.
ฉบับเดือนมกราคม 2563
" วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2563 "

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็ นประธานในพิธีฯ และร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์สถานศึกษา เนือ่ งในโอกาสวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ณ บริเวณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

***
*** ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด ***
***

ฉบับเดือนมกราคม 2563
“ วันยุทธหัตถี ประจําปี 2563 ”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนือ่ งในวันยุทธหัตถี ประจําปี 2563 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ
จังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็ นประธานในพิธีฯ
และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์ถนนสายหลักและสายรอง
เนือ่ งในวันยุทธหัตถี , วันกองทัพไทย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

หน้าที่ว่าการอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

***
*** ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด ***
***

ฉบับเดือนมกราคม 2563
" โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี "

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายประยุทธ วุฒโิ สภากร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอําเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจ้าหน้าทีร่ ่วมรับฟังปั ญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการศูนย์รบั เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติอาํ นวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้
ตามโครงการห้องสมุดเสริมปั ญญา และการมอบกายอุปกรณ์แก่ผทู้ ี่มีความจําเป็ น กองทุนฟื้ นฟู
สมรรถภาพที่จาํ เป็ นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็ นประธานฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน ตําบลหนองแก
อําเภอพระพทธบาท จังหวัดสระบรี

***
*** ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด ***
***

ฉบับเดือนมกราคม 2563
“ การศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ ามหิดล ประจําปี 2563 PMAC 2020 ”

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2563
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็ นเกียรติร่วมต้อนรับ มอบของที่ระลึก
และรับมอบของที่ระลึกจากคณะศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ กองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ที่จาํ เป็ นต่อสุขสภาพจังหวัดสระบุรี ชมนิทรรศการด้านนวัตกรรมเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพศูนย์ร่วมสุข
และศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อคนพิการ เยี่ยมชมคลังอุปกรณ์ ณ ศูนย์สาธิตการใช้อปุ กรณ์เพื่อการฟื้ นฟู
สมรรถภาพจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานผูป้ ่ วยในชุมชน ในเขตตําบลหนองปลาไหล
ตําบลหนองโน อําเภอเมืองสระบุรี , ตําบลบ้านยาง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และศึกษากิจกรรม
การบริการ Intermediate Care เยี่ยมชมแผนกกายภาพบําบัด ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
***
*** ฝ่ฝ่ ายบริ
ายบริหหารงานทั
ารงานทัว่ ว่ ไป
ไป สํสําานันักกปลั
ปลัดดองค์
องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่ววนจั
นจังงหวั
หวัดด ***
***

