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 สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน กลัับมาเจอ่กันอ่ีกครัั�งกับวัารัสารัสาครับุรัี ฉบับท่ี� 82 ถึึง
แม�วั่าสถึานการัณ์์ Covid-19 จะมีควัามรัุนแรังลัดีลังอ่ย่่างมาก แลัะผู้้�ติิดีเชื้้�อ่ส่วันใหญ่่ไม่มีอ่าการั
หรั้อ่มีอ่าการัคลั�าย่ไข้�หวััดีธรัรัมดีาท่ั�วัไป ปรัะกอ่บกับการัฉีดีวััคซีีนป้อ่งกัน ครัอ่บคลัุมทุ่กพื้้�นท่ี�ใน
จังหวััดีสมุท่รัสาครั แติ่ อ่บจ.สมุท่รัสาครั ก็ย่ังคงมีมาติรัาการัป้อ่งกันการัติิดีเชื้้�อ่ Covid-19 เชื้่น 
ฉีดีแอ่ลักอ่ฮอ่ลั์ ลั�างม้อ่ สวัมหน�ากากอ่นามัย่ เวั�นรัะย่ะห่าง เพื้้�อ่ควัามไม่ปรัะมาท่ เพื้้�อ่ลัดีควัาม
เสี�ย่งในการัติิดีเชื้้�อ่เพื้ิ�มข้ึ�น
 วัารัสารัสาครับุรัีฉบับนี� ไดี�นำาเสนอ่กิจกรัรัม ภารักิจผู้้�บรัิหารั โครังการัติ่างๆ ข้อ่งอ่บจ.
สมุท่รัสาครั อ่าท่ิ เชื้่น งานแห่เจ�าพื้่อ่ปรัะจำาปี 2565 เท่ศกาลัลั้กชื้ิ�นสมุท่รัสาครักิจกรัรัมเฉลัิม
พื้รัะเกีย่รัติิฯ กิจกรัรัมจิติอ่าสา กิจกรัรัมปลั้กป่า กิจกรัรัมสานสัมพื้ันธ์ภาย่ในอ่งค์กรั การัขุ้ดีลัอ่ก
คลัอ่ง เป็นติ�น 

 ท่่านสามารัถึติิดีติามข้่าวัสารัข้อ่ง อ่บจ.สมุท่รัสาครั ไดี�ท่างเพื้จ Facebook (อ่บจ.
สมุท่รัสาครั) หรั้อ่เวั็บไซีติ์ www.samutsakhonpao.go.th แลั�วัพื้บกันใหม่ในฉบับหน�า  
      
         นาย่อ่ิท่ธิศักดีิ� โติข้ำา                           
                      บรัรัณ์าธิการั  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

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 นายภากร คูหามุข

นางสาวชลธิชา จิตรซื่อ

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

คณะผูู้้บริหาร
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นายบรรจง สุทธิคมน์ 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายนิรุธ ศรีนวลจันทร์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวินเอก นิมิตรปัญญา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอิทธิศักดิ์ โตข�า

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายจิรพงษ์ บุญบางยาง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่่ายนิติบัญญัติ
นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายธัชชัย บุญชัยศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายสมเกียรติ ปิ�นเจริญ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

