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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

 สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “วารสารสาครบุรี” ฉบับที่ 76 มี

สาระส�าคัญให้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับ 

 อบจ.สมุทรสาคร ได้บูรณาการการยื่นภาษีออนไลน์ให้ทันสมัย เพื่อเป็น

อีกช่องทางหนึ่งในการยื่นแบบช�าระภาษีน�้ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมโรงแรม 

และได้น�านักเรียนจากโรงเรียนในสมุทรสาคร จ�านวน 5 แห่ง  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ   นอกจากนี้ยังร่วมรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก 

โดยใช้ถุงผ้าแทน เพื่อช่วยลดขยะล้นโลก

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิอวยพรให้

ท่านผู้อ่านทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

ทุกประการ สวัสดีครับ      

      นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

                                         บรรณาธิการ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 76 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 





13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	 13	 ตุลาคม	 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	พร้อมคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	 เข้าร่วมพิธี

ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,	พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ,	กิจกรรมจิตอาสา 

“เราทำาความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	ทำาความสะอาดคลองอเนกประสงค์ในช่วงเช้า	และช่วงบ่ายร่วมพิธีสวดมนต์พระพุทธมนต์และ

เจริญจิตตภาวนา	ในช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	และแสดงออกถึงความจงรักภักดี	สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2562

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานพระราชพิธี
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วารสารสาครบุรี
งานพระราชพิธี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานพระราชพิธี
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23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	พร้อมคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้ง,	ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ,	ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“เราทำาความดี 

ด้วยหัวใจ”	ทำาความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	และร่วมพิธีจุดเทียน	เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	5)	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2562



 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร 

คณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	และข้าราชการ	ร่วมพิธี

วางพานพุ่มดอกไม้สด	ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	ณ	ลาน

สาครบุรี	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร		เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	

2562

วารสารสาครบุรี
งานพระราชพิธี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร 

นำาคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	ร่วมรับชมการเสด็จพระราชดำาเนิน

เลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	เนื่องในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2563	ณ	ลานสาครบุรี	ศาลากลาง

จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2562

การเสด็จ
พระราชดำาเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค



 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	นำาคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	และข้าราชการ	 เข้าร่วม
พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	ณ	วัดเจษฎาราม	พระอารามหลวง	และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมณ	ลานหน้าศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร	เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร	วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2562

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานพระราชพิธี
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 อบจ.สมุทรสาคร	ได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร	จำานวน	

28	แห่ง	เพื่อรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน	เช่น	หลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	แบตเตอรี่	ภาชนะบรรจุสารเคมี	และกระป๋อง

สเปรย์	จากพื้นที่ชุมชนต่าง	ๆ	โดยรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้	จำานวน	5,760	กิโลกรัม		และส่งไปกำาจัดอย่างถูกวิธี

ที่จังหวัดสระบุรี	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2562

 โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 1	พฤศจิกายน	 2562	 อบจ.สมุทรสาคร	 ได้ทำาบุญตักบาตรข้าวสาร	 อาหาร
แห้ง	บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย	และมอบรางวัลพนักงานดีเด่น	ซึ่งในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมทำาความสะอาดปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์เครื่องจักรกล	และเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน	ซึ่งเก็บขยะได้จำานวน	144.40	กิโลกรัม	ณ	ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่	2	(สมุทรสาคร)

วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“วัยรุ่นยุคใหม่	ห่างไกลโรค”		โดยมีนักเรียน 
โรงเรียนกุศลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2562

 กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค”



 นายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“เยาวชนสดใส	รู้ห่างไกลยาเสพติด”	
โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม	ระดับประถมศึกษาปีที่	5-6	เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	ห้องยาเสพติดนิทรรศ	สำานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2562

 กิจกรรม “เยาวชนสดใส รู้ห่างไกลยาเสพติด”

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

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และบุคลากร 

อบจ.สมุทราคร เข้าร่วม กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

(ประเทศไทย)” ประจำาปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2562

กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)” ประจำาปีงบประมาณ 2563

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร 
เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”	
โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดหลักสี่
พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์	เข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งมีวิทยากรจาก
มูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย	มาให้ความรู้	ณ	ห้องประชุม
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	อ.บ้านแพ้ว	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน 
2562

 กิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”



	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม	ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร	โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ในจังหวัดสมุทรสาคร	

จำานวน	150	คน	เข้าร่วมโครงการฯ	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2562

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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	 อบจ.สมุทรสาคร	ได้จัดกิจกรรม	“การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	เพื่อให้ประชาชน

ได้เรียนรู้วิถีชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ	และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน	ต.แหลมผักเบี้ย	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2562 

กิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”



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

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา” โดยมีผู้ประกอบการปั๊มน้�ามัน 

ยาสูบ และ โรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ อบจ.สมุทรสาคร 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

กิจกรรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาครสัญจร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ 

จ.สมุทรสาคร และโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6, 10 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2562

