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นายก อบจ.พบประชาชน
		
มอบเงินอุดหนุน				
โครงสร้างพื้นฐาน			
อบจ.รักษ์สุขภาพ				
อบจ.สมุทรสาครพาเที่ยว			
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับวารสารสาครบุรี ฉบับที่
79 ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาคร ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
วารสารสาครบุรี ฉบับนี้ ได้น�ำเสนอกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ว่าจะเป็น ผลของการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เช่น การสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาคร ที่ 1 (โรงพยาบาลสนาม) การมอบเงิน
อุดหนุนให้แก่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มาตรการการป้องกันต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจของ
นายก อบจ.สมุทรสาคร ที่ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริง
สุดท้ายนี้ ผมขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรัดกุมต่อเนื่อง และท่านสามารถติดตามสาระ
ดี ๆ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook : อบจ.สมุทรสาคร, เวบไซต์
http://www.samutsakhonpao.go.th สวัสดีครับ
						
						

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม
บรรณาธิการ

ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต อ.เมืองสมุทรสาคร
นายทองโปรด กลิ่นนิล		
นายวิชัย งามกาละ
นายประดิษฐ์ ทรงลักษณ์		
นายประสิทธิ์ จุ่นขจร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายค�ำนึง ดิษฐเอม		
นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ
กองบรรณาธิการ
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม
นางขนิษฐา พรเกียรติกุล		
นายเกียรติ ปิ่นเจริญ
นางสาวมนสิชา โฉมฉาย		
นายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1
นายธัชชัย บุญชัยศรี		
นายชัชวาล เขียวชม
นางปิยฉัตร เกษรบัว		
นางพรวรินทร์ วิเศษวัชรวงศ์ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
นายพิสิฐ สุวรรณชัย		
นายสุภาพ ดีกระจ่าง
นายพูลศักดิ์ บุเกตุ		
นางสาวสินีปภา หงส์ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2
นายสมชาย ด้วงปั้น		
นายสมสัก รอดทยอย
นายจักรพงศ์ พานิช		
นางศิริวรรณ ชนะวงษ์
นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง
นายวศินภัทร์ วรพัฒน์โชคชัย
นายสมหมาย ม่วงกลม
นางสาวริญญารัตน์ ภาณุเมศ
นายภรศิษฐ์ อรรถบลยุคล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1
ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต อ.กระทุ่มแบน
นายกิตติภพ ยิ้มเจริญ
นายธัชชัย บุญชัยศรี
นายศรัณย์ ขวัญเมือง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบจ.สมุทรสาคร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2 นายบุญมี นิลถนอม		
นายไรวินทร์ มีเจริญ		
นายสมพงษ์ เรืองศรี
http://www.oic.go.th/INFOCENTER20/2056/
นายบรรจง สุทธิคมน์
นายพหล ข�ำทอง		
นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายธนวัฒน์ ทองโต		
นายศุภวิชญ์ ขวัญบุญ
นายนิรุธ ศรีนวลจันทร์
นายภาณุศักดิ์ คีรินทร์ภราดร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต อ.บ้านแพ้ว
นายวินเอก นิมิตรปัญญา
นายบุญชู ปานสุวรรณ		
นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์		
นายเอกชัย ทองสวัสดิ์
นายอิทธิศักดิ์ โตข�ำ
นายธนพันธ์ พังจุนันท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายสุรวัช เรืองศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”
ณ สำ�นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร
เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ลานสาคร
บุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2564

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก
คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาคร
บุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2564

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.
สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการพลเรือน ประจำ�ปี พ.ศ.
2564 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - เฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่นจังหวัดสมุทรสาคร

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครเป็นวันแรก หลัง กกต.มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายนามคณะผู้บริหาร ดังนี้

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นายบรรจง สุทธิคมน์
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวินเอก นิมิตรปัญญา
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายนิรุธ ศรีนวลจันทร์
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอิทธิศักดิ์ โตขำ�
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรวัช เรืองศรี
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง
ประธานสภาฯ

