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 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับวารสารสาครบุรี ฉบับที่ 
80 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในจังหวัด
สมุทรสาคร ยังมีผู้ติดเชื้อรายวันในปริมาณค่อนข้างมาก สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก 
“ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส�าหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัด 
จ�านวน 100,000 คน  (200,000 โดส) เป็นเงินประมาณ 200,000,000 บาท 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวสมุทรสาคร
 วารสารสาครบุรี ฉบับนี้ ได้น�าเสนอบรรยากาศการฉีดวัคซีนตัวเลือก 
“ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 ทั้งสามอ�าเภอ และกิจกรรม “เดลิเวอรี่ฟาร์มสุข” ที่ให้
บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้พิการติดเตียงถึงบ้าน พร้อมทั้งงานบริการสาธารณะ 
งานโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังพาเที่ยวทิพย์ฝากไว้ให้หายคิดถึง โควิด
หายแล้วเจอกันครับ
 สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 
เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน คนสมุทรสาครไม่ทิ้งกัน และท่านสามารถ
ติดตามสาระดี ๆ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook : อบจ.สมุทรสาคร, 
เวบไซต์ http://www.samutsakhonpao.go.th สวัสดีครับ   
 

       นายอภิชาต โพธิ์ถนอม 
                                        บรรณาธิการ

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

บรรณาธิการ
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

กองบรรณาธิการ
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย  นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม

นางปิยฉัตร เกษรบัว  นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์

นายพูลศักดิ์ บุเกตุ  นางสาวสินีปภา หงส์ภักดี

นายจักรพงศ์ พานิช  นางศิริวรรณ ชนะวงษ์

นางสาวริญญารัตน์ ภาณุเมศ นายภรศิษฐ์ อรรถบลยุคล

นายกิตติภพ ยิ้มเจริญ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบจ.สมุทรสาคร 

http://www.oic.go.th/INFOCENTER20/2056/ 

ที่ปรึกษา
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายธัชชัย บุญชัยศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นายบรรจง สุทธิคมน์

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายนิรุธ ศรีนวลจันทร์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวินเอก นิมิตรปัญญา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอิทธิศักดิ์ โตข�า

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรวัช เรืองศรี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

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

นายประดิษฐ์ ทรงลักษณ์  นายประสิทธิ์ จุ่นขจร

นายค�านึง ดิษฐเอม  นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล  นายเกียรติ ปิ่นเจริญ

นายธัชชัย บุญชัยศรี  นายชัชวาล เขียวชม

นายพิสิฐ 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

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์  นายเอกชัย ทองสวัสดิ์

นายธนพันธ์ พังจุนันท์

สารบัญ
สาครบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 80

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564







ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติ ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก Sinopharm จากราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ สำาหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 1 รายการ เป็นเงิน 200,000,000 บาท เมื่อวันที่ 21 

มิถุนายน 2564

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

5



 สิ้นสุดการรอคอย อบจ.สมุทรสาครพร้อมแล้ว นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ 

ตรวจรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 4 

สิงหาคม 2564

วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรกมาถึงสมุทรสาครแล้ว

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ อบจ.
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 อบจ.สมุทรสาคร ได้เปิดให้จองวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านทาง www.สาครรวมใจ.com จำานวน 33,000 คน  

โดยเริ่มฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2564 โดยมีศูนย์ฉีด ดังนี้

 1. โรงพยาบาลสมุทรสาคร : ห้างแลนด์มาร์ค และห้างเซ็นทรัล มหาชัย

 2. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

 3. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และหอประชุมอำาเภอบ้านแพ้ว

บรรยากาศการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ห้างแลนด์มาร์ค และห้างเซ็นทรัล มหาชัย

ศูนย์ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ หอประชุมอำาเภอบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ อบจ.
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 นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดควบคุมการให้ออกซิเจน 

ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยายาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และชุดควบคุมการให้ออกซิเจน

 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม และ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนเทศบาลตำาบล

หลักห้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองระบายน้ำาชลประทาน D4 ถนนสายยกกระบัตร-

หลักสี่ หมู่ที่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นจำานวน 12,672,000 บาท

มอบเงินอุดหนุนเทศบาลตำาบลหลักห้า

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตลาดริมน้ำา 100 ปี บ้านแพ้ว
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเรือนร้านค้า พร้อม

ทั้งร่วมสำารวจความเสียหายกับนายอำาเภอบ้านแพ้ว และนายกเทศมนตรีตำาบลบ้านแพ้ว เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือบรรเทาความ

เดือดร้อนที่เกิดขึ้น ณ ตลาดริมน้ำา 100 ปี บ้านแพ้ว เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2564

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ อบจ.

