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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

 สวัสดีครับ...พี่น้องประชาชนขาวจังหวัดสมุทรสาครและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ “วารสารสาครบุรี” ฉบับที่ 74 มีสาระส�าคัญให้ติดตาม

กันอีกเช่นเคยนะครับ      

 ในฉบับนี้เราประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมเทิดพระเกียรติที่ชาวสมุทรสาครได้ร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ที่จัดสืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา

นานกว่า 40 ปี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจศูนย์รวมความสงบ

ร่มเย็น และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวจังหวัดสมุทรสาคร, โครงการกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน อาทิเช่น ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ โครงการ

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2562 (รุ่นที่ 12) มีการประกวดโครงงานกลุ่ม 

“การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการแข่งขันชนะเลิศ 

ชื่อผลงาน Kaya เป็นการน�าสิ่งที่เหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ 

โดยเน้นการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยใช้หลักการ Recycle

    สุดท้ายนี้ คณะบรรณาธิการวารสารสาครบุรีขอส่งความปรารถนาดี และ

ความห่วงใยมาให้กับท่านผู้อ่านทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ

      นายจอม หงษ์เวียงจันทร์

                                         บรรณาธิการ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 74 เมษายน - มิถุนายน 2562

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 





ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2562





 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีพลีกรรม

ตักน้ำาศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำาน้ำาอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณแหล่งน้ำาศักดิ์สิทธิ์คลองดำาเนินสะดวก 

หน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ร่วมประกอบพิธีทำาน้ำาอภิเษก และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำาอภิเษก

ณ อุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร

พิธีพลีกรรมตักน้ำาศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร

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

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำาสมาชิกสภา 

และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมรับชม

การถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธี

บรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา

สถลมารค ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4 - 7 

พฤษภาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ





วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำาสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.สมุทรสาคร 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำาคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม “งานประเพณี 18 มีนา 

สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำาปี 2562”  โดยมีพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณสี่แยกตลาด

สุขาภิบาล และร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และในช่วงเย็น

ร่วมชมการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณหน้าวัดสุทธิวาตวราราม เมื่อวันที่ 

18 มีนาคม 2562

งานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย)



 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบจ.สัญจร ประจำาปีงบประมาณ 

2562 ณ สะพานข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ต.นาโคก อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

อบจ.สัญจร

 อบจ.สมุทรสาคร จัดพิธีสรงน้ำาพระ และรดน้ำาขอพร 

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร โดยมี

นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นำาคณะ

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และบุคลากร

ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 

10 เมษายน 2562

 วันสงกรานต์

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 ดาบตำารวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.

สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย “สงกรานต์ 13 เมษายน 2562” 

ณ วัดคลองตันราษฎร์บำารุง อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 

2562

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย

 อบจ.สมุทรสาคร  จัดกิจกรรม “ตามรอยเท้าพ่อ อย่าง

พอเพียง เลี้ยงชีวิต” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีประชาชน

ในพื้นที่อ.บ้านแพ้ว เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ 

ฟาร์มเห็ด ครูพยงค์ - อนันต์ จ.อ่างทอง

กิจกรรม “ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง เลี้ยงชีวิต”



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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กิจกรรม “สูงวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพ”

 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “สูงวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพ” 

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียน

วัดท่าเสา อ.กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข” 

ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางพลี

อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 กิจกรรม “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยมีสุข”



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

ตามหลักสูตร “โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม” ของ อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 12 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ 

และมีการประกวดโครงงานกลุ่ม “การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร” ซึ่งกลุ่มที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานฯ 

มีดังนี้

โครงการ “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร” รุ่นที่ 12

  รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน Kaya เป็นการนำาสิ่งที่เหลือใช้และไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ โดย

เน้นการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำากระสอบป่านมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า กระเป๋าสตางค์ สามารถใช้ได้จริงและนำาขวดน้ำาพลาสติก

มาประดิษฐ์เป็นม่าน 

 รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน ใครไม่หัน.....แต่กังหัน การสร้างนวัตกรรมการจัดเก็บขยะในแม่น้ำาลำาคลองบริเวณผิวน้ำาพร้อมกับการบำาบัด

น้ำาเสีย โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือใช้แรงคนลักษณะคล้ายกับการถีบจักรยานน้ำา 

 รางวัลที่ 3 ชื่อผลงาน ชุมชนสิ่งแวดล้อม การสร้างโมเดลชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชีวิตและสร้าง

อาชีพให้กับคนในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในสังคมอย่างยั่งยืน  



เก็บขยะในบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) พร้อมแยกประเภทและชั่งนำ้าหนักขยะ

เก็บตัวอย่างการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน หาค่าความเค็มของนำ้า ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร)

การตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม และการตรวจวัดกลิ่นรบกวน ณ กรมควบคุมมลพิษ

