


พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

พระราชทานพระบรมราโชวาทแกขาราชการพลเรือน

เน่ืองในวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2564

"งานราชการน้ัน เปนงานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน 

ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอยูเปนปรกติ ตามสถานการณและกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ขาราชการทุกคนจึงตองทําความเขาใจงานในหนาท่ีของตนใหกระจางชัด และรูเทาทัน

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แลวปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองเหมาะสม โดยยึดม่ันแนวแน

อยูในเปาหมายของการปฏิบัติราชการ คือประโยชนสุขของประชาชน 

และความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ"

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันท่ี 19 มีนาคม พุทธศักราช 2564

"งานราชการน้ัน เปนงานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน 

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
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นายอภิชาต โพธ์ิถนอม 
รองนายก อบจ.สมุทรสาคร คนท่ี 1

นายจอม หงษเวียงจันทร
รองนายก อบจ.สมุทรสาคร คนท่ี 2

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร

นายนิรุธ ศรีนวลจันทร 
เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร

 นายสุรวัช เรืองศรี
เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร

 นายอิทธิศักด์ิ โตขํา
เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร

นายบรรจง สุทธิคมน 
ท่ีปรึกษานายก อบจ.สมุทรสาคร

 นายวินเอก นิมิตรปญญา
เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร



นายพงษศักด์ิ เติมสายทอง
ประธานสภาฯ

นายสมเกียรติ ปนเจริญ
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2

นายธัชชัย บุญชัยศรี
รองประธานสภาฯ คนท่ี 1
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นายบุญชู ปานสุวรรณ
เขตเลือกต้ังท่ี 1

นายศักด์ิชัย ต้ังวิทยโมไนย
เขตเลือกต้ังท่ี 2

นายฐิติพงษ เตละวาณิชย
เขตเลือกต้ังท่ี 3

นายเอกชัย ทองสวัสด์ิ
เขตเลือกต้ังท่ี 4

นายธนพันธ พังจุนันท
เขตเลือกต้ังท่ี 5

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สมาชิกสภาฯ อําเภอบ้านแพ้วสมาชิกสภาฯ อําเภอบ้านแพ้ว



นายธัชชัย บุญชัยศรี 
เขตเลือกต้ังท่ี 9

นายชัชวาล เขียวชม
เขตเลือกต้ังท่ี 10

นายพิสิฐ สุวรรณชัย
เขตเลือกต้ังท่ี 11

นายสุภาพ ดีกระจาง
เขตเลือกต้ังท่ี 12

นายสมชาย ดวงปน
เขตเลือกต้ังท่ี 13

นายสมสัก รอดทยอย 
เขตเลือกต้ังท่ี 14

นายวศินภัทร วรพัฒนโชคชัย
เขตเลือกต้ังท่ี 15

นายสมหมาย มวงกลม
เขตเลือกต้ังท่ี 16
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นายทองโปรด กล่ินนิล 
เขตเลือกต้ังท่ี 1

นายวิชัย งามกาละ 
เขตเลือกต้ังท่ี 2

นายประดิษฐ ทรงลักษณ 
เขตเลือกต้ังท่ี 3

นายประสิทธ์ิ จุนขจร
เขตเลือกต้ังท่ี 4

นายคํานึง ดิษฐเอม
เขตเลือกต้ังท่ี 5

นายกฤตกร แซเอ๊ียบ
เขตเลือกต้ังท่ี 6

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล
เขตเลือกต้ังท่ี 7

นายสมเกียรติ ปนเจริญ
เขตเลือกต้ังท่ี 8

สมาชิกสภาฯ อําเภอเมืองสมุทรสาครสมาชิกสภาฯ อําเภอเมืองสมุทรสาคร



นายบุญมี นิลถนอม
เขตเลือกต้ังท่ี 1

นายศรัณย ขวัญเมือง 
เขตเลือกต้ังท่ี 2

นายไรวินทร มีเจริญ
เขตเลือกต้ังท่ี 3

นายสมพงษ เรืองศรี
เขตเลือกต้ังท่ี 4

นายพหล ขําทอง
เขตเลือกต้ังท่ี 5

นายพงษศักด์ิ เติมสายทอง
เขตเลือกต้ังท่ี 6

นายธนวัฒน ทองโต
เขตเลือกต้ังท่ี 7

นายศุภวิชญ ขวัญบุญ
เขตเลือกต้ังท่ี 8

นายภาณุศักด์ิ คีรินทรภราดร
เขตเลือกต้ังท่ี 9
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สมาชิกสภาฯ อําเภอกระทุ่มแบนสมาชิกสภาฯ อําเภอกระทุ่มแบน



