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สารบัญ

ที่ปรึกษา
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรจง สุทธิคมน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบ�าเพ็ญ คงสกุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายธนพร มีเจริญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมพงษ์ เกตุแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุเมธ บุญญสิริ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ส.อบจ.เขตเมือง
นายทองโปรด กลิ่นนิล  นายปัญญา ชวนบุญ

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล  นายยิ่งยงค์ แพรกอุดม

นายปชาธัช แผนทัด  นายนิรุช ศรีนวลจันทร์

นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ  นานธัชชัย บุญชัยศรี

นายสนั่น เพชรกมลผล  นายสมสัก รอดทยอย

นายเผชิญ  ม่วงกลม  ด.ต.สุชาติ กลิ่นจันทร์

ส.อบจ.เขตกระทุ่มแบน
นายบ�าเพ็ญ คงสกุล  นายพหล ข�าทอง 

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม  นายสมประสงค์ เรืองศรี

นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง  นายธนวัฒน์ ทองโต

นายนิเวศน์ บุญชู

ส.อบจ.เขตบ้านแพ้ว
นายบุญชู ปานสุวรรณ  นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

บรรณาธิการ
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

กองบรรณาธิการ
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์  นางญาณะพัชญ์ บุญช่วย

นายภาดล ศรีกระโทก  นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์

นางสุภา แสงทอง  นางสาวสินีปภา หงส์ภักดี

นางรภัทภร สมพรจินตนา  นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย  นางสาวชัญญา สุนทรชัชเวช

นางสาวมยุรี ปล�่าปลิว  นางศิริวรรณ ชนะวงษ์

นางสาวริญญารัตน์ เกษมสุขนิธิวงศ์ นางสาวนวลจันทร์ แสงค้า

นายสุรศักดิ์ กิจพ่อค้า  นางสาวนันธพร ไทรเกตุ

นางสาวประกายแก้ว เกตุแก้ว นายกิตติภพ ยิ้มเจริญ

http://www.samutsakhonpao.go.th 

https://www.facebook.com/pages/อบจสมุทรสาคร

ออกแบบและจัดพิมพ์ โดย

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อักษรพรรณพิมพ์ โทร. 0 2157 2581-82 แฟ็กซ์ 0 2157 2582

E-mail : aksornphanphim@gmail.com

 สวัสดีปีใหม่ครับ.....พ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครและผู้อ่านทุกท่าน
วารสารสาครบุรี ฉบับที่ 68 มีสาระส�าคัญให้ได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับ 

ซึ่งฉบับนี้ได้กล่าวถึง การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานของชาวสมุทรสาคร

ด้วยการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 

ให้แก่โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ การอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

เช่น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เนื่องจาก

ช่วงนี้เป็นฤดูน�้าหลาก อบจ.สมุทรสาคร ได้น�าเครื่องจักรกลหนักไปเสริมคันดิน

ริมตลิ่งแม่น�้าท่าจีน อีกทั้งยังสนับสนุนกระสอบส�าหรับใส่ทรายให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย นอกจากนี้คอลัมน์ “อบจ.รักษ์สุขภาพ” 

ขอน�าเสนอ “กินอย่างไรห่างไกลข้อเข่าเสื่อม” และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

ให้ได้ติดตามกัน

 ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักด์สิทธิ์

ทั่วสากลโลก โปรดดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครและผู้อ่านทุกท่าน

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ค้าขายร�่ารวย และคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

ทุกประการนะครับ ท่านสามารถติดตามกิจกรรม และสาระดี ๆ ได้ทาง

facebook : อบจ.สมุทรสาคร              
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พิธีบำ�เพ็ญกุศลเพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร

พระสงฆ์	89	รูป	และพิธีบ�าเพ็ญกุศล	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ	1	ปี	วันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	วัดเจษฎาราม	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2560	

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ.4

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�า

หัวหน้าส่วนราชการ	 ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้น

ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจ�าลอง	 งานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร		โดยมีนายประภัสสร์	มาลากาญจน์	