10



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และทีมงานเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาครระดมกำาลัง เร่งดำาเนินการ

สร้างศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 บริเวณอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำากัด เพื่อ

ขยายศักยภาพในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด – 19

 อบจ.สมุทรสาคร ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง และได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำากัด, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, อบต.บ้านแพ้ว, 

อำาเภอบ้านแพ้ว, สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว, กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ เป็นต้น 

 อบจ.สมุทรสาคร ขอเป็นอีกหนึ่งกำาลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทีมแพทย์ ผู้ติดเชื้อ และประชาชนทุกท่าน เรา

จะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วย คนสมุทรสาครไม่ทิ้งกัน

อบจ.สมุทรสาคร จัดเตรียมศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ อบจ.
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วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ประจำาปี 2564 อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาล

กระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้จัดกิจกรรม “เดลิเวอรี่ฟาร์มสุข” โดยออกฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง/

ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนตามจุดบริการที่กำาหนดไว้ได้จริง ๆ ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีนทาง www.สาครรวมใจ.com 

รอบที่ 1 พร้อมกันทั้ง 3 อำาเภอ 

  พวกเรา อบจ.สมุทรสาคร ยังคงเดินหน้าไม่หยุดยั้ง ที่นำาพลังสาครรวมใจ สร้างความสุข ความปลอดภัย 

และภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนชาวสมุทรสาคร

“เดลิเวอรี่ฟาร์มสุข” ออกลุยฉีดวัคซีนถึงบ้าน

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ อบจ.
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วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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รับมอบถังน้ำา 2,000 ลิตร จำานวน 10 ใบ
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบถังเก็บน้ำา 2,000 ลิตร จำานวน 10 ใบ จากกลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ 

เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

รับมอบยาสีฟัน
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก Dentiste’ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 

Smooth E จากตัวแทนของบริษัทสยามเฮลท์ กรุ๊ป จำากัด เพื่อมอบให้ศูนย์ห่วงใยคนสาคร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รับมอบปลาทะเลเข้าครัวห่วงใยคนสาคร
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบปลาทะเลจำานวน 1,000 กิโลกรัม จาก คุณลุงฮะ - คุณป้า

สุวรรณ แสงสุขเอี่ยม “บริษัทชัยนาวี กรุ๊ป” เพื่อสนับสนุนครัวห่วงใยคนสาคร เนื่องในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจนายก
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รับมอบเตียงสนามจำานวน 50 เตียง
 นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบเตียงสนาม จากบริษัทบ้านสุข ดีไซน์แอนด์ลิฟวิ่ง จำากัด จำานวน 50 เตียง เพื่อนำา

ไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

รับมอบเตียงสนามจำานวน 110 เตียง
 นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร รับมอบเตียงสนาม จากบริษัทพาเนล พลัส จำากัด จำานวน 110 

เตียง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามหลวงพ่อมั่งมี ศีล 5 บ้านคลองสะพานดำา ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

รับมอบผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง

 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นากยกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง UHT ตรา 

“โทฟุซัง” จาก บริษัทโทฟุซัง จำากัด เพื่อส่งให้โรงพยาบาล

สนาม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคภายในสำานักงาน

 นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

และคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคภายในสำานักงาน 

จำานวน 1 ตัว จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรสาคร

วารสารสาครบุรี
ภารกิจนายก - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมแม่นำ้าท่าจีน หมู่ 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

ตัดหญ้าไหล่ทางถนนพื้นที่ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน

ขุดตักดินเสริมตลิ่งริมแม่นำ้าท่าจีน หมู่ 12 เชื่อมต่อ หมู่ 13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

ตัดหญ้าไหล่ทางถนน หมู่ 1, 2, 3, 5, 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานบริการสาธารณะ
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งานบริการสาธารณะ 



ขุดตักวัชพืช เศษขยะ และตะกอนเลน ในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ช่วงคอสะพานริมถนนพระราม 2 
บริเวณฝั่งวัดราษฎร์รังสรรค์และตลาดสดลีลา ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ

ตัดหญ้าภายในพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำาแพง อ.บ้านแพ้ว

ขุดตักวัชพืชในร่องระบายนำ้าภายในหมู่บ้านเคหะชุมชนมหาชัย และร่องระบายนำ้าริมถนนเอกชัย หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมืองฯ

ขุดตักวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนำ้า ในร่องระบายนำ้าริมถนนสายเจษฎา - สันดาบ หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ

วารสารสาครบุรี
งานบริการสาธารณะ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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งานบริการสาธารณะ 



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่3 เชื่อม หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ 2 เชื่อม ม.8 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว

ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - โครงสร้างพื้นฐาน

24

โครงสร้างพื้นฐาน



วารสารสาครบุรี
โครงสร้างพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

25

ปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์พร้อมปรับปรุงระบบระบายนำ้า สนามกีฬา จ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ

  ก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำานวน 2 แห่ง อ.เมืองฯ

ก่อสร้างกำาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ 5 ต.นาโคก อ.เมืองฯ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไหหลำา หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน

โครงสร้างพื้นฐาน
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