นายภาดล ศรีกระโทก
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นายภาดล ศรีกระโทก

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คนท่ี 2

นางสาวมนสิชา โฉมฉาย
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นายปุณณรัตน บริสุทธ์ินฤดม
เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด

นายจักรพงศ พานิช
ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

นางพรวรินทร วิเศษวัชรวงศ
ผอ.กองคลัง

นายปุณณรัตน บริสุทธ์ินฤดม
เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด  

รักษาราชการแทน 
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพูลศักด์ิ บุเกตุ
ผอ.กองชาง

นางปยฉัตร เกษรบัว
หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ 

รักษาราชการแทน
ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

นางสาวสินีปภา หงษภักดี
ผอ.กองการเจาหนาท่ี

นางสาวสินีปภา หงษภักดี
ผอ.กองการเจาหนาท่ี รักษาราชการแทน

ผอ.กองสาธารณสุข

วาง
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คนท่ี 1

วาง

หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการ
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครและสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร รวมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานการศึกษา และสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครข้ึน เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร

ไดเรียนรูประสบการณนอกหองเรียน มีทัศนคติที่ดีและกาวไกลในการดําเนินชีวิต สรางทางเลือกและโอกาสทางการศึกษา

เพ่ือประกอบอาชีพท่ีม่ันคง ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยจัดอบรม รุนท่ี 1 ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 ณ อบจ.สมุทรสาคร 

และรุนท่ี 2 ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบานปลองเหล่ียม
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1 พฤศจิกายน 2564 รวมทําบุญตักบาตร เน่ืองในวันองคการบริหารสวนจังหวัด

ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร

13 เมษายน 2564 รวมทําบุญตักบาตร เน่ืองในวันสงกรานต เพ่ืออนุรักษ

และสืบสานประเพณีสงกรานตของไทย ตามหลักว ิถ ีช ีว ิตใหม 

(New Normal) ณ เทศบาลนครสมุทรสาคร

5 ธันวาคม 2564 รวมทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลเนื่องใน

วันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เขารับโลเกียรติคุณผูขับเคล่ือนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 

โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5” ประจําป 2564 จากพระพรหมเสนาบดี ประธานที่ปรึกษา

โครงการฯ หมูบานรักษาศีล 5 ณ หมูบานทากระบือ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

กิจกรรมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมกิจกรรมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม

รับโล่เกียรติคุณผู้ขับเคล่ือนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"รับโล่เกียรติคุณผู้ขับเคล่ือนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
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 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟารม” จํานวน 200,000 โดส

จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และจัดซื้อวัคซีนโมเดอรนา จํานวน 15,000 โดส จากสภากาชาดไทย เพื่อใหบริการกับ

ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

       มอบเงินอุดหนุนโรงพยาบาลกระทุมแบน
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การใหบริการผู ปวยใน เพื ่อรองรับผู ติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนจํานวน
10,000,000 บาท

จัดหาวัคซีนทางเลือกเพ่ือฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครจัดหาวัคซีนทางเลือกเพ่ือฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

มอบเงินอุดหนุนโรงพยาบาลมอบเงินอุดหนุนโรงพยาบาล

       มอบเงินอุดหนุนโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการการแพทยฉ ุกเฉ ินโรงพยาบาล
สมุทรสาคร  เปนจํานวนเงิน 6,859,100 บาท
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        องคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร รวมกับโรงพยาบาล

สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุมแบน

และโรงพยาบาลบานแพว ไดจัด

ก ิจกรรม “เดลิเวอร ี ่ฟาร มสุข”

โดยออกฉีดว ัคซีน“ซิโนฟารม” 

ใหกับผูปวยติดเตียงที่ไมสามารถ

เดินทางไปรับวัคซีนตามจุดบริการ

ที่กําหนดไวได

ให้บริการฉีดวัคซีน “เดลิเวอร่ีฟาร์มสุข” สําหรับผู้ป่วยติดเตียงให้บริการฉีดวัคซีน “เดลิเวอร่ีฟาร์มสุข” สําหรับผู้ป่วยติดเตียง
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 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดเปดใหจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟารม” ผานทาง www.สาครรวมใจ.com  

จํานวน 100,000 คน และไดจัดเจาหนาที่ไปรวมใหบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุมแบน 

และโรงพยาบาลบานแพว ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยมีศูนยฉีดวัคซีนดังนี้

 1. หางแลนดมารค และหางเซ็นทรัลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร

 2. โรงพยาบาลกระทุมแบน และวัดดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 

 3. หอประชุมอําเภอบานแพว และวัดหลักส่ีราษฎรสโมสร  อําเภอบานแพว 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร

ให้บริการฉีดวัคซีนทั้ง 3 อําเภอให้บริการฉีดวัคซีนทั้ง 3 อําเภอ
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อําเภอบ้านแพ้ว

อําเภอกระทุ่มแบน
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 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดสนับสนุนพ้ืนท่ี

สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือจัดต้ังศูนยหวงใยคนสาคร แหงท่ี 1 

เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไดจัดเตรียมสถานท่ี รวมถึงระบบ

การรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยไดรับความรวมมือ

จากหลายภาคสวนในการจัดต้ังและบริหารศูนยฯ เพ่ือใหบริการ

ประชาชนผูติดเช้ือ COVID-19 ท่ีมีอาการไมรุนแรง

จัดต้ัง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งท่ี 1”จัดต้ัง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งท่ี 1”
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 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดดําเนินการจัด

ตั้งศูนยหวงใยคนสาครแหงที่ 14 เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการปองกัน

และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร

รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรสหกรณการเกษตรบานแพว 

ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร โดยไดจัดเตรียมสถานท่ี

รวมถึงระบบการรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดย

ไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวนในการจัดต้ังและบริหารศูนยฯ

เพ่ือใหบริการประชาชนผูติดเช้ือ COVID-19 ท่ีมีอาการไมรุนแรง

จัดต้ัง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งท่ี 14”จัดต้ัง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งท่ี 14”
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รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (สอน.) รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (สอน.) 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)

 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครรับการตรวจประเมินความพรอม เพื่อรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (สอน.) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ”

ทั้งนี้มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 36 แหง และสถานีอนามัยฯ 1 แหง ที่ประสงคจะยายมาสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร



 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร นําทีมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เขาเยี่ยมใหกําลังใจเจาหนาที่

ท่ีปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือจะไดปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดีย่ิงข้ึน ณ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลตาง ๆ ท่ีประสงคจะยายมาสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
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“เบญจรงคดอนไกดี”
 หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ต.ดอนไกดี อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ชุมชนทองเท่ียวท่ี

สืบสานภูมิปญญาของศิลปะไทย ผานลายเสนอันวิจิตร และสีสันอันสวยงาม มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว ทําใหในป พ.ศ.2546 เครื ่องเบญจรงคที ่นี ่ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ไดรับรางวัลสินคา OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสมุทรสาคร

“ลําใยพวงทองบานแพว”
ลําไยพวงทองบานแพว นับเปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical 

Indication : GI) ของดีของจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเกิดจากความพยายามในการแกปญหา

ราคาสินคาเกษตรตกต่ําของชาวสมุทรสาคร ใชภูมิปญญาเกษตรกรพ้ืนบาน ผสานเขากับ

การตอยอดองคความรูท่ีส่ังสม บมเพาะ และพัฒนาอยางตอเน่ืองมานับสิบปจนไดลําไย

พวงทองนอกฤดู ท่ีมีรสชาติอรอย หวานกรอบ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว และสินค้าโอทอปส่งเสริมการท่องเท่ียว และสินค้าโอทอป
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โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน/กําแพงกันดิน

ท่ี ช่ือโครงการ วงเงินท่ีทําสัญญา (บาท)

1 ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 3 
ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน 

 8,617,000

2 ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายคลองเขตเมือง 
หมู่ที่ 6,2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร 

