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ที่ปรึกษา
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรจง สุทธิคมน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมสัก รอดทยอย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม
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นายสุเมธ บุญญสิริ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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นางขนิษฐา พรเกียรติกุล  นายยิ่งยงค์ แพรกอุดม

นายปชาธัช แผนทัด  นายนิรุช ศรีนวลจันทร์

นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ  นานธัชชัย บุญชัยศรี
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นายเผชิญ  ม่วงกลม  ด.ต.สุชาติ กลิ่นจันทร์

ส.อบจ.เขตกระทุ่มแบน
นายบ�าเพ็ญ คงสกุล  นายพหล ข�าทอง 

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม  นายสมประสงค์ เรืองศรี

นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง  นายธนวัฒน์ ทองโต

นายนิเวศน์ บุญชู

ส.อบจ.เขตบ้านแพ้ว
นายบุญชู ปานสุวรรณ  นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน....กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสาร
สาครบุรี ซึ่ง อบจ.สมุทรสาคร ได้จัด โครงการกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน อาทิเช่น กิจกรรมรู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัย
สังคม, กล่องUHT รีไซเคิลได้, โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ประจ�าป ี
2561 (รุ่นที่ 11), และประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ที่ยิ่งใหญ่
ตระการตา เป็นประเพณีที่ส�าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ที่จัดสืบต่อเนื่อง
กันมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ซึ่งภายในวารสารฉบับนี้ท่านจะได้ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 500 ปี
 สุดท้ายนี้ คณะบรรณาธิการวารสารสาครบุรีขอส่งความปรารถนาดี
และความห่วงใยมาให้กับท่านผู้อ่านสาครบุรีทุกท่าน แล้วพบกันใหม่
ในฉบับหน้า สวัสดีครับ.    

         นายอภิชาต  โพธิ์ถนอม
                                   บรรณาธิการ

ี
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กิจกรรม/โครงการ อบจ. 3



กิจกรรม/โครงการ อบจ.4

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวัน

ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	และ

หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานพระราชพิธี	วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2561

งานพระราชพิธี

วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	และ

หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานพระราชพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวัน

สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ณ	 ศาลากลางจังหวัด

สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	และ

หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานพระราชพิธีวันท่ีระลึกคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	ศาลากลาง

จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2561	

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	และ

หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีวันท่ีระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จประปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	พระอัฐมรามาธิบดินทร

ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 5

กิจกรรม รู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม
	 	ด.ต.ประสงค์	 โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม	รู้ไว้	 ใส่ใจ	ป้องกันภัยสังคม	

เพื่อให้สตรีได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายที่ควรรู้และน�าไปปรับใช้ชีวิตประจ�าวันได้	ณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561



เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร
 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร	ณ	โรงเรียน

บ้านยกกระบัตร	ต.ท่าทราย	อ.เมืองฯ	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2561

เปิดอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งโรงเรียนบ้านบางปิ้ง
  นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งโรงเรียน

บ้านบางปิ้ง	ณ	โรงเรียนบ้านบางปิ้ง	ต.นาดี	อ.เมืองฯ	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2561

กิจกรรม/โครงการ อบจ.6



วันสงกรานต์

 อบจ.สมุทรสาคร	จัดพิธีสรงน�้าพระ	และรดน�้าขอพร	นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	โดยมี

นายบรรจง	สุทธิคมน์	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าคณะผู้บริหาร	หัวหน้าส่วนราชการ	สมาชิกสภาฯ	และบุคลากรใน

สังกัด	เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2561

กิจกรรม/โครงการ อบจ. 7



 อบจ.สมุทรสาคร	จัดกิจกรรม	 “Dance	 for	Health”	

ตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพ	 กาย	 ใจและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากร	เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้มีร่างกายที่แข็งแรง 

ผ่อนคลาย	เสริมสร้างความสามัคคี	ณ	อบจ.สมุทรสาคร 

เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2561

กิจกรรม “Dance for Health”

กิจกรรม/โครงการ อบจ.8

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็น

ประธานเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายเลียบแม่น�้าท่าจีน 

หมู่ที่	9,	10,	11	ต.ท่าไม้	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	เมื่อ

วันที่	15	มิถุนายน	2561		

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น�้าท่าจีน 



“กล่อง UHT รีไซเคิลได้”

	 อบจ.สมุทรสาคร	ขอขอบคุณ	ประชาชนในทุกภาคส่วน	อาทิ		

กลุ่มสตรี	เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โรงเรียน	และ	อบต.ท่าเสา 

ได้ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเก็บรวบรวมกล่อง	U.H.T. 

ได้จ�านวน	3,300,000	ชิ้น	น�าไปท�าเป็นแผ่นซิบบอร์ด	เพื่อมาแลกกับ

การสร้างอาคารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนกุศลวิทยา	 ต.บางยาง	

อ.กระทุ่มแบน	จ�านวน	1	หลัง	

 จึงท�าให้	อบจ.สมุทรสาคร	ได้รับมอบโล่	“กล่องยูเอชที	รีไซเคิลได้” 

จากโครงการ	“กล่อง	UHT	รีไซเคิลได้”	เนื่องในโอกาสที่	อบจสมุทรสาคร

ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ	ในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม

เพื่อน�ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล	ณ	กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2561

กิจกรรม/โครงการ อบจ. 9



“โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม” ของ อบจ.สมุทรสาคร
	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	มอบเกียรติบัตร	และรางวัลการประกวดผลงานให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

ตามหลักสูตร	“โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม”	ของอบจ.สมุทรสาคร	รุ่นที่	11	ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่

และมีการประกวดโครงการกลุ่ม	 “การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร”	 ซึ่งที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานฯ	

มีดังนี้

กิจกรรม/โครงการ อบจ.10

	 รางวัลชนะเลิศ		ชื่อผลงาน	Recycle	rubbish	infinity	เป็นการน�าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ชิ้นใหม่	โดยการน�าฝากระป๋องมารีไซเคิล
เป็นกระเป๋า	เพื่อเพิ่มความสวยงามและความทนทาน

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ชื่อผลงาน	EM	โกล	เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์	เพื่อดักขยะในแม่น�้าล�าคลอง	และมี	EM	ball	แขวนไว้ด้านล่าง
อุปกรณ์ช่วยในการดูแลแม่น�้าล�าคลองอีกทางหนึ่ง

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ชื่อผลงาน	ร่มแน่นอน		เป็นการน�าวัสดุเหลือใช้	กล่อง	UHT	มาประดิษฐ์เป็นร่ม	เพื่อป้องกันรังสี	UV



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 11

ประมวลภาพ “โครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อม” ของ อบจ.สมุทรสาคร



กิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพผู้น�ารุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1”
 นายบรรจง	สุทธิคมน์	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธาน	เปิดกิจกรรม”ส่งเสริมศักยภาพผู้น�ารุ่นใหม่เพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตย	รุ่นที่	1”	ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561		ณ	จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2561

กิจกรรม/โครงการ อบจ.12



กิจกรรม “วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“วัยรุ่นวัยใส	ใส่ใจป้องกันยาเสพติด	และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”	ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.2561	ณ	โรงเรียนวัดนางสาว	(ถาวรราษฎร์บ�ารุง)	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2561	และ	โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ ์
เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2561

กิจกรรม/โครงการ อบจ. 13



กิจกรรม/โครงการ อบจ.14

 โครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

 อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองเมืองสมุทรสาคร	ซึ่่งเป็นประเพณีที่ส�าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร	มีการจัด
ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองไปรอบจังหวัดสมุทรสาครทั้งทางบก	และทางน�้า	โดยจัดงานระหว่างวันที่	20	–	24	มิถุนายน	2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 15

	 	ส�าหรับปีนี้	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมจัดขบวนในรูปแบบ	“รื่นเริง	สามัคคี	คนดี	อบจ.”	โดยแต่งกายด้วยผ้าไทย	และมีการ
แสดงเต้นบาสโลบ	“ล�าน�าสาคร”	ซึ่งเป็นเพลงที่บอกเล่าถึงความเป็นจังหวัดสมุทรสาคร		เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2561



อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่	จ�านวน	5,481,295.89	
บาท	เพื่อด�าเนินการโครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ต.โรงเข้	
4	แห่ง	ต.หนองสองห้อง	1	แห่ง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต.โคกขาม	จ�านวน	198,123.34	บาท 
เพื่อด�าเนินการโครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	หมู่ที่	6	
ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมืองฯ

อุดหนุน	ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์	จ�านวน	20,000	บาท 
เพื่อด�าเนินการโครงการ	กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มอบเงินอุดหนุน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	พร้อมคณะผู้บริหาร	มอบเงินอุดหนุนประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.2561	ให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้

อุดหนุนสถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตสมุทรสาคร	จ�านวน	
164,880	บาท	เพื่อด�าเนินการโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ

อุดหนุน	อบต.บางกระเจ้า	เพื่อด�าเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน�้า	หมู่ที่	2	และ	หมู่ที่	6	ต.บางกระเจ้า	
อ.เมืองฯ	จ.สมุทรสาคร	จ�านวน	3,876,500	บาท

อุดหนุน	ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย	จ�านวน	20,000	บาท	เพื่อด�าเนินการ
โครงการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เงินอุดหนุน16



กิจกรรมจิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ	ดูแลรักษามรดกศิลป

วัฒนธรรมของชาติ	เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย	ประจ�าปี	2561	ณ	ลานวัฒนธรรมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม											

จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่		2	เมษายน	2561

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	และบุคลากร	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมโครงการเมืองน่าอยู่	“BIG 

CLEANING	DAY”	ถนนพระราม	2	และ	ถนนเศรษฐกิจ	1	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2561

โครงการเมืองน่าอยู่ “BIG CLEANING DAY”

ภารกิจนายก 17

งาน สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2561

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีเปิดงาน	“สมุทรสาครเกษตรแฟร์	2561”	ณ	บริษัทสยามแมคโคร

จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาสมุทรสาคร	ต.โคกขาม	อ.เมืองฯ	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2561



	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เข้าร่วมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	และวันแห่งครอบครัว	จังหวัดสมุทรสาคร	
“พลังครอบครัวไทยใจอาสา	เตรียมพร้อมทุกวัย	สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”	ภายในงานได้มีกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ	
ณ	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2561

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน	และลดอุบัติเหตุทางถนน	และ
ทางน�้า	ช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.2561	จังหวัดสมุทรสาคร	พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์	เพื่อป้องกัน	และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและทางน�้า	ช่วงเทศกาลสงกรานต์	ณ	เซ็นทรัล	มหาชัย	อ.เมืองฯ	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561

พิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน ครั้งที่ 7

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร	ครั้งที่	7	ณ	ที่
บริเวณอาคารหลังคาโค้ง	 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร	 อ.เมืองฯ	 จ.สมุทรสาคร	 พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	
จ�านวน	3,000,000	ตัว	ลงในแม่น�้าท่าจีน	และรับบริจาคเป็นกองทุนซื้อเรือประมงท�าปะการังเทียม	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน�้า

ภารกิจนายก18



ภารกิจนายก 19

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	พร้อมด้วยสมาชิกสภา	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมงานวันอาสาสมัคร

สาธารณสุขแห่งชาติ	อ.เมืองสมุทรสาคร	เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันจับรางวัลและมอบ

รางวัลให้กับ	อสม.ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย	ณ	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561

ย้อนรอยวิถีชีวิตสมุทรสาคร

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมงานย้อนรอยวิถีชีวิตสมุทรสาคร	สุขแบบไทยหัวใจยั่งยืน	ณ 

ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561

โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานการประชุมโครงการประชารัฐ	ร่วมสร้างงาน	สร้างอาชีพ

ผู้ต้องขัง	ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	ครั้งที่	1/2561	ณ	ห้องประชุมเรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	

