จังหวัดสระบุรจี ดั พิธถี วายเครือ่ งราชสักการะและ

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 คุณภานุวัฒน์ คำ�ใสย ผู้จัดการประจำ�ส่วนพัฒนา
อย่างยั่งยืน ผู้แทน บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)
สนั บ สนุ น งบประมาณกองทุ น หมุ น เวี ย น ให้ กั บ กลุ่ ม
เกษตรกรทำ�ไร่ท่าคล้อ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและหาทุน
ให้กลุ่มสมาชิกได้นำ�ไปลงทุนในการทำ�เกษตรในพื้นที่
ตนเองในกลุ่ ม รวม 11 หมู่ บ้ า น ในตำ � บลท่ า คล้ อ
ในการนี้ นายประเสริฐ บุตรดี ประธานกลุ่มเกษตรกร
ทำ�ไร่ท่าคล้อ และคณะกรรมการกลุ่มพร้อมด้วยสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรทำ�ไร่ท่าคล้อ เป็นผู้รับมอบ
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E-mail : Saraburi_new@hotmail.com

E-mail : Saraburi_newss@gmail.com

ฉบับปีที่ 26 ฉบับที่ 538 ประจำ�เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ราคา 10 บาท

วิบูลย์
สุขอนันตธรรม

 จากสถานการณ์ “ภัยแล้ง” ในปีนี้ 2562 ส่งผลให้ปริมาณน้ำ�ในเขื่อนหลักๆ หลายแห่ง แห้งขอด ไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำ�จากเขื่อนให้เกษตรกร ทำ�ไร่ ทำ�นา
ได้เหมือนปีก่อนๆ ในวันที่ 10 ส.ค.62 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นำ�ผู้สื่อข่าว หลายแขนงใน จ.สระบุรี เข้าชมกระบวนการผลิตน้ำ�ประปา
ของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยจัดสร้างแพลอยน้ำ�ที่จะสามารถเคลื่อนย้ายหัวสูบขึ้นลงไปสูบน้ำ�จากบริเวณกลางแม่น้ำ�นำ�น้ำ�ขึ้นมาสู่กระบวนการผลิตได้ตามปกติ เตรียมการให้
พี่น้องชาวสระบุรี มีน้ำ�ใช้ที่เพียงพอ ณ สำ�นักการประปาฯ (สะพานดำ�) เขตเทศบาลเมืองสระบุรี

 นายสมภพ สมิ ต ะสิ ริ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สระบุ รี ประธานอั ญ เชิ ญ
ดวงตะเกียงขึ้นสู่ยอดเสาต้นไผ่มงคล ทีกงเต็ง จัดงานประเพณี “ทิ้งกระจาด”
แจกทาน ประจำ�ปี 2562 เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาฟ้าดิน พร้อมด้วย
นายนาวี ตั้งมโนวิริยะกุล ผู้แทนจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มหาชน)
นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ประธานมูลนิธิสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน นางสุภาพร
แสงภักดี ประธานโปวเจ่งสระบุรี และคณะกรรมการ ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊วสระบุรี

พิชัย
บุญบรรดาลชัย
มงคล ศิริพัฒนกุล
 นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหารสระบุรีวณิชชากร กรุ๊ป และศิษย์เก่า
รุ่น 09 - 11 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2562
“ราชพฤกษ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับการ
ก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นครบ 117 ปี โดยมี นายเฉลี ย ว ไตรพิ พั ฒ น์ ผอ.โรงเรี ย น
สระบุรีวิทยาคม พร้อคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู
อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายก อบต.โคกแย้ เป็นประธานเปิดโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ รร.ชุมชนวัดไทยงาม หมู่ที่ 2
พร้อมด้วยกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ครู นักเรียน
ร่วมกันฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วิธีการดับเพลิงแต่ละประเภท และเทคนิค
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกำ�ลังพล
และรถน้ำ�จาก อบต. ข้างเคียง (ทต.หินกอง, อบต.หนองไข่น้ำ�, อบต.ห้วยทราย)
ช่วยในการสาธิตวิธีการดับเพลิง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายก อบต.หน้าพระลาน พร้อม นางสาวนาตยา
ชัยยะ รองนายก สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ
“อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่” ประจำ�ปี 2562 โดยมี นายสุระ
เพชรพิรุณ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของคณะ
ผู้บริหาร ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุุงเทพมหานคร
 สนับสนุนสถานศึกษา... ผู้แทนฝ่ายบริหาร บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล
จำ�กัด โดย คุณพิทยา สุขละม้าย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบงบประมาณ
สนับสนุนจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนสองคอนวิทยาคม คุณสำ�ราญ
ซื่อตรง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ

 บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำ�กัด จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ปลูกป่าถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำ�ปีพุทธศักราช 2562 โดยมี
นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำ�เภอแก่งคอยสระบุรี ประธานเปิดกิจกรรม
ประชาชนจิตอาสาปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายสุรวูฒิ สุวรรณวงค์
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ต้อนรับ
และกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจิรวัตร สิทธิ ผู้จัดการโรงงาน นายสันติ
ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหินซ้อน นายสมนึก อินทรชาติ กำ�นัน
ตำ�บลหินซ้อน ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำ�กัด ณ ป่าชุมชน
ตำ�บลหินซ้อน อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
www.saraburinews.com
facebook:@saraburinewss

 ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน “โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด”
โดย องค์การบริหารส่วนตำ�บลมวกเหล็ก ณ บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์...
ทีพีไอ โพลีน กรุ๊ป สนับสนุน “โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด” โดย
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงานสนับสนุน
โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
มวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะและเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ร่วมรับมอบ ณ บ้านไร่
สมเกียรติ โฮมสเตย์ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยกิจกรรม
ดังกล่าวมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยทางโรงงานได้สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี

 ปูนอินทรี เปิดบ้านต้อนรับชุมชน 2562... วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บมจ.
ปูนซีเมนต์นครหลวง และ บจก.สยามซิตี้ พาวเวอร์ (SCP) นำ�โดย คุณสมบูรณ์
สุขสมบัติเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (SCP) และ คุณสุนันท์ สำ�เรียนรัมย์
ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับชุมชน
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 โดยมีตัวแทนผู้นำ�ชุมชน นำ�โดย คุณสุภี ปักมาศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำ�บลทับกวาง และ คุณลำ�ยอง ชูครุธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ตำ�บลทับกวาง พร้อมด้วยประชาชนจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำ�บลทับกวาง
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้นกว่า 40 คน
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“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

ประจำ�เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PLC.

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PLC.

BWG. ส่งน้องถึงฝัน

ครบรอบ 22 ปี BWG

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) นำ�โดย คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
กรรมการบริษัทเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป และ คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสาร
องค์กร ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาที่โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์
ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้เปิดพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยนายอำ�เภอแก่งคอย ปลัดอำ�เภอ
เมืองจังหวัด กำ�นันตำ�บลห้วยแห้ง กำ�นันตำ�บลหนองปลาไหล นายก อบต.หนองปลาไหล เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยแห้ง
ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชน ทั้ง 9 โรงเรียนรอบบริเวณศูนย์บริหารฯ ได้แก่ โรงเรียน
วัดหนองน้ำ�เขียว โรงเรียนวัดบุรีการาม โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย โรงเรียนวัดโป่งมงคล และบุตรธิดาของ
พนักงานบริษัทในเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 94 ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ BWG ส่งน้องถึงฝัน ประจำ�ปี
2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 พร้อมการแสดง จากน้อง ๆ โรงเรียนวัดบุรีการาม อีกด้วย

ผ่านไปอีกหนึ่งปีความประทับใจ กับกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 22 ปีการก่อตั้งบริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา
11:00 น. คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์บริหารและจัดการกาก
อุตสาหกรรม อีกทั้งคุณเอกรินทร์ ได้นำ�พาพนักงานทุกคน ไหว้ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่บริษัทฯ พนักงาน เป็นขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานให้ได้มีความราบรื่น มีความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน
จากนั้นเวลา 12:00 น. ผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารร่วมกัน และในปีต่อไป BWG ยังคง
มุ่งมั่นเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
และกลุ่มในเครือ บริษัท เบตเตอร์ฯ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน)
และกลุ่มในเครือ บริษัท เบตเตอร์ฯ

