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ที่ปรึกษา
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรจง สุทธิคมน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมสัก รอดทยอย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายบุญชู  ปานสุวรรณ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายธนพร มีเจริญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมพงษ์ เกตุแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุเมธ บุญญสิริ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ส.อบจ.เขตเมือง
นายทองโปรด กลิ่นนิล  นางขนิษฐา พรเกียรติกุล 

นายยิ่งยงค์ แพรกอุดม  นายปชาธัช แผนทัด 

นายนิรุช ศรีนวลจันทร์  นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ 

นายธัชชัย บุญชัยศรี  นายสนั่น เพชรกมลผล 

นายสมสัก รอดทยอย  นายเผชิญ  ม่วงกลม 

ด.ต.สุชาติ กลิ่นจันทร์

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

นายสมประสงค์ เรืองศรี  นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง  

นายธนวัฒน์ ทองโต  นายนิเวศน์ บุญชู

ส.อบจ.เขตบ้านแพ้ว
นายบุญชู ปานสุวรรณ  นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

 สวัสดีครับ....พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครและท่านผู้อ่านทุกท่าน 

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “วารสารสาครบุรี” ฉบับที่ 72 มีสาระส�าคัญให้ติดตาม

กันอีกเช่นเคยนะครับ

 สาระส�าคัญในฉบับนี้ได้กล่าวถึงกิจกรรมเทิดพระเกียรติที่ชาวสมุทรสาคร

ได้ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อาทิเช่น วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันปิยมหาราช 

และวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นต้น      

 ในปีนี้ อบจ.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�าปี 2561 “ด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะผู้บริหาร

ของ อบจ.สมุทรสาคร ให้ความส�าคัญ และยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ “การจัดการศึกษา” ระหว่าง อบจ.สมุทรสาคร กับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 10 ศูนย์การศึกษา

พิเศษประจ�าจังหวัดสมุทรสาคร และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เดินรณรงค์ “ฅนรักษ์คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท�าความดี” 

ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการพัฒนาล�าน�้ากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง 

เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน 

 ท้ายนี้ เนื่องจากใกล้ปีใหม่ 2562 ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ชาวสมุทรสาคร

และผู้อ่านทุกท่าน มีแต่สิ่งดี ๆ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย

และสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ    

              นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

                                      บรรณาธิการ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 72 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 





	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	พร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	และ

บุคลากร	อบจ.สมุทรสาคร	 เข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร	สวดมนต์	 เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล	ณ	วัดเจษฎาราม	

พระอารามหลวง	พร้อมทั้งวางพวงมาลา	ถวายบังคม	และจุดเทียนเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ณ	 ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	

เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2561

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	พร้อมคณะผู้บริหาร	

สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	และบุคลากร	ร่วมพิธีวันปิยมหาราช	โดยมีพิธี

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 สวดมนต์และเจริญจิตภาวนา	 ณ	 วัดเจษฎาราม	

พระอารามหลวง	พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายบังคม	และจุดเทียนเพื่อน้อมรำาลึก

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	วัดสุทธิวาตวราราม	(วัดช่องลม)	เมื่อวันที ่

23	ตุลาคม	2561

วันปิยมหาราช

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร 

นำาสมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	และบุคลากร	ร่วม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

เนื่องใน	“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”	ประจำาปี	2561	ณ	ลานสาครบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2561

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ประธานสภา	พร้อมด้วย

สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	และบุคลากร		ร่วมกิจกรรมทำาบุญตักบาตร		ณ 

วัดเจษฎาราม	 พระอารามหลวง	 และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ	 ถวายราชสดุดี	

และถวายบังคม	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	

ประจำาปี	2561	ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2561

วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ



 ด.ต.ประสงค์	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร	
เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน
เรื่อง	“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่	21	ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	โดยมีนางถาวร	เทียนไพบูลย์ศิริ	
ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย	 (อนุกูลราษฎร์์)	
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะครู	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	เมื่อ
วันที่	24	ตุลาคม	2561

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	

เข้ารับมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย	 “จังหวัดสะอาด”	

ประจำาปี	พ.ศ.2561	และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำาปี	พ.ศ.2561	“ด้านสิ่งแวดล้อม” 

จากพลเอกอนุพงษ์	เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2561

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำาปี พ.ศ.2561 “ด้านสิ่งแวดล้อม”



 อบจ.สมุทรสาคร	 จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
“เติมสุขให้ชีวิตทำางาน”	ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2562 
โดยพระอธิการไพศาล	วิสาโล	เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโตเป็น
วิทยากร	ณ	อบจ.	สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2561

“เติมสุขให้ชีวิตทำางาน”

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	

สายแยกถนนพระราม	2	-	บ้านบางพลี	ต.บางโทรัด	อ.เมืองฯ 

เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2561

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนพระราม 2

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 อบจ.สมุทรสาคร	จัดโครงการ	 “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 โดยมีกิจกรรม	ทำาบุญตักบาตรข้าวสาร  

