รายงานการประชุม
คณะกรรมการอานวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น
ณ ห้อง 401 ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
----------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายแมนรัตน์
รัตนสุคนธ์
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
2. พ.ต.อานุภาพ
พรหมเวียง
แทนรองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
3. พล.ต.ต.จิรพัฒน์
ภูมิจิตร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
4. นายนิวัตน์
รุ่งสาคร
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
5. นางกุสุมา
พิษแสง
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
6. นายชัยวัฒน์
ตุนทกิจ
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
7. นายสาธิต
แสงนิล
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
8. นายอุทัย
ขันโอฬาร
แทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
9. นายมานิตย์
สาลีพันธ์
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
10.นายขจร
ศรีชวโนทัย
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
11. นางเย็นตา
ครุสุวรรณ
คลังจังหวัดสมุทรสาคร
12. นายประดิษฐ์
มีมงคล
แทนประมงจังหวัดสมุทรสาคร
13. นายสมศักดิ์
กรีธาธร
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
14. นายสุรเชษฐ์
รัตนนุกูล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
15. นางชริตว์จาร์
คล่องการยิง
ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
16.นายนพดล
วงศ์ทองดี
แทนผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
17.นายสุเทพ
คงประสาท
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
18.นายยรรยง
เลขาวิจิตร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
19. นายศุภชัย
เจริญขา
แทนผู้อานวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร
20.นายสาวิทย์
ญาณภิรัต
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสมุทรสาคร
21. นายยุทธนา
สิริวเสรี
แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
22. นายอุดม
เข็มเจริญ
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
23. นายวิจักขณ์
ชินโคตรพงศ์
นายอาเภอเมือง
24. นายสุรศักดิ์
ผลยังส่ง
นายอาเภอบ้านแพ้ว
25. นายชูชาติ
นาคสุข
นายอาเภอกระทุ่มแบน
26. นายจอม
หงษ์เวียงจันทร์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
27. นายมาชัย
ไพศาลธนสมบัติ
แทนนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
28. ร.ท. ไกรลาศ
สุจิธรรม
แทนนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย
29. นายมนตรี
สุขช่วย
นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
30. นายอนุสรณ์
สุขรุ่งเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
31. นายสุนทร
วัฒนาพร
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
/32.นายศรีศักดิ์….
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วัฒนพรมงคล
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
33.นางสาวลีนา
โชคศิริรัตนศิลป์
ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
34.นายอนุรักษ์
มงคลญานนวรัตน์
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
35. นางวิภาศรี
คงเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
36. นายชัยวัฒน์
วิเศษการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร.อ.จักรพันธ์
เจริญรัตน์ดารง
ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 (ค่ายกาแพงเพชรอัครโยธิน)
2. นางณัฐติยา
สมิตกาญจน์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลชัยมงคล
3. นายอัครเดช
สอนประสิทธิ์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองมะเดื่อ
4. นายสมศักดิ์
พรโชควัฒนา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ
5. นายสมเจต
คาหงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโคก
6.นางสาวอัญชลี
เสียงระฆัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
7. นางสาวเรณุกา
สมนิยาม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
8. นายปัญญา
เขมปัญญานันท์
ชมรมจักรยานสมุทรสาคร
9. นายอนุชิต
แสนธิ
ผู้แทนห้างพอร์โต้ ชิโน (Porto chino)
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสาคร
3. ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
4. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
5. นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
6. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์
7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา
13.30 น.
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานในการ
จัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ ร่ วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่ นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนต รี เ มื่ อ วั น ที่
12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ใช้ชื่อว่า “การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR MOM”ภายใต้พระราชปณิธานในการจัด
กิจ กรรมเพื่อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถฯ รวมทั้ ง เป็น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และรณรงค์ให้มนี ้าใจในการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย

-3เพื่อให้การดาเนินงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถฯของจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยอย่ า งสมพระเกี ย รติ จึ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัด และคณะทางานฝ่ายฯ ต่างๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงานจานวน 9 คณะ
ซึ่งในวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการอานวยการฯระดับจังหวัด มาประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงานและมอบหมายภารกิจให้แก่คณะทางานฝ่ายต่างๆ จานวน 9 คณะ ซึ่งจะกล่าวในวาระถัดไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 กรอบการจัดงาน
1) การจัดงานที่มีความสมเหตุสมผล ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
2) ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศ และชื่อเสียงของหน่วยงาน
ราชการในพระองค์
3) ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
4) ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
5) การเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานด้วยความสมัครใจ ไม่บังคับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.2 เส้นทางจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครถนนเศรษฐกิจ1
ระยะทางรวม 26.5 กม. – ปั่นไปตามเส้นทางถนนเศรษฐกิจ 1 แยกไฟแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนเอกชัย –
เลี้ยวขวาเข้าถนนกิจมณีข้ามสะพานมหาชัย – ลงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจษฏาวิถีตรงไปวัดเจษฏาราม(พระ
อารามหลวง) – แวะจุดพักที่ 1 (ระยะทาง 9.10 กม.) วัดโคกขาม ไหว้พระพุทธสิหิงส์ และชมโบสถ์เก่าอายุ
300 ปี (Unseen Thailand)
- ปั่นกลับออกทางถนนพระราม 2 ผ่านหน้าวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ – แวะพักจุดที่ 2
(ระยะทาง 23 กม.) ศูนย์การค้า Portochino - เลี้ยวซ้ายบริเวณโรงพยาบาลมหาชัย เข้าถนนเศรษฐกิจ 1
- ตรงไปสิ้นสุดที่สนามศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.3 สัญลักษณ์การจัดงาน
1) ป้าย CUT OUT 4 มุมเมือง (ภาพพระราชทาน)
1.1) ด่านชั่งน้าหนัก ถนนพระราม 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร (อบต.นาโคก
จัดทาและติดตั้ง) ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร
1.2) ปากทางเข้าถนนบ้านแพ้ว – พระประโทน อ.บ้านแพ้ว (อบต.ชัยมงคล)
ขนาด 4.8 x 8 เมตร
1.3) สามแยกคลองมะเดื่อ ถ.เศรษฐกิจ 1 อ.กระทุ่มแบน (อบต. คลองมะเดื่อ)
ขนาด 4.8 x 8 เมตร
1.4) หน้า อบต. คอกกระบือ ถ.เอกชัย (อบต.คอกกระบือ) ขนาด 6 x16 เมตร
2) ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าศาลากลางจังหวัด (อบจ.จัดทาและติดตั้ง
ขนาด 4 x 7 เมตร
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3) ของที่ระลึก
3.1) เสื้อจักรยานสีฟ้าพระราชทาน เข็มกลัดพระราชทาน
3.2) น้าดื่มพระราชทาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.4 การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนกันทั่วประเทศในวันที่
1 กรกฎาคม 2558 โดยมีช่องทางลงทะเบียน 2 ช่องทาง คือทางเว็บไซต์ของส่วนกลาง www.bikeformom
2015.moi.go.th และลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่ศาลากลางจังหวัด เมื่ อลงทะเบียนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
จะได้รับเสื้อพระราชทานหรือเข็มกลัดพระราชทานซึ่งได้ทรงพระราชทานให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และน้าดื่มพระราชทาน (เนื่องจากเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานมีอย่างจานวนจากัด สาหรับ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่ได้รับเสื้อพระราชทานขอให้ใส่เสื้อโทนสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมฯ)
มติที่ประชุม รับทราบ
2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีน าถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม ของ
จังหวัดสมุทรสาคร
(1) ค าสั่ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ที่ 1292 /2558 ลงวั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2558 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอ านวยการระดั บ จั ง หวั ด โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป็ น ประธานกรรมการ
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนเป็นกรรมการ และ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ รวมทั้ง 43 คน มีหน้าที่จัดทาแผนงานการจัดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ ซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการซ้อมปฏิบัติ ตลอดจนดาเนินการจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
(2) คณะทางานฝ่ายต่างๆ จานวน 9 คณะ ได้แก่
2.1 คณะทางานฝ่ายเส้นทางและการจัดขบวนจักรยาน
2.2 คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์
2.3 คณะทางานฝ่ายลงทะเบียนและพิธีการ
2.4 คณะทางานฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเวทีกลาง
2.5 คณะทางานฝ่ายจัดเตรียมซุ้มลงนามถวายพระพร
2.6 คณะทางานฝ่ายจัดนิทรรศการ/กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ
2.7 คณะทางานฝ่ายปฐมพยาบาล
2.8 คณะทางานฝ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา น้าดื่ม)
2.9 คณะทางานการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การมอบหมายภารกิจ
/1. คณะทางานฝ่ายเส้นทาง...
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คณะทางาน
1. คณะทางานฝ่ายเส้นทาง
และการจัดขบวนจักรยาน
(ท่องเที่ยวและกีฬา)

ภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1) ควบคุม อานวยการ และจัดรูปขบวนจักรยาน VIP และ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน และจุดบริการน้า
ดื่มระหว่างเส้นทาง……………………………………………
3) จัดทากาหนดการปั่นจักรยานจุดเริ่มต้น - สิ้นสุด................
4) จัดเตรียมรถและทีมส่งกลับ................................................
5) การสารวจเส้นทางและสภาพถนน.....................................
6) กิจกรรมจุดพักที่ 1 (อบต.โคกขาม)....................................
7) กิจกรรมจุดพักที่ 2 (Potochino)......................................
.................................................................................................
.................................................................................................

(1) ท่องเที่ยวและกีฬา
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
(3) ทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
(4) แขวงการทางสมุทรสาคร
(5) ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
(6) ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศ
(7) สถาบันการพลศึกษา
8) เทศบาลนครสมุทรสาคร
(9) เทศบาลตาบลนาดี
(10) อบต.โคกขาม
(11) อบต.พันท้ายนรสิงห์
(12) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. คณะทางานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
(ประชาสัมพันธ์จังหวัด)

(13) สมาคมกีฬาจังหวัด
(1) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) ท่องเที่ยวและกีฬา
(3) นายกสมาคมผู้สื่อข่าว

1) จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมช่วงก่อนวัน
งาน และหลังวันงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความ
เห็นชอบภายในกาหนด
2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางการ
(4) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
สื่อสารต่างๆ
3) ประสานหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการดาเนินการ (5) หอการค้าจังหวัด
(6) สภาอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม
4) งานบันทึกภาพวันงาน และงานถ่ายทอดสด
5) ประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานตามที่จังหวัดกาหนด
6) จัดพิธีกรผู้ดาเนินรายการในวันที่จัดกิจกรรมในพิธีเปิดและ
ปิด
7) ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
รายงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบเป็นระยะๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………………………

3. คณะทางานฝ่ายลงทะเบียน 1) กาหนดช่องทางการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
(1) หัวหน้าสานักงานจังหวัด
และพิธีการ
จัดทาเว็บไซต์ รวมทั้งประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียน
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(หัวหน้าสานักงานจังหวัด)
2) การรับและแจกจ่ายเสื้อ เข็มกลัดพระราชทาน
(2) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่มาร่วมงาน
(3) คลังจังหวัดสมุทรสาคร
3) จัดทากาหนดการ และรูปแบบพิธีเปิด – ปิดงานตามที่
(4) พัฒนาสังคมฯ
ส่วนกลางกาหนด
(5) สถิติจังหวัดสมุทรสาคร
4) จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน
(6) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
5) เชิญและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชน (7) ผู้แทนนายอาเภอทุกอาเภอ
ที่มาร่วมงาน
6) การจัดสถานที่ประกอบพิธี
..................................................................................................
..................................................................................................
/4. คณะทางานฝ่ายผลิต…
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คณะทางาน

ภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

4. คณะทางานฝ่ายผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์และ
เวทีกลาง
(ปลัดจังหวัด/ปลัด อบจ.)

1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งป้าย CUT OUT
ประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ส่วนกลางกาหนด
2) ออกแบบแผนผัง/กาหนดจุดการก่อสร้างเวทีกลาง ซุ้มลง
นามถวายพระพร และซุ้มการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
3) จัดทาเวทีกลาง พิธีเปิด-ปิด และการแสดง พร้อมจอ LED
และเครื่องเสียง
4) จัดเตรียมโพเดียม โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา และพัดลม
.................................................................................................