นายธัชชัย บุญชัยศรี
รองประธานสภาฯ คนที่ 1

นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ
รองประธานสภาฯ คนที่ 2

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำ�เภอกระทุ่มแบน

นายบุญมี นิลถนอม
เขตที่ 1

นายศรัณย์ ขวัญเมือง
เขตที่ 2

นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง
เขตที่ 6

นายไรวินทร์ มีเจริญ		
เขตที่ 3

นายธนวัฒน์ ทองโต
เขตที่ 7

นายสมพงษ์ เรืองศรี
เขตที่ 4

นายศุภวิชญ์ ขวัญบุญ
เขตที่ 8

นายพหล ขำ�ทอง
เขตที่ 5

นายภาณุศักดิ์ คีรินทร์ภราดร
เขตที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำ�เภอบ้านแพ้ว

นายบุญชู ปานสุวรรณ
เขตที่ 1

นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย
เขตที่ 2

วารสารสาครบุรี
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นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์
เขตที่ 3

นายเอกชัย ทองสวัสดิ์
เขตที่ 4

นายธนพันธ์ พังจุนันท์
เขตที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร

นายทองโปรด กลิ่นนิล
เขตที่ 1

นายวิชัย งามกาละ
เขตที่ 2

นายประดิษฐ์ ทรงลักษณ์
เขตที่ 3

นายคำ�นึง ดิษฐเอม
เขตที่ 5

นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ
เขตที่ 6

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล
เขตที่ 7

นายธัชชัย บุญชัยศรี
เขตที่ 9

นายชัชวาล เขียวชม		
เขตที่ 10

นายสมชาย ด้วงปั้น
เขตที่ 13

นายสมสัก รอดทยอย
เขตที่ 14

นายประสิทธิ์ จุ่นขจร
เขตที่ 4

นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ		
เขตที่ 8

นายพิสิฐ สุวรรณชัย
เขตที่ 11

นายวศินภัทร์ วรพัฒน์โชคชัย
เขตที่ 15

นายสุภาพ ดีกระจ่าง
เขตที่ 12

นายสมหมาย ม่วงกลม
เขตที่ 16

9

วารสารสาครบุรี

กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดย
มีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือทุกภาคส่วน
ในการป้องกัน ควบคุม รักษา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนโยบาย
ด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 1.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 3.ด้านเศรษฐกิจและส่ง
เสริมอาชีพ 4.ด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 5.ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 6.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร พร้อมทั้งได้มีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

วารสารสาครบุรี
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ อบจ.

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำ�
คณะสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟัง การบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมี นายนพพล ห่วงทอง เจ้า
พนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำ�นาญการ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง
ประชุมสาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564

อบรม “การประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น”

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เปิด
กิจกรรม “การประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ
ฝึกอบรมของสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ชั้น 4) อบจ.สมุทรสาคร
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กิจกรรม/โครงการ อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

มอบเงินอุดหนุนให้กับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยใน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มอบเงินอุดหนุนให้กับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยใน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร
จำ�นวน 13,823,950 บาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยทางโรงพยาบาลนครท่าฉลอม อ.เมืองฯ ได้จัดทำ�หอผู้ป่วยสาครรวมใจ
เสร็จเรียบร้อยและให้บริการรักษากับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วารสารสาครบุรี
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจผู้บริหาร

เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe pump)

เครื่องช่วยหายใจใช้กับเด็ก ผู้ใหญ่

เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

เครื่องผลิตน้ำ�บริสุทธิ์สำ�หรับฟอกเลือด ชนิดเคลื่อนที่ แบบ 2 หัวจ่าย

เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล

เตียงไฟฟ้า
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ภารกิจผู้บริหาร - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 (โรงพยาบาลสนาม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้สนับสนุนพื้นที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
แห่งที่ 1 (โรงพยาบาลสนาม)” และได้จัดเตรียมสถานที่ให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดให้บริการรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

