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ที่ปรึกษา
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรจง สุทธิคมน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบ�าเพ็ญ คงสกุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายธนพร มีเจริญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมพงษ์ เกตุแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสุเมธ บุญญสิริ

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ส.อบจ.เขตเมือง
นายทองโปรด กลิ่นนิล  นายปัญญา ชวนบุญ

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล  นายยิ่งยงค์ แพรกอุดม

นายปชาธัช แผนทัด  นายนิรุช ศรีนวลจันทร์

นายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ  นานธัชชัย บุญชัยศรี

นายสนั่น เพชรกมลผล  นายสมสัก รอดทยอย

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

 สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีก
ครั้ง กับวารสารสาครบุรี ซึ่ง อบจ.สมุทรสาคร ได้จัด โครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน อาทิเช่น วันเด็ก
แห่งชาติ, วันท้องถิ่นไทย, กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกัน
อ่าน, กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมนวัตกรรมของพ่อสานต่อ
รักษ์พอเพียง ฯลฯ รวมถึงคอลัมน์ อบจ. รักษ์สุขภาพ ซึ่งเราได้
น�าความรู้เกี่ยวกับ “โรคพิษสุนัขบ้า” ที่ระบาดมากในช่วงหน้า
ร้อน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอย่างถูกวิธี 
 สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่
ของไทย และเป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้อ่านจะได้ไป รดน�้าด�าหัวขอพร
จากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เล่นน�้าสงกรานต์ให้สนุกสนาน
ตามประเพณีไทยนิยม และเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัย 
แล้วพบกันใหม่ในฉบับต่อไป….สวัสดีครับ     

     

                  นายอภิชาต  โพธิ์ถนอม
                           บรรณาธิการ         



วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.

สมุทรสาคร	น�าหัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	

อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

อย่างใหญ่หลวง	โดยมีนายประภัสสร์	มาลากาญจน์

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณ

ลานสาครบุรี	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อ

วันที่	17	มกราคม	2561

วันยุทธหัตถี

กิจกรรมโครงการ อบจ. 3

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.

สมุทรสาคร	น�าหัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	

อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

อย่างใหญ่หลวง	โดยมีนายประภัสสร์	มาลากาญจน์

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณ

ลานสาครบุรี	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อ

วันที่	17	มกราคม	2561

พิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.

สมุทรสาคร	พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ	และ

ข้าราชการ	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีวันพระบิดา

แห่งมาตรฐานการช่างไทย	 และวันมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ณ	ลานสาครบุรี	ศาลากลาง

จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2561



18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจ�าปี 2561

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	น�าหัวหน้าส่วนราชการ	เข้าร่วมงาน	“วันประเพณี	18	มีนา	สุขาภิบาล

ท่าฉลอม	(วันท้องถิ่นไทย)	ประจ�าปี	2561”	โดยมีพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	สามเณร	จ�านวน	113	

รูป	 ณ	 บริเวณสี่แยกตลาดสุขาภิบาล	 และร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลที่	5	พร้อมทั้งช่วงเย็นร่วมชมการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอมและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไทย	ณ	บริเวณด้านหน้าวัดสุทธิวาตวราราม	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2561	

กิจกรรม/โครงการ อบจ.4



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 5



กิจกรรมโครงการ อบจ.6

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2561	ซึ่ง

ภายในงานมีนิทรรศการ	“วิถีพอเพียง”	และมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เด็ก	ๆ	ได้แสดงความสามารถและสร้างความสุขให้กับเด็ก	ๆ		

เช่น	กิจกรรมร้อยลูกปัด	กิจกรรมค้นฟ้าคว้าดาว	กิจกรรมปาเป้า	ฯลฯ	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 

(SK	park)	เมื่อวันที่	13	-	14	มกราคม	2561

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร



กิจกรรมโครงการ อบจ. 7

ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)



กิจกรรม/โครงการ อบจ.8

เปิดอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	

เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	ของโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา	

ต.หลักสอง	อ.บ้านแพ้ว	จ.สมุทรสาคร	เพื่อนำาไปใช้ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชน		โดย

ใช้งบประมาณก่อสร้าง	จำานวน	5,650,000	บาท	เมื่อวันที่	

18	มกราคม	2561

เปิดอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลต�าบลบ้านแพ้ว

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลต�าบล

บ้านแพ้ว	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ	โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง	จ�านวน	9,544,000	บาท	ณ 

อาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาล	ต.บ้านแพ้ว	อ.บ้านแพ้ว	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 9

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“หนังสือหมุนเวียน	เปลี่ยนกันอ่าน”	ตาม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร	(SK	Park)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	โดยการน�า

หนังสือไปหมุนเวียนในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 เพื่อแบ่งปันหนังสือและสื่อให้เข้าถึงเด็ก	และเยาวชนทุกอ�าเภอในเขตจังหวัดสมุทรสาคร	

ซึ่งเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน	การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป	ได้แก่	โรงเรียนวัดนางสาว,	โรงเรียนวัดเกตุมดี

ศรีวราราม,	โรงเรียนบ้านสวนหลวง	(รัตนวิจิตรพิทยาคาร),	โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา	และโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์

กิจกรรม “หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน” 



กิจกรรม/โครงการ อบจ.10

 กิจกรรม “ชีวีสดใส วัยสูงอายุ”

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร		

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 กิจกรรมอบรม	

“ชีวีสดใสวัยสูงอายุ”	โดยมี	พล.อ.ต.นพ.	บุญเลิศ	จุลเกียรติ	

เป็นวิทยากรให้ความรู้	แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	130	คน   

ณ	โรงพยาบาลกระทุ่มแบน		อ.กระทุ่มแบน		เมื่อวันที่	5	

กุมภาพันธ์	2561

กิจกรรม  “วัยใส วัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”

					นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธาน

เปิดกิจกรรม	“วัยใส	วัยเรียน	รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”	ในโครงการส่งเสริม

สุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด	ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.	 2561	 เพื่อให้นักเรียนและ	 เยาวชนได้รู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเอง

ในด้านเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง	ณ	โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา	ต.พันท้ายฯ

อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 11

	 นายบรรจง	 สุทธิคมน์	 รองนายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม	 “ปฏิบัติธรรม	 พัฒนาจิตชีวิตสมดุล”	

และให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	ข้าราชการครู	บุคลากรทางการศึกษา	ลูกจ้าประจ�า	และพนักงานจ้างในสังกัด	อบจ.

สมุทรสาคร	 เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีคุณธรรม	 และจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน	 ณ	 ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย	

จ.ราชบุรี	เมื่อวันที่	20-22	กุมภาพันธ์	2561		

กิจกรรม “ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตชีวิตสมดุล”

การฝึกอบรม “การจัดการของเสียอันตรายชุมชน ส�าหรับองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น”

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม	“การจัดการของเสียอันตราย

ชุมชนส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	ในโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน	โดยคุณศุภวัฒน์	

คุณวรวินิจ	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการตลาด	 บมจ.เบตเตอร์เวิลด์	 กรีน	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย	และของเสียอันตรายชุมชน 

ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จ�านวน	70	คน	ณ	อบจ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2561



กิจกรรม/โครงการ อบจ.12

เปิดสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
และกิจกรรม“จิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

	 นายมณฑล	 ไกรวัตนุสสรณ์	 นายก	 อบจ.สมุทรสาคร	 เป็นประธานเปิดสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติป่าชายเลน	หมู่ที่	5	ต.บางหญ้าแพรก	อ.เมืองฯ		จ.สมุทรสาคร		และเปิดกิจกรรม	“จิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม”	

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ.2561		โดยมีจิตอาสา	อบจ.สมุทรสาคร	ครู	นักเรียนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก	และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้และ

บ�าเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะและท�าความสะอาดป่าชายเลน	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน	เมื่อ

วันที่	27	กุมภาพันธ์	2561

เปิดสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 13

กิจกรรม “จิตอาสาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม”



กิจกรรม/โครงการ อบจ.14

 อบจ.สมุทรสาคร	จัดกิจกรรม	“สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	ทำานองสรภัญญะ	และบรรยายธรรม	ระดับจังหวัด”	

ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	ประจำาปี	งบประมาณ	พ.ศ.2561	ให้แก่นักเรียนทั้งในและนอกสังกัด	

อบจ.สมุทรสาคร	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักค่านิยมที่ดีงาม	และเป็นการทำานุบำารุงศาสนาและจารีต

ประเพณี	ณ	วัดเจษฎาราม	พระอารามหลวง	ระว่างวันที่	7-8		กุมภาพันธ์	2561

กิจกรรม “สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท�านองสรภัญญะและบรรยายธรรมระดับจังหวัด”



กิจกรรม/โครงการ อบจ. 15

กิจกรรม “นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง”

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม	“นวัตกรรมของพ่อ	สานต่อรักษ์พอเพียง”

ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	โดยอบรมและดูงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี



 นายบ�าเพ็ญ	คงสกุล	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดการประชุมสภา	อบจ.สมุทรสาคร 

สมัยสามัญ	สมัยแรก	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.2561	โดยมีนายประภัสสร์	มาลากาญจน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	นายมณฑล 

ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	หัวหน้าฝ่าย	อบจ.สมุทรสาคร	และ

สื่อมวลชน	เข้าร่วมการประชุม	ณ	ห้องประชุมสภา	อบจ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2561

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ�าปี พ.ศ.2561

กิจกรรม/โครงการ อบจ.16



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร		

สมัยสามัญ	สมัยที่	2	ครั้งที่	5	ประจ�าปี	พ.ศ.2560

เมื่อวันที่	29	กันยายน	2560

 

 

	 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	 ได้ด�าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	 สมัยสามัญ	

สมัยแรก	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2561	เวลา	10.30	น.	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร	(ชั้น	5)	นั้น	

	 ในการประชุมดังกล่าว	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มีมติ	ดังนี้	

 1.	รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	สมัยสามัญ	สมัยที่	2	ครั้งที่	5	ประจ�าปีพ.ศ.	

2560	เมื่อวันที่	29	กันยายน	2560

 2.	รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	ประจ�าปีงบประมาณ		

พ.ศ.	2560	รอบเดือนตุลาคม	2560

	 3.	อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	2560	 (รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้		

กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	จ�านวน	1	รายการ		

	 4.	ก�าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ	สมัยสามัญ	สมัยที่	2	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่	1	สิงหาคม	2561	

ถึงวันศุกร์ที่	14	กันยายน	2561	รวม	45	วัน	

	 5.	 ก�าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ	สมัยสามัญ	สมัยแรก	ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่	 1	 กุมภาพันธ์		

2562	ถึงวันอาทิตย์ที่	17	มีนาคม	2562	รวม	45	วัน	

	 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบ	 และหากมีผู้ประสงค์ขอเข้ารับฟังการ

ประชุมสภาฯ	 ตามก�าหนดเวลาดังกล่าว	 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่	 กองกิจการสภาฯ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร				

หมายเลขโทรศัพท์	0-3441-4052

กิจกรรม/โครงการ อบจ. 17



กิจกรรม/โครงการ อบจ.18

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิด	กิจกรรม	“อบรมคุณธรรม	จริยธรรม	และวัฒนธรรม

อันดีงามแก่เด็กและเยาวชน”	ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 เพื่อ

เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสมุทรสาคร	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความส�านึกในความเป็นไทย	 เรียนรู้หลักค่า

นิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม	ซึ่งมีการอบรม	2	รุ่น		ณ	วัดยกกระบัตร	ต.ยกกระบัตร	อ.บ้านแพ้ว	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2561	

และ	วัดปัจจันตาราม	ต.นาโคก	อ.เมืองฯ	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2561

กิจกรรม “อบรมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน”



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร	 2	 (บ้านแพ้ว)	 จ�านวน	

24,441,588.42	บาท	เพื่อจัดท�าโครงการขยายเขตระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้าจ�านวน	11	แห่ง

องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าแพง		จ�านวน	2,063,000	บาท	เพื่อ
จัดท�าโครงการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล	พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน�้า	หมู่
ที่	7	ต.	อ�าแพง	อ.บ้านแพ้ว	จ.สมุทรสาคร	

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	 จ�านวน	 236,000	บาท	
เพื่อจัดท�าโครงการจัดงานวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาแก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป

มอบเงินอุดหนุน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

กิจกรรม/โครงการ อบจ. 19

องค์การบริหารส่วนต�าบลเจ็ดริ้ว	จ�านวน	2,063,000	บาท	 เพื่อ

จัดท�าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน�้า

องค์การบริหารส่วนต�าบลพันท้ายนรสิงห์	จ�านวน	1,925,000	บาท 

เพื่อจัดท�าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านแพ้ว	จ�านวน	200,000	บาท	เพื่อจัด

ท�าโครงการเกษตรและของดีอ�าเภอบ้านแพ้ว	ประจ�าปี	2561	



ภารกิจผู้บริการ20

ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม	“ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”	เนื่องในวันฟื้นฟู

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร	ประจ�าปี	2561		ณ	วัดสุวรรณรัตนาราม	ต.แคราย	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	7 

กุมภาพันธ์	2561

พิธีเปิดงานมหกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชุมชน

และการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน	จังหวัดสมุทรสาคร	โดยมีนายประภัสสร์	มาลากาญจน์	ผู้ว่าฯสมุทรสาครเป็นประธาน

ในพิธี	และได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของ	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชุมชน	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เครือข่ายที่ร่วมด�าเนิน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน	ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2561

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนวัดอ้อมน้อย

(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)	ต.อ้อมน้อย	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2561
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 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดและจัดแสดงผลงานวิชาโครงการ 

สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรม	และงานวิจัยของนักเรียน	นักศึกษา	โครงการสิ่งประดิษฐ์		งานสร้างสรรค์	และงานวิจัยของครู	ระดับสถานศึกษา 

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	และเดินชมผลงานของนักเรียน	นักศึกษา	ณ	ลานอเนกประสงค์	

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2561

งานการประกวดและจัดแสดงผลงานวิชาโครงการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมฯ
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ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ลงพื้นที่ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่	2 

(สมุทรสาคร)	ต�าบลบางหญ้าแพรก	เพื่อร่วมต้อนรับนายสุธี	มากบุญ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ในการลงพื้นที่

ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อ	วันที่	2	มีนาคม	2561

เทศกาลอาหารทะเล

	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล	จังหวัดสมุทรสาคร	ครั้งที่	17	ณ	

พื้นที่	49	ไร่	เชิงสะพานท่าจีน	อ.เมืองฯ	จ.สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2561	

เปิดงานประจ�าปี 2561 วัดเทพนรรัตน์

 นาย	มณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์	นายก	อบจ.สมุทรสาคร	เป็นประธานเปิดงานประจ�าปี	2561	วัดเทพนรรัตน์	ต.นาดี	อ.เมืองฯ		

จ.สมุทรสาคร	เมื่อ	วันที่	15	มีนาคม	2561
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กิจกรรม อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)

	 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร	 (SK	park)	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ	และจินตนาการของเด็ก	 เพื่อเป็นการ

ฝึกทักษะ	ฝึกสมาธิให้กับน้อง	ๆ 	รวมถึงการประยุกต์วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของส�าหรับตกแต่งใช้สอย	ซึ่งใน

แต่ละกิจกรรมจะมีผู้ปกครองและน้อง	ๆ	ร่วมกันท�ากิจกรรมด้วยกัน	เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความอบอุ่นใน

สถาบันครอบครัวโดยมีกิจกรรมมากมายในแต่ละเดือน	อาทิเช่น	กิจกรรมประดิษฐ์กังหันลม		กิจกรรมท�าขนมปุยฝ้าย	

กิจกรรมประดิษฐ์มังกร	กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจกระดุม

กิจ
กร

รม
พ
วง

กุญ
แจ

กร
ะด

ุม
กิจกรรมมังกร

กิจ
กร

รม
กัง

หัน
ลม

กิจกรรมปุยฝ้าย
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	อุดรอยรั่วและเสริมคันดินโดยรอบบริเวณโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล	ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมืองฯ

ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บริษัท	พีพีแอล	รับเบอร์	แอนด์	ฟุตแวร์	จ�ากัด	หมู่ที่	9		ต.นาดี	อ.เมืองฯ

ขุดตักผักตบชวาและวัชพืช	ในคลองเทพกาญจนา	พื้นที่หมู่ที่	11	และ	13	ต.สวนหลวง	อ.กระทุ่มแบน

ตัดหญ้าไหล่ทางถนน	ในเขตพื้นที่หมู่ที่	4	-	6	ต.บางหญ้าแพรก	และพื้นที่หมู่ที่	1	ต.บางกระเจ้า	อ.เมืองฯ

งานสาธารณะ และงานบรรเทาสาธารณภัย
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ก่อสร้างระบบประปา	หมู่ที่	5	ต.คลองตัน	และหมู่ที่	8	ต.หลักสาม	อ.บ้านแพ้ว

ก่อสร้างอาคารเรียน	ค.ส.ล.	4	ชั้น	ใต้ถุนโล่ง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย	3	เทศบาลนครอ้อมน้อย

	ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์	และเลียบคลองหม้อแกง	ระยะที่	3	หมู่ที่	5,6,12,8,2	ต.หลักสาม	อ.บ้านแพ้ว

		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น�้าท่าจีน	หมู่ที่	11,10,9	ต.ท่าไม้	อ.กระทุ่มแบน

โครงสร้างพื้นฐาน



26 บรรเทาสาธารณภัย

	 อบจ.สมุทรสาคร	จัดฝึกอบรม	ทบทวนให้ความรู้	ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	เตรียมความพร้อมใช้งานรถกระเช้าดับเพลิง	รถดับ

เพลิงอเนกประสงค์	เครื่องสูบน�้า	การใช้อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง	ๆ	ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อ

เพิ่มทักษะประสบการณ์	 และความช�านาญในการใช้งานอุปกรณ์	 ส�าหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ณ	 ศูนย์

เครื่องจักรกล	ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 

 

 

  

  

กิจกรรม “เตรียมความพร้อมในด้านบรรเทาสาธารณภัย” 
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