5. คณะทางานฝ่ายจัดเตรียม
ซุ้มลงนามถวายพระพร
(ท้องถิ่นจังหวัด)

1) จัดทาและตกแต่งซุ้มลงนามถวายพระพรบริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
2) จัดเจ้าหน้าที่ประจาซุ้มลงนามถวายพระพรพร้อมสมุด
ลงนาม
3) จัดเตรียมอาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมงาน ช่วงก่อนพิธีเปิด
และปิด และน้าดื่มตามจุดพักและเส้นทางที่จักรยานผ่าน
4) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณงานและตามเส้นทาง
จักรยาน

6. คณะทางานฝ่ายจัด
นิทรรศการ/กิจกรรมการเฉลิม
พระเกียรติ
(วัฒนธรรมจังหวัด)

(1) ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) อบจ.
(3) อบต.นาโคก
(4) อบต.ชัยมงคล
(5) อบต.คลองมะเดื่อ
(5) อบต.คอกกระบือ
(6) โยธาธิการและผังเมือง
.................................................................................................. (7) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(8) นายอาเภอทุกอาเภอ
(9) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
(10) ผู้แทนนายกสมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
(11) ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาฯ
(12) จ่าจังหวัดสมุทรสาคร

................................................................................................
................................................................................................
1) กาหนดแผนผังและออกแบบจัดสรรพื้นที่การจัด
กิจกรรมเสริมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมบนเวที
2) การจัดชุดการแสดงก่อนพิธีเปิด 2 ชุด (สมาคมกีฬาฯ)
2.1 การแสดงชุดเชียร์ลีดเดอร์เยาวชน
2.2 การแสดงชุดโชว์ยิมนาสติกแอโรปิค
3) ประสานการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น
3.1 บูธการทดสอบสรรถภาพทางร่างกาย (วิทยาลัยพล)
3.2 บูธคลินิคตรวจสุขภาพแม่และเด็ก(สาธารณสุข)
3.3 กิจกรรมวงดนตรีดุริยางค์
3.4 บูธคลินิกจักรยาน
3.6 กิจกรรมปลูกป่า
3.7 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เป็นต้น
4) จัดหาบูธนิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ.................
.................................................................................................
.................................................................................................

(1) ท้องถิ่นจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) เทศบาลนครสมุทรสาคร
(3) เทศบาลตาบลนาดี
(4) อบต.โคกขาม
(5) อบต. พันท้ายนรสิงห์
(6) อบต.คอกกระบือ
(7) ห้าง Potochino

(1) วัฒนธรรมจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) เทศมนตรีนครสมุทรสาคร
(3) โยธาธิการและผังเมือง
(4) ผู้อานวยการเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
(5) ผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฯ
(6) ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาฯ
(7) ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
(8) ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
(9) สหกรณ์จังหวัด
(10) วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
(11) วิทยาลัยการพละศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร
/7.คณะทางานฝ่ายปฐมพยาบาล
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คณะทางาน
7. คณะทางานฝ่าย
ปฐมพยาบาล
(สาธารณสุขจังหวัดฯ)

ภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาล ให้บริการ
ฉุกเฉินบริเวณงานและตามเส้นทางขบวนจักรยาน
2) จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพแม่และเด็ก
.................................................................................................
.................................................................................................

(1) สาธารณสุขจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) โรงพยาบาลจังหวัด
สมุทรสาคร
(3) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
(4) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
8. คณะทางานฝ่าย
1) ดาเนินการจัดหาระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมอานวยความ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาธารณูปโภค
สะดวกระบบสาธารณูปโภคในการจัดงาน
จังหวัดสมุทรสาคร(ผู้รับผิดชอบ
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 2) จัดหาน้าดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ประจากอง หลัก)
สมุทรสาคร)
อานวยการ
(2) การประปาส่วนภูมิภาค
................................................................................................ สาขาสมุทรสาคร
................................................................................................. (3) ผู้แทนนายกเทศมนตรีนคร
สมุทรสาคร
9. คณะทางานฝ่ายรักษาความ 1) กาหนดเส้นทางปิดการจราจรและห้วงเวลา ตลอดจนการ (1) ตารวจภูธรจังหวัดฯ
ปลอดภัยและการจราจร
ควบคุมขบวนจักรยาน กาหนดระยะห่าง และตรวจพื้นผิว
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(ตารวจภูธรจังหวัดฯ)
จราจร
(2) สานักงานป้องกันและ
2) การวางแผนจัดหาสถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้ ป้องกันฯ
เพียงพอ
(3) แขวงทางหลวงชนบทฯ
3) จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ สายตรวจ ชุดสืบสวนสอบสวน ตารวจ (4) แขวงการทาง
จราจร เจ้าหน้าที่ อปพร. และมูลนิธิอานวยความสะดวก
(5) สถานีตารวจภูธร สค.
ด้านจราจรตลอดเส้นทางขบวนจักรยาน
(6) สถานีตารวจภูธรโคกขาม
4) ควบคุมอานวยความสะดวกด้านจราจร รักษาความสงบ
(7) ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร
เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกบริเวณงาน
5) จัดทาป้ายบอกทาง สถานที่จอดรถ และจัดระเบียบ
การจราจรโดยรอบบริเวณงาน
.................................................................................................
...............................................................................................
ประธาน : ให้เน้นความปลอดภัยของขบวนจักรยาน โดยตารวจภูธรจังหวัดร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางจักรยานผ่าน จานวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลตาบลนาดี องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม องค์การบริหารส่วนตาบลพันท้ายนรสิงห์ องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าทราย และองค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ
ปลัดจังหวัด: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเส้นทางความปลอดภัย เช่น ตารวจภูธรจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลทั้ง 6 แห่ง และอาสาสมัครรักษาดินแดน ควรสารวจเส้นทางจักรยานที่มีระยะทางรวม 26.5
กิโลเมตร ว่าแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระยะทางที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเท่าใด เพื่อกาหนดเจ้าหน้าที่
ประจาจุดอานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางเต็มพื้นที่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ : การจัดรูปขบวนจักรยานใช้ 3 แถว แถวแรกตารวจ ปิดท้ายด้วยรถพยาบาล
และรถส่ง – กลับ ต้องจัดให้มีการซักซ้อมปั่นในเส้นทางที่กาหนด ร่วมกับชมรมจักรยาน พร้อมสารวจจุดที่จะ
ทาป้ายบอกทาง
/ตารวจภูธรจังหวัด…

