สรุปผลการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR MOM
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “ปั่นเพื่อแม่”หรือ BIKE FOR MOM
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง 502 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ประเด็น
1.ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (BIKE
FOR MOM)ผ่านทางระบบ VCS
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
รองป.มท.)

2.การติดตามความพร้อมในการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR
MOM ของจังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด
1.1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดส่งยอดและ
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม “BIKE FOR MOM”ทั้งหมดซึง่
สมัครทางเว็บไซต์ และที่มาสมัครด้วยตนเองที่ศาลากลาง
จังหวัด ให้กับศูนย์เทคโนฯ สป.
1.2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผวจ.
ทุกจังหวัดรับเสื้อ/เข็มพระราชทานกับราชเลขานุการใน
พระองค์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร จังหวัดละ 100 ตัว
ส่วนอีก 900 ตัวรับในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
พร้อมเข็มและน้้าดื่มพระราชทาน จังหวัดจัดพิธีรับ
1.3 วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ศาลากลางจังหวัด ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด จัดพิธีมอบ
เสื้อพระราชทานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
1.4 มท.จะจัดส่งแบบตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม
(Check list) ส่งให้จังหวัดตรวจสอบผลการด้าเนินงาน
โดยส่งกลับภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 เพื่อ
ส่วนกลางรวบรวมทูลเกล้าถวายรายงาน ในวันที่
31 กรกฎาคม 2558
1.5 ให้จังหวัดก้าหนดวันซ้อมใหญ่ เวลาจริงและสถานที่
จริง รายงานให้ มท.ทราบด้วย
1.6 การดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ CUT OUT ให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง
2.1 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาครจะ
ด้าเนินการลาดยางถนนสาย สค 5031 แยก ทช.สค.
2004 – บ้านเจษฎาวิถี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อเร่งรัดให้ทันงาน BIKE FOR
MOM ก้าหนดแล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
-คณะท้างานฝ่าย
ลงทะเบียนและ
พิธีการ
(ส้านักงานจังหวัด)

-คณะท้างานฝ่าย
เส้นทาง(ท่องเที่ยว
และการกีฬา)
-คณะท้างานฝ่าย
ผลิตสื่อ
-แขวงทางหลวง
ชนบท

-2ประเด็น

รายละเอียด
2.2 การส้ารวจเส้นทางจักรยาน หากพบจุดเสี่ยง
จุดเฝ้าระวัง สภาพถนนช้ารุด เสียหาย เป็นหลุม เป็น
บ่อ น้้าท่วมขัง ให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จ
2.3 รายงานผลการส้ารวจเส้นทางให้จังหวัดทราบ
และก้าหนดให้มีการทดสอบเส้นทางในเวลาและ
สถานที่จริงเพื่อประเมินปัญหาอุปสรรคและเป็น
การประชาสัมพันธ์เส้นทาง รวมทั้งประมาณการใช้
ระยะเวลาเดินทางและปรับแผนกิจกรรมให้ทันกับพิธี
ปิด
2.4 ตามผังการจัดกิจกรรมฯ ที่โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดก้าหนดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
(หลังเก่า) ประกอบด้วย เต็นท์การจัดกิจกรรมจ้านวน
13 เต็นท์(ขนาด5x8 เมตร) ขอให้ทางเทศบาลนคร
สมุทรสาครรับผิดชอบการจัดหา โดยเฉพาะเต็นท์ที่
2,3 และ 12,13 ให้จัดเป็นซุ้มลงทะเบียน(เต็นท์สีขาว
ผูกผ้าสีฟ้า) และโต๊ะหน้าขาวขนาด 1.8 ม.จ้านวน
30 ตัว และเก้าอี้ จ้านวน 200 ตัว รวมทั้งเดินสายไฟ
ปลั๊กไฟและไฟฟ้าส่องสว่างทั้ง 13 เต็นท์
2.5 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
-บริเวณการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลาง
จังหวัด ให้ส้านักงานจังหวัดจัดเตรียมผลไม้ส้าหรับนัก
ปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากมาถึงจุดสิ้นสุด และการ
ประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนน้้าดื่มจ้านวน 3,000
ขวด โดยติดสติกเกอร์ BIKE FOR MOM มาให้
เรียบร้อย
- บริเวณจุดพักที่ 1 อบต.โคกขาม และจุดพักที่ 2
ห้างPotochino ให้ประสานส้านักงานจังหวัดเกี่ยวกับ
จ้านวนสติ๊กเกอร์ที่ต้องการใช้ในการติดขวดน้้าดื่ม
-น้้าดื่มตามเส้นทางปั่นจักรยาน ให้ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดก้าหนดจุดและประสานกับ อปท.ที่เป็นเส้นทาง
ผ่าน
2.6 ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วบคุ ม สั่ ง การ (ศู น ย์
อ้านวยการร่วมจังหวัด ) เพื่อติดตามสถานการณ์ของ
ขบวนในพื้นที่/จุดพัก และรายงานสถานการณ์ให้กับ
ศูน ย์ อ้านวยการร่ว มส่ว นกลางที่กระทรวงมหาดไทย
(ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย) และสนามเสือป่า
เพื่อรับทราบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดย

ผู้รับผิดชอบ
-คณะท้างานฝ่าย
เส้นทางฯประสาน
กับแขวงทางหลวง
ชนบท

-เทศบาลนคร
สมุทรสาคร

-ส้านักงานจังหวัด /
การประปาส่วน
ภูมิภาค

-อบต.โคกขาม/ห้าง
Portochino
-ท่องเที่ยวและกีฬา/
อปท.ที่เป็นเส้นทาง
ผ่าน
-คณะท้างานฝ่าย
รักษาความปลอดภัย
ร่วมกับฝ่ายปกครอง
และฝ่ายท้องถิ่น
รวมทั้งส้านักงาน
จังหวัด

-3ประเด็น

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1) ก้ า หนดให้ มี ผู้ ต กลงใจแก้ ไ ขสถานการณ์ ใ น -ทุกคณะท้างานฯ/
ระหว่างขบวนและมีระบบรายงานผลการปฏิบัติหลั ง ทุกหน่วยงาน
การตัดสินใจ
2) จั ด ระบบสื่ อ สารและการรายงาน/การรั บ
รายงานของศูนย์ควบคุม มท และศูนย์อ้านวยการร่วม
(สนามเสือป่า) กับจังหวัด
2.7 การบริหารความเสี่ยง ให้มีแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ปรั บ รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม/การปรั บ เปลี่ ย น
เส้นทาง กรณีที่มีสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ้านวยต่อการจัด
กิจกรรมให้แล้วเสร็จทันเวลา หรือยุติการด้าเนินการ
โดย
1) มี ก ารจั ด เตรี ย มที่ พั ก ฉุ ก เฉิ น ที่ พั ก ส้ า รอง
เส้นทางลัด เส้นทางส้ารอง
2) จั ด ท้ า แผนผั ง เส้ น ทางส้ า รอง และคู่ มื อ /
ค้ า แนะน้ า ในการปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ ผู้ ร่ ว มขบวน และผู้
ควบคุมขบวน
3) มี ก ารจั ด ท้ า ระบบเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารและ
ระบบประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน/แจ้งการปฏิบัติให้ผู้ร่วม
ขบวนได้รับทราบอย่างทั่วถึง /ระบบรายงานเหตุการณ์
ต่อศูนย์ฯจังหวัด และส่วนกลาง
2.8 แผนรักษาความปลอดภัย
1) ประสานการด้ า เนิ น การกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด จั ด ท้ า แผนดู แ ลความปลอดภั ย
ประชาชนที่เข้าร่ว มกิจกรรม ทั้งก่อนและระหว่างการ
จัดกิจกรรม ทั้งด้านการป้องกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุ การจัดชุดกู้ภัย /ชุดฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ
จะได้ เ ข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ กู้ ภั ย และดู แ ลประชาชนได้
ทันท่วงที
- ให้มีการซักซ้อมแผนและการปฏิบัติให้พร้อมอยู่
เสมอ และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2) การรักษาความปลอดภัย
- รักษาความปลอดภัยพื้นที่จุดปล่อยขบวน
- การรักษาความปลอดภัยขบวนระหว่างเดินทาง
(ทั้งในขบวนและพื้นที่ขบวนผ่าน)
- การรักษาความปลอดภัยพิธีเปิด
- การดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมให้เดินทางกลับถึงบ้านโดยปลอดภัย

-

4ประเด็น

รายละเอียด
3) การรณรงค์สร้างความยั่งยืน
การรณรงค์สร้างวินัยและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน ทางสาธารณะร่วมกันของ
ประชาชนยานพาหนะทุกประเภท โดยให้มีจิตส้านึก
ความรับผิดชอบร่วมกัน มีน้าใจและเคารพสิทธิซึ่งกัน
และกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และวัฒนธรรม
ปลอดภัยที่ยั่งยืน

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเรณุกา สมนิยาม)
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางวิภาศรี คงเกลี้ยง)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ส้านักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้รับผิดชอบ

