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ที่ปรึกษา
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรจง สุทธิคมน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมสัก รอดทยอย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายบุญชู  ปานสุวรรณ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นายธนพร มีเจริญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมพงษ์ เกตุแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญชัย  เติมสายทอง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุเมธ บุญญสิริ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ส.อบจ.เขตเมือง
นายทองโปรด กลิ่นนิล  นางขนิษฐา พรเกียรติกุล 

นายยิ่งยงค์ แพรกอุดม  นายปชาธัช แผนทัด 

นายนิรุช ศรีนวลจันทร์  นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ 

นายธัชชัย บุญชัยศรี  นายสนั่น เพชรกมลผล 

นายสมสัก รอดทยอย  นายเผชิญ  ม่วงกลม 

ด.ต.สุชาติ กลิ่นจันทร์

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

นายสมประสงค์ เรืองศรี  นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง  

นายธนวัฒน์ ทองโต  นายนิเวศน์ บุญชู

ส.อบจ.เขตบ้านแพ้ว
นายบุญชู ปานสุวรรณ  นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

 สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้ง กับวารสาร

สาครบุรี ซึ่ง อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

อาทิ วันเด็กแห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และได้สอนท�าหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง ฯลฯ  

รวมถึงคอลัมน์นี้ ซึ่งเราได้น�าความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และรับมือ COVID-19 

ที่ระบาดมากในช่วงนี้ ทั้งนี้ ในการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว ในเบื้องต้นขอให้

ประชาชนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล โดยขอให้ “กินร้อน ช้อนกลางของฉัน ล้างมือ”

คือ กินอาหารปรุงสุขใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัวในระหว่างร่วมโต๊ะอาหาร ล้างมือ

บ่อยๆ ด้วยน�้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ซึ่งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อ

ได้ในระดับหนึ่ง และประการส�าคัญอย่าอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และต้องสวม

หน้ากากอนามัยเป็นประจ�าด้วย ด้วยรักและความปรารถนาดีจาก อบจ.สมุทรสาคร 

...สวัสดีครับ

      นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

                                         บรรณาธิการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 77 มกราคม - มีนาคม 2563

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ	อบจ.สมุทรสาคร	เข้าร่วม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน	“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”	ณ	ลานสาครบุรี	ศาลากลางจังหวัด

สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2563

 “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	คณะผู้บริหาร	และหัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมพิธี	“วันยุทธหัตถี”	

เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ณ	ลานสาครบุรี	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	18	

มกราคม	2563

“วันยุทธหัตถี”

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	คณะผู้บริหาร	และหัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมพิธี	“วันพ่อขุนรามคำาแหง” 

เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	ลานสาครบุรี	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	17	มกราคม	2563

“วันพ่อขุนรามคำาแหง”

วารสารสาครบุรี
งานพระราชพิธี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

3



โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ
	 อบจ.สมุทรสาครร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน	 เดิน-วิ่ง	 มินิฮาล์ฟ

มาราธอน	เฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ณ	บริเวณลานหน้าวัดท่ากระบือ	ต.บางยาง	

อ.กระทุ่มแบน	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2563

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

4



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

6

งานวันเด็กแห่งชาติ 2563
	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ	 2563	 ซึ่งในปีนี้	 อบจ.

สมุทรสาคร	ได้จัดเวทีให้เด็ก	ๆ	ได้แสดงความสามารถในการร้องเพลง	ตอบคำาถาม	พร้อมกันนี้	ยังมีเกมส์ให้เด็ก	ๆ	ได้ร่วม

สนุกกันมากมาย	ณ	บริเวณลานหน้า	อบจ.สมุทรสาคร	และ	อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร	 (SK	Park)	 เมื่อวันที่	11-12	

มกราคม	2563
ณ อบจ.สมุทสาคร



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจ/โครงการ

8

 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพา

ตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดย

ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

กิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมการประชุมและรับฟัง

ความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับแบบร่างหอชมเมือง(ท่าฉลอม) 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับแบบร่างหอชมเมือง

