
 

 

 

 

 

 

" โครงการหนว่ยบ าบดัทกุข ์บ ารงุสขุ สรา้งรอยยิ้มใหป้ระชาชน จงัหวดัสระบรีุ " 

   

   นายสจิุน  บญุมาเลิศ  รองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ  พรอ้มดว้ย  

นายชยัทตั  ควิูจิตรสวุรรณ   สมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ เขตอ าเภอวิหารแดง  

และขา้ราชการ  พนกังานและเจา้หนา้ทีใ่นสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  ร่วมโครงการ  

“หนว่ยบ าบดัทกุข ์ บ ารงุสขุ สรา้งรอยยิ้มใหป้ระชาชน” จงัหวดัสระบรีุ  จดัเจา้หนา้ท่ีบริการ 

ใหค้วามรู ้ตามโครงการหอ้งสมดุเคลื่อนที่ของหอ้งสมดุเสริมปัญญาขององคก์ารบริหารสว่น 

จงัหวดัสระบรีุ  และการมอบกายอปุกรณแ์กผู่ท้ี่มีความจ าเป็นของกองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น 

ตอ่สขุภาพ  จงัหวดัสระบรีุ  โดยมีนายแมนรตัน ์ รตันสคุนธ ์ ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบรีุ เป็นประธาน 

นางองัคณา ชติะตติต ิรองผูว้่าราชการจงัหวัดสระบรีุ ร่วมเป็นเกียรต ิ เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2562   

ณ  องคก์ารบริหารสว่นต าบลเจริญธรรม  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบรีุ 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 

ฉบบัเดอืนตลุาคม 2562   
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“วนัที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ประจ าปี 2562” 

                    นายเรืองศกัดิ ์ นายเรืองศกัดิ ์ วรหาญ วรหาญ   ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี   

  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ   

  ขา้ราชการขา้ราชการ    พนกังานพนกังานและและเจ ้เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสาหนา้ท่ีองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุระบรีุ    ร่วมพิธีวางพวงมาลาร่วมพิธีวางพวงมาลา

  ถวายราชสกัการะพระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  ถวายราชสกัการะพระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั    

  เนือ่งในคลา้ยวนัสวรรคตเนือ่งในคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั    และวนัที่ระลึกและวนัที่ระลึก

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ประจ าปี 2562พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ประจ าปี 2562    โดยมีโดยมี  นายแมนรตัน ์นายแมนรตัน ์  รตันสคุนธ ์รตันสคุนธ ์  

  ผูว้่าราชการผูว้่าราชการจงัหวัดจงัหวัดสระบรีุ สระบรีุ   เป็นประธานพิธีเป็นประธานพิธี  เมือ่เมือ่วนัที่  1วนัที่  1    ตลุาคมตลุาคม    2562 2562     

  ณ  หอประชมุศนูย์ณ  หอประชมุศนูย์ราชการจงัหวัดสระบรีุราชการจงัหวัดสระบรีุ 
  

        

ฉบบัเดอืนตลุาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 



  

  

  

  

  

  

  

  

 งานประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรยข์า้วตม้ลกูโยนจงัหวดัสระบรีุ”  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    อองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  จดัท าโครงการจดัท าโครงการงานงานประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ      

  เมือ่วนัที่ 14  ตลุาคม  2562  ณ  วดัพระพทุธฉาย  ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบรีุ เมือ่วนัที่ 14  ตลุาคม  2562  ณ  วดัพระพทุธฉาย  ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมอืงสระบรีุ   

  จงัหวดัสระบรีุจงัหวดัสระบรีุ    โดยม ี นายแมนโดยม ี นายแมนรัตน ์รัตรัตน ์รัตนนสคุนธ ์สคุนธ ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบรีุ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบรีุ ประธานในพิธีเปิดงานประธานในพิธีเปิดงาน

  ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ ““มหัศจรรยข์า้วตม้ลกูโยนแห่งสระบรีุมหัศจรรยข์า้วตม้ลกูโยนแห่งสระบรีุ””    นายเรืนายเรืองศักดิ์ องศักดิ์   วรหาญ วรหาญ     

  ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ปฏิบัตหินา้ที่ นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ปฏิบัตหินา้ที่ นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ     

  กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังานกลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน    เพื่อเป็นการอนรุักษ ์สืบสานงานดา้นวฒันธรรมเพื่อเป็นการอนรุักษ ์สืบสานงานดา้นวฒันธรรม  ประเพณีประเพณี  

  ของชาวจงัหวดัสระบรีุ ของชาวจงัหวดัสระบรีุ ใหค้งอยูส่ืบไป  โดยมหีนว่ยงานราชการ  ภาคเอกชน ประชาชนใหค้งอยูส่ืบไป  โดยมหีนว่ยงานราชการ  ภาคเอกชน ประชาชน    

  ในจงัหวดัสระบรีุ และจงัหวดัใกลเ้คียง ในจงัหวดัสระบรีุ และจงัหวดัใกลเ้คียง   ตลอดจนนกัทอ่งเที่ยว ตลอดจนนกัทอ่งเที่ยว   เขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก เขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก   