ถาม-ตอบ กับ โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 จาก BV20-WK5
หากมีการดำ�เนินงานก่อสร้างใดๆ ในอนาคต ซึ่งมีผลต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในเขตทางหลวง ทาง ปตท. มีแนวทางการจัดการอย่างไร ?
ในการดำ�เนินงานก่อสร้างวางท่อนั้น ปตท. ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด มีการประสานงานขออนุญาตจากกรมทางหลวงอย่างเป็นขั้นตอน เพราะแนวท่อ
วางอยู่ในเขตทาง ซึ่งก่อนที่กรมทางหลวงจะพิจารณาอนุญาต ทาง ปตท. จะต้องส่งแบบการก่อสร้าง พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้ และมีการประชุมชี้แจงต่างๆ เพื่อให้กรมทางหลวง
เตรียมการวางแผนในอนาคตไว้ โดยหากมีการก่อสร้างใดๆ หรือมีผู้อื่นเข้ามาดำ�เนินงานก่อสร้างในพื้นที่ ทางกรมทางหลวงจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง และในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ทางวิศวกรของ ปตท. จะเป็นผู้เข้าร่วมสำ�รวจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ปัจจุบัน ปตท. ดูแลแนวท่อก๊าซในประเทศอยู่เกือบ 4,000 กิโลเมตร ซึ่งมีการ
ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ประชาชน
มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลแนวท่อ หรือพบเห็นการก่อสร้างใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับ
แนวท่อ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 1540 หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อในพื้นที่นั้นๆ
อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้มีมาตรการป้องกันล่วงหน้า ได้แก่
1. การตั้งหน่วยงานบำ�รุงรักษา และดูแลแนวท่อของ ปตท. ในพื้นที่นั้นๆ
2. การติดตั้งป้ายเตือนตลอดแนวท่อ
3. การติดตั้งแผ่นคอนกรีตและเทปเตือนระวัง (Warning Tape) ฝังลงใต้ดินเหนือแนวท่อ
4. การออกตรวจแนวท่ออย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งทางบก และทางอากาศ ไม่เพียงแต่ตรวจสอบแนวท่อเท่านั้น แต่ยังตรวจสอบภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรอบข้างแนวท่อเพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุด เช่นการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน และพืชพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น
หากท่านได้รับความไม่สะดวกจากการก่อสร้างโครงการฯ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศูนย์ประสานงาน : เลขที่ 3/13 ชุมชนอุไรรัตน์ หมู่ 18 ถนนมิตรภาพ เทศบาลเมืองแก่งคอย อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : นายเทิดทูน แถวทิม โทร. 082-7821989
น.ส.ฐิตพิ ร มณีโชติ : ผูอ้ �ำ นวยการหนังสือพิมพ์สระบุรนี วิ ส์ เจ้าของบรรณาธิการผูพ้ มิ พ์โฆษณา 084-4588595  นายอารีคาน ปาทาน รองผูอ้ �ำ นวยการ น.ส.พ.สระบุรนี วิ ส์  นางทิชากร
มณีโชติ รองบรรณาธิการ น.ส.พ.สระบุรีนิวส์  นายพิษณุ เทียนปัญจะ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  นายวัลลภ เกษมคุณ ประธานที่ปรึกษา  สจ.ชี วชิระ สุวรรณศร ที่ปรึกษา 
นายสมยศ พิมมะศร (ยศหน้าพระลาน) หัวหน้ากองบรรณาธิการ  นายสรนันท์ หมวกลาว หัวหน้าข่าว 081-7863887  สำ�นักงาน เลขที่ 606/2 ถนนพิชัยฯ ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง
จังหวัดสระบุรี  พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง จำ�กัด เยื้องที่ทำ�การประปา อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 0-3622-3230-1 แฟกซ์ 0-3622-1282 E-mail : somchai_ratt@hotmail.com


ประจำ�เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

3

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมใจถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ”

