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"""   วันวันวันพระพระพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวปกเกลา้เจา้อยู่หัวปกเกลา้เจา้อยู่หัว   ประจาํปี 256ประจาํปี 256ประจาํปี 256333   """   

   
   

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

   ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนเดือนเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคม      256325632563   

                      นางสาวนภิา  ประชพีฉาย รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
                  และจดุเครื่องทองนอ้ยถวายราชสกัการะพระบรมสาทิสลกัษณ ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว 
                  เนือ่งในวันคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว  โดยมี นายแมนรัตน ์รัตนสคุนธ ์
       ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี  เป็นประธานในพิธีฯ  เมื่อวันท่ี  30  พฤษภาคม  2563 
      ณ หอประชมุศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรุี    

 
             

 
 
 

 
 
 



 

“โครงการปลกูตน้ไมเ้พิ่มพื้นท่ีสเีขยีว  เนือ่งในวันตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิ2563”“โครงการปลกูตน้ไมเ้พิ่มพื้นท่ีสเีขยีว  เนือ่งในวันตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิ2563”“โครงการปลกูตน้ไมเ้พิ่มพื้นท่ีสเีขยีว  เนือ่งในวันตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิ2563”   

   
 
 

    
 
 
 
 

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนเดือนเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคม   256325632563   

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

       นายเรืองศักด์ิ วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัตหินา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  
พรอ้มดว้ย นางสาวนภิา ประชพีฉาย  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  และหัวหนา้ส่วนราชการ 
ขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ร่วมโครงการปลกูตน้ไมเ้พิ่มพื้นท่ีสีเขยีว  เนือ่งในวันตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิพ.ศ. 2563 
เพื่อเป็นการปลกูจิตสาํนกึใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการอนรุักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ โดยรณรงคใ์หม้ีการ 
ปลกูตน้ไมแ้ละดแูล เพื่อกอ่ใหเ้กิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม  เมื่อวันท่ี  27  
พฤษภาคม  2563  ณ  บริเวณสนามหญา้ทางเขา้ศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรุี  



“ ประกาศเปิดใหบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ ” 

    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ  ประกาศเปิดใหบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหาร 
  ส่วนจงัหวัดสระบรีุ   เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ออกกาํลงักายและใชบ้ริการไดต้ามปกต ิ ซ่ึงกาํหนด 
  มาตรการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )  
  โดยจะทาํการคดักรองผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬา  ตรวจวัดอณุหภมูิ  สวมหนา้กากอนามยั ลงชือ่เขา้ใช ้
  หรือสแกนคิวอารโ์คด  แพทฟอรม์ไทยชนะ  มีจดุบริการอ่างลา้งมือ  เปิดใหบ้ริการทกุวันตัง้แต ่
  วันที่ 1  มิถนุายน  2563  เป็นตน้ไป  โดยเปิดใหบ้ริการกิจกรรมเดิน – ว่ิงรอบสนามกีฬา   
  สนามเทนนสิ  สนามแบดมินตนั  สนามตะกรอ้  สนามเปตอง  สระว่ายนํา้  และกีฬาเอ็กซต์รีม   
  ตัง้แตเ่วลา 16.30 – 20.00 น. ยกเวน้สระว่ายนํา้จะหยดุใหบ้ริการทกุวันจนัทรข์องสปัดาห ์

 
 
 
 

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนเดือนเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคม   256325632563   
 

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



 

  “มาตรการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )” 

   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ  ดาํเนนิการตามมาตรการป้องกนัและควบคมุ 
  โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )  โดยการฉีดพ่นนํา้ยาฆา่เชือ้โรค บริเวณ 
  โดยรอบสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ  เพื่อเป็นการควบคมุการแพร่ระบาด 
  ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )  สรา้งความเชือ่มัน่ในการใชบ้ริการ 
  แกผู่ม้าใชบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ   

 
 

 
 
 
 
 

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนเดือนเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคม   256256256333   

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



“การตรวจตดิตามประเมินผลแผนงาน โครงการจดัหาวัสด ุอปุกรณ ์ เพื่อป้องกนัและควบคมุ 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรีุ” 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

ฉบบัฉบบัฉบบัเดือนเดือนเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคม   256325632563   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  ดาํเนนิการลงพื้นท่ีตรวจตดิตามประเมินผลโครงการจดัหาอปุกรณป้์องกนั 
การตดิเชือ้ ในการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยการสมัภาษณ์

ความพึงพอใจเชงิคณุภาพ  ซ่ึงสุ่มเป้าหมายจากอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น ( อสม. )   
จาํนวน 13  อาํเภอ  27 ตาํบล  เพื่อนาํมาประเมินความพึงพอใจการใชง้านในภาพรวม พรอ้มทัง้สอบถาม 
ความตอ้งการ  รวมถึงปัญหาและอปุสรรคเพื่อนาํมาวางแผนการพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งของประชาชน 

 

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