สําเนาคู่ฉบับ

คําสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ 1780 /๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ในการตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………………..
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต
บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีทิศทางการพัฒนามุ่งเน้นให้ชุมชนริมน้ํา
ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 177/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ และได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการฯ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ
มีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับดูแลแก้ไขปัญหา และประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ภาคเอกชนและจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการ
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เสนอชุมชนต้นแบบที่อยู่ริมน้ําและลําน้ําที่มีปัญหา เช่น ผักตบชวา
หรือน้ําเน่าเสีย บริเวณคลองลัดหลักแปดและคลองยายบาง ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการประสานงานจากผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความว่า
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีกําหนดจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต
บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน บริเวณสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน คลองลัดหลักแปด
และคลองยายบาง ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สําหรับการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามทุกท่าน
กรรมการ
3. รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม (ท) กรรมการ
4. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
5. ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
7. หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
8. พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
9. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
10. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
12. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
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กรรมการ
14. อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
15. วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
16. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
17. เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
18. ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
19. ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
20. ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
กรรมการ
21. สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
22. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
23. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
24. พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
25. ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
26. แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
27. ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
28. พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
29. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
30. ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
31. ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
กรรมการ
32. ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
กรรมการ
33. ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
กรรมการ
34. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
กรรมการ
35. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
36. สารวัตรกองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล
กรรมการ
37. สารวัตรสถานีตาํ รวจน้ํา 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจน้ํา กรรมการ
38. นายอําเภอทุกอําเภอ
กรรมการ
39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
40. นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
กรรมการ
41. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที
กรรมการ
42. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กรรมการ
43. ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
44. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
45. ผู้อํานวยการสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม
กรรมการ
46. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
47. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
48. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
49. ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
1. อํานวยการและประสาน ให้คําแนะนําแก่หน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/และมอบหมาย...

-3และมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
ลําดับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
1 ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม 1. จัดรถนําขบวนรถของนายกรัฐมนตรีและคณะ
และอํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ
นายกรัฐมนตรีและคณะ
2. อํานวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานงาน
ในการกําหนดจุดสถานที่จอดรถแก่ผู้ร่วมงาน
3. จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในระหว่างปฏิบัติ
ภารกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม
4. จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองอาวุธและสิ่งของอันตราย
5. จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2 สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 1. เชิญส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
2. จัดทําลําดับขั้นตอน พิธีการ และกําหนดเส้นทาง
การตรวจเยี่ยมโครงการ และนํานายกรัฐมนตรี
และคณะตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆ
3. จัดทําข้อมูลสภาพทั่วไป ประเด็นปัญหา ความต้องการ
หรือแผนงาน โครงการ ที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี
4. จัดทําคํากล่าวต้อนรับสําหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม
5. จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมเคลื่อนที่ ณ สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน
6. จัดผังที่นั่งของผู้เข้าร่วมงาน และจัดเจ้าหน้าที่
ต้อนรับข้าราชการผู้ใหญ่ และประชาชนที่เข้าร่วม
พิธีเปิดโครงการ
7. อํานวยการและประสานงานทั่วไป เพื่อให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. จัดเตรียมข้อมูลประวัติคลอง และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
(ประตูน้ําบริเวณวัดเจริญสุขารามวรวิหาร ซึ่งเป็น
สถานที่ทิ้งระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
และคลองลัดหลักแปด)
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3 ที่ทําการปกครองจังหวัด
1. จัดตั้งกองอํานวยการร่วมบริเวณสถาบันการเรียนรู้
สมุทรสงคราม
เพื่อปวงชน
2. จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะ รวมทั้งผู้ที่มาร่วมงาน
3. จัดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานของส่วนราชการและอําเภอ

หน่วยงานสนับสนุน
- ที่ทําการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม

- สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม
- ที่ทําการปกครองจังหวัด
สมุทรสงคราม
- องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

- สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม
- องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
4. จัดทําสรุปข้อมูลการดําเนินงานจิตอาสาในภาพรวม
ของจังหวัดสมุทรสงคราม
5. กํากับ ควบคุมประชาชนที่มาร่วมงานให้อยู่ตามจุด
ที่กําหนดไว้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานสนับสนุน

4

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และจัดทํา
บรรยายสรุป สําหรับเสนอนายกรัฐมนตรี
2. จัดเตรียมรถน้ํา รถสุขาเคลื่อนที่ ประจําจุด
ที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
3. จัดเตรียมถังขยะรองรับให้เพียงพอ พร้อมกับ
จัดเก็บขยะให้สะอาดหลังเสร็จงาน
4. รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และหลอดพลาสติกบริเวณงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
- อําเภอบางคนที
- องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางคนที
- สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน

5

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1. นําสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม - องค์การบริหาร
สมุทรสงคราม
มาจัดแสดง พร้อมการสาธิตประกอบ (ถ้ามี) โดยร่วมกับ ส่วนจังหวัด
นิทรรศการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม
- อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 1. จัดทําผังบริเวณสถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- องค์การบริหาร
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม
- สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 1. จัดเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ลําโพง จอโทรทัศน์ - องค์การบริหาร
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอทั่วทั้งบริเวณงาน ส่วนจังหวัด
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ สมุทรสงคราม
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6

7

8

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 1. อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร - สถานีตํารวจน้ํา 4
สมุทรสงคราม
ทางน้ําในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่
ตรวจคลองลัดหลักแปดและคลองยายบาง
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/9. สํานักงานสาธารณสุข...

