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ที่ปรึกษา
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรจง สุทธิคมน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมสัก รอดทยอย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายบุญชู  ปานสุวรรณ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายธนพร มีเจริญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมพงษ์ เกตุแก้ว

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 กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสาร

สาครบุรี ฉบับนี้มีบทความเรื่อง “วันท้องถิ่นไทย” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 

ของทุกปี จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะต�าบลท่าฉลอมขึ้นเป็น 

“สุขาภิบาลท่าฉลอม” นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ�านาจการปกครองให้แก่

ประชาชน และเป็นการถือก�าเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกใน

ประเทศไทย และปีนี้ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานวันท้องถิ่นไทย

ขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) 

และคอลัมน์ อบจ.รักษ์สุขภาพ น�าเสนอภัยเงียบ จากกล่องโฟม ที่มีสารที่อาจก่อ

ให้เกิดมะเร็งปนเปื้อนมากับอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม ดังนั้น ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง

การบริโภคอาหารจากกล่องโฟม และหันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 

เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน

  ท้ายนี้ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไปใช้สิทธิของท่าน 

โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุครบ 18 ปี ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์

ที่ 24 มีนาคม 2562  เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เพื่อเข้าไปท�าหน้าที่เป็นผู้แทน

พัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร และประเทศต่อไปนะครับ

      นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

                                         บรรณาธิการ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 73 มกราคม - มีนาคม 2562

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



 เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำากราบบังคมทูลเชิญ

ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

 ทรงพระราชดำาริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็น

สวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้

 วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะ

องคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

 

 วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์

พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

 

  วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ถวายพระพรชัยมงคล

 

 ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้น ในช่วงการ

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 สำานักพระราชวัง

 

 ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒







 ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”  

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำาปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโสภณาราม

(วัดบ้านขอม) ต.โคกขาม อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

กิจกรรม “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในกิจกรรมอบรม “ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงวัย มีสุข” ณ ชมรมผู้สูงอายุ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562  และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองปีกนก 

ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงวัย มีสุข”

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

7

ณ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองปีกนก



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

8

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี อบจ.สมุทรสาคร ณ วัดหนองนกไข่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคีิ



 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร สมาชิกสภาฯ นำาหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.สมุทรสาคร 

ร่วมแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการล้างถนนบริเวณถนนเอกชัย เมื่อ

วันที่ 17 มกราคม 2562 และร่วมกับพนักงานบริษัทคลังน้ำามันพีเอสพีฯ ล้างถนนคสล.ท่าจีน ม.1 แยกถนนพระราม 2 เข้า

สำานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 พร้อมทั้งลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน ณ บริเวณท่ารถตู้

มหาชัย และสถานีรถไฟมหาชัย-วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

 กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5”

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

9



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

10

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562 โดยมี

กิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ตอบคำาถาม และมีเกมส์ต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ ร่วมสนุก ณ อบจ.สมุทรสาคร 

และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562

ณ อบจ.สมุทรสาคร



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

11

ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “บอกเพื่อน เตือนตน ใส่ใจ

ภัยสังคม”  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ อาคารเอนกประสงค์ 

ชุมชนโคกหัวถนน ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 

23 มกราคม 2562 

กิจกรรม “บอกเพื่อน เตือนตน ใส่ใจภัยสังคม”

 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 

นำาบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม “แสงธรรมส่อง 

ชีวิตดี วิถีชาวพุทธ” ณ สำานักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต 

จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 

2562

กิจกรรมปฏิบัติธรรม “แสงธรรมส่อง ชีวิตดี วิถีชาวพุทธ”
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร 
เป็นประธานเปิดโครงการอบจ. สมุทรสาครสัญจร เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกับการขยายเขตระบบ
จำาหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 1, 5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2561

อบจ.สมุทรสาครสัญจร

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 
เป็นประธานพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย 
หมู่ที่ 2,3 ตำาบลแคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง 
อ.กระทุ่มแบน (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย

ขยายเขตระบบจำาหน่ายไฟฟ้า ต.คลองตัน
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เรียนรู้ความพอเพียง สู่วิถีชีวิต

แห่งความเพียงพอ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

กิจกรรม “เรียนรู้ความพอเพียง สู่วิถีชีวิตแห่งความเพียงพอ”



วารสารสาครบุรี
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” 

ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักเรียนร่วมโครงการฯ จำานวน 3 รุ่น 

