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"""   วันวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ   พระบรมราชนิีพระบรมราชนิีพระบรมราชนิี   ประจาํปี 256ประจาํปี 256ประจาํปี 256333   """   

   
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมิถนุายนมิถนุายนมิถนุายน      256325632563   

 นายเรืองศักด์ิ  วรหาญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ปฏิบัติหนา้ท่ี นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี ร่วมพิธีถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี
เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3  มิถนุายน  2563  และลงนามในสมดุลงนาม 
ถวายพระพรชยัมงคล  โดยมี  นายแมนรัตน ์ รตันสคุนธ ์ ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี  
เป็นประธานในพิธีฯ  ณ  บริเวณซุม้เฉลิมพระเกียรติ สนามหนา้ศาลากลางจงัหวัดสระบรุี  



กิจกรรมจิตอาสาพฒันาปรบัปรงุภมูิทศันส์วนสาธารณะและปลกูตน้ไม ้
 เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมิถนุายนมิถนุายนมิถนุายน   256325632563   

  นายสจุิน  บญุมาเลิศ  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  ร่วมกิจกรรม 
จิตอาสาพระราชทานปรับปรงุภมูิทศันส์วนสาธารณะและปลกูตน้ไม ้ เนือ่งในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี โดยมี นายแมนรัตน ์ รัตนสคุนธ ์
ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี  เป็นประธานในพิธีฯ  ไดเ้ปิดกรวยกระทงดอกไมถ้วายราชสกัการะ 
นาํกล่าวสดดีุ  กล่าวคาํปฏิญาณ “เราทาํความดี เพื่อชาติ ศาสน ์กษตัริย”์ และร่วมกิจกรรม 

ปรับปรงุภมูิทศัน ์ ปลกูหญา้แฝกและปลกูตน้ไม ้ ณ  บริเวณสนามหนา้ท่ีว่าการอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวัดสระบรุ ี เมื่อวันท่ี 3  มิถนุายน  2563 

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



วันท่ีระลึกคลา้ยวันสวรรคตวันท่ีระลึกคลา้ยวันสวรรคตวันท่ีระลึกคลา้ยวันสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล   
พระอฐัมรามาธิบดินทร  ประจาํปี 2563พระอฐัมรามาธิบดินทร  ประจาํปี 2563พระอฐัมรามาธิบดินทร  ประจาํปี 2563   

              
      นายสจุิน  บญุมาเลิศ  นายสจุิน  บญุมาเลิศ  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  ร่วมพิธีวางพวงมาลารองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  ร่วมพิธีวางพวงมาลา  
    ถวายราชสกัการะพระบรมสาทิสลกัษณ ์ พระบาทสมเด็จถวายราชสกัการะพระบรมสาทิสลกัษณ ์ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานนัทมหิดลพระประเมนทรมหาอานนัทมหิดล  
    พระอัฐมรามาธิบดินทร  พระอัฐมรามาธิบดินทร  เนือ่งในวันคลา้ยวันสวรรคต  โดยมี  นายแมนรัตน ์ รัตนสคุนธ์เนือ่งในวันคลา้ยวันสวรรคต  โดยมี  นายแมนรัตน ์ รัตนสคุนธ์  
    ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา  จดุเครื่องทองนอ้ย  และกล่าวสดดีุผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา  จดุเครื่องทองนอ้ย  และกล่าวสดดีุ  
    เมื่อวันท่ี  9  มถินุายน  2563  ณ  หอประชมุศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรุี เมื่อวันท่ี  9  มถินุายน  2563  ณ  หอประชมุศนูยร์าชการจงัหวัดสระบรุี   
  
  
  
  
  

ฉบับฉบับฉบับเดือนมิถนุายน 2563เดือนมิถนุายน 2563เดือนมิถนุายน 2563   

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



“ “ จิตอาสาพฒันาจิตอาสาพฒันาปรบัปรงุภมูิทศันโ์รงพยาบาล เนือ่งในวันอานนัทมหิดล ปรบัปรงุภมูิทศันโ์รงพยาบาล เนือ่งในวันอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรพระอัฐมรามาธิบดินทร  ””  

