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ส.อบจ.เขตบ้านแพ้ว
นายบุญชู ปานสุวรรณ  นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

 สวัสดีครับผู้อ่านที่รักทุกท่าน ช่วงนี้ฝนตกชุก อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บ

ที่มากับช่วงฤดูฝนเกิดข้ึนได้ขอให้ท ่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ         

วารสารสาครบุรี ประจ�าเดือน กรกฎาคม –  กันยายน 2561 ฉบับนี้ มี ข่าวสาร 

สาระดี ๆ และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกท่านติดตามเช่นเคยครับ เช่น 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ท่านนายก อบจ. สมุทรสาคร ได้เปิด

อาคารศูนย์กีฬาสระว่ายน�้าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ที่ อบจ.สมุทรสาคร 

อุดหนุนงบประมาณ ให้ด�าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการ

แก่ชาวอ�าเภอกระทุ่มแบนและประชาชนทั่วไป  และได้มีการเปิดอาคารเรียน

อนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย 3 ซึ่งเป็นอาคารที่เทศบาลนครอ้อมน้อย ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณ จาก อบจ.สมุทรสาคร ให้ช่วยด�าเนินการก่อสร้าง 

นอกจากนี้ยังมีประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเราท�าดีด้วยหัวใจ และในโอกาส

นี้ผมขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน ร่วมเทศกาลกินเจและไหว้เจ้า 9 ศาล ซึ่งปีนี้

จะตรงกับวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 รวมเป็นเวลา 9 วัน ที่บริเวณริมเขื่อน

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้า 9 แห่ง         

 สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอ�านวยอวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข สุขภาพ

แข็งแรง ค้าขายร�่ารวย และคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ ท่าน

สามารถติดตามสาระดี ๆ และข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง facebook : 

อบจ.สมุทรสาคร สวัสดีครับ   

         นายอภิชาต  โพธิ์ถนอม

                                   บรรณาธิการ

ี





กิจกรรม/โครงการ อบจ.4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร

ในสังกัด ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

โดยร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเช้า พร้อมทั้งร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 

ในภาคค�่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 5
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในราชกาลที่ 9)

  นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้า

ส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ (ในราชกาลที่ 9) โดยร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเช้า พร้อมทั้ง

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในภาคค�่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ.6

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร น�าสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมงาน

พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร น�าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
เฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

พิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะสมเด็จย่า

วันรพี 61 

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร น�าหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยร่วมวางพวงมาลาถวาย

ราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 7

กิจกรรม “หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน”

  อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน” ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการ

เรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยมี

กิจกรรมสอนประดิษฐ์สมุดท�ามือ ที่ทับกระดาษ และที่คั่นหนังสือ ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองครุ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

2561 โรงเรียนวัดราษฎร์บ�ารุง (วัดหงอนไก่)  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และ ณ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ.8

กิจกรรม “จิตอาสาอบจ.สมุทรสาคร”
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา อบจ.สมุทรสาคร”

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

เก็บขยะทะเล ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)  
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 9

กิจกรรม จิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day”
  นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร น�าคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงาน
กิจกรรม จิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day” และได้ร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า Big C สาขามหาชัย และริมถนนเอกชัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

กิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และ
จิตอาสา อบจ.สมุทรสาคร ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 8 6 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากร
ป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)  ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ.10

 นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดหลักสองราษฎร์บ�ารุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัสมุทรสาคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรม “สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ” ตามโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนโคกหัวถนน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

กิจกรรม “สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ”



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 11

โครงการสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษา

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ  

บุคลากรในสังกัด และประชาชน ร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัดรถบุปผชาติ

แห่เทียนพรรษา และหล่อเทียนพรรษา ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ.12

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดโครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัยห่างไกล

ยาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ อบรมให้

ความรู้ ณ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ส�านักงาน ป.ป.ส.)  โดยมีนักเรียน โรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัยเข้าร่วม  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และ

นักเรียนโรงเรียนวัดคลองครุ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

โครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



กิจกรรม “วิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง” 
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

กิจกรรม/โครงการ อบจ. 13



กิจกรรม/โครงการ อบจ.14

กิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”
  ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” ตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการบรรยายความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อ
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิฟรี ดริช เนามัน ประเทศไทย มาให้ความรู้ ณ โรงเรียนวัดนางสาว เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2561

กิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพผู้น�ารุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2”
 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพผู้น�ารุ่นใหม่เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 2” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 15

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ปปช.
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และนายพีร์ ฉัตรกันภัย ผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัด
สมุทรสาคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม 
“ให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน”  ตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร  
ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

กิจกรรมอบรม “เสริมความคิด พิชิตปัญหา สู่การพัฒนาตน”
 นายวิรัช  ลิมปนวิสุทธิ์ เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรม “เสริมความคิด พิชิตปัญหา 
สู่การพัฒนาตน” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” 
สร้างป่า รักษ์น�้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเสริมสร้างจิตส�านึกให้แก่เยาวชนและประชาชนด้านการรักษาความสะอาด
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว และ ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ต.อ�าแพง อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ.16

เปิดอาคารเรียน, อาคารเอนกประสงค์ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อาคาร

เอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 17

เปิดอาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย 3

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย 3 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ.18

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
  นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสาคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทัศนะคติสู่การสร้างอาชีพให้กับตนเอง และ
ศึกษาดูงานเสริมความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจ�าหน่ายและการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ ตลาดสุขใจสวนสามพราน 
อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 อบจ.สมุทรสาคร เปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ  ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 19
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 

  นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 
3 กันยายน 2561

 ภาพจ�าลองสนามกีฬา อบจ.สมุทรสาคร



กิจกรรม/โครงการ อบจ.20

เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ)
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
(บุญเพ็งอุทิศ) หมู่ที่ 10 ต.ลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น จ�านวน 12 ห้องเรียน เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2561

เปิดอาคารศูนย์กีฬาสระว่ายน�้าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์กีฬาสระว่ายน�้าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (สวนสุขภาพแห่งใหม่) ถนนสุคนธวิท เขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2561



เงินอุดหนุน 21

อุดหนุน อบต.ท่าไม้ จ�านวน 2,063,000 บาท เพื่อด�าเนินการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน�้า หมู่ที่ 11 
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน 

อุดหนุน ร.ร.วัดนางสาว จ�านวน 20,000 บาท เพื่อด�าเนินการกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุดหนุน ร.ร.หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ จ�านวน 20,000 บาท เพื่อ
ด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มอบเงินอุดหนุน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

อุดหนุน อบต.บางยาง จ�านวน 1,876,000 บาท เพื่อด�าเนินการ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน�้า ม.12 
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

อุดหนุน ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ จ�านวน 20,000 บาท เพื่อด�าเนินการ
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุดหนุน ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ�านวน 20,000 บาท เพื่อ
ด�าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



งานจัดเก็บรายได้22



กิจกรรม Sk park 23

กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และจิตนาการของเด็ก เพื่อเป็นการฝึกทักษะ

ฝึกสมาธิให้กับน้อง ๆ รวมถึงการประยุกต์ วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของส�าหรับตกแต่งใช้สอย ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมี

ผู้ปกครองและน้อง ๆ ร่วมกันท�ากิจกรรมด้วยกัน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวโดยมีกิจกรรม 

มากมายในแต่ละเดือน อาทิเช่น กระถางต้นไม้ เจ้าเวหา ดอกบัวบาน โมบายสายรุ้ง

กระถางต้นไม้

เจ้าเวหา

ดอกบัวบาน

โมบายสายรุ้ง
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เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักสอง-รางสายบัว ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3, 4 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดราษฎร์บ�ารุง(วัดหงอนไก่)ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6, 7 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ

โครงสร้างพื้นฐาน
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่-บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่  อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม  อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7, 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
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ร่วมกับ อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร ด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” โดยด�าเนินการขุดตักผักตบชวาและวัชพืช ในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ บริเวณข้างวัดบางปิ้ง

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้าบนทางเท้าริมถนนเอกชัย บริเวณด้านหน้าร้านโลตัสเอ็กซ์เพรส (โรงพยาบาลสมุทรสาคร) เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า

ตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ “จิตอาสา เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจจังหวัดสมุทรสาคร” 

ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ที่ กม.๑๓+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง บริเวณจุดกลับรถเยื้องโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

งานบริการสาธารณะ
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