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 สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับข่าวสาร วารสารสาครบุรี ฉบับนี้เป็นปีที่ 
18 ฉบับที่ 78 ประจ�าเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 หลังจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 แต่ก็
ยังต้องปฏิบัติตัวแบบ New normal หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่ ยังต้องใส่
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน  และหมั่นล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ หรือสบู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดอีกครั้ง
 โดยในช่วงที่ผ่านมา อบจ.สมุทรสาครได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยใน 
ส�าหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ�านวน 13,823,950 บาท 
และมอบชุด Home Quarantin จ�านวน 4,000 ชุด ให้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อน�าไปดูแลคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน 
นอกจากนี้ยังได้มอบคลอรีนน�้าให้สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร น�าไปฉีดพ่นฆ่า
เชื้อโควิด 19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งท�าความสะอาดพื้นถนนแหล่ง
ชุมชนต่าง ๆ
 จากการระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้เศรษฐกิจภายในประเทศซบเซา 
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว อบจ.สมุทรสาครจึงได้จัดประกวดคลิปสั้น 
โดยให้น้อง ๆ  นักเรียน ส่งคลิปสั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์การท่องเที่ยว
สมุทรสาคร” โดยทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีม Acep Prodution จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถติดตามผลงานของน้อง ๆ ได้ทางช่อง YouTube 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นะครับ
 ท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง และใช้ชีวิตแบบ New normal 
เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง  ด้วยความปรารถนาดีจาก อบจ.
สมุทรสาคร สวัสดีครับ
      นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
                                         บรรณาธิการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 78 กรกฎาคม - กันยายน 2563

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และจิตอาสา อบจ.สมุทรสาคร ร่วม

พิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมจิตอาสาหน่วย

พระราชทานและประชาชน “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” ณ ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 

30 กรกฎาคม 2563

โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วารสารสาครบุรี
เฉลิมพระเกียรติี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - เฉลิมพระเกียรติ
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วารสารสาครบุรี
เฉลิมพระเกียรติี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็น

พระราชกุศล, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว





 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ 

ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วารสารสาครบุรี
เฉลิมพระเกียรติ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

วารสารสาครบุรี
เฉลิมพระเกียรติ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 อบจ.สมุทรสาคร ดำาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด เพื่อร่วมป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด

 วันที่ 2 เมษายน 2563 มอบคลอรีนน้ำาให้ สมาชิกสภาอบจ.สมุทรสาคร นำาไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบ

 วันที่ 9 เมษายน 2563 ส่งมอบชุด Home Quarantine จำานวน 4,000 ชุด ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
โดยจะนำาไปแจกจ่ายให้กับผู้ต้องสงสัยที่มีความเสี่ยงต่ำา ที่ต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน

 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มอบเงินอุดหนุนให้กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 13,823,950 บาท



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มอบ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และ เครื่องบริโภค ให้แก่ 1.สมาคมคนพิการเคลื่อนไหว 
2.สมาคมคนตาบอด 3.ชมรมคนหูหนวก 4.ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน 5.ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา 6.ชมรมผู้ปกครอง
ออทิสติก 

 วันที่ 9 เมษายน 2563 ฉีดน้ำาคลอลีนทำาความสะอาดถนนในวัดโกรกกรากใน ต.มหาชัย อ.เมืองฯ

 วันที่ 10 เมษายน 2563 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน



 นาย มณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร 
นำาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร 
ร่วมกิจกรรม “ธรรมะ อาสาพัฒนาจิตใจ” โดยมีกิจกรรม
ทำาบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเทียน
พรรษา ฟังธรรมเทศนา และบำาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าชัยรังสี 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม “ธรรมะ อาสาพัฒนาจิตใจ”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ทำาบุญตักบาตร 
สืบสานค่านิยมไทย” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา และมีค่านิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ณ บริเวณหน้า อบจ.สมุทรสาคร 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และ วันที่ 4 สิงหาคม 
2563

กิจกรรม “ทำาบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย”



 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านนายสมหมาย เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกระโปรง อ.บ้านนา 

จ.นครนายก เกี่ยวกับการท�าเกษตรผสมผสานกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

กิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำา เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 
2563 ณ บริเวณท่าน้ำาวัดฟุ้งประชาธรรมาราม (ดอนราว)
ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 อบจ.สมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจ้งและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสร้างถนนลาดยางสายเลียบทางรถไฟ 

หมู่ที่ 4 ต.บางกระเจ้า เชื่อม หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน ณ บ้านเลขที่ 99/12 (บ้านเฮียฮ่ะ) โดยมีคณะผู้บริหาร นายยิ่งยง แพรกอุดม,

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาฯ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 

ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563

การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “ปรับนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ” ตามโครงการกินอยู่ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการอบรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ

บุคลากรในสังกัด

 กิจกรรม “ปรับนาฬิกาชีวิต เข็มทิศสุขภาพ”