  
      นายสจุิน  บญุมาเลิศ  รองปลดัอนายสจุิน  บญุมาเลิศ  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  งคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  ร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมจิตอาสา  
    พฒันาปรับปรงุภมูิทศันโรงพยาบาล  เนือ่งในวันอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พฒันาปรับปรงุภมูิทศันโรงพยาบาล  เนือ่งในวันอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร     
    โดยมี  นายแมนรัตน ์ รตันสคุนธ ์ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี  นายแมนรัตน ์ รตันสคุนธ ์ผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม   
    จดุเครื่องทองนอ้ย  ถวายราชสักการะจดุเครื่องทองนอ้ย  ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลกัษณ ์ พระบาทสมเด็จพระบรมสาทิสลกัษณ ์ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรพระประเมนทร  
    มหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  เปิดกรวยกระทงดอกไม ้ ถวายราชสกัาระ พระบรมมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  เปิดกรวยกระทงดอกไม ้ ถวายราชสกัาระ พระบรม  
    ฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  กล่าวสดดีุ ฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  กล่าวสดดีุ   และนาํผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกล่าวคาํปฏิญาณและนาํผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกล่าวคาํปฏิญาณ  
    เมื่อวันท่ี  9  มถินุายนเมื่อวันท่ี  9  มถินุายน    2563  2563  ณ  ณ  บริเวณโรงพยาบาลหนองแซง อาํเภอหนองแซง จงัหบริเวณโรงพยาบาลหนองแซง อาํเภอหนองแซง จงัหวัดสระบรุี วัดสระบรุี   

  
  

  
  

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

ฉบับฉบับฉบับเดือนมิถนุายน 2563เดือนมิถนุายน 2563เดือนมิถนุายน 2563   



“ “ “ พิธีปล่อยพนัธุส์ตัวน์ํา้เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีพิธีปล่อยพนัธุส์ตัวน์ํา้เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีพิธีปล่อยพนัธุส์ตัวน์ํา้เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี   ”””   

   
       นางสาวนภิา ประชพีฉาย  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  ร่วมพิธีปล่อยพนัธุ ์
  สตัวน์ํา้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนิ ี เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  โดยมี  นางอังคณา  ชติะติตติ  รองผูว่้าราชการจงัหวัดสระบรุี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทง 
  ดอกไมถ้วายราชสกัการะหนา้พระฉายาลกัษณ ์ กล่าวเปิดโครงการฯ  และนาํหัวหนา้ส่วนราชการ 
  ขา้ราชการ  ผูน้าํทอ้งถ่ิน  ผูเ้ขา้ร่วมงานและประชาชนทัว่ไป  ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ํา้ลงสู่แมน่ํา้ป่าสัก 
  เมื่อวันท่ี 10 มถินุายน  2563  ณ  บริเวณท่านํา้วัดท่าวัว ตาํบลผึ้งรวง อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  จงัหวัดสระบรุี  

 
   
   
   

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมิถนุายนมิถนุายนมิถนุายน   256325632563   

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



            “ “ “ มาตรการคดักรองผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุีมาตรการคดักรองผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุีมาตรการคดักรองผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี   ”””   

   
   

   
      
   

   
   
   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  เปิดใหบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี 
ทกุประเภทและชนดิกีฬา  ตัง้แตวั่นท่ี  15 – 30 มิถนุายน 2563  ชว่งเชา้เวลา 04.00 – 09.00 น. 

ชว่งเย็นเวลา 16.30 – 20.00 น. โดยกาํหนดจดุคดักรองผูเ้ขา้มาใชบ้ริการสนามกีฬา 
ซ่ึงจะตอ้งตรวจวัดอณุหภมูิร่างกาย  สวมหนา้กากอนามยั  ลงทะเบียนเขา้ใชใ้นระบบไทยชนะ 

หรือการลงชือ่พรอ้มเบอรโ์ทรศัพท ์ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์เวน้ระยะห่างในการออกกาํลังกาย 
โดยมีผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬาจาํนวนมาก  และใหค้วามร่วมมือตามมาตรการป้องกนัโรคฯ เป็นอย่างดี 

 
 
 
 

   
   
   

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมิถนุายนมิถนุายนมิถนุายน   256325632563   

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



      “ “ “ มาตรการเตรียมความพร้มาตรการเตรียมความพร้มาตรการเตรียมความพร้อมอมอมในการในการในการเปิดภาคเรียน ”เปิดภาคเรียน ”เปิดภาคเรียน ”   

   
 

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

ฉบับฉบับฉบับเดือนเดือนเดือนมิถนุายนมิถนุายนมิถนุายน   256325632563   

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดสระบรุี  กาํหนดมาตรการเตรียมความพรอ้มในการเปิดภาคเรียน  
ของโรงเรียนหรเทพ (ร ุ่งเรืองประชาสามคัคี)  เพื่อเป็นการควบคมุ  ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครอง และเด็กนกัเรียน 
โดยการตรวจวัดอณุหภมูิรา่งกาย  เวน้ระยะห่างในหอ้งเรียน  โรงอาหาร ลา้งมือใหถ้กูสขุลักษณะ 

และสวมหนา้กากอนามยั  เป็นการถือปฏิบัติตามแนวทาง 
“ ชวิีตวิถีใหม่  ชีวิตดี เริ่มท่ี ตวัเรา ” NEW NORMAL 

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