ดังนี้ 

 รุ่นที่ 1 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รุ่นที่ 2 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ เมื่อวันที ่26 

กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม “สร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ

พระรัตนตรัย ทำานองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วัดเจษฎาราม 

(พระอารามหลวง) อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

กิจกรรม “สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำานองสรภัญญะ”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

ร่วมเปิดโครงการจัดงานวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา 

เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลัง

จากนั้นพระเทพสาครมุนีนำาพุทธศาสนิกชนประกอบพิธี

เวียนเทียน ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย 

อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม “วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา”



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรม “เยาวชนรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด” ภายใต้โครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัย
ห่างไกลยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด จำานวน 2 รุ่น ดังนี้
 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

กิจกรรม “เยาวชนรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด”

รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจนายก
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 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดสมุทรสาคร 
จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตอำาเภอบ้านแพ้ว มีคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร โดยเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 
เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

กิจกรรม “รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 



วารสารสาครบุรี
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อุดหนุนเทศบาลนครอ้อมน้อย จำานวน 25,000,000 บาท 
เพื่อดำาเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลนครอ้อมน้อย

อุดหนุนโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์) จำานวน  20,000 บาท 
เพือ่ดำาเนนิการโครงการกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มอบเงินอุดหนุน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินอุดหนุนประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

อุดหนุนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร 
จำานวน 247,320 บาท เพื่อดำาเนินโครงการส่งเสริมภาษา
อังกฤษสำาหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำานวน  20,000 บาท 
เพือ่ดำาเนินการโครงการกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จำานวน  20,000 บาท 
เพือ่ดำาเนินการโครงการกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุดหนุนตำารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 52,000 บาท 
เพื่อดำาเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2562



วารสารสาครบุรี
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล” เนื่องในวันฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 ณ วัดบางตะคอย ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล ณ บริเวณ
ริมเขื่อนข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

เปิดเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ตรวจ
เยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางกระเจ้า และพันท้ายนรสิงห์ พร้อม
ทั้งหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงงาน

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประจำาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงงานสิ่งประดิษฐ์

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำาปี 2562” 

ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำาปี 2562”



    ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย2) หมู่ที่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ

โครงสร้างพื้นฐาน

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - โครงสร้างพื้นฐาน
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    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสานนำ่าเก๊ก) ต.มหาชัย อ.เมืองฯ

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4  ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน



วารสารสาครบุรี
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   ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมแม่นำ้าท่าจีนป้องกันนำ้าท่วม บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1,5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

งานบริการสาธารณะ

 ขุดตักวัชพืชในร่องระบายนำ้าริมถนน ซอย 2, 3 หมู่ที่ 1 และปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางถนน หมู่ที่ 11 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว

  ขุดตักวัชพืช บริเวณปลายคลองครุเชื่อมต่อคลองหวายลิง  หมู่ที่ 2-4  ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ

  ล้างทำาความสะอาดถนนเอกชัย ตั้งแต่บริเวณแยกสถานีตำารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ถึงแยกกิจมณี ต.มหาชัย อ.เมืองฯ
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดทำาโครงการ “อบจ.สีเขียว” ขึ้น โดยมีแนวคิดในการนำาหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน

อาคารสำานักงานหรือสำานักงานสีเขียว (Green Office) มาใช้กับองค์กร ซึ่งมีหลักสำาคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 

บุคลากรในสำานักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน ลด

ปริมาณขยะโดยลดการใช้ การใช้ซ้ำา การนำากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย  การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนการดำาเนินงานที่กำาหนดไว้

โครงการ อบจ.สีเขียว
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 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และจินตนาการของเด็ก เพื่อเป็นการฝึกทักษะ 

ฝึกสมาธิให้กับน้อง ๆ รวมถึงการประยุกต์ วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของสำาหรับตกแต่งใช้สอย ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมี

ผู้ปกครองและน้อง ๆ ร่วมกันทำากิจกรรมด้วยกัน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวโดยมีกิจกรรม 

มากมายในแต่ละเดือน เช่น กิจกรรมหัวใจชมพู กิจกรรมที่เสียบกระดาษ กิจกรรมผลไม้หอม กิจกรรมมังกรตุ้งแช่

กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

กิจกรรมหัวใจชมพู

กิจกรรมที่เสียบกระดาษ

กิจกรรมผลไม้หอม

กิจกรรมมังกรตุ้งแช่



อบจ.รักษ์สุขภาพ