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีออนไลน์  (Revenue  online)  

1. เข้าเว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  www.samutsakhonpao.go.th/ 

2. คลิกที่  logo ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์ 

                                     6  
3. หน้าเว็บไซด์ จะประกอบด้วยเมนูต่างๆ 

                                     6       
4. เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน 

                                   6  

5. กรอกเอกสารเพื่อชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม 

6   6 6  
6. พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ     

6  

ขั้นตอนการยื่นชำาระภาษีออนไลน์ (Revenue online)



 นายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“การฝึกอบรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากป่าชายเลน”	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ณ	หมู่ที่	4	บ้านชายทะเลรางจันทร์	ต.นาโคก	อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2562

กิจกรรม “การฝึกอบรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน”

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

ประธานในพิธีทำาบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งอุทยาน

การเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ครบรอบ 8 ปี โดยมีคณะผู้

บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมงาน ณ อุทยานการเรียนรู้

สมุทรสาคร (SK Park)  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

วันคล้ายวันก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” 

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน

จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรสาคร

มสีุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2562

กิจกรรม “สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง” รุ่นที่ 1



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร -  กิจกรรม/โครงการ
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ปรับนาฬิกาชีวิต เข็มทิศ

สุขภาพ” โดยมีกิจกรรมออกกำาลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่

แข็งแรง ของบุคลากรในองค์กร ณ บริเวณลานหน้า อบจ.สมุทรสาคร 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

เปิดกิจกรรม “ปรับนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนท้องถิ่น

สีเขียว ระหว่าง เทศบาลตำาบลหลักห้า องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าไม้ 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 

17 ธันวาคม 2562

MOU โครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว



วารสารสาครบุรี
ภารกิจนายก - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกกำาลังกาย	 (ฟิตเนสเซ็นเตอร์)	

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	อ.กระทุ่มแบน	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2562

เปิดศูนย์ออกกำาลังกาย (ฟิตเนสเซ็นเตอร์) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร	ประจำาปี	

2562	ณ	วัดเจษฎาราม	พระอารามหลวง	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562

พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำาปี 2562

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาและกิจกรรมรักษ์ทะเล	เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล	แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ณ	ท่าน้ำาวัดศรีสุทธาราม	
(วัดกำาพร้า)	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาและกิจกรรมรักษ์ทะเล



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานบริการสาธารณะ
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				ขุดตักผักตบชวาในคลองเทพกาญจนา	(คลองแคราย)	เพื่อแก้ไขปัญหานำ้าเน่าเสีย	หมู่ที่	6	ต.บางนำ้าจืด	อ.เมืองฯ

ขุดตักวัชพืชในคลองตะโกพื้นที่หมู่ที่	4,	5	ต.ดอนไก่ดี	อ.กระทุ่มแบน

ตัดหญ้าไหล่ทางถนน	ต.หนองสองห้อง	อ.บ้านแพ้ว	จำานวน	7	สายทาง	

งานบริการสาธารณะ

สนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่แก่วัด	ประชาชน	หน่วยงานราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่าง	ๆ	

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร



วารสารสาครบุรี
โครงสร้างพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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				3.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยปล่องเหลี่ยม	2	ต.ท่าไม้	อ.กระทุ่มแบน

โครงสร้างพื้นฐาน

				2.	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดบางขุด	ต.บ้านบ่อ		อ.เมืองฯ

		4.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์	2	ฝั่งเหนือ	หมู่ที่	2,6	ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมืองฯ

1.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้	หมู่ที่	3	ต.ชัยมงคล	อ.เมืองฯ



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - โครงสร้างพื้นฐาน

24

7.	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ	หมู่ที่	3	ต.บ้านแพ้ว	อ.บ้านแพ้ว

				6.	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลักสอง	-	รางสายบัว	หมู่ที่	1	ต.หลักสอง	เชื่อมหมู่ที่	1	ต.คลองตัน	อ.บ้านแพ้ว

		8.	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัณฑูรสิงห์	หมู่ที่	6	ต.บางโทรัด	อ.เมืองฯ

5.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งเต่าดำา	หมู่ที่	8	ต.บ้านเกาะ	เชื่อมหมู่ที่	5	ต.ชัยมงคล	อ.เมืองฯ

โครงสร้างพื้นฐาน



วารสารสาครบุรี
โครงสร้างพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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10.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด	หมู่ที่	2	ต.ท่าเสา	อ.กระทุ่มแบน

11.	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทานดี	3	(ฝั่งตะวันออก)	หมู่ที่	7	ต.โรงเข้	อ.บ้านแพ้ว

	9.	ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์	หมู่ที่	1	ต.บ้านเกาะ	อ.เมืองฯ

12.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโรงปูน	หมู่ที่	1	ต.หนองนกไข่	เชื่อมหมู่ที่	3	ต.บางยาง	อ.กระทุ่มแบน

โครงสร้างพื้นฐาน



อบจ.รักษ์สุขภาพ