-8ตารวจภูธรจังหวัด : ฝ่ายตารวจฯ จะจัดกาลังเต็มอัตราในการดูแลอานวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
แขวงทางหลวงชนบท : ถนนเจษฎาวิถี ซึ่งอยู่เขตพื้นที่ อบต.พันท้ายนรสิงห์ มีการขยายเส้นทาง อาจมี
กองเศษวัสดุ ซึ่งจะประสานแจ้งให้โครงการตรวจสอบความเรียบร้อยต่อไป
มติที่ประชุม ขอให้คณะทางานฯ ทั้ง 9 ฝ่าย ดาเนินการภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานงานทั้งใน
และนอกคณะทางาน รวมทั้งจั ดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดวิธีการดาเนินการให้ บรรลุผ ลสาเร็จ แล้ ว
รายงานผลให้จังหวัดทราบ ทั้งนี้ ให้นาข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เป็นกรอบแนวทางดาเนินการด้วย
3.2 การประชุมเพื่อติดตามผลดาเนินงานในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมผลการดาเนินงานที่มีความคืบหน้าของแต่ละคณะทางานนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ระดับจังหวัดต่อไป
เลิกการประชุมเวลา 15.30 น.

นางสาวเรณุกา สมนิยาม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวิภาศรี คงเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมติดตามผลการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (Bike for MOM)
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น
ณ ห้อง 502 ณ ห้องประชุมท่าจีน ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
-----------------------------------

ประเด็น
1.นโยบายการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเน้นย้าในการประชุม
ผ่านระบบVideo conference
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เวลา 13.30 น.

2. การมอบหมายภารกิจให้กับ
คณะทางาน

รายละเอียด

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเกิดการมีส่วนร่วมของพี่น้อง
ประชาชนทุกภาคส่วน
2. ให้จังหวัดจัดเตรียมระบบการควบคุมและอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการ
เชื่อมโยงการรายงานข้อมูลต่างๆ ร่วมกับศูนย์บัญชาการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนและอานวยการ และรายงาน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมายังกระทรวงมหาดไทยได้
อย่างรวดเร็ว
3. เส้นทางปั่นจักรยานของจังหวัด ขอให้ดูแลลักษณะทาง
กายภาพของถนนให้มีความเรียบร้อยปลอดภัย หากมีเส้นทาง
ชารุดเสียหาย ให้เร่งดาเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตื่นตัว และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นไปอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่ม
สาขาอาชีพ ทุกวัย เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
1. คณะทางานฝ่ายเส้นทางและการจัดขบวนจักรยาน
1) ควบคุม อานวยการ และจัดรูปขบวนจักรยาน VIP และ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกฝรรม
2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน และกาหนดจุด
บริการน้าดื่มระหว่างเส้นทาง
3) จัดทากาหนดการปั่นจักรยานจุดเริ่มต้น - สิ้นสุด
4) จัดเตรียมรถสองแถวและทีมส่งกลับ
5) การสารวจเส้นทางและสภาพถนน จุดแยก/จุดตัด
เพื่อกาหนดเจ้าหน้าที่ประจาจุดให้เต็มเส้นทาง
6) กิจกรรมจุดพักที่ 1 (อบต.โคกขาม
7) กิจกรรมจุดพักที่ 2 (Potochino)
8) กาหนดการซักซ้อมการปั่นจักรยาน ก่อนวันงานร่วมกับ
ชมรมจักรยาน

