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"""   การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิจงัหวัดสระบรีุ ประจาํปี 2563การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิจงัหวัดสระบรีุ ประจาํปี 2563การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิจงัหวัดสระบรีุ ประจาํปี 2563   """   

นายเรืองศักด์ิ  วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัติหนา้ท่ี  นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวัดสระบรุี  นายพีระพล  ตณัฑโอภาส  ปลดัจงัหวัดสระบรุี ลงนามบันทึกขอ้ตกลงการรับเงนิ 

อดุหนนุ  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดจงัหวัดสระบรุี จาํนวน 3,000,000 บาท 
เพื่อดาํเนนิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ขจดัและลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
ในจงัหวัดสระบรุี  ไมใ่หส่้งผลกระทบตอ่ชวิีตและความเป็นอยู่ของประชาชน  และเป็นจงัหวัดท่ีมี 

ความเขม้แข็งในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งยัง่ยืน  โดยมีผูบ้ริหาร  หัวหนา้ส่วนราชการในสงักดั 
ร่วมเป็นสกัขพียาน  เมื่อวันท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2563 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 2 

สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี 
   

 *** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   

   ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนกมุภาพันธ์กมุภาพันธ์กมุภาพันธ์   256325632563   
   



 

   “ “ “ MMMOOOUUU      โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นการจราจรโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นการจราจรโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นการจราจร   ”””   

  
นายเรืองศักด์ิ  วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัติหนา้ท่ี นายกองคก์าร 

บริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  พนัตาํรวจเอกพิศณ ุวิทยาภรณ ์ผูก้าํกบัการสถานตีาํรวจภธูรเมืองสระบรุี 
ลงนามบันทึกขอ้ตกลงการรับเงนิอดุหนนุ จาํนวน 400,000 บาท  

 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นการจราจร เพื่อเป็นการลดการเกิดอบุัติเหตทุางถนน   
เรียนรูก้ฎหมายจราจร  และมีความรูใ้นการขบัขีอ่ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั   

โดยมีผูบ้รหิาร  หัวหนา้ส่วนราชการในสงักดัร่วมเป็นสกัขพียาน 
เมื่อวันท่ี 6  กมุภาพนัธ ์ 2563  ณ  หอ้งประชมุ ชัน้ 2  สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี 

 

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนกมุภาพนัธ์กมุภาพนัธ์กมุภาพนัธ์   256325632563   

*** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   



“ เทศกาลแสงเทียนแห่งศรทัธานอ้มถวายผา้พระพทุธฉาย จงัหวดัสระบรุ ี” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนกมุภาพนัธ์กมุภาพนัธ์กมุภาพนัธ์   256325632563   

*** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   

นายสจุิน บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วน                 
จงัหวัดสระบรุี พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ 

ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ทีสงักดัองคก์ารบริหาร                  
ส่วนจงัหวัดสระบรุี  ร่วมโครงการงานเทศกาล 
แสงเทียนแห่งศรัทธานอ้มถวายผา้พระพทุธฉาย  
โดยร่วมเดินขบวนแห่เสล่ียงเทียน และแห่ผา้แดง 

 
เพ่ือทาํนบุาํรงุศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ส่งเสริม
สนบัสนนุใหช้มุชนมีความสามคัคีปรองดอง และส่งเสริม 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ซ่ึงมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หัวหนา้ส่วน
ราชการ  ขา้ราชการ นกัเรียน นกัศึกษา พ่อคา้ประชาชน 

ในเขตจงัหวัดสระบรุี และจงัหวัดใกลเ้คียงเขา้ร่วมกิจกรรม 
เป็นจาํนวนมาก เมื่อวันท่ี 7 – 8 กมุภาพนัธ ์2563 

 ณ วัดพระพทุธฉาย ตาํบลหนองปลาไหล  อาํเภอเมืองสระบรุี 
จงัหวัดสระบรุ ี

 
 



 “ R.I.P โคราช องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรุี ” 
 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563   

นายสจุิน บญุมาเลิศ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร 
หัวหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการ พนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  
ร่วมจดักิจกรรมไวอ้าลยัแดผู่ส้ญูเสีย และเป็นกาํลงัใจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงาน  