เจริญพระพุทธมนต์	ถวายสังฆทาน	บริจาคโลหิตร่วมกัน	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	และทำาความสะอาดอุโบสถวัดป้อมวิเชียรโชติการาม	

เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2561

วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นำาสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา

วิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

“บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยไปศึกษาดูงาน 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จ.จันทบุรี และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำารุง 

ศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

11



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

12

 นายมณฑล		ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	“การจัดการศึกษา”	ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	 กับ	 สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 สำานักงานเขตพื้นที่

มัธยมศึกษาเขต	10	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัด

สมุทรสาคร	และสถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตสมุทรสาคร	

และมอบเงินอุดหนุนเพื่อดำาเนินการจ้างบุคลากรทางการ

ศึกษา	จำานวน	166	อัตรา	เป็นเงิน	29,880,000	บาท	เมื่อ

วันที่	20	พฤศจิกายน	2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการศึกษา”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร  

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

13

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธาน
เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	รุ่นที่	1	โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ	คร ูอาจารย์	
นักเรียน		เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	อ.บ้านแพ้ว	
จ.สมุทรสาคร		เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

และป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาด



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ

14

	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	
ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)		กับ	Ms.	Katrin	Bannach	
(Head	of	Thailand	And	Myanmar)	มูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	
ประเทศไทย	เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	พร้อม
ทั้งเปิดกิจกรรม	 “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”	 ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.
2562	เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	ดังนี้
	 รุ่นที่	1	โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์	อ.บ้านแพ้ว	
วันที่	28	พฤศจิกายน	2561	
 รุ่นที่	 2	 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย	 ต.บางปลา	 อ.เมืองฯ  
วันที่	29	พฤศจิกายน	2561		
 รุ่นที่	3	โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	ต.ท่าไม้	อ.กระทุ่มแบน	 
วันที่	6	ธันวาคม	2561

กิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” กิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” 



 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครสัญจร	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การขยายเขตระบบจำาหน่ายไฟฟ้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้การสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่	ต.โรงเข	้	และ	ต.ยกกระบัตร	อ.บ้านแพ้ว	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561	

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร 

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ	
“อบจ.สมุทรสาคร	 รักษ์สิ่งแวดล้อม”	 ภายใต้โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร	 สมาชิกสภาฯ	 และบุคลากร	 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2562 
โดยมีนางสุภาพ	ศรีจันทร์	ผู้อำานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร	
เป็นวิทยากรบรรยาย	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561	

“อบจ.สมุทรสาคร รักษ์สิ่งแวดล้อม”

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	
นำาคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ 
ลูกจ้าง	และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	(ประเทศไทย)	ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	ประจำาปี
งบประมาณ	 พ.ศ.2562	 	 ณ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2561

กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 อบจ.สมุทรสาคร	 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	 “เรา
ทำาความดี	ด้วยหัวใจ”	เดินรณรงค์	“ฅน	รัก	คลอง”	“ไม่ทิ้ง	
ไม่เท	ทุ่มทำาความดี”	จังหวัดสมุทรสาคร	 โดยเดินรณรงค์
และทำาความสะอาดริมคลองชลประทานดี	7	(คลองตาขำา)	
เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2561

 ด.ต.ประสงค์	โพธิ์ถนอม	รองนายก	อบจ.สมุทรสาคร 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนท้องถ่ินสีเขียว	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 รุ่นที่	 1	ณ	 โรงเรียน
บ้านปล่องเหลี่ยม	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561

โครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำาความดี”



	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เข้าร่วมพิธีเปิดงาน	“ไหว้เจ้า	9	ศาล	เทศกาลกินเจสมุทรสาคร”	
ประจำาปี	2561	พร้อมรับโล่สนับสนุนการจัดงาน	เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2561

ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจนายก
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	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	
สกลมหาสังฆปริณายก	เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่	ณ	วัดเจษฎาราม	พระอารามหลวง	
ต.มหาชัย	อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2561

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ในการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ณ	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2561

เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)



	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	
ร่วมกิจกรรม	“จิตอาสา	เราทำาความดีด้วยหัวใจ”	โดยทำาความ
สะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์	บริเวณวัดคลองครุ	ถนนเศรษฐกิจ	1	
และบริเวณถนนพระราม	2	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อวันที่	 14	
ตุลาคม	2561

“จิตอาสา เราทำาความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อ	“จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำารุง

รักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ”	 ซึ่งวันนี้

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมนาถชนนี	 ณ	 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากร

ป่าชายเลนที่	2	(สมุทรสาคร)	ต.บางหญ้าแพรก	อ.เมืองสมุทรสาคร 

จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2561

“จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำารุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ”

วารสารสาครบุรี
ภารกิจนายก - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจนายก
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 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	
ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิง

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	และนายอภิชาต	โพธิ์ถนอม	รองประธานสภา	อบจ.สมุทรสาคร	

ได้ประสานขอให้ทีมงานชลอยกกระบัตร	 นำาเครื่องสูบน้ำาท่อพญานาคมาติดตั้งที่บริเวณสถานีสูบน้ำา	 ประตูระบายน้ำาสี่วาพาสวัสดิ์