- คณะกรรมการอานวยการ
ระดับจังหวัดและคณะทางาน
ทั้ง 9 ฝ่าย
- คณะทางานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรร่วมกับ
ฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่น

- คณะทางานฝ่ายเส้นทางและ
การจัดขบวนจักรยาน
- คณะอานวยการระดับจังหวัด
และคณะทางานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
(1) ท่องเที่ยวและกีฬา
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
(3) ทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
(4) แขวงการทางสมุทรสาคร
(5) ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
(6) ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศ
(7) สถาบันการพลศึกษา
8) เทศบาลนครสมุทรสาคร
(9) เทศบาลตาบลนาดี
(10) อบต.โคกขาม
(11) อบต.พันท้ายนรสิงห์
(12) อบต.ท่าทราย
(13) อบต.คอกกระบือ
(14) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว

(15) สมาคมกีฬาจังหวัด
(16) ผู้แทน Potochino
087-5636313
/2. คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์...
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์
1) จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมช่วงก่อนวันงาน
และหลังวันงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
ภายในกาหนด
2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ
3) ประสานหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการดาเนินการ
จัดกิจกรรม
4) งานบันทึกภาพวันงาน และงานถ่ายทอดสด
5) ประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานตามที่จังหวัดกาหนด
6)จัดพิธีกรผู้ดาเนินรายการในวันที่จัดกิจกรรมในพิธีเปิดและปิด
7) ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
รายงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบเป็นระยะๆ

(1) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) ท่องเที่ยวและกีฬา
(3) นายกสมาคมผู้สื่อข่าว

3. คณะทางานฝ่ายลงทะเบียนและพิธีการ
1) กาหนดช่องทางการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทา
เว็บไซต์ รวมทั้งประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียน
2) การรับและแจกจ่ายเสื้อ เข็มกลัดพระราชทาน
ให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่มาร่วมงาน
3) จัดทากาหนดการ และรูปแบบพิธีเปิด – ปิดงานตามที่
ส่วนกลางกาหนด
4) จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน
5) เชิญและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชน
ที่มาร่วมงาน
6) การจัดสถานที่ประกอบพิธี
4. คณะทางานฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเวทีกลาง
1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งป้าย CUT OUT
ประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ส่วนกลางกาหนด
2) ออกแบบแผนผัง/กาหนดจุดการก่อสร้างเวทีกลาง
ซุ้มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ซุ้มการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และกาหนดจุดจอดรถจักรยานเมื่อลงทะเบียน
แล้ว
3) จัดทาเวทีกลาง พิธีเปิด-ปิด และการแสดง พร้อมจอ LED
และเครื่องเสียง
4) จัดเตรียมโพเดียม โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา และพัดลม

(1) หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(3) คลังจังหวัดสมุทรสาคร
(4) พัฒนาสังคมฯ
(5) สถิติจังหวัดสมุทรสาคร
(6) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(7) ผู้แทนนายอาเภอทุก
อาเภอ

(4) สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

(5) หอการค้าจังหวัด
(6) สภาอุตสาหกรรม

(1) ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) อบจ.
(3) อบต.นาโคก
(4) อบต.ชัยมงคล
(5) อบต.คลองมะเดื่อ
(5) อบต.คอกกระบือ
(6) โยธาธิการและผังเมือง
(7) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(8) นายอาเภอทุกอาเภอ
(10) ผู้แทนนายกสมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
(11) ผู้แทนนายกสมาคมกีฬา
(12) จ่าจังหวัดสมุทรสาคร
/ 5. คณะทางานฝ่ายจัดเตรียมซุ้มลงนาม…
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานรับผิดชอบ

5. คณะทางานฝ่ายจัดเตรียมซุ้มลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
1) จัดทาและตกแต่งซุ้มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 4 เต็นท์
2) จัดเจ้าหน้าที่ประจาซุ้มทะเบียน
3) จัดเตรียมอาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมงาน ช่วงก่อนพิธีเปิด
และปิด และน้าดื่ม(ติดสติ๊กเกอร์ขวดน้าและชุดอาหารว่าง)
ตามจุดพักและเส้นทางที่จักรยานผ่าน
4) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณงานและตามเส้นทางจักรยาน

(1) ท้องถิ่นจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) เทศบาลนครสมุทรสาคร
(3) เทศบาลตาบลนาดี
(4) อบต.โคกขาม
(5) อบต. พันท้ายนรสิงห์
(6) อบต.คอกกระบือ
(7) ห้าง Potochino

6. คณะทางานฝ่ายจัดนิทรรศการ/กิจกรรมการเฉลิม
พระเกียรติ
1) กาหนดแผนผังและออกแบบจัดสรรพื้นที่การจัด
กิจกรรมเสริมบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมบนเวที
2) การจัดชุดการแสดงก่อนพิธีเปิด 2 ชุด (สมาคมกีฬาฯ)
2.1 การแสดงชุดเชียร์ลีดเดอร์เยาวชน
2.2 การแสดงชุดโชว์ยิมนาสติกแอโรปิค
2.3 การแสดงเป่าแซกโซโฟน
2.4 การแสดงโปงลาง/รากลองยาว/ดนตรีไทย
(รร.เทศบาลวัดท่าเสา)
3) ประสานการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น
3.1 บูธการทดสอบสรรถภาพทางร่างกาย (วิทยาลัยพล)
3.2 บูธคลินิคตรวจสุขภาพแม่และเด็ก(สาธารณสุข)
3.3 กิจกรรมวงดนตรีดุริยางค์ รร.เฉลิมพระเกียรติ
3.4 บูธคลินิกจักรยาน ( 3 บูธ)
3.6 กิจกรรมปลูกป่า ณ จุดพักวัดโคกขาม
4) จัดหาเต็นท์นิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ(ทน.สค.)
7. คณะทางานฝ่ายปฐมพยาบาล
1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาล ให้บริการฉุกเฉิน
บริเวณงานและตามเส้นทางขบวนจักรยาน
2) จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพแม่และเด็ก

(1) วัฒนธรรมจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) เทศมนตรีนครสมุทรสาคร
(3) โยธาธิการและผังเมือง
(4) ผู้อานวยการเขตพื้นที่
การประถมศึกษาสมุทรสาคร
(5) ผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฯ
(6) ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาฯ
(7) ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
(8) ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
(9) สหกรณ์จังหวัด
(10) วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
(11) วิทยาลัยการพละศึกษาฯ

8. คณะทางานฝ่ายสาธารณูปโภค
1) ดาเนินการจัดหาระบบไฟฟ้า ประปา พร้อมอานวยความ
สะดวกระบบสาธารณูปโภคในการจัดงาน
2) จัดหาน้าดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ประจากอง
อานวยการ(ติดสติ๊กเกอร์ขวดน้า)

(1) สาธารณสุขจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) โรงพยาบาลจังหวัด
สมุทรสาคร
(3) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
(4) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสมุทรสาคร
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสาคร
(3) ผู้แทนเทศบาลนคร
สมุทรสาคร
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานรับผิดชอบ

9. คณะทางานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1) กาหนดเส้นทางปิดการจราจรและห้วงเวลา ตลอดจน
การควบคุมขบวนจักรยาน กาหนดระยะห่าง และตรวจพื้นผิว
จราจร
2) การวางแผนจัดหาสถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้
เพียงพอ
3) จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ สายตรวจ ชุดสืบสวนสอบสวน
ตารวจจราจร เจ้าหน้าที่ อปพร. และมูลนิธิอานวยความสะดวก
ด้านจราจรตลอดเส้นทางขบวนจักรยาน
4) ควบคุมอานวยความสะดวกด้านจราจร รักษาความสงบ
เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกบริเวณงาน
5) จัดทาป้ายบอกทาง สถานที่จอดรถ และจัดระเบียบ
การจราจรโดยรอบบริเวณงาน

(1) ตารวจภูธรจังหวัดฯ
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
(2) สานักงานป้องกันและ
ป้องกันฯ
(3) แขวงทางหลวงชนบทฯ
(4) แขวงการทาง
(5) สถานีตารวจภูธร สค.
(6) สถานีตารวจภูธรโคกขาม
(7) ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร

