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 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับวารสารสาครบุรี ฉบับที่ 81 
ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในจังหวัดสมุทรสาครยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ถึงแม้มีจ�านวนลดลงจากช่วงก่อน
หน้านี้ และมีอาการไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตัวแบบ New Normal เพื่อ
ป้องกันตนเองต่อไป ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับวัคซีนเข็ม
กระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 ณ จุดให้บริการใกล้บ้านท่าน
 วารสารสาครบุรีฉบับนี้ ได้น�าเสนอกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ อบจ.
สมุทรสาคร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน อาทิ การมอบเงินอุดหนุนตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แก่ รพ.สมุทรสาคร การเปิดให้บริการ
สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการท�า
โครงการต่าง ๆ งานโครงสร้างพื้นฐาน และงานบริการสาธารณะ ที่ให้บริการกับ
ประชาชน 
 สุดท้ายนี้ ผมขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และท่านสามารถติดตามสาระดี ๆ  ข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ  ได้ทาง Facebook : อบจ.สมุทรสาคร เว็บไซต์ http://www.samutsakhon-
pao.go.th สวัสดีครับ      

        นายอิทธิศักดิ์ โตข�า                           
                      บรรณาธิการ

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรส�คร 

บรรณาธิการ
นายอิทธิศักดิ์ โตข�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย  นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม

นางปิยฉัตร เกษรบัว  นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์

นายพูลศักดิ์ บุเกตุ  นางสาวสินีปภา หงส์ภักดี

นายจักรพงศ์ พานิช  นายณัทณเอก ประยูรมหิศร

นายศุภวิชญ์ ภารจินดา  นางสาวศศิธร ลานอิ่น

นางสาวประกายแก้ว เกตุแก้ว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบจ.สมุทรสาคร 
http://www.oic.go.th/INFOCENTER20/2056/ 

ที่ปรึกษา
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายธัชชัย บุญชัยศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นายบรรจง สุทธิคมน์

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายนิรุธ ศรีนวลจันทร์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวินเอก นิมิตรปัญญา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอิทธิศักดิ์ โตข�า

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต อ.เมืองสมุทรสาคร
นายทองโปรด กลิ่นนิล  นายวิชัย งามกาละ

นายประดิษฐ์ ทรงลักษณ์  นายประสิทธิ์ จุ่นขจร

นายค�านึง ดิษฐเอม  นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล  นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ

นายธัชชัย บุญชัยศรี  นายชัชวาล เขียวชม

นายพิสิฐ สุวรรณชัย  นายสุภาพ ดีกระจ่าง

นายสมชาย ด้วงปั้น  นายสมสัก รอดทยอย

นายวศินภัทร์ วรพัฒน์โชคชัย นายสมหมาย ม่วงกลม

ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต อ.กระทุ่มแบน
นายบุญมี นิลถนอม  นายศรัณย์ ขวัญเมือง

นายไรวินทร์ มีเจริญ  นายสมพงษ์ เรืองศรี

นายพหล ข�าทอง  นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง

นายธนวัฒน์ ทองโต  นายศุภวิชญ์ ขวัญบุญ

นายภาณุศักดิ์ คีรินทร์ภราดร

ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต อ.บ้านแพ้ว
นายบุญชู ปานสุวรรณ  นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์  นายเอกชัย ทองสวัสดิ์

นายธนพันธ์ พังจุนันท์

สารบัญ
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 นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายก อบจ. สมุทรสาคร พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการเป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวง ต.ท่าฉลอม อ.เมืิองฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

วารสารสาครบุรี

4  กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



วารสารสาครบุรี

5การประชุมสภา
การประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ.2564
 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม 
 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย 
และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอเรื่อง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และพิจารณาญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณราย
จ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ. 2565 
 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม 
 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร,คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย 
และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำาปี พ.ศ. 2565 
 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายถาวร สุทธิกิตติวรกุล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายก อบจ.สมุทรสาคร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย และ
สื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม 
 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติ แก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

 กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรใน
สังกัด อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารส�านักงาน 
อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วางพานพุ่มและพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วารสารสาครบุรี

6
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด 
อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมท�าบุญตักบาตรเนื่องใน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564

ตักบาตรวัน อบจ.
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



วารสารสาครบุรี

7รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
 อบจ.สมุทรสาคร รับการตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) โดยได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ณ ห้องประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้�า” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จ�านวน 600,000 
ตัว ณ โรงเรียนบ้านด�าเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564

ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำา

วารสารสาครบุรี

8
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



วารสารสาครบุรี

9อบจ.สมุทรสาคร รับรางวัล ITA Awards 2021 ได้รับคะแนน ร้อยละ 98.60 ระดับดีเยี่ยม AA
 อบจ.สมุทรสาคร ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสูงสุด และรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนนร้อยละ 98.60 ระดับดีเยี่ยม AA เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร

 กิจกรรม 
  โครงการอบจ.

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร น�าคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ
บุคลากรในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

 กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 
(SK Park) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

พิธีเปิดป้ายโครงการ 
1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

วารสารสาครบุรี

10
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัด 
อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมงาน ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



วารสารสาครบุรี

11พิธีเปิดการใช้สนามกีฬาสนามจังหวัดสมุทรสาคร
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวรายงานพิธีเปิดการใช้สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการสาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

 กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน

วารสารสาครบุรี

12
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรม “สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” โดยมีสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2565

สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานส่งมอบขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อ
น�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ประจ�าปี พ.ศ.2565 

ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2565 โดยมีแต่ละอำาเภอเป็นตัวแทนส่งมอบของ
เสียอันตรายชุมชน ให้แก่ อบจ.สมุทรสาคร ดังนี้
 - อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จำานวน 3 ตัน
 - อำาเภอกระทุ่มแบน จำานวน 1.4 ตัน
 - อำาเภอบ้านแพ้ว จำานวน 1.6 ตัน



วารสารสาครบุรี

13ศึกษาเรียนรู้การทำาขวดอัดพลาสติก (Eco bricks)
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การคัดแยกขยะพลาสติก Eco Bricks 
พลิกโลกให้น่าอยู่” โดยได้น�าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปศึกษาเรียนรู้การท�าขวดอัดพลาสติก (Eco brick) ที่สวนศึกษาผึ้งน้อยนักสู้
ณ พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 
และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในจังหวัดสมุทรสาคร

 อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 
และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครได้เรียนรู้ประสบการณ์
นอกห้องเรียน มีทัศนคติที่ดีและก้าวไกลในการด�าเนินชีวิต สร้างทางเลือกและโอกาสทางการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคง 
ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ อบจ.สมุทรสาคร
 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

วารสารสาครบุรี

14
     กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบเงินอุดหนุน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร ระหว่าง อบจ.สมุทรสาคร กับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
จ�านวน 6,859,100 บาท ณ ห้องประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

วารสารสาครบุรี

15บันทึกข้อตกลงการมอบเงินอุดหนุน 
ระหว่าง อบจ.สมุทรสาคร กับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 กิจกรรม 
  โครงการอบจ.

 อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 
ประจ�าปี พ.ศ.2565 โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวรายงานพิธีเปิด และมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)  กิจกรรม 
  โครงการอบจ.



วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร น�าหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ลานหน้าอาคารศาลากลาง 
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564

วารสารสาครบุรี

16 งาน
พระราชพิธี



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีน้อมร�าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วารสารสาครบุรี

17พิธีน้อมรำาลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งาน
พระราชพิธี

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม 
(วัดช่องลม) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม งาน
พระราชพิธี

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน 
“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งาน
พระราชพิธี



ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีน้ำาเค็มรุกล้ำาพื้นที่การเกษตร

วารสารสาครบุรี

18
     อบจ.
พบประชาชน

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีน้�าเค็มรุกล้�าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11, 12 และ 13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การปรับปรุงและบำารุงรักษา
สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

     อบจ.
พบประชาชน

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงและบ�ารุง
รักษาสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565

พัฒนาคูคลองนิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสาคร

     อบจ.
พบประชาชน

 อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ) เกี่ยวกับกับกิจกรรม “พัฒนาคูคลอง
นิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ท่ี 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ในการเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการเปิดเรียนแบบ On-Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2564

วารสารสาครบุรี

19ตรวจเยี่ยม รร.วัดหลักสี่ฯ ในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการเปิดเรียนแบบ On-Site ภารกิจ
ผู้บริหาร

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร และโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยทางโรงเรียนได้ท�าตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนวัดหลักสี่ฯ และโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ภารกิจ
ผู้บริหาร



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจ�าปี 2564 ณ หมู่บ้านท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

รับโล่เกียรติคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
วารสารสาครบุรี

20
ภารกิจ
ผู้บริหาร

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีแจกส้มมงคล งานเทศกาลตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานต�านาน
มังกร ประจ�าปี 2565 โดยเริ่มแจกส้มมงคล จากหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเข้าสู่ถนนสุขาภิบาลและสิ้นสุดที่ถนนเศรษฐกิจ ต.มหาชัย 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วันที่ 28 มกราคม 2565

ร่วมพิธีแจกส้มมงคล งานเทศกาลตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำานานมังกร ประจำาปี 2565ภารกิจ
ผู้บริหาร



 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร น�าทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานตาม รพ.สต. เพื่อจะได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ณ รพ.สต. ต�าบลต่าง ๆ ที่ประสงค์ย้ายมาสังกัด 
อบจ.สมุทรสาคร

วารสารสาครบุรี

21เข้าเยี่ยมให้กำาลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตาม รพ.สต. ต่าง ๆ ภารกิจ
ผู้บริหาร

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ดูการเสริมคันดินตามแนวจุดเสี่ยง แก้ปัญหาน้�าทะลักเข้า
ท่วมชุมชนหมู่ 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ดูการเสริมคันดินตามแนวจุดเสี่ยง ภารกิจ
ผู้บริหาร



ขุดตักวัชพืช และเศษขยะในแพรกสาธารณะ บริเวณหน้าหมู่บ้านสาครเพลส บริเวณซอยชบาหอถัง บริเวณซอยลุงสวัสดิ์ และซอยพัฒนา 3 พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ

ขุดตักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน�้า ในคลองเกตุม ช่วงพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

ขุดตักวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน�้า ในคลองบางฝ้าย พื้นที่หมู่ที่ 6 และคลองตาจีน พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

ขุดตักวัชพืชในคลองสหกรณ์สาย 1 พร้อมขุดตักดินเสริมคันกั้นน�้าโดยรอบภายในนิคมสหกรณ์บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ

ขุดตักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน�้า ในคลองปทุมมานนท์ พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บางน�้าจืด อ.เมืองฯ

งานบริการสาธารณะ
วารสารสาครบุรี

22
    งานบริการ
 สาธารณะ



ขุดลอกคลองสหกรณ์สาย 4 และคลองสหกรณ์ ข4 พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ

ขุดตักดินเสริมคันตลิ่งริมคลองด�าเนินสะดวก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

ตัดหญ้าไหล่ทางถนน ในเขตพื้นที่ ต.อ�าแพง อ.บ้านแพ้ว

ตัดหญ้าไหล่ทางถนน ในเขตพื้นที่ ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ

ตัดหญ้าไหล่ทางถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.หลักสาม ต.อ�าแพง และต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว

วารสารสาครบุรี

23งานบริการสาธารณะ งานบริการ
    สาธารณะ



ก่อสร้างก�าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

ก่อสร้างก�าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบ้านนายส�าเภาดวงจินดา หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้วฯ

ก่อสร้างก�าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองตาปลั่ง หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว

 ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย (ระยะที่1) หมู่ที่ 1,3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน

โครงสร้างพื้นฐาน
วารสารสาครบุรี

24
โครงสร้าง 
  พื้นฐาน



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานดี ๗ (ฝั่งตะวันตก) ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.หลักสาม ต.อ�าแพง และต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จ�านวน 2 แห่ง บริเวณ กม.29+495.150 และ กม.31+788.540

  ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย สค.ถ.1-0007(ประชาร่วมรัฐพัฒนา) ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

วารสารสาครบุรี

25โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้าง 
  พื้นฐาน



 

“วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร : ศรัทธาปาฏิหาริย์แห่งบ้านแพ้ว ศาสนสถานคู่เมืองเกษตร” 
 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ เราได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการมาสักพักแล้วนะครับ (จริงๆต้องบอกว่าฤดูร้อนมากกกกกกกก 

น่าจะใกล้เคียงความจริงกว่า 555) อย่างไรก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ อย่าตากแดดนานนักถ้าไม่จ�าเป็น และระวังรักษาอุณหภูมิและ

ปริมาณน�้าในร่างกายเพื่อป้องกันการฮีทสโตรกด้วยนะครับ

 วันนี้ อบจ.สมุทรสาคร จะขอพาทุกท่านไป #ส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวสมุทรสาคร กันที่ “วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร : ศรัทธาปาฏิหาริย์แห่ง

บ้านแพ้ว ศาสนสถานคู่เมืองเกษตร” กัน ถ้าพร้อมแล้ว ตามเรามาเลยครับ

#ที่นี่มหาชัย
วารสารสาครบุรี

26
  อบจ.
พาเที่ยว



 

มาลุ้นกัน... ในฉบับหนา้ได้เลยครับ..........

 วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร นับเป็นอีกหนึ่งวัดคู่เมืองสมุทรสาครมาช้านาน เป็นแหล่งรวมพลังศรัทธาที่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านแพ้วเท่านั้น แต่

ยังรวมถึงผู้คนจากที่อื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย เห็นได้จากงานประจ�าปีปิดทองและแห่หลวงพ่อโตทางน�้า ซึ่งจะจัดเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคู่กับงานเกษตรและของดีอ�าเภอบ้านแพ้ว ในการจัดงานแต่ละปี (หากไม่ใช่ช่วงโควิด) เราจะได้เห็นภาพขบวนเรือแห่ง

ความศรัทธานับร้อยล�าที่เข้าร่วมขบวนการแห่ความงดงามขององค์หลวงพ่อโตไปตามเส้นทางคลองด�าเนินสะดวก และผู้คนที่ศรัทธาใน

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตหลายพันคนจนเต็มริมสองฝั่งคลอง ซึ่งในปีนี้แม้จะงดการร่วมขบวนแห่เรือ อาจจะท�าให้สีสันและบรรยากาศ

เงียบเหงาลงไปบ้างก็ตาม ทว่า ความศรัทธาของผู้คนก็ไม่ได้หายไปไหน จึงท�าให้ตลอดทั้งปี วัดหลักสี่ฯ เป็นอีกศาสนสถานที่มีผู้คนแวะเวียน

มาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย ภายในวัดมีถาวรวัตถุมากมาย ที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามเชิงพุทธศิลป์ และที่ขาดไม่ได้ คือพระประธานคู่เมือง

อย่าง “หลวงพ่อโต” นั่นเอง ซึ่งนอกจากหลวงพ่อโตองค์ดั้งเดิมซึ่งเป็นเนื้อหินทรายแดงที่ประดิษฐานไว้บนศาลาแล้ว ยังมี “หลวงพ่อโต มหายาน” 

อีกองค์ที่ก�าลังสร้างปาฏิหาริย์ ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งใน Unseen เมืองสมุทรสาครด้วยครับ...

 วัดหลักสี่ฯ ตั้งอยู่ริมคลองด�าเนินสะดวก ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร การเดินทางก็แสนง่าย จาก รพ.บ้านแพ้ว 

ขับเลียบคลองด�าเนินสะดวกมุ่งหน้าทางตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ข้ามคลองด�าเนินสะดวกครั้งหนึ่งก็จะถึงที่หมาย

 พิกัด GPS หากใครกลัวหลง ไปไม่ถูก สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยครับ ===================>> 
แล้วครั้งต่อไป อบจ.สมุทรสาคร จะพาทุกท่านไปร่วมค้นหาความสุขกันที่ไหน จะพาไปกิน ไปชม ไปเที่ยวอะไร