2561



ภารกิจนายก20

งาน “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสรรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมกิจกรรม	“รักษ์โลก	เลิกพลาสติก”	และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ	

ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน	ในวันสิ่งแวดล้อมโลก	บริเวณรอบองค์พระประจ�าจังหวัด	ณ	บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่ 

5	มิถุนายน	2561

งานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจ�าปี 2561

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร	ประจ�าปี	

2561	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	20-24	มิถุนายน	2561	ณ	บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2561

ร่วมโครงการ “จิตอาสา เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรสาคร”

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสรรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าหัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	และพนักงาน	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วม

โครงการ	“จิตอาสา	เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ	จังหวัดสมุทรสาคร”	กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑล

จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561



 อบจ.สมุทรสาคร	ส่งเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย	เข้าร่วมงานโครงการรวมพลคนกู้ภัย	เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์	  

เตรียมความพร้อมใช้งานรถกระเช้าดับเพลิง	 รถดับเพลิงอเนกประสงค์	 เครื่องสูบน�้า	 การใช้อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง	 ๆ													

ณ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เขต	4	ต.สามร้อยยอด	อ.สามร้อยยอด	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2561

 งานรวมพลคนกู้ภัย

บรรเทาสาธารณภัย 21



ขุดตักดินเสริมคันป้องกันน�้าท่วมริมตลิ่งแม่น�้าท่าจีน	หมู่ที่	12	(บ้านแหลมบางยาง)	ต.บางยาง	อ.บ้านแพ้ว

ติดตั้งเครื่องสูบน�้าแบบท่อพญานาค	จ�านวน	1	เครื่อง	บริเวณริมถนนทางคู่ขนานพระราม	2	(ขาเข้ากรุงเทพ)	หมู่ที่	1	ต.บางน�้าจืด

ขุดตักผักตบชวาและวัชพืช	ในคลองราษฎร์สามัคคี	5	หมู่ที่	7	ต.นาดี	อ.เมืองฯ

ขุดลอกวัชพืชริมทางรถไฟสายมหาชัย	-	วงเวียนใหญ่	ตั้งแต่บริเวณถนนพระราม	2	ถึงสถานีรถไฟบ้านคอกควาย	หมู่ที่	1	ต.คอกกระบือ	อ.เมืองฯ

งานบริการสาธารณะ

งานบริการสาธารณะ22



เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองบางน�้าจืด	หมู่ที่	1,2,3	ต.บางน�้าจืด	อ.เมืองฯ

ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม	ค.ส.ล.	3	ชั้น	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	ต.มหาชัย	อ.เมืองฯ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเทพกาญจนา	หมู่ที่	7,8,9,10	ต.คลองมะเดื่อ,	หมู่ที่	4	ต.แคราย	อ.กระทุ่มแบน	เชื่อม	ต.บางน�้าจืด

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน	หมู่ที่	10	ต.คลองมะเดื่อ	อ.กระทุ่มแบน

โครงการก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน 23



 “ล�าน�า ล�าน�าสาคร ล�าน�า ล�าน�าสาคร พี่จะพางามงอนไปเที่ยวชมของดี 

หลายหลากมากมีที่สมุทรสาคร ก่อนนั้นเรียกสาครบุรี ประวัติศาสตร์มีเล่าขานนานมา 

จารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสาครบุรี”

 

 ...เสียงเพลงเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร	หรือ	สาครบุรี	ดินแดนเมืองประมง	

ดงโรงงาน	ลานเกษตร	เขตประวัติศาสตร์

 วัดใหญ่จอมปราสาท	ต�าบลท่าจีน	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่

กว่า	400	ปี	สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา	เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า	“วัดใหญ่”	

หรือ	“วัดจอมปราสาท”	ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	5	ได้พระราชทานนามว่า	“วัดใหญ่