 34,464,400

3 ก่อสร้างเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางนํ้าจืด หมู่ท่ี 1,4 
ต.บางนํ้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร 

 268,066

4 กอสรางเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎรเจริญสุข 
หมูที่ 7 ต.บานเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร 

 29,600,000

5 กอสรางเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง (ระยะท่ี 2) 
หมูท่ี 2,5 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร 

 24,760,000

6 กอสรางเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร-หลักส่ี 
(คลองอเนกนิกร) (ระยะท่ี 2) หมูท่ี 6,5 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว 

 3,750,000

7 กอสรางเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมูท่ี 6 ต.ยกกระบัตร
อ.บานแพว  

 8,521,000

8 กอสรางเข่ือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหม่ืนปรารมภ หมูท่ี 12 
ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน

5,572,000

9 กอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนลูกรังบานปลายนา
เลียบคลองบุญเลง หมูท่ี 5 ต.เกษตรพัฒนา อ.บานแพว

6,100,000

10 กอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองหนองรี 
หมูท่ี 2 ต.ดอนไกดี อ.กระทุมแบน

9,960,000

11 กอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมูท่ี 5 
ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร

16,200,000
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โครงสร้างพ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน



ท่ี ช่ือโครงการ วงเงินท่ีทําสัญญา (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปลองเหลี่ยม 1 หมูที่ 1 ต.ทาไม 
อ.กระทุมแบน

 15,770,000 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน-หลักหน่ึง เลียบคลองชลประทาน 
หมูที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บานแพว

 12,314,000 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมูที่ 9 ต.สวนหลวง
อ.กระทุมแบน

 14,720,236 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมูท่ี 7,10 ต.บานแพว
เช่ือมหมูท่ี 3 ต.หลักสอง อ.บานแพว

 7,410,000 

5 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา 
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร

 5,426,000 

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 3 เชื่อมหมูที ่ 1 ต.บางโทรัด 
อ.เมืองสมุทรสาคร  (ถนนเอกชัย-คลองซ่ือ)

 12,590,000 

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไหหลํา หมูท่ี 2 ต.ทาเสา 
อ.กระทุมแบน

 24,430,000 

8 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที ่ 1,2 
ต.บางหญาแพรก เช่ือมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร

 5,425,000 

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนารวมใจ หมูที ่ 9 ต.บางยาง
อ.กระทุมแบน

 2,680,000 

10 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมูท่ี 2 เช่ือม 
หมูท่ี 8 ต.หนองบัว อ.บานแพว 

 3,750,000

11 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย 
อ.เมืองสมุทรสาคร

 12,780,000 

12 ซอมสรางผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู ที ่ 4,5 ต.นาโคก 
อ.เมืองสมุทรสาคร

 12,010,000 

28

โครงการก่อสร้างถนน

โครงสร้างพ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน
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 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ลงพ้ืนท่ีติดตาม รับฟง แกไขปญหา และบริหารจัดการน้ํา เพ่ือปองกันน้ําทวม  

นํ้าเค็มรุกลํ้าพื้นที่การเกษตร พรอมทั้งสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการเสริมคันดินกั้นนํ้า และเคร่ืองสูบน้ําเพ่ือชวยระบายน้ําออก 

ในชวงท่ีมีปริมาณน้ําเยอะ เพ่ือลดปญหาน้ําลนตล่ิง และเขาทวมบานเรือนประชาชน

30

การบริหารจัดการน้ําการบริหารจัดการน้ํา
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ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําในพ้ืนท่ีต่างๆติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําในพ้ืนท่ีต่างๆ

หมูที่ 8 ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบนหมูที่ 8 ต.หนองนกไข อ.กระทุมแบน

ประตูระบายน้ําคลองเกตุม ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาครประตูระบายน้ําคลองเกตุม ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร

หมูที่ 8 ต.ทาไม อ.กระทุมแบนหมูที่ 8 ต.ทาไม อ.กระทุมแบน



32

กําจัดวัชพืชตามคลองต่างๆกําจัดวัชพืชตามคลองต่างๆ

เสริมคันดินก้ันน้ําริมแม่น้ําท่าจีน หมู่ท่ี 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้วเสริมคันดินก้ันน้ําริมแม่น้ําท่าจีน หมู่ท่ี 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว
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รับฟังความคิดเห็น กรณีน้ําเค็มรุกล้ําพ้ืนท่ีทําการเกษตร ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบนรับฟังความคิดเห็น กรณีน้ําเค็มรุกล้ําพ้ืนท่ีทําการเกษตร ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบความชวยเหลือในเบื้องตนใหแกผูประสบเหตุไฟไหม