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำ�กัด จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ประจำ � ปี
พุทธศักราช 2562 โดยมี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำ�เภอแก่งคอยสระบุรี ประธานเปิดกิจกรรม ประชาชน
จิตอาสาปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายสุรวูฒิ สุวรรณวงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจิรวัตร สิทธิ ผู้จัดการโรงงาน นายสันติ ลิ้มมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหินซ้อน นายสมนึก อินทรชาติ กำ�นันตำ�บลหินซ้อน ฝ่ายบริหารและพนักงาน บริษัท
ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำ�กัด ณ ป่าชุมชนตำ�บลหินซ้อน อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

“รมช.มนัญญา”
ลงพื้นที่พบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
อำ�เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เล็งยกระดับคุณภาพนมโคไทย
สู่ตลาดฮาลาลโลก หนุน ขยายโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ดึงเกษตรรุ่นใหม่
ร่วมสืบสานพัฒนาอาชีพ
หวังกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ

สุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนพิพัฒน์
วิ ธู ชุ ลี โ ชติ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลหน้ า พระลาน พร้ อ ม
นางสาวนาตยา ชัยยะ รองนายก สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
พนักงาน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ “อปท.นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อม
เหมืองแร่” ประจำ�ปี 2562 โดยมี นายสุระ เพชรพิรุณ รองอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีมอบ
รางวัลและเกียรติบัตร เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุุงเทพมหานคร
23 ส.ค.62 เรื อ นจำ � จั ง หวั ด สระบุ รี นางสุ จิ ต รา
เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำ�จังหวัดสระบุรี ให้การ
ต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการธารน้ำ � ใจเลี้ ย งอาหารกลางวั น แก่ ผู้ ต้ อ งขั ง
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนจิ ต อาสา ร่ ว มเลี้ ย งอาหารแก่
ผู้ ต้ อ งขั ง มอบสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ จำ � เป็ น ในการดำ � รงชี พ
ยาสามัญประจำ�บ้าน และได้ร่วมให้กำ�ลังใจแก่ผู้ต้องขังภายใน
แดนหญิงเรือนจำ�จังหวัดสระบุรี
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วันที่ 23-24 ส.ค. 62 โครงการวิสาหกิจ และคุณธรรมชุมชนรักษ์น้ำ�สระบุรี กับหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ�ชุมชน เพื่อ
ความสุขความสมดุลอย่างยั่งยืน จาก SCG ใน Module 5 พัฒนาคุณค่าในการทำ�ธุรกิจด้วยคุณธรรมก้าวสู่ความสุขสมดุลและแบ่งปัน
อย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ไร่นาฟ้าเอ็นดู อำ�เภอน้ำ�ยืน จังหวัดอุบลราชธานี นำ�โดย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ คุณพรพิมล
มฤคทัต ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการอาวุโส คุณวีระยศ อ้นสำ�ราญ รวมถึง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ SCG แก่งคอย ท่าหลวง เขาวง คุณอุบลศรี
พรหมเวชยานนท์ ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ คุณบังอร ศะศินิล ตำ�แหน่งพนักงานชุมชนสัมพันธ์ คุณสุมาลี สายสาคร
ตำ�แหน่งพนักงานชุมชนสัมพันธ์

ประจำ�เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด สระบุ รี ประธานแถลงข่ า วงานประมู ล หมายเลข
ทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10 พร้อมด้วย นางสมพร
สิทธิการะนา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสระบุรี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์
ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน
เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี

คุณอุบลศรี พรหมเวชยานนท์ ผู้แทน บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) สนับสนุนการจัดงานวันกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อำ�เภอแก่งคอย โดยมี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ พร้อมด้วย นายชาลี มีชาติ ปะธานชมรมกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน อำ�เภอแก่งคอย และกำ�นันทุกตำ�บลของอำ�เภอแก่งคอย เป็นผู้รับมอบงบประมาณ จำ�นวน 20,000 บาท
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วันที่ 29 ส.ค. 62 พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้ก�ำ กับนักศึกษาวิชาทหาร
ครู อาจารย์ร่วมพิธี มีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 3,000 คน มาร่วมพิธี
ไหว้ครูมีการปฏิญานตนและกล่าวคำ�บูชาครูและเจิมตำ�ราเรียนมอบทุนการศึกษาจำ�นวน 40 ทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองในระหว่างศึกษาวิชาทหาร ณ ลาน มทบ.18

เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำ�ส่วนราชการและเกษตรกร ให้การต้อนรับ นายสก โสเพียก (H.E.Mr.Sok Sopheak) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์
กัมพูชา ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงเกษตรที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP ซึ่งเป็นแนวทางในการทำ�การเกษตรที่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน ณ แหล่งเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระบุรี ที่ไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นาแปลงใหญ่ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์
นางสุจิตรา เหลืองวัฒนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำ�จังหวัดสระบุรี รับมอบชุดชั้นในสตรีเครื่องใช้
เด็กอ่อนต่างๆ สบู่ ยาสีฟัน แชมพูสระผม รองเท้า กางเกงใน ผ้าขนหนู ผ้าอ้อม เครื่องใช้เด็กอ่อน
ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์คได้ร่วมบริจาคกับโครงการเสริมบุญ มีบริษัทวาโก้
บริษัทจินตนา และลูกค้าที่ร่วมบริจาคที่ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ปาร์ค และร่วมทำ�บุญ
สิ่ ง ของกั บ ทางห้ า ง ซึ่ ง มี ผู้ บ ริ ห าร คุ ณ ปั ญ จพร อั ง กุ ร เศรณี กรรมการผู้ จั ด การห้ า งสรรพสิ น ค้ า
สุขอนันต์ปาร์ค ร่วมกับผู้ใจบุญได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้กับเรือนจำ�จังหวัดสระบุรี มีมูลค่ากว่า 200,000 บาท กับผู้บัญชาการเรือนจำ�สระบุรี เพื่อมอบให้ผู้ต้องขังหญิง ลูกผู้ต้องขังหญิง ที่มีลูกอ่อนในเรือนจำ�จังหวัดสระบุรี

พลตรี ปรีชา
เบ็ญจขันธ์
พลตรี ปรีชา เบ็ ญ จขั นธ์ ผู้ บัญชาการศู นย์ ก ารทหารม้ าเป็ นประธาน พร้ อ ม นายมงคล
ศิรพิ ฒ
ั นกุล ประธานทีป่ รึกษา กต.ตร.ภาค 1 พร้อม นางอรสา อาวุธคม ผูอ้ �ำ นวยการ ททท.สำ�นักงาน
พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ รองผู้อำ�นวยการ ททท.สำ�นักงาน
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย น.ส.ปภาคา สินเมือง พนักงานการตลาด 4 และ น.ส.คณาพร
ลิม่ พานิช พนักงานการตลาด 3 ร่วมพิธเี ปิดและร่วมปล่อยตัวผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเดินวิง่ เฉลิมพระเกียรติ
การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีประจำ�ปี 2562 (Cavalry XC Trail Half Marathon 2019) ณ
ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
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“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