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

นายประดิษฐ์์ ทรงลักษณ์  นายประสิทธิ์ จุ่นขจร

นายค�านึง ดิษฐ์เอม  นายกฤตกร แซ่เอี�ยบ

นางขนิษฐ์า พรเกียรติกุล  นายสมเกียรติ ปิ�นเจริญ

นายธัชชัย บุญชัยศรี  นายชัชวาล เขียวชม

นายพิสิฐ์ 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

นายฐ์ิติพงษ์ เตละวาณิชย์  นายเอกชัย ทองสวัสดิ์

นายธนพันธ์ พังจุนันท์
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 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั พื้รั�อ่มคณ์ะผู้้�บรัิหารั หัวัหน�าส่วันรัาชื้การั รั่วัมพื้ิธีท่ำาบุญ่ติักบาติรั
ถึวัาย่เป็นพื้รัะรัาชื้กุศลั พื้ิธีถึวัาย่เครั้�อ่งรัาชื้สักการัะแลัะวัางพื้านพืุ้่มแลัะพื้ิธีจุดีเท่ีย่นถึวัาย่พื้รัะพื้รัชื้ัย่มงคลั เน้�อ่งในโอ่กาสวััน
เฉลัิมพื้รัะชื้นมพื้รัรัษาฯ ณ์ วััดีเจษฎารัาม พื้รัะอ่ารัามหลัวัง แลัะศาลัากลัางจังหวััดีสมุท่รัสาครั

28 กรกฎาคม 2565 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว44  งาน
พระราชพิธี



553 มิถุนายน 2565 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี      งาน
พระราชพิธี

12 สิงหาคม 2565 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 งาน

พระราชพิธี



วารสารสาครบุรี

66 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 
เมษายน 2565

     งาน
พระราชพิธี

 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

วันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     งาน
พระราชพิธี



 นาย่ปรัะสิท่ธิ� จุ่นข้จรั สมาชื้ิกสภา อ่บจ.สมุท่รัสาครั กลั่าวัรัาย่งานพื้ิธีเปิดีโครังการัจัดีงานสัปดีาห์ส่งเสรัิมพื้รัะพืุ้ท่ธศาสนา 
เน้�อ่งในวัันวัิสาข้บ้ชื้าพื้รั�อ่มนำาพืุ้ท่ธศาสนิกชื้นปรัะกอ่บพื้ิธีเวัีย่นเท่ีย่นแลัะเย่ี�ย่มชื้มนิท่รัรัศการัให�ควัามรั้�เน้�อ่งในวัันวัิสาข้บ้ชื้า ณ์ วััดี
เจษฎารัาม พื้รัะอ่ารัามหลัวัง เม้�อ่วัันท่ี� 15 พื้ฤษภาคม 2565

วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

วารสารสาครบุรี

77
     วันสำาคัญ 

  ทางพระพุทธศาสนา

วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด และพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรม
เทศนา ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

     วันสำาคัญ 

  ทางพระพุทธศาสนา



 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั พื้รั�อ่มคณ์ะผู้้�บรัิหารั หัวัหน�าส่วันรัาชื้การั แลัะบุคลัากรัในสังกัดี
รั่วัมข้บวันแห่เท่ีย่นพื้รัรัษา ลัานหน�าศาลัากลัางจังหวััดีสมุท่รัสาครั แลัะรั่วัมหลั่อ่เท่ีย่นพื้รัรัษา ณ์ วััดีป้อ่มวัิเชื้ีย่รัโชื้ติิการัาม 
เม้�อ่วัันท่ี� 12 กรักฎาคม 2565

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วารสารสาครบุรี

88
     วันสำาคัญ 

  ทางพระพุทธศาสนา

หล่อเทียนพรรษา



ภารกิจ
ผู้บริหาร

ภารกิจ
ผู้บริหาร

ภารกิจ
ผู้บริหาร

วารสารสาครบุรี

วันสิ่งแวดล้อมโลก
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกฯ นายพิสิฐ สุวรรณชัย
สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ณ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2565 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

สำารวจทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
 นายก อบจ.สมุทรสาคร นำาคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำารวจบริเวณโครงการปักไผ่ชะลอคลื่น 
เพื่อหารือแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ต.โคกขาม อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ทดลองเครื่องบำาบัดน้ำาเสีย
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้ทดลอง เครื่องบำาบัดน้ำาเสีย (Wonder Bubble) บริเวณคลอง
วัดนางสาว ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
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ภารกิจ
ผู้บริหาร

