชกุศลมาใชใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน 
ที่ยากจนใหมีโอกาสศึกษาอยางตอเนื่อง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ัง  
“โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น 
เมื่อป 2552 และในเวลาตอมา จัดต้ังเปน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” หรือ “ม.ท.ศ.” ขึ้นเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2553  โดยทรงเปนประธานกรรมการเอง  ทั้งนี้  ในการดำเนินงานโครงการ 
พระองคไดพระราชทานหลักการใหกระจายทุนครบทุกจังหวัด และดำเนินการดวยการ
แสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกล่ันกรอง จนไดผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับ
พระราชทานทุน จังหวัดละ 2 รายตอป เปนชาย และหญิงเทา ๆ กันซึ่งต้ังแตป 2552 
จนถึง 2561 มีนักเรียนทุน ม.ท.ศ. 9 รุน รวมทั้งส้ิน 1,059 ราย  โครงการจิตอาสา  
“เราทำความดี ดวยหัวใจ” เปนโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดขึ้นเนื่อง 
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดวยน้ำพระราชหฤทัยทรงหวงใย 
ความอยูดีมีสุขของประชาชน และพระราชปณิธานแนวแนในการบำบัดทุกข บำรุงสุข 
เพ่ือชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน สรางความมั่นคงและวัฒนาสถาพรใหกับ
ประเทศสืบตอไป  นับเปนพระราชปณิธาน และความต้ังใจอันแนวแนของ  
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว” ในการทรงงานเพ่ือจะสืบสาน รักษา และตอยอด เพ่ือบำบัดทุกข บำรุงสุข
ใหแกพสกนิกรของพระองค เฉกเชนพระปฐมบรมราชโองการ ในมหามงคลวโรกาส 
เถลิงถวัลยราชสมบติั 
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