ฉบับเดือนตุลาคม 2562
2562
" โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี "

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
นายชัยทัต คูวิจิตรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอาเภอวิหารแดง
และข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี จัดเจ้าหน้าที่บริการ
ให้ความรู้ ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ของห้องสมุดเสริมปั ญญาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี และการมอบกายอุปกรณ์แก่ผทู้ ี่มีความจาเป็ นของกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาเป็ น
ต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็ นประธาน
นางอังคณา ชิตะติตติ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็ นเกียรติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญธรรม อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนตุลาคม 2562

“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาปี 2562”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้
าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
เนือ่ งในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประจาปี 2562 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็ นประธานพิธี เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจั
ราชการจังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนตุลาคม 2562

งานประเพณีตกั บาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ขา้ วต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดทาโครงการงานประเพณีตกั บาตรเทโวโรหณะ
เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย ตาบลหนองปลาไหล อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิ ดงาน
ประเพณีตกั บาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ขา้ วต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” นายเรืองศั
องศักดิ์ วรหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตหิ น้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ สืบสานงานด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ของชาวจังหวัดสระบุรี ให้คงอยูส่ ืบไป โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน
ในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็ นจานวนมาก

ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สสานั
านักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนตุลาคม 2562

โครงการสานใจไทย สูใ่ จใต้ รุ่นที่ 36 จังหวัดสระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การตอนรับ
ท่านอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานกรรมการดาเนินงานโครงการ “ สานใจไทย สูใ่ จใต้ ”
เดินทางเยี่ยมเยียนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการฯ และพบปะคณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดสระบุรี โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี
กล่าวรายงานและมอบของทีร่ ะลึก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
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ฉบับเดือนตุลาคม 2562
“พิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีนอ้ มราลึกเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมพีธีบาเพ็ญกุศลและพิธีนอ้ มราลึกเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยช่วงเช้า เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ช่วงเย็น พิธีจดุ เทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็ นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
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ฉบับเดือนตุลาคม 2562
“พิธบี าเพ็ญกุศลและพิธีนอ้ มราลึกเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประจาปี พ.ศ.2562”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่
หารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมพีธีบาเพ็ญกุศลและพิธีนอ้ มราลึกเนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ช่วงเช้า เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ช่วงเย็น
ร่วมพิธีจดุ เทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สสานั
านักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด

ฉบับเดือนตุลาคม 2562
“พิธีสง่ มอบภาชนะบรรจุขยะอันตรายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็ นจุดรวบรวม”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดทาโครงการรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชนเพื่อการกาจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่จงั หวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีสง่ มอบภาชนะขยะอันตรายแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็ นจุดรวบรวม นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทา
โครงการฯ เพื่อเป็ นการลดปั ญหาขยะอันตรายล้นที่จดั เก็บ แก้ปัญหาการรวบรวมและการขนส่ง
ขยะอันตราย โดยบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) จะนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะมอบภาชนะบรรจุขยะอันตรายในพื้นที่สาหรับ
เป็ นจุดรวบรวม 4 แห่ง คือ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2. ศูนย์กาจัดขยะ
แบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน อาเภอบ้านหมอ 3. เทศบาลเมืองทับกวาง อาเภอแก่งคอย
และ 4. เทศบาลตาบลหนองแค อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฉบับเดือนตุลาคม 2562

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี นายวนพล จันทร์วิทนั ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ฝ่ ายบริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ศึกษาดูงานและรับฟั งบรรยานสรุป หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น”
และหัวข้อ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

