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           ในวันที� 6 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
เวลา 08.00 น. นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
ได้รับมอบหมายจาก นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื�องในวันระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
เป�นประธานในพิธี และกล่าวคําถวายอาศิรวาทราชสดุดี

" วันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "

Information and Communication Newsletter สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM

ประจาํเดือน เมษายน 2564
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Information and Communication Newsletter สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื�นที�จังหวัดภาคกลาง 
ในการลงพื�นที�จังหวัดสระบุรี เพื�อรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน
ในพื�นที�เพื�อเป�นข้อมูลนาํไปประกอบการแก้ไขป�ญหา 
โดยมี นายเอกพร จุ้ยสาํราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
นางป�ยะดา วงษ์ประยูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที� 5 มีนาคม 2564
ณ ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

"สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน"

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM

ประจาํเดือน มีนาคม 2564
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Information and Communication Newsletter สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

           นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
ประธานกรรมการกองทุนฟ�� นฟูสมรรถภาพที�จําเป�นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี 
พร้อมกับ นายเรืองศักดิ � วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะดูงานผู้เชี�ยวชาญญี�ปุ�น (JICA) 
เพื�อเป�นการพัฒนารูปแบบการบริการ 
ให้เห็นถึงการให้บริการในบริบทของจังหวัดสระบุรี เมื�อวันที� 7 เมษายน 2564
และเยี�ยมชมศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์ และศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ 
ของกองทุนฟ�� นฟูสมรรถาพที�จําเป�นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี 

"ต้อนรับคณะดูงานผู้เชี�ยวชาญญี�ปุ�น (JICA) และเยี�ยมชม
ศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์ และศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี"
 

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM

ประจาํเดือน เมษายน 2564
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 Information and Communication Newsletter สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

" โครงการอบรมเพื�อป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจาํป� 2564 "

 

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997 อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM

         นายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดทําโครงการอบรมเพื�อป�องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจาํป� 2564 โดยมี นายสมภพ สะมิตะสิริ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี เพื�อเป�นการบูรณาการ
ความร่วมมือ ระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ�น ในการป�องกันและซ้อมแผน
บรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
วันที�  25 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



SARABURI-PAO.NEWS
จดหมายข่าว

      ในวันที�13และวันที�17 เมษายน 2564 นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจาก
นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

พร้อมด้วย นายประภาส เกลื�อนเพชร หัวหน้าสาํนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี 

ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั�น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 
โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป�นประธาน
การประชุม ทั�งนี�  นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ กล่าวยืนยันในที�ประชุมว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความยินดีที�จะสนับสนุน งบประมาณ 

ในการป�องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อโคโรนา2019 
เพื�อให้พี�น้องประชาชนชาวสระบุรีปลอดภัยห่างไกลโรค

" ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี "
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 ประจาํเดือน เมษายน 2564

 Information and Communication Newsletter สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997 อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM



SARABURI-PAO.NEWS
จดหมายข่าว

" โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที� 38 จังหวัดสระบุรี "
 

SARABURI-PAO.NEWS
 ประจาํเดือน เมษายน 2564

 Information and Communication Newsletter สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997 อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM

              นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที�ในสังกัด 
ร่วมให้การต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทําหน้าที�แทน
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที� 38 
ในกิจกรรมเยี�ยมเยียนเยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ และพบปะคณะกรรมการ
อิสลาม ประจาํจังหวัดสระบุรี โดยมีบริษัท/ห้างร้าน ผู้สนับสนุนโครงการสานใจไทย 
สู่ใจใต้ มอบของขวัญที�ระลึก เมื�อวันที� 17 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ร่วมกับ  จังหวัดสระบุรี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 
และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการจังหวัดสระบุรี ( HI PRO SARABURI 2021 ) 
เพื�อเป�นการพัฒนา และเสริมสร้างการปฏิบัติงาน พัฒนาแนวคิดเพื�อพัฒนา
องค์กร และตนเอง รวมถึงการบริหารราชการยุคใหม่  
โดย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) 
ณ ห้องพระพุทธบาท  ชั�น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  
และเริ�มอบรม รุ่นที� 1 ระหว่างวันที� 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564  
ณ ศูนย์พัฒนาและฝ�กอบรมเครือซิเมนต์ไทยท่าหลวง (ม่วงน้อย) 
อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
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โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสระบุรี
 ( HI PRO SARABURI 2021 )

 

ประจาํเดือน มีนาคม 2564
 Information and Communication Newsletter สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997 อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM
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       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
ดําเนินการฉีดพ่นนํ�ายาฆ่าเชื�อ
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา2019 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 
เพื�อเป�นการป�องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา2019 
สร้างความมั�นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดําเนินการพ่นนํ�ายา
ฆ่าเชื�อไวรัสCOVID-19 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี"

 

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997 อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM

ประจาํเดือน เมษายน 2564
 Information and Communication Newsletter สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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"บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกัด (มหาชน) 
มอบเตียงกระดาษ สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดสระบุรี "

 

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997 อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM
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         นายอรรถพล วงษ์ประยูร นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบเตียงกระดาษ 

จากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ�ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 ชุด

เพื� อสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดสระบุรี

ค่ายลูกเสือ ธนเดช เจ็ดคต-โป�งก้อนเส้า 

ในการรองรับผู้ป�วยจากการระบาดของโรคติดเชื�อโควิด-19 

เมื�อวันที� 26 เมษายน 2564 
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"อบจ.สระบุรีสนับสนุนเครื�องจักรกลเพื�อพัฒนาแหล่งนํ�า"
 

ฝ�ายบริหารงานทั�วไป สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที�ตั�ง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที� 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997 อีเมล: SARABURIPAO@GMAIL.COM

ประจาํเดือน มีนาคม 2564
 Information and Communication Newsletter สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สนับสนุนเครื�องจักรกล

ดําเนินการขุดลอกคลองลํารางสาธารณะ บริเวณคลองห้วยใหญ่

หมู่6-7 ต.หนองไข่นํ�า อ.หนองแค จ.สระบุรี 

และแนวริมถนนทางหลวง3020 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี เพื� อเป�นการพัฒนาแหล่งนํ�า 

บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื�นที�จังหวัดสระบุรี


