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 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน ช่วงนี้ตรงกับเทศกาลกินเจ 

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวอิ่มใจ ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ กับเทศกาลกินเจ 

โดยจังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานประเพณี “ไหว้เจ้า 9 ศาล อิ่มบุญอิ่มใจ หนึ่งชีวิต

กินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย” ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 

กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 

และศาลเจ้า 9 แห่ง ในจังหวัด 

 และส�าหรับผลงานของ อบจ.สมุทรสาครในฉบับนี้ จะเป็นงานด้านพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น กิจกรรมตาม

รอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง เลี้ยงชีวิต การจัดนิทรรศการส่งเสริมประชาธิปไตย 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 2 แห่ง และได้มีการ

เปิดอาคารนวัตกรรม ซึ่งเป็นอาคารที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจาก อบจ.สมุทรสาครในการด�าเนินการก่อสร้าง

 สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยนะครับ 

และท่านสามารถติดตามสาระดี ๆ รวมถึงข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง facebook 

อบจ.สมุทรสาคร สวัสดีครับ

      นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

                                         บรรณาธิการ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 75 กรกฎาคม - กันยายน 2562

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



งานพระราชพิธี

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน

พระราชพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 

กรกฎาคม 2562, พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2562 และพิธีวางพวงมาลาถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันรพี 7 สิงหาคม  ณ 

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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พระราชพิธี วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันรพี 7 สิงหาคม





วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานหน้าศาลากลาง

จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความดีด้วยหัวใจ” ในการ

บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำาแพง อ.บ้านแพ้ว พร้อมทั้งร่วมพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “สร้างพลังทีมงาน สานสัมพันธ์องค์กร” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และมี

ความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะในการทำางานร่วมกันเป็นทีม ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562

 กิจกรรม “สร้างพลังทีมงาน สานสัมพันธ์องค์กร”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม

สาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

 ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาท 

หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านคุณธรรม” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านคุณธรรม”



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ” เพื่อ

ให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดัับเพลิง ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม “ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ 
บุคลากรในสังกัด นักเรียนและประชาชนร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
มีการจัดรถบุปผชาติแห่เทียนพรรษา หล่อเทียนพรรษา ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ตามรอยเท้าพ่อ 

อย่างพอเพียง เลี้ยงชีวิต” รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ตามโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มเห็ด ครูพยงค์ – อนันต์ 

จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม “ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง เลี้ยงชีวิต”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” 

ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน มีการบรรยายความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของ

เยาวชนเพื่อประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง โดยร่วมมือกับมูลนิธิฟรีดริช 

เนามัน ประเทศไทย  ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมื่อวันที ่

8 สิงหาคม 2562

กิจกรรม ”การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”



 ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ป้องกันตน ป้องกันภัย ใส่ใจตนเอง” 

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2562

กิจกรรม “ป้องกันตน ป้องกันภัย ใส่ใจตนเอง”

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

13



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

14

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดกิจกรรมอบรม “วัยเรียน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” 

ตามโครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนักเรียนโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ณ สำานักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ปปส.) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 

กิจกรรมอบรม “วัยเรียน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด”



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

15

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ตามโครงการ

กินอยู่ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

กิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

 ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เยาวชนต้านการทุจริต รู้ถูก

ผิดเท่าทันเทคโนโลยี”  ตามโครงการคลินิกกฎหมาย ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เมื่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กิจกรรม “เยาวชนต้านการทุจริต รู้ถูกผิดเท่าทันเทคโนโลยี”



 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “อบจ.ร่วมใจ ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ” โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 

ความเข้าใจ ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

กิจกรรม “อบจ.ร่วมใจ ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ”

 ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรมชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ต.นาโคก อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

16



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

17

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ

หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดอาคารนวัตกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 

เปิดอาคารนวัตกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร



 อบจ.สมุทรสาคร จัดนิทรรศการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า

หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชาชน ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร เมื่อ

วันที่ 25 กันยายน 2562

  นิทรรศการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

18

ณ โรงเรียนบ้านวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร 



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

19

ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

20

 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สังกัดอบจ.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ปีการ
ศึกษา 2561 ประเภท พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ 3

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด อบจ.สมุทรสาคร  ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ประเภท พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น

 อบจ.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ประเภท พัฒนา
ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561



วารสารสาครบุรี
ภารกิจนายก - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

21

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมเปิดงาน “Mahachai Coconut Festival 2019” โดยการ
จัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและต่อยอดมะพร้าวน้ำาหอมบ้านแพ้ว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ร่วมเปิดงาน “Mahachai Coconut Festival 2019”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน และ
อาวุโสจังหวัดสมุทรสาคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน และอาวุโสจังหวัดสมุทรสาคร

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร ร่วมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)                         
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา )



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจนายก

22

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

พิธีเปิดศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำานวน 3,000,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำาวัดศรีสุธาราม (วัดกำาพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา



วารสารสาครบุรี
งานบริการสาธารณะ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

23

    เกลี่ยปรับพื้นที่และขุดร่องระบายนำ้า เพื่อแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภายในโรงเรียนบ้านคลองซื่อ หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

บรรทุกขยะมูลฝอยและวัชพืชจากคลองมหาชัย เพื่อนำาไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลฯ บริเวณด้านหลังของวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ

 ซ่อมแซมและรดนำ้าต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) ตอนสมุทรสาคร – บางบอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

งานบริการสาธารณะ

ขุดตักผักตบชวาในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เพื่อแก้ไขปัญหานำ้าเน่าเสีย หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - โครงสร้างพื้นฐาน

24

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

โครงสร้างพื้นฐาน

    ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ต.นาดี อ.เมืองฯ

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน



วารสารสาครบุรี
โครงสร้างพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

25

 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแคราย หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน

 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ

 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดบางขุด ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ
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 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และจิตนาการของเด็ก เพื่อเป็นการ  ฝึกทักษะ 

ฝึกสมาธิให้กับน้อง ๆ  รวมถึงการประยุกต์ วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของสำาหรับตกแต่งใช้สอย เป็นการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันและความอบอุ่น ให้กับสถาบันครอบครัวโดยมีกิจกรรมมากมายในแต่ละเดือน อาทิเช่น กิจกรรมนกน้อย, กิจกรรม

หมวกแฟนตาซี, กิจกรรมปังเกลียว, กิจกรรมรักแม่

กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

กิจกรรมหมวกแฟนตาซี

กิจกรรมรักแม่

กิจกรรมนกน้อย

กิจกรรมปังเกลียว



อบจ.รักษ์สุขภาพ