ฉบบัเดอืนตลุาคม   2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด    



  

  

  

  

  

  

โครงโครงการการสานใจไทย สูใ่จใต ้สานใจไทย สูใ่จใต  ้   ร ุ่นที่ 36 จงัหวดัสระบรีุร ุ่นที่ 36 จงัหวดัสระบรีุ  

  

    นายสจุิน  บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ พรอ้มดว้ยนายสจุิน  บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ พรอ้มดว้ย

ผูบ้ริหาร  หวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที่ ผูบ้ริหาร  หวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที่   ร่วมใหก้ารตอนรบั  ร่วมใหก้ารตอนรบั    

ทา่นอารีย ์วงศอ์ารยะ รองประธานกรรมการด าเนนิงานโครงการ ทา่นอารีย ์วงศอ์ารยะ รองประธานกรรมการด าเนนิงานโครงการ “ “ สานใจไทย สูใ่จใต ้สานใจไทย สูใ่จใต ้””  

เดินทางเย่ียมเยียนเยาวชนและครอบครวัอปุถมัภต์ามโครงการฯ  และพบปะคณะกรรมการเดินทางเย่ียมเยียนเยาวชนและครอบครวัอปุถมัภต์ามโครงการฯ  และพบปะคณะกรรมการ

อิสลามประจ าจงัหวดัสระบรีุ  โดยอิสลามประจ าจงัหวดัสระบรีุ  โดยนายแมนรตัน ์รตันายแมนรตัน ์รตันนสคุนธ ์ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบรีุ สคุนธ ์ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบรีุ   

กลา่วรายงานและมอบของทีร่ะลึก  เมื่อกลา่วรายงานและมอบของทีร่ะลึก  เมื่อวนัที่ วนัที่   16 16   ตลุาคม ตลุาคม   2562 2562   ณ ณ หอ้งประชมุสมัมนาหอ้งประชมุสมัมนา

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  

  

  

ฉบบัเดอืนตลุาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด    



  

  

  
““พิธีบ าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งพิธีบ าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งในในวนัคลา้ยวนัสวรรคตวนัคลา้ยวนัสวรรคต  

พระพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรบรมนาถบพิตร””  

  

        

  

  

  

  

  

  นายเรืองศกัดิ ์วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี  นายกองคก์ารนายเรืองศกัดิ ์วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี  นายกองคก์าร

บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี   

ร่วมพีธีบ าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการ่วมพีธีบ าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา  

ธิเบศรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรธิเบศรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    โดยโดยชว่งเชา้ชว่งเชา้  เขา้ร่วมพิธีท าบุเขา้ร่วมพิธีท าบุญญตกับาตรตกับาตร  

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบงัคมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบงัคม  ชว่งเย็น พิธีจดุเทียนเพ่ือนอ้มร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุชว่งเย็น พิธีจดุเทียนเพ่ือนอ้มร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุ  

โดยมี  โดยมี  นายแมนรตัน ์รตันสคุนธ ์นายแมนรตัน ์รตันสคุนธ ์  ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบรีุผูว้่าราชการจงัหวดัสระบรีุ    เป็นประธานในพิธี  เมื่อเป็นประธานในพิธี  เมื่อวนัที่ 13 วนัที่ 13 

ตลุาคม ตลุาคม   2562 2562   ณ ณ   ศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรีุ ศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรีุ   อ าเภอเมืองสระบรีุ  จงัหวดัสระบรีุ อ าเภอเมืองสระบรีุ  จงัหวดัสระบรีุ   

ฉบบัเดอืนตลุาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด    



  

  

  

““พิธบี าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพิธบี าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคต    

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ประจ าปี พ.ศ.2562พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ประจ าปี พ.ศ.2562””  

                          

  
  นายเรืองศกัดิ ์นายเรืองศกัดิ ์  วรหาญ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี หารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารนายกองคก์าร  

บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ บริหารสว่นจงัหวัดสระบรีุ พรอ้มดว้ยผูบ้ริหารพรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร  หวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีหวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี  

ร่วมพีธีบ าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพรร่วมพีธีบ าเพ็ญกศุลและพิธีนอ้มร าลึกเนือ่งในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระะบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้บาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวัเจา้อยู่หวั    ชว่งเชา้ เขา้ร่วมพิธีท าบญุตกับาตร  พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบงัคม  ชว่งเย็น ชว่งเชา้ เขา้ร่วมพิธีท าบญุตกับาตร  พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบงัคม  ชว่งเย็น   

ร่วมพิธีจดุเทียนเพ่ือนอ้มร าลึกในร่วมพิธีจดุเทียนเพ่ือนอ้มร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุพระมหากรณุาธิคณุ    เมื่อวนัที่ 23 ตลุาคม 2562เมื่อวนัที่ 23 ตลุาคม 2562      

ณ ศนูยร์าชการจงัหวดัสระบรีุ ณ ศนูยร์าชการจงัหวดัสระบรีุ   

  

ฉบบัเดอืนตลุาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด    



  

  

  

  

  

  

  