บานเรือน รานคา จํานวน 28 ราย และสํารวจความเสียหาย เพื่อหาแนวทางใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน

ที่เกิดขึ้น ณ ตลาดริมนํ้ารอยปบานแพว ต.บานแพว อ.บานแพว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
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ส่งเสริมการท่องเท่ียว ผ่านเฟซบุ๊กของ อบจ.สมุทรสาครส่งเสริมการท่องเท่ียว ผ่านเฟซบุ๊กของ อบจ.สมุทรสาคร



 ดําเนินการปรับปรุงลูว่ิงสนามกีฬาเปนยางสังเคราะหผสมยางพาราธรรมชาติ และปรับปรุงสนามหญาของสนามฟุตบอล

พรอมทําพื้นลานเตนแอโรบิคใหม
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 ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
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พิธีเปิดการใช้ลู่ว่ิงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครพิธีเปิดการใช้ลู่ว่ิงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีเปดการใชลูว่ิงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ี

ออกกําลังกาย และมีการสาธิตการใชเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) 

เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565
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โครงการเสริมสร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโครงการเสริมสร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดจัดทําโครงการเสริมสรางจิตสํานึกฯ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและความรู

ดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน และบุคลากรในสังกัดในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน เพื่อรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชน ชวยกันคัดแยกขยะของเสียอันตรายชุมชน และนําไปกําจัดดวยวิธีการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
อันจะสงผลดีโดยตรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอมของจังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2565 ณ ศูนยเคร่ืองจักรกล อบจ.สมุทรสาคร
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน



 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม "สวนสมุนไพร ตานภัยโควิด-19" เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรู

เผยแพรการใชประโยชนของสมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพและปองกันโรค เสริมสรางความรวมมือรวมใจใน

การอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ศูนยเครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร
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กิิจกรรม “สวนสมุนไพร ต้้านภัยโควิิด-19”กิิจกรรม “สวนสมุนไพร ต้้านภัยโควิิด-19”



 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม "ปลอยพันธุสัตวนํ้า" เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 
โดยไดมีการปลอยพันธปุลา จํานวน 600,000 ตัว เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ณ ทาน้ําโรงเรียนดําเนินสะดวก ต.สวนสม อ.บานแพว
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กิิจกรรม “ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ํา”กิิจกรรม “ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ํา”
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 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร พรอมสมาชิกสภาฯ เขารับฟงการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการย่ืนบัญชีทรัพยสินและ

หน้ีสินของเจาหนาท่ีของรัฐตอคณะกรรมการ ป.ป.ช เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร

 สมาชิกสภาฯ  เขาอบรม “การประชุมสภาทองถ่ิน ในบทบาทประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน” 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร

การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ชการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหนาสวนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร รวมประกาศเจตนารมณ

ตอตานคอรรัปชั่นสากล เนื่องในวันตอตานคอรรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ อบจ.สมุทรสาคร

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากลกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล

อบรม “การประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถิ่น”อบรม “การประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถิ่น”
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 อุทยานการเรียนรูสมุทรสาคร (SK Park) ไดรับเลือกใหเปนโครงการ 1 จังหวัด 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1 โครงการตนแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื ่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกท้ังเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงการตนแบบ สําหรับชุมชน/หมูบาน ในการเรียนรู

และพัฒนาอยางยั ่งยืน 

โครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯโครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ



สรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 ประจําปี พ.ศ.2564 ประจําปี พ.ศ.2564

มีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 8 คร้ัง ดังน้ี

การประชุมสมัยสามัญ

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร คร้ังแรก ประจําป 2564 วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 1 ประจําป 2564 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 2 ประจําป 2564 วันท่ี 15 มีนาคม 2564

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2564 วันท่ี 9 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจําป 2564 วันท่ี 23 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ประจําป 2564 วันท่ี 15 กันยายน 2564

