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"""   วันวันวันพ่อพ่อพ่อขนุรามคาํแหงขนุรามคาํแหงขนุรามคาํแหงมหาราชมหาราชมหาราช   ประจาํปี 256ประจาํปี 256ประจาํปี 256333   """   
   

   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   เม่ือวันที่  17  มกราคม  2563  นายสจุิน  บญุมาเลิศ  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   
  พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการ  ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที่ในสงักดั ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมส้ด 
  ถวายราชสกัการะพระบรมสาทสิลกัษณ ์พ่อขนุรามคาํแหงมหาราช ณ หอประชมุศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรุ ี
  โดยมี นายแมนรัตน ์ รัตนสคุนธ ์ ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุ ี เป็นประธานในพิธีฯ  และร่วมกจิกรรม 
  จิตอาสาพฒันาปรับปรงุภมิูทศันส์ถานศึกษา เนือ่งในโอกาสวันพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช  ณ  บริเวณ 
  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบรุ ี อาํเภอเมืองสระบรุี  จงัหวัดสระบรุ ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** *** *** ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   *********   

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมกราคม  2563มกราคม  2563มกราคม  2563   



“ วันยทุธหัตถี ประจาํปี 2563 ”“ วันยทุธหัตถี ประจาํปี 2563 ”“ วันยทุธหัตถี ประจาํปี 2563 ”   

นายเรืองศักด์ิ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัติหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวัดสระบรุี  พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการ  ขา้ราชการ  พนกังานเจา้หนา้ท่ีในสงักดั 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมส้ดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เนือ่งในวันยทุธหัตถี ประจาํปี 2563  ในวันท่ี 18 มกราคม 2563  ณ หอประชมุศนูยร์าชการ 

จงัหวัดสระบรุี โดยม ี นายแมนรัตน ์ รัตนสคุนธ ์ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี  เป็นประธานในพธิีฯ   
และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาปรับปรงุภมูิทศันถ์นนสายหลกัและสายรอง  

เนือ่งในวันยทุธหัตถี , วันกองทพัไทย ณ บริเวณสนามหนา้ท่ีว่าการอาํเภอเมืองสระบรุี จงัหวัดสระบรุี 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนา้ท่ีว่าการอาํเภอเมืองสระบรุี จงัหวัดสระบรุี 

เมื่อวันท่ี 18  มกราคม 2563 
 
 
  
 
 
 

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมกราคม 2563มกราคม 2563มกราคม 2563   

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



""  โครงการหนว่ยบาํบัดทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน จงัหวัดสระบรีุ "โครงการหนว่ยบาํบัดทกุข ์บาํรงุสขุ สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน จงัหวัดสระบรีุ "  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมกราคม 2563มกราคม 2563มกราคม 2563   
 

   นายสจุิน บญุมาเลิศ  รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสระบรุ ี นายประยทุธ วฒิุโสภากร 
  สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสระบรุ ีเขตอาํเภอพระพทุธบาท  พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการ  
  ขา้ราชการ  พนกังานเจา้หนา้ที่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสระบรุี  ร่วมโครงการ “หนว่ยบาํบัดทกุข ์

  บาํรงุสขุ  สรา้งรอยย้ิมใหป้ระชาชน” จงัหวัดสระบรุี  โดยจดัเจา้หนา้ทีร่่วมรับฟังปัญหาความตอ้งการ 
  ของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศนูยร์บัเรื่องราวรอ้งเรียน รอ้งทกุข ์พรอ้มเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์
  เอกสารตามพระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสารของราชการ และพระราชบัญญัติอาํนวยความสะดวกในการ 

 พิจารณาอนญุาตของทางราชการ เพื่อบริการสาธารณะแกป่ระชาชน จดัเจา้หนา้ที่บรกิารใหค้วามรู ้ 
 ตามโครงการหอ้งสมดุเสริมปัญญา  และการมอบกายอปุกรณแ์ก่ผูท้ี่มีความจาํเป็น กองทนุฟ้ืนฟู
 สมรรถภาพที่จาํเป็นตอ่สขุภาพจงัหวัดสระบรุ ีโดยมี นายแมนรัตน ์รัตนสคุนธ ์ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุ ี
 เป็นประธานฯ เม่ือวันที ่ 23  มกราคม 2563 ณ บริเวณโรงเรียนวัดตาลเส้ียน  ตาํบลหนองแก  
 อาํเภอพระพทธบาท  จงัหวัดสระบร ี 