จากเหตกุารณค์วามรนุแรง ในเขตชมุชน และหา้งเทอรม์ินอลทเวนตี้วัน จงัหวัดนครราชสีมา 
โดยร่วมรับชมคลิปวีดีโอเหตกุารณก์ารปฏิบัติงานของเจา้หนา้ท่ี ยืนสงบนิง่เพื่อแสดง                      
ความไวอ้าลยัแดผู่เ้สียชีวิต และเขยีนขอ้ความไวอ้าลยั เมื่อวันท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2563  

ณ หอ้งประชมุสมัมนาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุ ี
 

R.I.P โคราช องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรีุ 



โครงการอบรมใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส/์โรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ ์จงัหวดัสระบรุี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563   

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรุี รว่มกบัสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสระบรุี  

จดัทําโครงการอบรมใหค้วามร ูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส/์โรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ ์จงัหวดัสระบรุี เพ่ือใหค้วามร ูใ้นการป้องกนั แกไ้ขปัญหาโรคเอดส/์โรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ ์อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ใหค้วามร ูเ้รื่องการรกัษาตนเอง 

ใหป้ลอดภยัจากการติดเช้ือ และสรา้งความตระหนกัในการแสดงความรบัผิดชอบ 

แกส่งัคมกรณีพบว่าตนเองเป็นผ ูติ้ดเช้ือ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

ณ โรงเรียนหรเทพ (ร ุง่เรื่องประชาสามคัคี) อําเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุี 

โดยมี นางสาวนิภา ประชีพฉาย รองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสระบรุี 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายประภาส เกลื่อนเพชร หวัหนา้สํานกัปลดัองคก์ารบริหาร   

สว่นจงัหวดั กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดัทําโครงการ ซ่ึงมีวิทยากรจากสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัสระบรุี และจากโรงพยาบาลบา้นหมอ เป็นผ ูบ้รรยายและจดักิจกรรม               

ใหค้วามร ู ้แกน่กัเรียน คณะครโูรงเรียนหรเทพ (ร ุง่เรืองประชาสามคัคี)และผ ูเ้ขา้รว่มโครงการ 

 



   โครงการบําบดัทกุข ์บํารงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน จงัหวดัสระบรุ ี

 

     
                                             
 
 
 
 
                                 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 

 นายประภาส เก ล่ือนเพชร หัวหน้าสํานักปลัด
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด พรอ้มดว้ยขา้ราชการองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี สาํนกัปลดัองคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมโครงการ หน่วยบําบัดทุกข ์
บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน จงัหวัดสระบรุี 

*** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   

โดยจดัเจา้หนา้ที่ร่วมรับฟังปัญหาความตอ้งการ 
ของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศนูยร์ับเรื่องราว
รอ้งเรียน รอ้งทกุข ์พรอ้มเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
เอกสารตามพระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
และพระราชบัญญัติอาํนวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ เพื่อบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน จดัเจา้หนา้ที่บริการใหค้วามรู ้
ตามโครงการหอ้งสมดุเสริมปัญญา   

และการมอบกายอปุกรณแ์ก่ผูท้ี่มีความจาํเป็น กองทนุฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จาํเป็นตอ่สขุภาพจงัหวัดสระบรุี  
โดยมี นายแมนรัตน ์รัตนสคุนธ ์ผูว้่าราชการจงัหวัดสระบรุี  
เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563  
ณ บริเวณวดัหนองพลบั หมูท่ี่ 4 ตาํบลหนองควายโซ  
อาํเภอหนองแซง จงัหวัดสระบรุี 

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563   



“พิธีถวายราชสกัการะเนือ่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

นางสาวนภิา ประชพีฉาย รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  
พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการ  ขา้ราชการ  พนกังานเจา้หนา้ท่ีในสงักัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไมส้ดถวายราชสกัการะพระบรมสาทิสลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  
เนือ่งในโอกาสวันคลา้ยวันพระราชสมภพ ประจาํปี 2563  ในวันท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563  

ณ หอประชมุศนูยร์าชการ จงัหวัดสระบรุี  
โดยมี  นายแมนรัตน ์ รตันสคุนธ ์ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุ ี เป็นประธานในพิธีฯ   

และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาปรับภมูิทศันส์ถานท่ีท่องเท่ียววิถีชมุชน  เนือ่งในโอกาส 
วันคลา้ยวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 

ณ  กาดฮิมนํา้พระยาทด  ตาํบลพระยาทด  อาํเภอเสาไห ้ จงัหวัดสระบรุี 
 
 

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563เดือนกมุภาพนัธ ์2563   

*** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   
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