ประจำ�เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

จังหวัดสระบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำ�รวจ ตุลาการ ผู้นำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัด
สระบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำ�บลตะกุด อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำ�นวนมาก
ในเวลา 19.00 น. วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาเศียรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำ�ถวายพระพรชัยมงคล วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและ
ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย พร้อมเพรียงกัน และกล่าวนำ� “ทรงพระเจริญ”
สำ�หรับพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างมีความตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ที่มีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สาธารณสุขแนะปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม
ผู้หญิงทุกคนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม แม้ผู้ชายก็เป็นได้ ปัจจุบันยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่นอนของ โรคมะเร็งเต้านม มีการวิจัยมากมายแสดงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม เช่น เรื่อง
ของกรรมพันธุ์พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในการดำ�เนินชีวิต
ปัจจัยเสี่ยงพื้นฐาน เพศ มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากในผู้หญิง เป็นสาเหตุการตายมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ มะเร็งปากมดลูก อายุ พบมะเร็งเต้านมได้ในสตรีที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในประเทศไทย
พบว่า เป็นกันมากในช่วงอายุ 40-50 ปี ประวัติครอบครัว ถ้าท่านมีแม่และ/หรือพี่สาว น้องสาว ลูกสาว เป็นมะเร็งเต้านม จะมีความเสี่ยงต่อโรคเพิ่มขึ้น และจะยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น ถ้าแม่เป็นมะเร็งเต้านม
ก่อนหมดประจำ�เดือน ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้น ถ้าพ่อก็มีประวัติเป็นมะเร็งด้วย
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ผู้หญิงที่ไม่เคยมีลูก จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผู้หญิงที่มีลูกหลังจากอายุ 30 ปีจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง ที่ไม่มีลูก ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในผู้หญิงที่มีประจำ�เดือนเร็ว (ก่อนอายุ 12 ปี) และ/
หรือหมดประจำ�เดือนช้า (หลังอายุ 55 ปี) ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งเต้านมกับการใช้ฮอร์โมน มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป การตัดสินใจใช้ฮอร์โมน หรือการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนเป็นระยะเวลานาน
ต้องปรึกษาแพทย์ประจำ�ตัว หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาจส่งผลต่อความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าในสัดส่วนที่เหมาะสม เน้น
อาหารประเภทไขมันต่ำ� มีกากใยมาก ผู้หญิงมีน้ำ�หนักมาก (BMI มากกว่าปกติ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวัยหมดระดู มีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่มีน้ำ�หนักปกติ (BMI ปกติ) ควรออกกำ�ลังกายเป็นประจำ� หลีกเลี่ยง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่
ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเด็กหรือวัยสาว ได้รับการฉายรังสีที่บริเวณหน้าอก เพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป หมายเหตุ ควรเน้นย้ำ�ว่าผู้หญิงทุกคนล้วนมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม มะเร็ง
เต้านมไม่เกี่ยวกับการถูกกระแทก การถูกจับหรือลูบคลำ� และมะเร็งเต้านมไม่ใช่โรคติดต่อ
อาการแสดงของมะเร็งเต้านม พบก้อน หรือการหนาตัวบริเวณเต้านม บริเวณใกล้ๆ เต้านม บริเวณใต้แขน หรือรักแร้ มีการเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่างของเต้านม มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง บริเวณ
เต้านม หรือหัวนม (รอยบุ๋ม บวมแดง ผิวขรุขระเหมือนผิวส้ม หรือเป็นสะเก็ด) มีของเหลวไหลซึมออกจากหัวนม เช่น น้ำ�เลือดหรือน้ำ�เหลือง สุดท้ายขอย้ำ�ว่า หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโดยเร็ว ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่โรคมะเร็งก็ตาม

วันที่ 22 ส.ค. 62 พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ รองผู้อำ�นวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล
พระพุทธบาท นำ�ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำ�รวจและกำ�จัด
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ลดไข้เลือดออก ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บริเวณ
รอบโรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยเน้นไปที่บริเวณที่มีน้ำ�ขัง อาทิ ท่อพักน้ำ� ท่อระบายน้ำ�
อ่างน้ำ�ตกแต่งสวน โดยได้ทำ�การใส่ทรายอะเบทป้องกันยุงวางไข่ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและ
ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ร้านเอกผลอะไหล่ยนต์

มีอะไหล่ รถยนต์ทุกยี่ห้อ

ร้านประสิทธิ์ผลอะไหล่
จำ�หน่าย : อะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อ น้ำ�มันเครื่องเกรดมาตรฐาน
น้ำ�มันเกียร์ น้ำ�มันเบรคทุกชนิด พร้อมแบตเตอร์รี่คุณภาพมาตรฐาน
บริการสุดประทับใจ ต้องประสิทธิ์ผลอะไหล่
ตลาดแก่งคอย ถนนเลียบสันติสุข หลังป้อมตำ�รวจ

โทร. 036-244154

ประสิทธิ์ พิบูลย์ชัยสิทธิ์ เจ้าของผู้จัดการ

มิตรภาพคาร์แคร์
ล้างอัดฉีด
พร้อมบริการซ่อมรถยนต์
ทุกชนิด ด้วยช่างฝีมือ
ด้วยราคายุติธรรม
150/2 ม.9 ตำ�บลบ้านป่า
อำ�เภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
โทร 087-1214838,
036-251155 (ช่างเล็ก)