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธี	ณ	วัดเจษฎาราม 

เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2560

พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐ�นบนยอดพระเมรุม�ศจำ�ลอง



“นิทรรศก�รเทิดพระเกียรติและ
สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณแด่

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช”

	 อบจ.สมุทรสาคร	 จัดกิจกรรม	 “นิทรรศการเทิดพระเกียรติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร”	โดยมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายแสดงความอาลัยของหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	และประชาชนชาว

จังหวัดสมุทรสาคร	พร้อมกันนี้ได้ชมวีดีทัศน์	“เดินตามรอยเท้าพ่อ”	และนั่งสมาธิ	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ. 5



พิธีถว�ยดอกไม้จันทน์ง�นพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	และบุคลากรในสังกัด	ร่วม

พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	

วัดเจษฎาราม	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560	และ	ร่วมอัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้ง	3	อ�าเภอ	เพื่อท�าพิธีลอยพระอังคารเถ้าดอกไม้จันทน์	ณ	ปากอ่าวสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ.6



วันปิยะมห�ร�ช

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวาย

พระสงฆ์	 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	วันชาติ	และ

วันพ่อแห่งชาติ	ณ	วัดเจษฎาราม	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2560

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	และข้าราชการ	

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	เนื่องในวันปิยมหาราช	

ณ	วัดสุทธิวาตวราราม	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ. 7

วันพ่อแห่งช�ติ



โครงก�รปั่นปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสฟรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร		เปิดกิจกรรมฝึกอบรม	“ปั่นปลอดภัย	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”		เพื่อส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	ตลอดจนการขี่จักรยานที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก	เยาวชนและประชาชน

ที่สนใจ	ให้เป็นตัวอย่างที่ดีและหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวันให้มากขึ้น	โดยมีวิทยากรจากกลุ่มจักรยานกระทุ่มแบน	4056	มาให้ความรู้

และฝึกอบรมให้กับนักเรียน	ณ	โรงเรียนวัดศิริมงคล	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ.8



ประธ�นสภ�ฯ คนใหม่

โครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รคว�มรู้ในองค์กร

	 นายฐิติพงษ์	 เตละวาณิชย์	 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาครท�าหน้าที่ประธานสภาฯ		ชั่วคราว	ในการประชุมสภาฯ		สมัยสามัญ	

สมัยที่	2	ครั้งที่	5	ประจ�าปี	พ.ศ.2560	เนื่องจากนายปัญญา	ชวนบุญ	ประธานสภาฯ  

ขอลาออกจากต�าแหน่งประธานสภาฯ	จึงมีการเลือกประธานสภาฯ	คนใหม่	และสมาชิก

สภาฯ	ได้เลือกนายบ�าเพ็ญ	คงสกุล	เป็นประธานสภาฯ		คนใหม่	เมื่อวันที่	29	

กันยายน	2560

	 นายบรรจง	สุทธิคมน์	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร	(KNOWLEDGE	

MANAGEMENT	:	KM)	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	ในกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ	“แนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนว

ใหม่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.2560”	โดยมี	นางเย็นตา	ครุวรรณ	

คลังจังหวัดสมุทรสาคร	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ. 9



โครงก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	ในกิจกรรม	“ตามรอยเท้าพ่อ	พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”		โดยมีนายธวัช	อุทัย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	8	บ้าน

วังนกไข่	ต.หนองนกไข่	เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อ	“เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	และ

และศึกษาดูงาน	ณ	สนามหลวง	กรุงเทพมหานคร		ระหว่างวันที่	8	-	30	พฤศจิกายน	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ.10



วันองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

“พยุงธรรม ค้ำ�ไทย ถว�ยองค์ร�ชินี”

	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	 “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”	

ประจ�าปีงบประมาณ	2561	โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	ท�าบุญถวายภัตตาหารปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์	

ร่วมกันบริจาคโลหิต	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2560

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม	“พยุงธรรม	ค�้าไทย	ถวาย

องค์ราชินี”	โดยการปลูกต้นพยุง	10	ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	ศูนย์เครื่องจักรกล	อบจ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	1	