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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กิจกรรม “ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย “ส่งเสริม

ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน” รุ่นที่ 4 ณ 

ห้องประชุม ร.ร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อ.เมืองฯ 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพผู้นำารุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย”

 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ส่งเสริมศักยภาพผู้นำารุ่นใหม่เพื่อ

พัฒนาประชาธิปไตย” ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “สร้างพลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย” ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียน

เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) เข้าร่วมกิจกรรม และฝึก

ปฏิบัติกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย และสถาบัน

พระปกเกล้า เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

2562

กิจกรรม “สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”

กิจกรรม “อบจ.ห่วงใย ป้องกันยุงลาย”

 ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 

เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อบจ.ห่วงใย ป้องกันยุงลาย” ตาม

โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือ

โรคระบาด ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2562



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นำาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ

บุคลากร อบจ.สมุทรสาคร ร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำาปี 2562 (ทางบก) พร้อมกันนี้ได้จัดรถร่วมขบวนแห่

อย่างสวยงาม มีการแสดงประกอบเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ และเพลงรักข้ามคลอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำาปี 2562



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน”  
ตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2562 และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง อาคาร
สำานักงาน ป.ป.ช. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำานวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กิจกรรม “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน”



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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อุดหนุนโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ จำานวน  20,000 บาท 
เพือ่ดำาเนนิการโครงการกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มอบเงินอุดหนุน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินอุดหนุนประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

อุดหนุนโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ จำานวน  20,000 บาท
เพือ่ดำาเนินการโครงการกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 169,200 บาท 
เพื่อดำาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

อุดหนุนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จำานวน  20,000 บาท 
เพือ่ดำาเนนิการโครงการกิจกรรมด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วัยใส วัยเรียน รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง” 

ณ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

กิจกรรม “วัยใส วัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - ภารกิจนายก
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ 

ประจำาปี 2562 ของชุมชนบ้านคลองปีกนก มีกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ 

ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ที่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

รดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุชุมชนบ้านคลองปีกนก

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 

เข้าร่วมงานวันผู้สููงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัด

สมุทรสาคร ประจำาปี 2562 ภายใต้ “สังคมไทย ไร้ความรุนแรง” 

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 4 

เมษายน 2562

วันผู้สููงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว



 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนสมุทรสาคร หัวใจสีเขียว” เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ประจำาปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562

“รวมพลคนสมุทรสาคร หัวใจสีเขียว”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
ประจำาปี 2562 และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำาปี 2562

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และร่วมผัดหมี่มงคล ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

วารสารสาครบุรี
ภารกิจนายก - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานบริการสาธารณะ
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ขุดตักผักตบชวาในคลองมหาชัย บริเวณหน้าวัดตึกมหาชยาราม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวากีดขวางเส้นทางสัญจร
ของเรือโดยสารข้ามฟากวัดตึกมหาชยาราม - วัดใหม่ และมหาชัย – ท่าฉลอม 

งานบริการสาธารณะ

ขนย้ายวัสดุสำาหรับซ่อมแซมสะพานจากคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำาบลนาโคก  มาเชื่อมต่อประกอบเป็นสะพานเหล็กเพื่อเตรียมติดตั้ง            
ข้ามคลองนิคม 2 ต.นาโคก อ.เมืองฯ

ระงับเหตุฯ เพลิงไหม้หญ้าและลุกลามมายังกองขยะ บริเวณป่าด้านหลังโรงงาน Apex plastics เลขที่ 22/70 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

แจกจ่ายนำ้าประปาให้กับประชาชนภายใน ต.มหาชัย และ ต.โกรกกราก เนื่องจากนำ้าประปาไม่ไหลจากการซ่อมแซมท่อประปา บริเวณ
ทางคู่ขนานพระราม 2 (ฝั่งขาเข้า กทม.)



วารสารสาครบุรี
โครงสร้างพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ที่ 2, 8 ต.ท่าเสา อ.เมืองฯ

โครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำารางช้างสี หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

 ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 – เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองฯ



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม SK park
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 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และจิตนาการของเด็ก เพื่อเป็นการ           

ฝึกทักษะ ฝึกสมาธิให้กับน้อง ๆ รวมถึงการประยุกต์ วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของสำาหรับตกแต่งใช้สอย ซึ่งในแต่ละ

กิจกรรมจะมีผู้ปกครองและน้อง ๆ ร่วมกันทำากิจกรรมด้วยกัน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความอบอุ่นในสถาบัน

ครอบครัวโดยมีกิจกรรม มากมายในแต่ละเดือน อาทิเช่น กิจกรรมเทียนหอม กิจกรรมปังปิ้ง กิจกรรมมินิฮาร์ท กิจกรรมแต้มสี

กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

เทียนหอม

ปังปิ้ง

มินิฮาร์ท

แต้มสี



อบจ.รักษ์โลก