ประจำ�เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

สมหมาย แดงประเสริฐ

“หนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน ผดุงความเป็นธรรม”

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากพืชไร่ แก่
นางบัวหลง ศรีสะอาด
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วันที่ 20 ส.ค.62 เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม
จริ ย ธรรม พนั ก งาน ลู ก จ้ า งของเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า อบรม จำ � นวน
325 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำ�นักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยได้รับเกียรติจาก
นายณัฐพล บุดดาพันธ์ และนายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต
ชำ�นาญการ จากสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับการทุจริต ความซื่อสัตย์ การมีจิตสำ�นึกที่ดี และการรับผิดชอบหน้าที่การงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐ

วันที่ 28 ส.ค. 62 นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกแย้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลโคกแย้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ความเห็นชอบในการดำ�เนินการต่อไป ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกแย้

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หลัง อภ. จัดส่งยากัญชา
สูตรตำ�รับศุขไสยาศน์ ให้คลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย จำ�นวน 14 แห่งทั่วประเทศ
วันที่ 2 ก.ย.62 ที่บริเวณลานรักสมดุล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
เปิดคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย หลังองค์การเภสัชกรรมจัดส่งยากัญชาสูตรตำ�รับศุขไสยาศน์ ให้กับคลินิกนำ�ร่องทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเป็น 1 ในคลินิกนำ�ร่อง
มี นายสมภพ สมิตะศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายสรณต ณ ศรีโต นายอำ�เภอเสาไห้ นายแพทย์รุ่งฤทัย
มวลประสิทธิ์พร สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ ส.จ.เขต อ.เสาไห้ อสม. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิด

วันที่ 31 ส.ค.62 ณ วัดหนองสะเดา ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี ประธานพิธี นำ�ป้ายทะเบียนรถเลขสวย พร้อมปลุกเสก
อธิฐานจิต ลงอักขระเลขยันต์ โดย 3 เกจิ ชื่อดัง พระอาจารย์สุนทร วัดหนองสะเดา พระอาจารย์วิชัย วัดสันติวิหาร พระอาจารย์เหลือ วัดขอนชะโงก
พร้อมหัวหน้าพนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีจำ�นวนมาก

มงคล
ศิริพัฒนกุล
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 พล.ต.ท.อำ�พล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม การบริหารงานตำ�รวจภูธรภาค 1 (9 จังหวัด)
เดินทางมาเป็นประธาน กิจกรรม กต.ตร.ภาค 1 สัญจร (ภ.จว.สระบุรี) โดยมี พล.ต.ต.ฐณธรณ์ คงชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ต้อนรับกล่าวรายงาน
พร้อมด้วย นายมงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษา กต.ตร.ภาค 1 ประธาน กต.ตร.สระบุรี

เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
สำ�นักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงาน “รวมพลคนแปลงใหญ่ จ.สระบุรี”
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประชุมติดตามผลการดำ�เนินงาน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำ�เนินงานแปลงใหญ่ ประปี พ.ศ.2562
ที่ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเกี่ยวอัน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมติดตามผลการดำ�เนินงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสมาชิก
เกษตรแปลงใหญ่เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำ�เนินงานแปลงใหญ่

วิบูลย์ สุขอนันตธรรม

วันที่ 31 ส.ค. 62 ณ พุทธสมาคม
สว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี จากอิทธิพลพายุ “โพดุล”
พัดกระหน่ำ�ภาคอีสานหลายจังหวัดจมน้ำ�
นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกพุทธสมาคม
สว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถ
พร้อมอุปกรณ์ชุดประดาน้ำ� เรือท้องแบน (2 ลำ�) รถยนต์
รถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย ถุงยังชีพจำ�นวน 600 ชุด น้ำ�ดื่ม
มอบหมายให้อาสาสมัครมูลนิธิฯ จำ�นวน 20 นาย เดินทาง
นำ�สิ่งของไปมอบให้แก่ จุดให้การช่วยเหลือประชาชน
ผ่านผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยธรรมชาติน้ำ�ท่วม ที่ อ.บ้านไผ่ เป็นการเร่งด่วน