วารสารสาครบุรี
ภารกิจ
ผู้บริหาร ประชุมรวบรวมปัญหาต่างๆเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั เป็นปรัะธานการัปรัะชืุ้มแลัะรัวับรัวัมปัญ่หาติ่างๆ ในพื้้�นท่ี�จังหวััดี
สมุท่รัสาครัท่ี�มีพื้้�นท่ี�ติิดีติ่อ่กับกรัุงเท่พื้มหานครั  เพื้้�อ่นำาปัญ่หาไปหารั้อ่แนวัท่างแก�ไข้ปัญ่หากับผู้้�วั่ารัาชื้การักรัุงเท่พื้มหานครั ณ์ 
ห�อ่งปรัะชืุ้มมหาชื้ัย่ เม้�อ่วัันท่ี� 27 มิถึุนาย่น 2565

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั เข้�ารั่วัมปรัะชืุ้มคณ์ะกรัมการัจังหวััดีสมุท่รัสาครั ครัั�งท่ี� 5/2565 
ณ์ ห�อ่งปรัะชืุ้มพื้ันท่�าย่นรัสิงห์ (401) ศาลัากลัางจังหวััดีสมุท่รัสาครั

ประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั เป็นปรัะธานการัปรัะชืุ้มคณ์ะกรัรัมการัพื้ัฒนาอ่งค์การับรัิหารัส่วัน
จังหวััดีสมุท่รัสาครั เพื้้�อ่พื้ิจารัณ์ารั่างแผู้นพื้ัฒนาฉบับเพื้ิ�มเติิมแลัะเปลัี�ย่นแปลัง ณ์ ห�อ่งปรัะชืุ้มสาครับุรัี เม้�อ่วัันท่ี� 28 มิถึุนาย่น 
2565

1010

ภารกิจ
ผู้บริหาร ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร



ภารกิจ
ผู้บริหาร

ภารกิจ
ผู้บริหาร

วารสารสาครบุรี

1111

 นาย่อ่ภิชื้าติิ โพื้ธิ�ถึนอ่ม รัอ่งนาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั แลัะ นาย่ถึาวัรั สุท่ธิกิติติิวัรักุลั ปลััดี อ่บจ.สมุท่รัสาครั พื้รั�อ่มดี�วัย่  
ผู้อ่.โรังเรัีย่นบ�านปลั่อ่งเหลัี�ย่ม แลัะคณ์ะครั้รั่วัมให�การัติ�อ่นรัับคณ์ะกรัรัมการัติรัวัจเย่ี�ย่มการัเปิดีภาคเรัีย่นท่ี� 1/2565 ซีึ�ง
ปรัะกอ่บดี�วัย่ศึกษาธิการัจังหวััดีสมุท่รัสาครัแลัะสาธารัณ์สุข้จังหวััดีสมุท่รัสาครั เพื้้�อ่ปรัะเมินควัามพื้รั�อ่มติามมาติรัการัเกี�ย่วักับ
โควัิดี – 19 ท่ี�กรัะท่รัวังสาธารัณ์สุข้กำาหนดี เม้�อ่วัันท่ี� 27 พื้ฤษภาคม 2565

ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สุมท่รัสาครั เข้�ารั่วัมปรัะชืุ้มคณ์ะกรัรัมการัปรัะสานแผู้นพื้ัฒนาท่�อ่งถึิ�นรัะดีับ
จังหวััดีเพื้้�อ่พิื้จารัณ์าโครังการัปรัะสานแผู้นข้อ่งอ่งค์กรัปกครัอ่งส่วันท่�อ่งถิึ�นในเข้ติจังหวััดีไปบรัรัจุในแผู้นพัื้ฒนาอ่งค์การั
บรัิหารัส่วันจังหวััดีสมุท่รัสาครั ณ์ ห�อ่งปรัะชืุ้มสาครับุรัี เม้�อ่วัันท่ี� 30 พื้ฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด



วารสารสาครบุรี
   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.1212 งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำาปี 2565