(ท่าฉลอม) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำาบลท่าฉลอม อ.เมืองฯ 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิด กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 2 

ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อ

หรือโรคระบาด ณ โรงเรียนวัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค” รุ่นที่ 2

 อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำานองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำาปี 

พ.ศ.2563 และนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดฯ ณ วัดเจษฎาราม 

(พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำานองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด 



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 นายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ	
“ปรับความคิด	 เพื่อชีวิตและสุขภาพ”	 ให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้เกี่ยวกับผัก	 ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อเพื่อสุขภาพ	 ณ	 สวน
ไทรโยค	รีสอร์ท	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2563

กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปรับความคิด เพื่อชีวิตและสุขภาพ”



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายธนพร มีเจริญ เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2 

ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสินสมบูรณ์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 2

 อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนา เนื่องในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก 

อบจ.สมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายสุรศักดิ์ ผล

ยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัด

เจษฎาราม (พระอารามหลวง) อ. เมืองฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2563

โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 



 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 

“การปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและหลักในการ

เขียนหนังสือราชการ” โดยอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล 

เป็นวิทยากร ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2563

กิจกรรมอบรม “การปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและหลักในการเขียนหนังสือราชการ”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

12

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ
พระพุทธรูป	พระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล	ประจำาโรงเรียน
บ้านปล่องเหลี่ยม	ณ	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	ต.ท่าไม้	
อ.กระทุ่มแบน	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2563

 พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม	“เด็กรุ่นใหม่	รู้ทันภัย
ยาเสพติด”	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาคร	 โดยมีนายบุญชู	 ปานสุวรรณ	 สมาชิกสภาฯ	
กล่าวรายงาน	ณ	โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	หลังจากนั้น	ออกเดินทางไปยังสำานักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2563

กิจกรรมอบรม “เด็กรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด”



	 อบจ.สมุทรสาคร	จัดกิจกรรม	“ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)”	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม	และรู้จักวิธีการป้องกันตนเองห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 โดยจัดอบรมให้	 แก่นักเรียนโรงเรียน

บ้านปล่องเหลี่ยม	โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	และบุคลากรในสังกัด	เมื่อวันที่	6,	9,	และ	10	มีนาคม	2563

 กิจกรรม “ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

14



	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว	โดยมีกิจกรรม

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง	ณ	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	ต.ท่าไม้	อ.กระทุ่มแบน	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2563

โครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

15



	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	และหัวหน้าส่วนราชการ	เข้าร่วมงาน	“18	มีนาคม	วันท้องถิ่นไทย	

115	ปี	สุขาภิบาลท่าฉลอม”	โดยมีพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	สามเณร		ณ	ถนนถวาย	ต.ท่าฉลอม	

และร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลที่	5	ณ	ลานหน้า

พระบรมราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่	5	วัดสุทธิวาตวราราม	(วัดช่องลม)	ต.ท่าฉลอม	อ.เมืองฯ		เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2563

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 115 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

16



วารสารสาครบุรี
ภารกิจผู้บริหาร - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

17

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมโครงการออกกำาลังกายด้วยคีตะมวยไทย	เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข	

ปีงบประมาณ	2563	ณ	สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2563

การออกกำาลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดสมุทรสาคร	“ตรุษจีน	

เล่งเกียฉู่	สืบสานตำานานมังกร”	ซึ่งจัดระหว่างวันที่	24-26	มกราคม	2563	ณ	บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร	ต.มหาชัย	

อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	16	มกราคม	2563

งานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดสมุทรสาคร “ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำานานมังกร”

 นายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมเป็นเกียรติ	ในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่	และ
สมาชิก	กองอาสารักษาดินแดน	เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนา	กองอาสารักษาดินแดน	ประจำาปี	2563	ณ	ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2563

วันคล้ายวันสถานปนา กองอาสารักษาดินแดน ประจำาปี 2563



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจผู้บริหาร

18

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล	“โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน	

2020”	โดยกำาหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่	8	มีนาคม	2563	ณ	วัดดอนไก่ดี	ต.ตลาด	อ.กระทุ่มแบน	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2563

แถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020”

 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์วิทยาการ	 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ	 (The	

National	Academic	Center	of	Geriatric	Medicine:	Si-NACGM)	คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	เลียบคลอง

สี่วาพาสวัสดิ์	ต.นาดี	อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2563

พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์วิทยาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงและประกวดผลงาน
วิชาโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน	และชมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน	นักศึกษา	ณ	
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	วันที่	7	กุมภาพันธ์	2563

การจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา



วารสารสาครบุรี
ภารกิจผู้บริหาร - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

19

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร	ครั้งที่19	

ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่	26	ก.พ.	-	1	มี.ค.	2563	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	มหาชัย	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2563

งานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 19

	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี	 18	มีนา	สุขาภิบาลท่าฉลอม	

และวันท้องถิ่นไทย	ประจำาปี	2563	ณ	บ้านท่าฉลอม	โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่	16–18	มีนาคม	2563	บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม	

(วัดช่องลม)	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2563

งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม และวันท้องถิ่นไทย ประจำาปี 2563

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมงานแถลงข่าว	“ท่าฉลอม	อาร์ต	เฟสติวัล	ศิลปะ	วิถีและ
ท้องทะเล”	14	-	15	มีนาคม	2563	โดยมีนาย	วีระศักดิ์	วิจิตร์แสงศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	เป็นประธาน	ณ	ศาล
เจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี๊ย	(ศาลเจ้าแม่ทับทิม)	ต.ท่าฉลอม	อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2563

งานแถลงข่าว “ท่าฉลอม อาร์ต เฟสติวัล ศิลปะ วิถีและท้องทะเล”



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร -  อบจ.ท่องเที่ยว

20

อบจ.ท่องเที่ยว

 “ถวาย” Street Art ทุกบ้านคือสีสัน 
 จังหวัดสมุทรสาคร	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 และสำานัก

งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร	ออกแบบภาพวาดจากแรงบันดาลใจบทเพลง	“ท่าฉลอม”	ที่ขับร้องโดยชนินทร์	

นันทนาคร	มารังสรรค์วาดภาพบนผนังและฝาท่อระบายน้ำา	จากฝีมือทีมงาน	MySpace365	จำานวน	9	จุด	ตลอดความยาว

ของถนนถวาย	ตั้งแต่สถานีรถไฟบ้านแหลมจนถึงวัดสุทธิวาตวราราม	(วัดช่องลม)	ต.ท่าฉลอม	อ.เมืองสมุทรสาคร	เป็นการ

บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวจีนดั้งเดิมที่อพยพมาจากประเทศจีน	มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าจีน	(ท่าฉลอม)	หรือที่ชาวจีนเรียกว่า	

“เล่งเกียฉู่”	ซึ่งมีความหมายว่า	“บ้านลูกมังกร”	จนกลายเป็นจุดกำาเนิด “การท่องเที่ยวชิคชิค ท่าฉลอมวินเทจ” 
แล้วอย่าลืมแวะมาเช็คอินถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะค่ะ

“ถวาย” Street Art



1 2 3

4 5 6

7 8 9

สถานีรถไฟบ้านแหลม ท่าเรือท่าฉลอม หน้าโรงงานจ้ินฮ่วย

หน้า	รร.ทัศนธรรมวิทยา ธนาคารไทยพาณิชย์ หน้าศาลเจ้า	(โรงงิ้ว)

ท่าเรือไปวัดโกรกกราก ล้งกะปิ บริเวณหน้าสะพาน

วารสารสาครบุรี
อบจ.ท่องเที่ยว - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานบริการสาธารณะ

22

เกลี่ยปรับพื้นที่	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงเกษตรปลูกพืชผักเศรษฐกิจ	และขุดร่องระบายนำ้าโดยรอบ	ภายในโรงเรียนกุศลวิทยา	ต.บางยาง	อ.กระทุ่มแบน

สนับสนุนรถกระเช้า	6	ล้อ	สำาหรับซ่อมสัญญาณไฟจราจรถนนเอกชัย	บริเวณสี่แยกเทศบาล	8	และแยกกิจมณี	ต.มหาชัย	อ.เมืองฯ

ขุดตักและขนถ่ายกากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	จากหมวดทางหลวงมหาชัย	ต.มหาชัย	เพื่อนำาไปซ่อมหลุมบ่อถนนเลียบทางรถไฟในเขตพื้นที่	ต.บางกระเจ้า	อ.เมืองฯ

งานบริการสาธารณะ

ขุดตักวัชพืชและเกลี่ยปรับพื้นที่ริมคลองทั้งสองฝั่งในคลองสาธารณะชุมชนมหาชัยนิเวศน์	หมู่ที่	4	ต.โคกขาม	อ.เมืองฯ

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร
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ขุดตักผักตบชวาในคลองระบายนำ้า	D7	บริเวณวัดธัญญารามราษฎร์บำารุง	(ทุ่งกะโหลก)	ต.อำาแพง	อ.บ้านแพ้ว	

งานบริการสาธารณะ

ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่	ต.โรงเข้	อ.บ้านแพ้ว	จำานวน	7	สายทาง

สนับสนุนรถยนต์บรรทุกนำ้าอเนกประสงค์	สำาหรับฉีดพ่นละอองนำ้า	เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก	(PM	2.5)	บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	(หลังเก่า)	
และถนนเอกชัย	ต.มหาชัย	อ.เมืองฯ	ร่วมกับสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร	และเทศบาลนครสมุทรสาคร

ตัดหญ้าไหล่ทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“เราทำาความดี	ด้วยหัวใจ”	เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่	หมู่ที่	6	ต.บางนำ้าจืด	อ.เมืองฯ

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร ระหว่�งดำ�เนินก�ร

ระหว่�งดำ�เนินก�ร ระหว่�งดำ�เนินก�ร
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ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคันคลองอเนกนิกรณ์	หมู่ที่	5,	9	ต.ยกกระบัตร	อ.บ้านแพ้ว

				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน	หมู่ที่	6	ต.บางหญ้าแพรก	อ.เมืองฯ	

		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ้านโคก	หมู่ที่	2	ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมืองฯ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอยเฉลิมพระเกียรติ	หมู่ที่	6,9	ต.บางกระเจ้า	อ.เมืองฯ

โครงสร้างพื้นฐาน
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ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเลียบ	เปียปัญญา	หมู่ที่	8	ต.บ้านเกาะ	อ.เมืองฯ

ก่อสร้างถนนลูกรัง	หมู่ที่	3		ต.ชัยมงคล		อ.เมืองฯ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ถนนสายเลียบคลองแครายเดิม	หมู่ที่	6	ต.บางนำ้าจืด	อ.เมืองฯ

ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคันคลองสหกรณ์พร้อมทางเดินเท้าหน้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์		หมู่ที่	1	ต.หลักสาม	อ.บ้านแพ้ว

โครงสร้างพื้นฐาน



	 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร	(SK	park)	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ	และจิตนาการของเด็ก	เพื่อเป็นการ	ฝึกทักษะ	

ฝึกสมาธิให้กับน้อง	ๆ	รวมถึงการประยุกต์	วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของสำาหรับตกแต่งใช้สอย	ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีผู้ปกครอง

และน้อง	ๆ 	ร่วมกันทำากิจกรรมด้วยกัน	เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความอบอุ่น	ในสถาบันครอบครัว	โดยมีกิจกรรมมากมาย

ในแต่ละเดือน	อาทิเช่น	กิจกรรมก้างโมบาย,	กิจกรรมยิ้มส่งรัก,	กิจกรรมใส่ดินสอ,	กิจกรรมหนุนรัก

กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

กิจกรรมก้างโมบาย

กิจกรรมยิ้มส่งรัก

กิจกรรมใส่ดินสอ

กิจกรรมหนุนรัก
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อบจ.รักษ์สุขภาพ
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