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



“ การศึกษาดงูานในการประชมุวิชาการรางวัลเจา้ฟ้ามหิดล ประจาํปี 2563  PMAC 2020 ” 

 นายเรืองศักด์ิ วรหาญ  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัติหนา้ท่ี  นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวัดสระบรุี  พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร  หัวหนา้ส่วนราชการ  ขา้ราชการ  พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ร่วมใหก้ารตอ้นรับคณะศึกษาดงูานในการประชมุวิชาการรางวัลเจา้ฟ้ามหิดล ประจาํปี 2563 
เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563  ณ  หอ้งประชมุสมัมาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  
โดยมี  นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี  เป็นเกียรติร่วมตอ้นรบั  มอบของท่ีระลึก 
และรับมอบของท่ีระลึกจากคณะศึกษาดงูาน  รับฟังบรรยายสรปุในหัวขอ้ กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ท่ีจาํเป็นตอ่สขุสภาพจงัหวัดสระบรุี ชมนทิรรศการดา้นนวัตกรรมเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพศนูยร์่วมสขุ 
และศนูยซ์่อมอปุกรณเ์พื่อคนพิการ  เยี่ยมชมคลังอปุกรณ ์ ณ ศนูยส์าธิตการใชอ้ปุกรณเ์พื่อการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพจงัหวัดสระบรุ ี  ลงพื้นท่ีศึกษาดงูานผูป่้วยในชมุชน  ในเขตตาํบลหนองปลาไหล 
ตาํบลหนองโน  อาํเภอเมืองสระบรุี , ตาํบลบา้นยาง  อาํเภอเสาไห ้ จงัหวัดสระบรุี  และศึกษากิจกรรม 
การบริการ Intermediate Care  เยี่ยมชมแผนกกายภาพบาํบัด  ณ โรงพยาบาลเสาไหเ้ฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  อาํเภอเสาไห ้ จงัหวัดสระบรุี  
 

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมกราคมมกราคมมกราคม   256256256333   

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


	เมื่อวันที่  17  มกราคม  2563  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด   ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมศูน...
	จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ  บริเวณ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
	“ วันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 ”
	นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
	ส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
	ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
	เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563  ในวันที่ 18 มกราคม 2563  ณ หอประชุมศูนย์ราชการ
	จังหวัดสระบุรี โดยมี  นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีฯ
	และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและสายรอง
	เนื่องในวันยุทธหัตถี , วันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
	หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
	นายสุจิน บุญมาเลิศ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  นายประยุทธ วุฒิโสภากร
	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอพระพุทธบาท  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
	ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี  โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ
	ของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
	เอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
	พิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้
	ตามโครงการห้องสมุดเสริมปัญญา  และการมอบกายอุปกรณ์แก่ผู้ที่มีความจำเป็น กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานฯ เมื่อวันที่  23  มกราคม 2563 ณ บริเวณโรงเรียนวัดตาลเสี้ย...
	อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี
	“ การศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563  PMAC 2020 ”
	นายเรืองศักดิ์ วรหาญ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหาร
	ส่วนจังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่
	ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563
	เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  ณ  ห้องประชุมสัมมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
	โดยมี  นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นเกียรติร่วมต้อนรับ  มอบของที่ระลึก
	และรับมอบของที่ระลึกจากคณะศึกษาดูงาน  รับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
	ที่จำเป็นต่อสุขสภาพจังหวัดสระบุรี ชมนิทรรศการด้านนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพศูนย์ร่วมสุข
	และศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อคนพิการ  เยี่ยมชมคลังอุปกรณ์  ณ ศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟู
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