สาครบุรี”	พร้อมกับพระราชทานพระไตรปิฎก	บรรจุตู้ละจบ	จ�านวน	39	เล่ม	และยก

ฐานะเป็นพระอารามหลวง	ภายในวัดมีโบราณสถานส�าคัญ	อาทิเช่น	พระอุโบสถ

ที่บานประตูไม้แกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ถึง	4	ชั้น	ท�าให้มีลักษณะเหมือนภาพสาม

มิติ	เป็นลายพันธุ์พฤกษา	ต้นไม้	ป่าไม้	ภูเขา	สัตว์และบุคคล	ซึ่งเป็นศิลปะแบบจีน	

โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็น	 “โบราณสถานแห่งชาติ”	 เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	

2479	ปัจจุบันพระอุโบสถหลังนี้ก็ยังใช้งานอยู่	และมีการบูรณะอยู่เสมอ

	 ส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ	พระวิหารเก่าก่ออิฐถือปูน	ซึ่งสันนิษฐานว่า	สร้าง

ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันมีสภาพปรักหักพังของผนังบางส่วน	 กับช่องหน้าต่าง

ลวดลายหัวเสาที่พอจะมีให้เห็นแบบเลือนราง	แต่ก็ยังมีความงามให้เห็น

 อบจ.สมุทรสาคร	ขอเชิญชวน	“แต่งไทย	เที่ยวเก๋ไก๋สไตล์สาครบุรี”	เที่ยวดินแดน

ประวัติศาสตร์ย้อนยุคสู่สมัยกรุงศรีอยุธยา	พร้อมบันทึกภาพย้อนอดีตเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร	พบกับเรื่องราวดี	ๆ 	ของจังหวัดสมุทรสาครได้ในสาครบุร ี

สวัสดีครับ

ล�ำน�ำสาครบุร ีเขตประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยว24
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   การเดินทาง 
 ถ้ามาจากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 พระราม 2 

ผ่านสะพานท่าจีนแล้วเล้ียวซ้ายเข้าเส้นทางท่าฉลอม 

สังเกตทางซ้ายก่อนถึงวัดหงส์อรุณรัศมี จะมีซอยเลี้ยว

เข้าไป (มีป้ายวัดใหญ่จอมปราสาท) บอกทาง ขับไปอีก 200 

เมตร ก็จะเจอวัดใหญ่จอมปราสาท



กิจกรรม Sk park26

หนังสือยอดนิยม อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร(SK Park) 
จัดอับดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุด ดังนี้

 สถาบันพระมหากษัตริย์ ไทย
 ทัศนคติและความเช่ือของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มี

อย่างเหนียวแน่นผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกเสมือน	“น�้า”	กับ	“ปลา”	

กล่าวคือประชาชนเป็นเสมือน	“น�้า”	และพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน	“ปลา” 

ซึ่งทั้งน�้าและปลาต้องพึ่งพาอาศัยกัน	ความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็น

เสมือน	“พ่อ”	และประชาชนเป็นเสมือน	“ลูก”	ที่เคยผูกพันซึ่งกันและ

กันมาในอดีตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน		

 อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความ
ทรงจ�าแห่งสยามประเทศ
 หนังสืออโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวาราวดี	 มรดกความทรงจ�า

แห่งสยามประเทศ	 เป็นผลงานการวิจัยเอกสารชั้นต้น	 เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์	416	ปีของราชอาณาจักรสยามในสมัยที่พระนครศรีอยุธยา

เป็นเมืองขนาดใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองหนึ่ง	 เป็นหนังสือ

ประวัติศาสตร์แบบที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย	 ที่เน้นพระมหากษัตริย์	

ราชวงศ์	ข้าราชบริพาร	การสงคราม	การติดต่อกับต่างประเทศ	การค้าขาย	

แต่หนังสือเล่มนี้กินความกว้างขวางกว่ามาก

 คู่มือเตรียมสอบ NT ป.3 

 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาคณิตศาสตร์	 เพื่อเตรียมตัวสอบข้อสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับ	ป.	3	พร้อมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

โดยมีเฉลยได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง	เหมาะส�าหรับใช้เตรียม

สอบข้อสอบ	NT	ระดับ	ป.	3	เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด
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