พฤศจิกายน	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ. 11



โครงก�รเสริมสร้�งสุขภ�พก�ยใจ

	 นายบรรจง	สุทธิคมน์	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2561	ในกิจกรรมสัมมนา	“สานสัมพันธ์	สร้างสรรค์ทีมงาน	สู่การพัฒนาองค์กร”		โดยมีนายนิคม	ประยูรวงศ์	กรรมการสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดสมุทรสาคร	เป็นวิทยากร	สัมมนา	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	และ	จ.เพชรบูรณ์	ระหว่างวันที่	27-29	พฤศจิกายน	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ.12



โครงก�รกินอยู่ปลอดภัย ห่�งไกลโรค

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกินอยู่ปลอดภัย	ห่างไกลโรค	ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.2561	ในกิจกรรม	“สุขภาพดี	ชีวีมีสุข”	โดยมีอาจารย์ทองกร	วิจิตรา	ผจก.ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ	

รพ.มหาชัย	เป็นวิทยากร	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2560

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ. 13



 อบจ.สมุทรสาคร	จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด	“Zero	Tolerance	คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  

โดยนายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	สมาชิกสภาฯ	ข้าราชการ	และพนักงาน

ในสังกัด	 กล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่นปลุกจิตส�านึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย	ณ	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร		เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2560	และได้ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสาครประกาศเจตนารมณ์	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2560	

ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร		โดยนายประภัสสร์	มาลากาญจน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	มอบเงินรางวัลและประกาศ

เกียรติบัตรให้เด็กหญิงสุพรรษา	โพธิ์ถนอม	นักเรียนระดับชั้น	ป.6	จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	ในสังกัด	อบจ.สมุทรสาคร	ที่ชนะเลิศ

การประกวดค�าขวัญ	มีใจความว่า	“ทุจริตดั่งโรคร้าย จ้องท�าลายชาติบ้านเมือง สมุทรสาครจะรุ่งเรือง คนทั้งเมืองขจัดคอร์รัปชั่น” 

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ.14

วันต่อต้�นคอร์รัปชั่น



	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลอง

มะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก	ต.คลองมะเดื่อ	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2560	

โครงก�รก่อสร้�งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส�ยข้�งวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนส�ยใยรัก

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ	ต.โคกขาม	อ.เมืองฯ	

ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ	สปช	2/28	ขนาด	4	ชั้น	12	ห้องเรียน	ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจ.สมุทรสาคร	เป็นเงิน	11,984,000	

บาท	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2560

เปิดอ�ค�รเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

กิจกรรม/โครงก�ร อบจ. 15



กิจกรรม/โครงก�ร อบจ.16

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	สมาชิกสภาฯ	ข้าราชการ	และพนักงาน

ในสังกัด	ร่วมพิธีท�าบุญครบรอบ	6	ปี	อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร	(SK	park)	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2560

พิธีทำ�บุญครบรอบ 6 ปี อุทย�นก�รเรียนรู้สมุทรส�คร (SK park)

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	สมาชิกสภาฯ	ข้าราชการ	และพนักงาน

ในสังกัด	เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล	จังหวัดสมุทรสาคร	ประจ�าปี	2560	ณ	วัดเจษฎาราม	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2560

วันคนพิก�รส�กล
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	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	 2	 (บ้านแพ้ว)	
จ�านวน	 12,019,876.03	 บาท	 เพื่อจัดท�าโครงการขยายเขต
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�านวน	4	แห่ง

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่	 จ�านวน	 7,383,500	

บาท	 เพื่อจัดท�าโครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 จ�านวน

2	แห่ง

 ศูนย ์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดสมุทรสาคร	

จ�านวน	 540,000	 บาท	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้าง

ครูอัตราจ้างของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร	

จ�านวน	3	อัตรา

	 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	จ�านวน	9,000,000	บาท	เพื่อ

จัดท�าโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ประธานบริเวณสนามกีฬา

เทิดพระเกียรติ	84	พรรษา

	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	

จ�านวน	 2,445,000	 บาท	 เพื่อด�าเนินโครงการจ้างบุคลากร

เสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	จ�านวน	163	อัตรา	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	10	จ�านวน	