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั นำาคณ์ะผู้้�บรัิหารั สมาชื้ิกสภา หัวัหน�าส่วันรัาชื้การั ข้�ารัาชื้การั
แลัะบุคลัากรั อ่บจ.สมุท่รัสาครั รั่วัมข้บวันแห่เจ�าพื้่อ่หลัักเม้อ่งสมุท่รัสาครั ปรัะจำา ปี 2565 (ท่างบก) พื้รั�อ่มกันนี�ไดี�จัดีรัถึรั่วัม
ข้บวันแห่อ่ย่่างสวัย่งาม เม้�อ่วัันท่ี� 6 มิถึุนาย่น 2565





   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

วารสารสาครบุรี

1414

 นาย่ถึาวัรั สุท่ธิกิติติิวัรักุลั ปลััดีอ่งค์การับรัิหารัส่วันจังหวััดี พื้รั�อ่มดี�วัย่หัวัหน�าส่วันรัาชื้การั แลัะบุคลัากรัในสังกัดี เข้�า
รั่วัมกิจกรัรัม “จิติอ่าสาพื้ัฒนาปรัับปรัุงภ้มิท่ัศน์ เน้�อ่งในโอ่กาสวัันคลั�าย่วัันปฐมบรัมรัาชื้าภิเษกพื้รัะบาท่สมเดี็จพื้รัะเจ�าอ่ย่้่หัวั” 
ณ์ พืุ้ท่ธมณ์ฑลัจังหวััดีสมุท่รัสาครั ติ.อ่ำาแพื้ง อ่.บ�านแพื้�วั เม้�อ่วัันท่ี� 3 พื้ฤษภาคม 2565

จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
 นาย่ฐิติิพื้งษ์ เติลัะวัาณ์ิชื้ย่์ ปรัะธานคณ์ะกรัรัมการัส่งเสรัิมการัศึกษา เป็นปรัะธานในพื้ิธีเปิดีกิจกรัรัมการัเรัีย่นรั้�วัิถึี
ปรัะชื้าธิปไติย่ ติามโครังการัส่งเสรัิมปรัะชื้าธิปไติย่แลัะสิท่ธิเสรัีภาพื้ข้อ่งปรัะชื้าชื้น ปรัะจำาปีงบปรัะมาณ์ พื้.ศ.2565 ณ์ ห�อ่ง
ปรัะชืุ้มสาครับุรัี เม้�อ่วัันท่ี� 9 พื้ฤษภาคม 2565



โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั เป็นปรัะธานกลั่าวัเปิดีกิจกรัรัมอ่บรัม “สุข้กาย่ สบาย่ใจ ผู้้�ส้งวััย่มี
สุข้” ปรัะจำาปี พื้.ศ. 2565 ณ์ โรังแรัมแกรันดี์อ่ินเติอ่รั์ โฮเท่ลั หม้่ท่ี� 2 ติ.โคกข้าม อ่.เม้อ่งฯ จ.สมุท่รัสาครัวัันท่ี� 26 พื้ฤษภาคม 
2565

วารสารสาครบุรี

การพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

 อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำาไปใช้ในการ
ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ณ เอฟออฟ หัวหิน รีสอร์ท อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 - 
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

1515“สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข”



   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

วารสารสาครบุรี

1616 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรสาคร
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรสาคร
 โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย 
อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั กลั่าวัรัาย่งานวััติถึุปรัะสงค์ในการัจัดีพื้ิธีปลั่อ่ย่พื้ันธุ์สัติวั์น�ำา เน้�อ่งใน
โอ่กาสมหามงคลัเฉลัิมพื้รัะชื้นมพื้รัรัษา สมเดี็จพื้รัะปรัเมนท่รัรัามาธิบดีีศรัีสินท่รัมหาวัชื้ิรัาลังกรัณ์ พื้รัะวัชื้ิรัเกลั�าเจ�าอ่ย่้่หัวั โดีย่
มีนาย่ณ์รังค์ รัักรั�อ่ย่ ผู้้�วั่ารัาชื้การัจังหวััดี เป็นปรัะธานในพื้ิธี ณ์ บรัิเวัณ์สะพื้านแดีง ติ.พื้ันท่�าย่นรัสิงห์ เม้�อ่วัันท่ี� 28 กรักฎาคม 
2565

“พ่อเป็นน้ำา แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน”
 อ่บจ.สมุท่รัสาครั ไดี�จัดีกิจกรัรัม “พื้่อ่เป็นน�ำา แม่ข้อ่เป็นป่า ปลั้กติ�นไม�ในป่าชื้าย่เลัน” ภาย่ใติ�โครังการัอ่นุรัักษ์
พื้ันธุกรัรัมพื้้ชื้อ่ันเน้�อ่งมาจากพื้รัะรัาชื้ดีำารัิ สมเดี็จพื้รัะเท่พื้รััตินรัาชื้สุดีาฯ สย่ามบรัมรัาชื้กุมารัี โดีย่ไดี�ปลั้กติ�นแสมดีำาแลัะ
โกงกาง จำานวัน 250 ติ�น ณ์ ศ้นย่์การัเรัีย่นรั้�แลัะปฏิบัติิการัอ่นุรัักษ์ฟื้นฟ้ท่รััพื้ย่ากรัธรัรัมชื้าติิแลัะสิ�งแวัดีลั�อ่มมหาชื้ัย่ ฝั่ง
ติะวัันอ่อ่ก ติ.โคกข้าม อ่.เม้อ่งฯ เม้�อ่วัันท่ี� 12 สิงหาคม 2565



โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั คณ์ะผู้้�บรัิหารั ข้�ารัาชื้การั ลั้กจ�างปรัะจำา พื้นักงานจ�าง
แลัะปรัะชื้าชื้นรั่วัมกันบรัิจาคโลัหิติถึวัาย่เป็นพื้รัะรัาชื้กุศลัแดี่สมเดี็จพื้รัะนางเจ�าสิรัิกิติิ�ฯ เน้�อ่งในโอ่กาสมหามงคลัเฉลัิม
พื้รัะชื้นมพื้รัรัษา 90 พื้รัรัษา 12 สิงหาคม 2565 ณ์ บรัิเวัณ์ชื้ั�น 1 อ่บจ.สมุท่รัสาครั เม้�อ่วัันท่ี� 26 สิงหาคม 2565

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั พื้รั�อ่มคณ์ะผู้้�บรัิหารั สมาชื้ิกสภาฯ หัวัหน�าส่วันรัาชื้การัแลัะ
บุคลัากรัในสังกัดี รั่วัมปลั่อ่ย่ป้ 10,000 ติัวั ส้่ชื้าย่ท่ะเลับางกรัะเจ�า เน้�อ่งในโอ่กาสมหามงคลัเฉลัิมพื้รัะชื้นมพื้รัรัษา 90 
พื้รัรัษา สมเดี็จพื้รัะนางเจ�าสิรัิกิติิ� พื้รัะบรัมรัาชื้ินีนาถึ พื้รัะบรัมรัาชื้ชื้นนีพื้ันปีหลัวัง ณ์ ลัานบรัิเวัณ์หน�ารั�านเดี้อ่นโติ๊ะ
เดีีย่วั ติ.บางกรัะเจ�า อ่.สมุท่รัสาครั วัันท่ี� 4 สิงหาคม 2565

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา พาลูกปูสู่สาคร

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วารสารสาครบุรี

1717



   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

 อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม Sakhon Fish Ball Festival (เทศกาลลูกชิ้น) ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ. 2565 โดยภายใน
งานมีร้านค้าผู้ผลิตลูกชิ้นปลา, ลูกชิ้นกุ้ง, ลูกชิ้นปู, ลูกชิ้นหมู, ลูกชิ้นไก่, ลูกชิ้นหูฉลาม, ลูกชิ้นแมงกระพรุน, ลูกชิ้นหอย และอื่น ๆ 
อีกมากมายหลายชนิด ณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมืองฯ ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565

วารสารสาครบุรี

1818 Sakhon Fish Ball Festival (เทศกาลงานลูกชิ้น) ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ.2565



โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

วารสารสาครบุรี

 นาย่ถึาวัรั สุท่ธิกิติติิวัรักุลั ปลััดีอ่งค์การับรัิหารัส่วันจังหวััดี มอ่บเงินอุ่ดีหนุนดี�านการัศึกษา ดีังนี�
 - โรังเรัีย่นในสังกัดีสำานักงานเข้ติพื้้�นท่ี�การัศึกษาปรัะถึมศึกษาสมุท่รัสาครั
 - โรังเรัีย่นในสังกัดีสำานักงานเข้ติพื้้�นท่ี�การัศึกษามัธย่มศึกษาสมุท่รัสาครั สมุท่รัสงครัาม
 - วัิท่ย่าลััย่เท่คนิคสมุท่รัสาครั แลัะ วัิท่ย่าลััย่การัอ่าชื้ีพื้บ�านแพื้�วั
ณ์ ห�อ่งปรัะชืุ้มสาครับุรัี เม้�อ่วัันท่ี� 7 เมษาย่น 2565

1919มอบเงินอุดหนุนการศึกษา

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั พื้รั�อ่มดี�วัย่สมาชื้ิกสภา อ่บจ.สมุท่รัสาครั มอ่บเงินอุ่ดีหนุนให�กับโรัง
พื้ย่าบาลัสมุท่รัสาครั ติามโครังการัพื้ัฒนาศักย่ภาพื้รัะบบบรัิการัการัแพื้ท่ย่์ฉุกเฉิน จำานวันเงิน 6,859,100 บาท่ แลัะมอ่บเงิน
อุ่ดีหนุนใหักับสถึานีติำารัวัจภ้ธรัเม้อ่งสมุท่รัสาครั ติามโครังการั “มหาชื้ัย่ SMART SAFETY ZONE 4.0” จำานวัน 7,372,587 
บาท่ ณ์ ห�อ่งปรัะชืุ้มมหาชื้ัย่ ชื้ั�น 2 อ่บจ.สมุท่รัสาครั เม้�อ่วัันท่ี� 24 สิงหาคม 2565

โครงการ/
กิจกรรม อบจ.มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร และสถานีตำารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

สถานีตำารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร



   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

วารสารสาครบุรี

2020 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำาปี พ.ศ.2565 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และ 30 
สิงหาคม 2565



โครงการ/ 
กิจกรรม อบจ.

วารสารสาครบุรี

2121การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร ณ 
สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

โครงการ/ 
กิจกรรม อบจ.การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกจังหวัดสมุทรสาคร

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั เป็นปรัะธานในพื้ิธีเปิดีการัแข้่งข้ันกีฬากรัะโดีดีเชื้้อ่กจังหวััดีสมุท่รัสาครั 
ณ์ มหาวัิท่ย่าลััย่การักีฬาแห่งชื้าติิ วัิท่ย่าเข้ติสมุท่รัสาครั เม้�อ่วัันท่ี� 27 กรักฎาคม 2565

โครงการ/ 
กิจกรรม อบจ.การแข่งขันกีฬามวยไทย สากล สมัครเล่น ชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรสาคร

 นาย่อุ่ดีม ไกรัวััตินุสสรัณ์์ นาย่ก อ่บจ.สมุท่รัสาครั เป็นปรัะธานเปิดีการัแข้่งข้ันกีฬามวัย่ไท่ย่ ชื้ิงชื้นะเลัิศจังหวััดี
สมุท่รัสาครั ณ์ เวัท่ีมวัย่ชื้ั�วัครัาวั โรังเรัีย่นวััดีรัาษฎรั์รัังสรัรัค์ ติ.คอ่กกรัะบ้อ่ อ่.เม้อ่งฯ เม้�อ่วัันท่ี� 26 สิงหาคม 2565



   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

วารสารสาครบุรี

2222 การแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร

 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร ณ 
สโมสรจินตนาและศูนย์เก็บตัวยิมนาสติกทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565

 อ่บจ.สมุท่รัสาครั ไดี�จัดีพื้ิธีมอ่บทุ่นการัศึกษาสำาหรัับนักศึกษา ภาย่ใติ�โครังการักอ่งทุ่นเพื้้�อ่การัศึกษาสำาหรัับนักเรัีย่น
แลัะนักศึกษา ปรัะจำาปีงบปรัะมาณ์ พื้.ศ.2565 จำานวัน 53 คน ณ์ ห�อ่งปรัะชืุ้มสภา เม้�อ่วัันท่ี� 19 สิงหาคม 2565

   โครงการ/
กิจกรรม อบจ. พิธีมอบทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษา



   โครงการ/
กิจกรรม อบจ.

 อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์องค์กร” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในสังกัด มีทั้งกิจกรรมตะลุยฐาน กิจกรรมสานความสัมพันธ์ที่ดี กิจกรรมร้องเพลงเต้นรำากลางคืน ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท 
จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

วารสารสาครบุรี

2323Team Building สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์องค์กร



ติัดีหญ่�าไหลั่ท่างถึนนซีอ่ย่ฟุ้งปรัะชื้าแลัะถึนนซีอ่ย่มะลัิวััลัย่์ ม.5 ติ.สวันส�ม อ่.บ�านแพื้�วั

ขุ้ดีติักวััชื้พื้้ชื้ในรั่อ่งรัะบาย่นำ�ารัิมถึนนพื้รัะรัาม 2 ชื้่วังพื้้�นท่ี� ติ.บางโท่รััดี อ่.เม้อ่งฯ

ขุ้ดีติักวััชื้พื้้ชื้ในรั่อ่งรัะบาย่นำ�ารัิมถึนน สหกรัณ์์-โคกข้าม ติ.โคกข้าม อ่.เม้อ่งฯ

เกลัี�ย่ปรัับพื้้�นท่ี�รัิมไหลั่ท่างคลัอ่งปากบ่อ่ ท่ั�งสอ่งฝั่งคลัอ่งในเข้ติพื้้�นท่ี�ติ.ชื้ัย่มงคลั เชื้้�อ่มติ่อ่ ติ.บางกรัะเจ�า อ่.เม้อ่งฯ

เกลัี�ย่ปรัับภ้มิท่ัศน์รัิมคลัอ่งปากบ่อ่ พื้้�นท่ี�ติ.บางกรัะเจ�า จนถึึงพื้้�นท่ี�เชื้้�อ่ติ่อ่ถึนนสวันส�ม ในเข้ติพื้้�นท่ี� ติ.ท่่าท่รัาย่ อ่.เม้อ่งฯ

งานบริการสาธารณะ
วารสารสาครบุรี

2424
    งานบริการ
 สาธารณะ

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร



ขุ้ดีติักวััชื้พื้้ชื้ในรั่อ่งรัะบาย่นำ�ารัิมถึนนท่างหลัวังหมาย่เลัข้ 3242 ติอ่น สมุท่รัสาครั-บางบอ่น ติ.นาดีี

ขุ้ดีติักสิ�งกีดีข้วัางท่างนำ�าในคลัอ่งเกติุม ชื้่วังบรัิเวัณ์ใติ�สะพื้านค้่ข้นานรัิมถึนนพื้รัะรัาม 2 ฝั่งข้าเข้�า ติ.บางโท่รััดี อ่.เม้อ่งฯ

ขุ้ดีติักวััชื้พื้้ชื้แลัะสิ�งกีดีข้วัางท่างนำ�า ในคลัอ่งรัาษฎรั์พื้ัฒนา 6 ม.1 ติ.คอ่กกรัะบ้อ่ อ่.เม้อ่งฯ

ขุ้ดีติักวััชื้พื้้ชื้ ติะกอ่นเลัน แลัะสิ�งกีดีข้วัางท่างนำ�าในคลัอ่งลัำาลัาดีบางย่าง พื้้�นท่ี� ม.8 บ�านวัังนกไข้่ อ่.กรัะทุ่่มแบน

ติัดีหญ่�าไหลั่ท่างถึนนพื้้�นท่ี�ติ.ย่กกรัะบัติรั อ่.บ�านแพื้�วั

วารสารสาครบุรี

2525งานบริการสาธารณะ งานบริการ
    สาธารณะ

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร



วารสารสาครบุรี

9 พิกัดท้าวเวสสุวรรณ..สมุทรสาคร2626
  อบจ.
พาเที่ยว

 สวัสดีครับ วัันนี�ท่ีม อ่บจ.สมุท่รัสาครั จะ

พื้าไปสักการัะบ้ชื้า ท้าวเวสสุวรรณ ท่ี�มีควัามแติก

ติ่างกันท่างดี�านพืุ้ท่ธศิลัป์ท่ั�ง 9 อ่งค์ 9 วััดี ซีึ�งครัอ่บคลัุมท่ั�ง 

3 อ่ำาเภอ่ท่ั�วัท่ั�งจังหวััดีสมุท่รัสาครั อ.เมือง ประกอบด้วย

วัดเกตุมดีศรีวราราม (ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร) 
โดีย่ท่�าวัเวัสสุวัรัรัณ์ท่ี�วััดีนี� ติ�อ่งบอ่กเลัย่วั่าควัามใหญ่่โติน่าจะเรัีย่กไดี�วั่าอ่ย่้่ในอ่ันดีับท่็อ่ป ๆ ข้อ่งท่�าวัเวัสฯ ท่ี�อ่งค์ใหญ่่สุดีใน

ปรัะเท่ศไท่ย่เลัย่ดี�วัย่ซี�ำา เพื้รัาะมีควัามส้งกวั่า 5 เมติรั ท่รังเครั้�อ่งเติ็มสวัย่งาม ติ่อ่มาค้อ่ วัดหลังศาลประสิทธิ์ วัดบางหญ้าแพรก

วัดกลางอ่างแก้ว วัดทองธรรมิการาม วัดศรีวนาราม อ.กระทุ่มแบน ประกอบด้วย วัดท่าไม � อ.บ้านแพ้ว ประกอบด้วย 

วัดธรรมโชติ วัดธรรมจริยาภิรมย ์ มีควัามเชื้้�อ่กันวั่าผู้้�ใดีบ้ชื้าจะบังเกิดีโชื้คลัาภมากมาย่ รั�ำารัวัย่เงินท่อ่ง หน�าท่ี�การังานเติิบโติ 

การัค�าข้าย่เจรัิญ่รัุ่งเรั้อ่งข้ึ�น มีสถึานท่ี�จัดีไวั�ให�สำาหรัับการัจุดีปรัะท่ัดีเพื้้�อ่บ้ชื้าท่่านแลัะมีคาถึาบ้ชื้าท่�าวัเวัสสุวัรัรัณ์ดีังนี� 

 คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ           

 ตั้งนะโม 3 จบ           
 อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณ
โณ จตุมะหาราชาชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ
 แล้วครั้งต่อไป อบจ.สมุทรสาคร จะพาทุกท่านไปกิน ไปชม ไปเที่ยวที่ไหน มาลุ้นกันในฉบับหน้าได้เลยครับ …

ไปตามนี้เลย...9 พิกัด ท้าวเวสสุวรรณ

วัดเกตุมดีศรีวรารามวัดเกตุมดีศรีวราราม