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเเปิด “โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลอง

รางกระทุ่ม และโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

ณ บริเวณพื้นที่โครงการฯ (บริษัท กาแฟอำานาจมังกรบิน) ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

“โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองรางกระทุ่ม 
และโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.เลียบคลองรางกระทุ่ม”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำาเทศบาล

ตำาบลบ้านแพ้ว” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี 

ณ เทศบาลตำาบลบ้านแพ้ว ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

“โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำาเทศบาลตำาบลบ้านแพ้ว”

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ภายใต้การบริหารของ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร
ได้รับรางวัลที่ 1 จากสมเด็จฯ ประเภทองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับท้องถิ่น ประจำาปี 2562 โดยมี
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 
(SK Park) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563



วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อบจ.ห่วงใย ป้องกันภัยสังคม” ตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยอบรมให้ความรู้
ทฤษฎี การป้องกันตัว และฝึกปฏิบัติวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างทั้งในบ้าน 
ที่สาธารณะ และชุมชนได้อย่างฉลาด รู้เท่าทัน ณ อบจ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 

กิจกรรม “อบจ.ห่วงใย ป้องกันภัยสังคม”

 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิด กิจกรรม “กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้” 
ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

กิจกรรม “กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้”



 อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมประกวดสื่อวีดีทัศน์ขนาดสั้น (ไม่เกิน 3 นาที) “มนต์เสน่ห์การท่องเที่ยวสมุทรสาคร” 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร จากฝีมือของน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่มีภูมิลำาเนาหรือศึกษาใน
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร และมีพิธีมอบรางวัล ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (Sk Park) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2563

กิจกรรม ประกวดสื่อวีดีทัศน์ขนาดสั้น (ไม่เกิน 3 นาที) “มนต์เสน่ห์การท่องเที่ยวสมุทรสาคร”

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Acep Production โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผู้ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์)

ผู้ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - กิจกรรม/โครงการ
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ช่องลม ออนทัวร์_เทศบาลวัดช่องลม

วารสารสาครบุรี
กิจกรรม/โครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

19

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

เด็กข้างวัด_โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี

มาฝึกตัดต่อครับ_กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ

แสดฟ้าพาเที่ยว_อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ STS Team_ทานตะวันไตรภาษา



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร -  ภารกิจผู้บริหาร

20

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมงาน “สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่

สมุทรสาคร ครั้งที่ 9” ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

“สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 9”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เข้าร่วมงาน“สตรีสาครร่วมใจ สร้างเอกลักษณ์ผ้าไทยสมุทรสาคร” 

สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำารงไว้ในแผ่นดิน ณ เซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

“สตรีสาครร่วมใจ สร้างเอกลักษณ์ผ้าไทยสมุทรสาคร”

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีรำาลึกวันรพีพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำาปี พ.ศ.
2563 เพื่อรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ 
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

พิธีรำาลึกวันรพีพระบิดาแห่งกฎหมายไทย



วารสารสาครบุรี
ภารกิจผู้บริหาร - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชน ประชาชน 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัด

สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชน ประชาชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กีฬามวยไทย - กีฬามวย
สากลสมัครเล่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติ 60 ปี เทศบาลตำาบลนาดี อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2563

การแข่งขันกีฬามวยไทย - กีฬามวยสากลสมัครเล่น

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมงาน “พาคุณแม่ออกเดทในวันพิเศษ สมุทรสาคร” จัดงาน
ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2563 ณ พอร์โต ชิโน่ มหาชัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

“พาคุณแม่ออกเดทในวันพิเศษ สมุทรสาคร”



วารสารสาครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - งานบริการสาธารณะ

22

ขุดตักผักตบชวาในคลองระบายนำ้า D7 บริเวณวัดธัญญารามราษฎร์บำารุง (ทุ่งกะโหลก) ต.อำาแพง, ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว และ ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ

กำาจัดวัชพืชในคลองปากบ่อใหญ่ช่วงสะพานแดงถึงคลองคันพนัง และบริเวณคลองปากบ่อใหญ่เชื่อมกับคลองอ้อมตัน ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ

ขุดตักวัชพืชในคลองเลียบถนนคลองมะเดื่อ – วัดศรีนวล ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน

งานบริการสาธารณะ

ขุดตักวัชพืชในช่วงปลายคลองสหกรณ์ พื้นที่ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ก่อนดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ระหว่�งดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร



วารสารสาครบุรี
งานบริการสาธารณะ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

23

สนับสนุนรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำานวน 2 คัน ไปร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าลุกลามใกล้บ้านเรือนประชาชน
บริเวณด้านหลังบริษัท พอสุข จำากัด หมู่ที่ 1  ต.นาดี อ.เมืองฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

งานบริการสาธารณะ

ตัดหญ้าไหล่ทางในเขตพื้นที่ต.บางนำ้าจืด อ.เมืองฯ

สนับสนุนรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำานวน 1 คัน ไปร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ในซอยท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ

ก่อสร้างถนนดินเชื่อมกับทางเดินเท้าคลองมหาโยธา (คลองเขื่อนขันธ์) และถนนส่งเสริมเกษตร 3 หมู่ที่ 6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

ระหว่�งดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร

ระหว่�งดำ�เนินก�ร หลังดำ�เนินก�ร
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4  ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ปริมาณงาน 100 %

    ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว ปริมาณงาน 90%

  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9  ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว ปริมาณงาน 100%

ซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท สค. 4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว ปริมาณงาน 100%

โครงสร้างพื้นฐาน
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ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองครูใจ หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ ปริมาณงาน 85%

ปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ.37 - 06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5, 6 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว ปริมาณงาน 100%

  ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำารางช้างสี หมู่ที่ 2 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว ปริมาณงาน 50%

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา ซอยแม่แฉล้ม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ปริมาณงาน 100%

โครงสร้างพื้นฐาน
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อบจ.ท่องเที่ยว

 พบกันอีกครั้งกับ อบจ.สมุทรสาคร พาเที่ยว ในฉบับนี้ท่าน สจ.บุญชู ปานสุวรรณ และท่าน สจ.ฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ 
ได้ให้เกียรติมาเป็นไกด์นำาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำาเภอบ้านแพ้ว ที่

     “สวนผลไม้นายตั้ม” 
 “สวนผลไม้นายตั้ม” ตั้งอยู่ในตำาบลยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเครือ

ข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแช่มชื่น ที่มีแนวคิดในการจัดการเกษตรแบบครบวงจรของเกษตรกรรุ่นใหม่  ที่มีความมุ่งมั่นจะ

พัฒนาสวนผลไม้ให้เป็นเกษตรครบวงจร สวนผลไม้นายตั้ม มีเนื้อที่กว้างขวาง ปลูกผลไม้หลากชนิด โดยผลิตผลหลักของสวนแห่งนี้

คือ “หม่อน” หรือ “มัลเบอรี่” ซึ่งสามารถทานสดได้เลย หรือนำาไปแปรรูปได้หลากหลาย อาทิ ไอศครีมเจลาโต้ลูกหม่อน 

แยมลูกหม่อน หม่อนหยี น้ำาหม่อน ฯลฯ ที่สวนแห่งนี้ให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบบุฟเฟต์ ซึ่งสามารถเก็บผลหม่อนกิน

จากต้นได้ไม่อั้น และนำากลับบ้านอีก 1 กล่อง เรียกได้ว่ามีให้เก็บกินกันจนมือแดงเลยทีเดียว และยังมีกิจกรรมอีกเพียบ เช่น 

การล่องเรือชมสวนแก้วมังกร ชมกล้วยประดับ สวนกล้วย ลองลิ้มผลมะเดื่อฝรั่ง ชิม เรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุก ความรู้ 

ความเพลิดเพลิน และความอร่อยอิ่มจุกจนตัวแตก

 ที่มีคุณสมศักดิ์ ศรีสงคราม เป็นเกษตรกรผู้ปลูกต้นกล้วยไม้

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกล้วยไม้ ที่เปรียบดั่ง “ราชินีแห่งบุบผา

เมืองร้อน” หลากรูปทรง หลากสีสัน จากหลายสายพันธุ์ นับเป็น

ความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง ซึ่งความสวยงามดังกล่าว 

สามารถการันตีได้ด้วยรางวัลมากมายท่ีคุณสมศักด์ิได้มาจากการ

ประกวดพันธ์กล้วยไม้ระดับประเทศ สามารถเลือกซื้อพันธุ์กล้วยไม้

   “ฟาร์มกล้วยไม้คุณสมศักดิ์”

อบจ.สมุทรสาครพาเที่ยว

เสร็จแล้วไปต่อกันที่  “ฟาร์มกล้วยไม้คุณสมศักดิ์”
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คุณภาพเยี่ยมกลับไปปลูกที่บ้านได้อีกด้วย คุณสมศักดิ์แอบกระซิบบอกกับทาง อบจ.สมุทรสาคร ว่าไม่ต้องมาซื้อกล้วยไม้ก็ได้ 

แค่เพียงมีคนแวะมาเยี่ยมมาดูกล้วยไม้สวย ๆ ที่เขาตั้งใจปลูกและประคบประหงมก็เพียงพอแล้ว สุขใจทั้งผู้ดู และผู้ปลูก”

 สำาหรับการเดินทางไปยังสวนทั้ง 2 แห่งนี้ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เลย เพียงปักหมุดมาที่ สวนผลไม้นายตั้มอำาเภอบ้านแพ้ว 

หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่ คุณส้ม โทร 083-177-0715  ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน เพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่

ของการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและการเกษตร 