““พิธีสง่มอบภาชนะบรรจขุยะอนัตรายแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่เป็นพิธีสง่มอบภาชนะบรรจขุยะอนัตรายแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่เป็นจดุรวจดุรวบบรวมรวม””  

  

    

    

  

  

      

    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  จดัท าโครงการรวบรวมขยะอนัตรายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  จดัท าโครงการรวบรวมขยะอนัตราย  

ชมุชนเพ่ือการก าจดัอย่างถกูตอ้งในพ้ืนที่จงัหวดัสระบรีุชมุชนเพ่ือการก าจดัอย่างถกูตอ้งในพ้ืนที่จงัหวดัสระบรีุ    เมื่อวนัที่  30  ตลุาคม  2562เมื่อวนัที่  30  ตลุาคม  2562      

ณ  อาคารอเนกประสงคส์นามกีฬาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ โดยมี นางองัคณา ชติะติณ  อาคารอเนกประสงคส์นามกีฬาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ โดยมี นางองัคณา ชติะติตตติติ  

รองผูว้่าราชการจงัหวัดสระบรีุ  ประธานในพิธีสง่มอบภาชนะขยะอนัตรายแกอ่งคก์รปกครองรองผูว้่าราชการจงัหวัดสระบรีุ  ประธานในพิธีสง่มอบภาชนะขยะอนัตรายแกอ่งคก์รปกครอง   

สว่นทอ้งถ่ินที่เป็นจดุรวบรวม  สว่นทอ้งถ่ินที่เป็นจดุรวบรวม  นายเรืองศกัดิ ์ วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด นายเรืองศกัดิ ์ วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด   

ปฏิบตัหินา้ท่ี  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ ปฏิบตัหินา้ท่ี  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ   กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดัท ากลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดัท า

โครงการฯ โครงการฯ   เพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะอนัตรายลน้ที่จดัเก็บ  แกปั้ญหาการรวบรวมและการขนสง่เพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะอนัตรายลน้ที่จดัเก็บ  แกปั้ญหาการรวบรวมและการขนสง่  

ขยะอนัตราย  โดยบริษทั เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)  จะน าไปก าจดัอย่างถกูตอ้ง ขยะอนัตราย  โดยบริษทั เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)  จะน าไปก าจดัอย่างถกูตอ้ง   

ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  จะมอบภาชนะบรรจขุยะอนัตรายในพ้ืนที่ส าหรบัซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  จะมอบภาชนะบรรจขุยะอนัตรายในพ้ืนที่ส าหรบั   

เป็นจดุรวบรวม  4  เป็นจดุรวบรวม  4  แห่ง คือ  1.องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  2.แห่ง คือ  1.องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  2.  ศนูยก์ าจดัขยะศนูยก์ าจดัขยะ  

แบบครบวงจรจากขยะมลูฝอยชมุชน  อ าเภอบา้นหมอ  3. เทศบาลเมืองทบักวาง  อ าเภอแกง่คอย  แบบครบวงจรจากขยะมลูฝอยชมุชน  อ าเภอบา้นหมอ  3. เทศบาลเมืองทบักวาง  อ าเภอแกง่คอย    

และ 4.และ 4.    เทศบาลต าบลหนองแค  อ าเภอหนองแค  จงัหวัดสระบรีุ   เทศบาลต าบลหนองแค  อ าเภอหนองแค  จงัหวัดสระบรีุ     

  

ฉบบัเดอืนตลุาคม 2562 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 



  

  

  

  

““ตอ้นรบัคณะศึกษาดงูานตอ้นรบัคณะศึกษาดงูานจากจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองคายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองคาย””  

  นายเรืองศกัดิ ์วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารนายเรืองศกัดิ ์วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏิบตัหินา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร

สว่นจงัหวัดสระบรีุสว่นจงัหวัดสระบรีุ      นายวนพล  จนัทรวิ์ทนั  ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ นายวนพล  จนัทรวิ์ทนั  ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ   

พรอ้มดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  หวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการพรอ้มดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสระบรีุ  หวัหนา้สว่นราชการ  ขา้ราชการ   

พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ร่วมใหก้ารตอ้นรบัคณะศึกษาดงูานจากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัหนองคายพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ร่วมใหก้ารตอ้นรบัคณะศึกษาดงูานจากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัหนองคาย   

โดยมีสมาชกิสภาองคก์ารบริหารโดยมีสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัหนองคาย  ฝ่ายบริหาร  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ีสว่นจงัหวดัหนองคาย  ฝ่ายบริหาร  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี  

ศึกษาดงูานและรบัฟังบรรยานสรปุ หวัขอ้ ศึกษาดงูานและรบัฟังบรรยานสรปุ หวัขอ้ ““การบริหารจดัการองคก์รการบริหารจดัการองคก์รแและจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินละจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน””  

และหวัขอ้ การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้และหวัขอ้ การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  เมื่อเมื่อวนัที่ 28วนัที่ 28  

ตลุาคม 2562 ตลุาคม 2562   ณณ    หอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุหอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ  
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