การประชุมสมัยวิสามัญ

 การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2564 วันท่ี 21 มิถุนายน 2564

 การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2564 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

เปนเคร่ืองมือในเชิงบวกท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรค

เปรียบเสมือนเคร่ืองมือตรวจสุขภาพองคกรประจําปโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะ และปญหา

การดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร 

 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดรับโลรางวัลเกียรติยศ

ระดับดีเยี ่ยม AA โดยไดรับคะแนนรอยละ 98.60 และรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับหนวยงานภาครัฐที่มี

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2564 

46

ä´ŒÃÑº¤Ðá¹¹ÃŒÍÂÅÐ 98.60 ÃÐ´Ñº ´ÕàÂÕèÂÁ AA

อบจ.สมุทรสาคร รับรางวัล ITA Awards 2021อบจ.สมุทรสาคร รับรางวัล ITA Awards 2021
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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
ประจําปีงบประมาณ 2564ประจําปีงบประมาณ 2564



รายงานผลปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานผลปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด้านรายรับจริง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564ด้านรายรับจริง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
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หมวดภาษีอากร 72,756,504.65 บาท คิดเปน 7.21 %

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 2,002,756.94 บาท คิดเปน 0.20 %

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 20,600,888.15 บาท คิดเปน 2.04 %

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  3,182,554.75 บาท คิดเปน 0.31 %

หมวดรายไดจากทุน 133,250.00 บาท คิดเปน 0.01 %

หมวดภาษีจัดสรร 726,753,754.55 บาท คิดเปน 71.98 %

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 164,945,000.00 บาท คิดเปน 16.34 %

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 19,322,044.00 บาท คิดเปน 1.91 %

รวมรายรับจริง 1,009,696,753.04 บาท



รายงานผลปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานผลปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด้านรายจ่ายจริง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564ด้านรายจ่ายจริง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
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แผนงานบริหารท่ัวไป 98,555,959.73 บาท คิดเปน 13.73 %

แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,011,124.20 บาท คิดเปน 0.28 %

แผนงานการศึกษา 133,360,011.36 บาท คิดเปน 18.58 %

แผนงานสาธารณสุข 55,542,734.06 บาท คิดเปน 7.74 %

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,415.00 บาท คิดเปน 0.0003 %

แผนงานเคหะชุมชน 300,346,882.00 บาท คิดเปน 41.84 %

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,945,036.99 บาท คิดเปน 0.55 %

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 36,790,962.26 บาท คิดเปน 5.12 %

แผนงานงบกลาง 67,992,435.40 บาท คิดเปน 9.47 %

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 19,322,044.00 บาท คิดเปน 2.69 %

รวมรายจายจริง 717,869,605.00 บาท



องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการตางๆ ดังน้ี
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เงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564เงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  โครงการสรางอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  25,787,000 บาท

  โครงการสงเสริมสนบัสนนุการจดัการศึกษาประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จํานวน 44 อัตรา

 5,114,560 บาท

  โครงการจางบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จํานวน 65 อัตรา

 10,676,250 บาท

  โครงการจางบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 56 อัตรา

 9,198,000 บาท

 โครงการพฒันาหองปฏิบติัการเรยีนรูภาษาองักฤษ โรงเรยีนสมุทรสาครวทิยาลยั 1,976,652 บาท

  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงเรียนกุศลวิทยา  741,710 บาท

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย  449,820 บาท

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา โรงเรียนบานบางนํ้าจืด 934,900 บาท

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม  418,600 บาท
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เงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564เงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 มอบเงินอุดหนุน อบต.อําแพง ตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสรางหอถัง คสล. หมูท่ี 5 และ 6 

  ต.อําแพง อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร จํานวน 3,643,000 บาท

 มอบเงินอุดหนุน เทศบาลตําบลหลักหา ตามโครงการปรับปรุงสะพานขามคลองระบายน้ําชลประทาน D4 

ถนนสายยกกระบัตร-หลักส่ี หมูท่ี 4 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร จํานวน 12,672,000 บาท

 มอบเงินอุดหนุน อบต.บางยาง ตามโครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมกอสรางหอถัง คสล. หมูท่ี 10 ต.บางยาง 

อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร จํานวน 1,266,000 บาท