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำาท่วม	 ประชาชนจึงแสดงน้ำาใจนำากระเช้าของขวัญ

และดอกไม้มามอบ	เพื่อเป็นการขอบคุณ	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2561

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	 ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ	 เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว	
ณ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2561

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมงานโครงการ	“หมอชวนวิ่ง”	จ.สมุทรสาคร	และรับมอบ
คฑาจาก	จ.สมุทรสงคราม	ณ	บริเวณลานจอดรถห้างเซ็นทรัล	พลาซ่า	มหาชัย	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2561

โครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดสมุทรสาคร



 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 	 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน	 “ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
เทศบาลนครสมุทรสาคร”	โดยมีนายสมคิด	จันทมฤก	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณริมเขื่อน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2561

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง

วารสารสาครบุรี
ภารกิจนายก - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	(ประเทศไทย)	จังหวัดสมุทรสาคร 
ณ	หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	อ.เมืองฯ	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2561

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม	2	-	บ้านบางพลี	หมู่ที่	10	ต.บางโทรัด	อ.เมืองฯ

โครงสร้างพื้นฐาน

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - โครงสร้างพื้นฐาน
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ	หมู่ที่	2	ต.นาโคก	อ.เมืองฯ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกวิรุณราษฎร์	หมู่ที่	7	ต.ท่าไม้	อ.กระทุ่มแบน

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล	หมู่ที่	6	ต.บางยาง	อ.กระทุ่มแบน



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวง		ฝั่งตะวันตก	หมู่ที่	3	ต.บ้านบ่อ		อ.เมืองฯ

โครงสร้างพื้นฐาน

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัยจากแยกถนนพระราม	2	ต.มหาชัย	เชื่อมหมู่ที่	6	ต.ท่าทราย	อ.เมืองฯ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว	ต.คอกกระบือ	อ.เมืองฯ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย	หมู่ที่	2,3	ต.แคราย	เชื่อมหมู่ที่	12,6	ต.สวนหลวง	อ.กระทุ่มแบน

วารสารสาครบุรี
โครงสร้างพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ขุดลอกร่องระบายนำ้าริมถนนคลองหลวง	-	เจริญสุข	หมู่ที่	6	ต.อำาแพง		อ.บ้านแพ้ว

งานบริการสาธารณะ

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานบริการสาธารณะ

24

ตัดหญ้าไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่	หมู่ที่	2	ต.บางหญ้าแพรก	หมู่ที่	8	ต.โคกขาม	และหมู่ที่	4	ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมืองฯ

ขุดตักผักตบชวาและวัชพืชในคลองสี่วาพาสวัสดิ์	พื้นที่หมู่ที่	2,3	และหมู่ที่	9	ต.นาดี	อ.เมืองฯ	เชื่อมต่อพื้นที่หมู่ที่	1	ต.บ้านเกาะ	อ.เมืองฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	โดยเตรียมกระสอบสำาหรับใส่ทราย	เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	อ.เมืองฯ



เปิดร้านให้ได้เงินล้านบน Facebook
 หนังสือ “เปิดร้านให้ได้เงินล้านบน Facebook” เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของ

ธุรกิจ เปิดร้านเข้าถึงผู้ใช้นับล้าน พร้อมวิธีเจาะตลาด และขยายฐานลูกค้าอย่างได้ผล ตั้งแต่

เริ่มต้นหาสินค้ามาวางขาย การเตรียมตัว การเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊กในรูปแบบกลุ่ม (Group) 

และเพจ (Pages) การเปิดส่วนร้านค้าสำาหรับจัดแสดงสินค้าให้มีการสั่งซื้อโดยตรง การโปรโมท

เพจร้านค้าให้น่าสนใจ การดูข้อมูลเชิงลึกของเพจด้วย Insight พร้อมเทคนิคการเพิ่มยอด 

ตลอดไปจนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ขายควรรู้เกี่ยวกับโพสต์ขายสินค้าบน Facebook

หนังสือ “วิทย์-คณิต 1,000 ข้อสอบยาก สอบเข้า GIFTED ม.1” 
 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าเรียนต่อใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมโดยได้ทำาแบบทดสอบ วิชาละ 10 ชุด ชุดละ 50 ข้อ 

ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อ

ทบทวนและทำาความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำามากยิ่งขึ้น เหมาะสำาหรับใช้ในการ

เตรียมตัวสอบย่อยหลังบทเรียน เตรียมสอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดจนใช้เตรียมสอบ

คัดเลือกเข้า GIFTED ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

คู่มือเตรียมสอบ O NET ป. 6 ภาษาไทย

 รวมสรุปย่อเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดที่สำาคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลย

ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำาความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำามาก

ยิ่งขึ้น เหมาะสำาหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

หนังสือยอดนิยม

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

จัดอันดับหนังสือที่มีการยืมสูงสุด ดังนี้

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม Sk park - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ท่องเที่ยว
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อบจ.รักษ์สุขภาพ