วารสารสาครบุรี
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจผู้บริหาร

หลังจากที่จังหวัดสมุทรสาครมีจำ�นวนผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ปิด “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1” (โรงพยาบาลสนาม) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และทำ�การ
พ่นน้ำ�ยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามจุดต่าง ๆ ของสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และได้เร่งดำ�เนินการรื้อ
ถอน ปรับปรุง ซ่อมแซม และเตรียมความพร้อมสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้สนาม
กีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุด
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ภารกิจผู้บริหาร - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ติดตามดูการจัดการน้ำ�
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามดูการปล่อยน้ำ� จากเขื่อน
แม่กลองผ่านคลองชลประทาน 6 ขวา 5 ซ้าย และคลอง 7 ขวา 5 ซ้าย ต.โพรงมะเดื่อ โครงการ
ชลประทานนครปฐมให้ไหลลงสู่คลองกลาง คลองท่าผา-บางแก้ว คลองจินดาและคลองอื่นๆ ใน
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ�ท่าจีน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาว จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ที่
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ�ในการทำ�เกษตร
ช่วงฤดูแล้ง โดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ�
ปลายคลองจินดา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ�ใน
คลองจินดาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาว
อ.สามพราน จ.นครปฐม อ.บ้านแพ้ว
และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ที่
ขาดแคลนน้ำ�ในการทำ�เกษตร

สำ�รวจประตูน้ำ�คลองต่างๆ
นายก อบจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่
สำ�รวจประตูน้ำ�คลองต่างๆในพื้นที่เทศบาล
นครสมุทรสาคร เช่นคลองลัดป้อม คลองยม
คลองจาก เป็นต้น เพื่อตรวจดูสภาพและ
รับทราบปัญหาต่างๆของการระบายน้ำ�ของ
แต่ละคลองเพื่อที่จะร่วมมือกับทางเทศบาล
นครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ�

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.
สมุทรสาคร และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม
ดูความเรียบร้อยของการเปิดเรียนวันแรกของ
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และโรงเรียน
บ้านปล่องเหลี่ยม ที่เป็นโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รับฟังความคิดเห็น ของผู้ใช้สนามกีฬาฯ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
สมุทรสาคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของตัวแทนประชาชนผู้ใช้สนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร ในการออกกำ�ลังกาย เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2564

วารสารสาครบุรี
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - นายก อบจ.พบประชาชน

ร่วมหารือกับตัวแทนของชลประทาน และประชาชน ต.สวนส้ม
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมหารือกับชาวบ้าน ต.สวนส้ม ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
อาคารของประตูน้ำ�คลองบางยางเก่าชำ�รุดทำ�ให้น้ำ�เค็มรั่วไหลเข้าไปด้านในคลองบางยางเก่า ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถใช้
น้ำ�ทำ�การเกษตรได้

ให้กำ�ลังใจบุคลากร รพ.กระทุ่มแบน
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก
อบจ.สมุทรสาคร นำ�ผัดไทมามอบให้กำ�ลัง
ใจบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19
ให้กับประชาชน ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร

ดูแลการตักขยะ และเศษวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ�
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำ�รถแม็คโคร มาตักขยะและเศษวัชพืชจำ�นวน
มากที่กีดขวางทางน้ำ�ออก บริเวณคลองแม่น้ำ�
สมุทรสาครสายเก่า หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย เพื่อ
เปิดทางน้ำ�ให้ไหลได้สะดวก และลดการสะสม
ของขยะทางน้ำ�ที่ทำ�ให้เกิดน้ำ�เน่าเสีย และปัญหา
กลิ่นเหม็น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ลงพื้นที่บริเวณ หมู่บ้านสิวารัตน์ และ ชุมชนเคหะ ถ.เอกชัย
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.
สมุทรสาคร ลงพื้นที่บริเวณ หมู่บ้านสิวารัตน์
และ ชุมชนเคหะ ถ.เอกชัย ต.นาดี เนื่องจาก
ฝนตกหนักทำ�ให้น้ำ�ท่วมขัง เป็นอุปสรรคให้กับ
ชาวบ้านที่อยู่อาศัยและสัญจรไปมา เบื้องต้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะส่ง
เครื่องจักร มานำ�สิ่งกีดขวางทางน้ำ�ออก เพื่อ
ให้ระบายน้ำ�ได้ดียิ่งขึ้น
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นายก อบจ.พบประชาชน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำ�รวจแห่งชาติ

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติตำ�รวจแห่งชาติ ระหว่างตำ�รวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนระหว่าง อบจ.สมุทรสาคร กับ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร กับ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - นายก อบจ.พบประชาชน