1,110,000	บาท	เพื่อด�าเนินโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียน

การสอนของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	10	จ�านวน	37	อัตรา

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	พร้อมคณะผู้บริหาร	มอบเงินอุดหนุนประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	ให้แก่

หน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้

มอบเงินอุดหนุนประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2561
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วันพระร�ชท�นธงช�ติไทย ครบรอบ 100 ปี ธงช�ติไทย

ง�นมหกรรมรักษ์สุขภ�พ ครั้งที่ 9

สมุทรส�ครจัดพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ ถว�ยเป็นพระร�ชกุศล

	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มีผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทจ�านวน	145	รูป	ณ	วัดเจษฎาราม	เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2560

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร		ในงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ	ครั้งที่	9	จังหวัดสมุทรสาคร	โดยมีบริการตรวจวัดความดัน	ตรวจตา	รักษาฟัน	ฝังเข็ม	นวด

แผนโบราณ	และบริจาคโลหิต	ณ	บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2560

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	และพนักงานในสังกัด	เข้า

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย	และร้องเพลงชาติไทย	เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย	และครบรอบ	100	ปี	ธงชาติไทย	ณ	ศาลากลาง

จังหวัดสมุทรสาคร		เมื่อวันที่	28	กันยายน	2560



พิธีรับมอบต้นด�วเรือง และดอกไม้จันทน์

เปิดง�น ”ไหว้เจ้� 9 ศ�ล เทศก�ลกินเจสมุทรส�คร”

บรรพช�ส�มเณรถว�ยเป็นพระร�ชกุศล ร.9
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	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีรับมอบต้นดาวเรือง	และดอกไม้จันทน์	 เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้

จันทน์ของประชาชน	พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในวันที ่

26	ตุลาคม	2560	ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2560	

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีเปิดงาน	“ไหว้เจ้า	9	ศาล	เทศกาลกินเจสมุทรสาคร”	ประจ�าปี	2560	

ณ	บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2560

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร	จ�านวน	38	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	วัดป้อมวิเชียรโชติการาม	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2560
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นมัสก�รพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่�ฉลอม

ประช�รัฐร่วมพัฒน� สุดยอดนวัตกรรมอ�ชีวศึกษ�

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถว�ยพระพรชัยมงคล

	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม	 ท่าฉลอม	ประจ�าปี	

2560	ณ	บริเวณอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม	ต.ท่าฉลอม	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2560

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธีเปิด	“ประชารัฐร่วมพัฒนา	สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”	

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ณ	วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2560

	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์	 ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	9	ณ	วัดเจษฎาราม	เมื่อวันที่	28	

พฤศจิกายน	2560



เปิดตล�ดประช�รัฐ

เปิดง�นมหกรรมอ�ห�รและของดีสมุทรส�คร ครั้งที่ 1

ก�รเสริมคันดินริมตลิ่งแม่น้ำ�ท่�จีน

	 นายมณฑล		ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมเปิด	“ตลาดประชารัฐ	คนไทยยิ้มได้	“		ตลาดประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร		

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร		เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2560

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมเปิดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร	ครั้งที่	1	ณ	บริเวณพื้นที่	

49	ไร่	เชิงสะพานท่าจีน	ตรงข้ามตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร		เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2560ย

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ลงพื้นที่ร่วมกับ	นายเศกสรรค์	ฮีสวัสดิ์	นายก	อบต.บางยาง	และนายพิษณุ

ส�ารวยรื่น	ก�านัน	ต.บางยาง		เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเสริมคันดินริมตลิ่งแม่น�้าท่าจีนหมู่ที่	11		ต.บางยาง	อ.กระทุ่มแบน	ที่หักพัง

เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม	ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคง	เพื่อป้องกันน�้าทะเลหนุนเข้ามาท่วมที่ท�ากินและบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น�้า

ท่าจีน	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2560

ภ�รกิจผู้บริก�ร 21



ง�นบริก�รส�ธ�รณะ22

		ขุดตักผักตบชวาและวัชพืช	ในคลองหมื่นปรารมภ์	หมู่ที่	1,2,8	ต.นาดี	เชื่อมหมู่ที่	7	ต.คลองมะเดื่อ	และหมู่ที่	4	ต.แคราย	อ.เมืองฯ

ขุดตักผักตบชวาและวัชพืช	ในคลองสวนอ้อย	หมู่ที่	5	ต.สวนส้ม	อ.บ้านแพ้ว

	เกลี่ยปรับไหล่ทางถนนเลียบคลองคันพนัง	หมู่ที่	2	หมู่ที่	3	ต.โรงเข้		อ.บ้านแพ้ว

		สนับสนุนน�้าส�าหรับการอุปโภคให้แก่ประชาชนใน	ต.อ้อมน้อย	ต.สวนหลวง	ต.คลองมะเดื่อ	และ	ต.แคราย	อ.กระทุ่มแบน	เนื่องจากระบบประปาช�ารุด



ง�นบริก�รส�ธ�รณะ 23

							ติดตั้งเครื่องสูบน�้าท่อพญานาค	ขนาด	10	นิ้ว	จ�านวน	1	เครื่อง	ภายในซอยสุภัทรพันธุ์	2	หมู่ที่	3	ต.บางน�้าจืด

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังผิวการจราจร

เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	ประจ�าปี	2560	ณ	บริเวณคลังน�้ามัน	บริษัท	พี.	เอส.	พี.	สเปเชียลตี้ส์	จ�ากัด	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2560		

ซ่อมแซมพื้นถนนเอกชัย	บริเวณแยกกิจมณี	จ�านวน	๑	จุด	เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร	เนื่องจากพื้นถนนช�ารุด	เป็นหลุมบ่อ

สนับสนุนกระสอบส�าหรับใส่ทราย	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร



โครงสร้�งพื้นฐ�น24

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาตากล่อม	หมู่ที่	3,5	ต.บางน�้าจืด	เชื่อมหมู่ที่	1	ต.แคราย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย	หมู่ที่	2,3	เชื่อมหมู่ที่	2,6	ต�าบลสวนหลวง	(ระยะที่	1)

ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราชโด	หมู่ที่	4,8	ต�าบลหนองนกไข่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก	ต�าบลคลองมะเดื่อ
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เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล	2	หมู่ที่	6,8,9	และ	10	ต�าบลอ้อมน้อย

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน	หมู่ที่	6	ต�าบลบางหญ้าแพรก	เชื่อมหมู่ที่	4	ต�าบลบางกระเจ้า

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	ต�าบลท่าไม้

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระถินทอง	หมู่ที่	5	ต�าบลคลองตัน



SK Park26

กิจกรรม อุทย�นก�รเรียนรู้สมุทรส�คร (SK park)

ลิงจอมซน

เป่�สี

พวงกุญแจ

ผึ้งน้อย

	 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร	 (SK	 park)	 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ	 และจินตนาการของเด็ก	 เพื่อเป็นการฝึก

ทักษะ	และฝึกสมาธิให้กับน้อง	ๆ 	รวมถึงการประยุกต์วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของสำาหรับตกแต่งใช้สอย	ซึ่งในแต่ละ

กิจกรรมจะมีผู้ปกครองและน้อง	ๆ	ร่วมกันทำากิจกรรมด้วยกัน	เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว	

โดยมีกิจกรรมมากมายในแต่ละเดือน	อาทิเช่น	 กิจกรรมประดิษฐ์ผึ้งน้อย	กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจ	กิจกรรมประดิษฐ์เทียน

เป่าสี	กิจกรรมประดิษฐ์ลิงจอมซน	
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