รับมอบถังเก็บน้ำ� 2,000 ลิตร

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบถังเก็บน้ำ� 2,000 ลิตร จำ�นวน 14 ใบ จากกลุ่มบริษัท
ธรรมสรณ์ และมอบต่อให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาคร ศูนย์ที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 (โรงพยาบาลสนาม)

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สุมทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 (โรงพยาบาลสนาม)
เป็นอาคารพักผู้ป่วยแบบ Prefabrication มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง และจุดพักเจ้าหน้าที่ มูลค่าโครงการ 11 ล้าน
บาท ณ บริเวณที่ดิน 49 ไร่ (อนุเคราะห์สถานที่ก่อสร้าง โดย คุณแม่เง็กเน้ย ศิริชัยเอกวัฒน์) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

พิธีปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 7 อบต.ท่าทราย (โรงพยาบาลสนาม)

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 7 อบต.ท่าทราย (โรงพยาบาล
สนาม) ณ อบต.ท่าทราย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
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นายก อบจ.พบประชาชน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ�ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
ทางน้ำ�ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ประชุมผังน้ำ�

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมผังน้ำ� โครงการจัดทำ�ผังน้ำ� ลุ่มน้ำ�สะแกกรัง ป่าสัก
เจ้าพระยา ท่าจีน เพื่อนำ�เสนอร่างผังน้ำ� ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ หอประชุม
อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

พิธีทำ�บุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณวงเวียนน้ำ�พุ
(หน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร) เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ตามหลักวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - นายก อบจ.พบประชาชน

มอบเงินอุดหนุน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินอุดหนุนประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

2. องค์การบริหารส่วนตำ�บลอำ�แพง จำ�นวน 3,643,000
1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จำ�นวน 25,787,000
บาท เพื่อจัดทำ�โครงการสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด บาท เพื่อจัดทำ�โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถัง คสล.
ณ หมูท่ ี่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.อำ�แพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
4,000 ตารางเมตร

4. โรงเรียนกุศลวิทยา จำ�นวน 741,710 บาท เพื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางยาง จำ�นวน 1,266,000
บาท เพื่อจัดทำ�โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถัง จัดทำ�โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คสล. หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

6. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จำ�นวนเงิน
5. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จำ�นวน 449,820
418,600
บาท เพื่อจัดทำ�โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
บาท เพื่อจัดทำ�โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
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มอบเงินอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5,7,8 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว ปริมาณงาน 100%

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพระราม 2 - เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 4 ต.นาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ

ซ่อมสร้างผิวจราจร (ถนน รพช.4007) บ้านปากบ่อ - บ้านรวมเจริญ ม.4 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองพานหมอน หมู่ที่ 3,4 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองชูกั๊ง ม.3 (บ้านคลองโรงปูน) ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อ ม.6 ต.นาดี อ.เมืองฯ ถึง หมู่ที่.4,5,6 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน – หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ
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โครงสร้างพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

25

วารสารสาครบุรี

อบจ.รักษ์สุขภาพ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

พบกันอีกครั้งกับ อบจ.พาเที่ยว ในฉบับนี้ท่านอุดม ไกร
วัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร (นายกแต/ปลัดแต) จะพา
เราไปชมหมู่บ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ชุมชนที่มีวิถีการด�ำเนินวิถีชีวิตอยู่บนเส้นทางของหัตถศิลป์ โดย
ต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน จนกลายเป็นชุมชนที่
ผลิต “เครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดี” หัตถศิลป์เปี่ยมคุณค่า มีความ
สวยงามอันเลื่องชื่อ จนก้าวสู่การเป็นสินค้าส่งออกคุณภาพ
เยี่ยม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงทางศิลปหัตถกรรม
ให้แก่ประเทศ นายกแต ได้พาเราชมเครื่องเบญจรงค์ของชาวชุมชนดอนไก่ดี ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของหมู่บ้านดอน
ไก่ดีเอง เป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ที่ได้มีโอกาสพบเห็น อีกทั้งผลงานของสมาชิกแต่ละบ้านทั้งยังมีอัตลักษณ์ของตนเองที่แตก
ต่างกันอีกด้วย ซึ่งนายกแตได้พาเราไปดูผลงานของอุไรเบญจรงค์ก่อนเป็นอันดับแรก ผลงานของบ้านคุณอุไร นั้นจะมี
เอกลักษณ์โดดเด่นในด้านลวดลายแบบโบราณในสมัยรัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีความวิจิตรงดงาม และ

ปรานีตอย่างมาก เช่น ลายเบญจมาศ ลายจักรี ลายกุหลาบ ลายบัวสมเด็จ ลายประจ�ำยาม ลายวิเชียรเยนทร์
ต่อมา นายกแตได้พาเราเดินชมความสวยงามของถนนในหมู่บ้านที่ประดับด้วยเบญจรงค์ไปตลอดทาง เพื่อไปชมผลงาน
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ของบ้านปานรดาเบญจรงค์ ซึ่งผลงานจะมีจุดเด่นที่ลวดลายนกยูงอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ที่คุณปานรดาเล่าให้ฟังว่า ลายนกยูงนี้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
ประกวดออกแบบลายด้วย และยังมีลายสัตว์สวยงามอีกมากมาย เช่น นก ปลาจุม
พรวด โลมา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผลงานที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยอีกหลาก
หลาย เช่น เครื่องประดับเบญจรงค์ และล�ำโพงเบญจรงค์
หลังจากนั้น นายกแตก็พาเราไปชมพิพิธภัณฑ์เบญจรงค์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งตั้ง
อยู่ที่ชั้น 2 ของบ้านแดงเบญจรงค์ และมีสิ่งที่น่าสนใจ รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ
ของการเป็นหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของคนที่นี่
อีกด้วย ในด้านผลงานของ
คุณแดงนั้น มีความผสม
ผสานกั บ เทคนิ ค การตอบ
สนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาด ผลิตเป็นเครื่องใช้
เครื่ อ งประดั บ บ้ า นอั น หลาก
หลาย ทั้งนาฬิกา จานประดับ
รูปหล่อ 3 มิติ แก้วดริปกาแฟ
อีกทั้งยังมีเครื่องเบญจรงค์ที่
เคลือบด้วยทองค�ำแท้ และ
ทองค�ำขาวแท้อีกด้วย ฯลฯ
และสุดท้าย นายกแต
ได้พาเราเดินผ่านทางเดินที่
ร่ ม รื่ น ราวกั บ เป็ น อุ โ มงค์
ต ้ น ไ ม ้ ไ ป ดู ผ ล ง า น ข อ ง
บ้านหนูเล็กเบญจรงค์กันต่อ ผลงานของที่นี่นั้นเน้นไปที่ลวดลายวิจิตรอันละเอียดลออ มีรายละเอียดมากพอ ๆ กับความ
สวยงาม โดยจุดเด่นอยู่ที่ลวดลายซึ่งบอกเล่าเรื่องราว วัฒนธรรม รวมถึงวรรณคดีไทย ประหนึ่งเป็นหนังสือภาพที่ถูกเขียน
โดยจิตกรในต�ำนาน คุณหนูเล็กบอกกับเราว่า ผลงานแต่ละชิ้นนั้นกว่าจะเสร็จก็กินเวลาหลายเดือนเลยทีเดียว เนื่องจากมีราย
ละเอียดของลายค่อนข้างมาก
หากผู้อ่านอยากจะสัมผัสความสวยงามของเครื่องเบญจรงค์ และบรรยากาศของหมู่บ้านที่มีกลิ่นอายแห่งศิลปะอบอวน
อยู่ในทุกมุมแล้ว อย่าลืม อย่าพลาด ที่จะมาเที่ยวชมหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีที่สมุทรสาคร สักครั้ง... แล้วคุณจะรู้ว่า มี
ความสุขรอคุณอยู่ทุกที่ ที่สมุทรสาคร ส�ำหรับผู้สนใจ สามารถเดินทางไปที่หมู่บ้านดอนไก่ดีได้ด้วยตนเอง เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุไรเบญจรงค์ : 081-861-4626, หนูเล็กเบญจรงค์ : 081995-9196, ปานรดาเบญจรงค์ : 095-163-1373, แดงเบญจรงค์ 034-473-471 สวัสดีครับ
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อบจ.สมุทรสาครพาเที่ยว - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