-5ลําดับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
9 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม

10

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

ภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
1. จัดหน่วยพยาบาลพร้อมรถพยาบาลประจําจุด
และเคลื่อนที่ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
พร้อมจัดทําแผนการพยาบาลกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
2. ฉีดยาฆ่ายุง ต่อ แตน และแมลงอันตรายอื่นๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานสนับสนุน
- โรงพยาบาลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้า
- โรงพยาบาลนภาลัย
- โรงพยาบาลอัมพวา

1. จัดเตรียมห้องพักรับรองสําหรับนายกรัฐมนตรี
2. จัดเตรียมเวที โต๊ะ เก้าอี้ 300 ตัว และโซฟา สําหรับ
นายกรัฐมนตรีและคณะ ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงคราม
รวมทั้งส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
3. จัดเตรียมเต็นท์โดม ผูกผ้าระบาย และเก้าอี้ สําหรับ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ บริเวณสถาบัน
การเรียนรู้เพื่อปวงชน รวมทั้งจัดสถานที่ ประดับตกแต่ง
ให้สวยงาม เหมาะสม
4. จัดวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโครงการฯ และนิทรรศการ
รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีคณะตรวจเยี่ยม
5. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการฯ และวิถีชีวิต
ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
6. จัดเตรียมป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรี
7. จัดเตรียมพัดลมไอน้ําบริเวณเวทีต้อนรับ และเต็นท์
ประชาชน
8. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับนายกรัฐมนตรีและคณะ รวมทั้งสถานที่
สําหรับรับประทานอาหาร
9. จัดเตรียมอาหารสําหรับประชาชนชนที่มาร่วมงาน
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันงาน
10. จัดเตรียมร่ม 100 คัน
11. ประสานติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (WIFI) โทรศัพท์
และโทรสาร บริเวณสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
12. ประสานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องสํารองไฟ
บริเวณสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
13. จัดเตรียมเรือสําหรับลงพื้นที่ตรวจคลอง จํานวน
15 ลํา พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ขับเรือ
และตํารวจประจําเรือ
14. จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับให้นายกรัฐมนตรีและคณะ
15. จัดเตรียมพวงมาลัยดอกดาวเรืองสําหรับนายกรัฐมนตรี
และคณะจํานวน 50 ชุด
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม
- สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม
- สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
- สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม
- สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน

/11. โครงการชลประทาน...

-6ลําดับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
11 โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม

ภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
1. จัดเตรียมข้อมูลการบริหารจัดการน้ําของจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะ
2. ประสานการเปิดประตูระบายน้ําในเส้นทาง
ที่ขบวนเรือแล่นผ่าน
3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคลองดําเนินสะดวก
คลองลัดหลักแปด และคลองยายบาง สําหรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ควบคุมและกํากับดูแลความเรียบร้อยของสุนัข
และสัตว์ในบริเวณพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีและคณะ
ตรวจเยี่ยม
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ตกแต่งสถานที่ และปลูกต้นไม้บริเวณสถาบัน
การเรียนรู้เพื่อปวงชน
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานสนับสนุน

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และจัดการขยะบริเวณ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (อาคาร สถานที่โดยรอบ
ห้องน้ํา ฯลฯ) คลองลัดหลักแปด และคลองยายบาง
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องน้ํา เช่น เจล/สบู่ล้างมือ
กระดาษชําระ เป็นต้น
4. จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองบริเวณที่นายกรัฐมนตรี
และคณะตรวจเยี่ยม
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ให้ แ จ้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางคนที
ดําเนินการตามข้อ 1. – 3. ด้วย

- สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม
- องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

12

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

13

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม

14

อําเภอบางคนที

15

กองกํากับการ 4
1. ตรวจสิ่งของที่จะมอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะ
กองบังคับการตํารวจสันติบาล 2. จัดทําบัตร/เครื่องหมาย สําหรับส่วนราชการ
และประชาชนที่ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
3. หาข่าวในพื้นที่ โดยร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม
และตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานีตํารวจน้ํา 4
1. จัดเจ้าหน้าที่ และเรือในการอํานวยความสะดวก
กองกํากับการ 4
และรักษาความปลอดภัยทางน้ําให้กับนายกรัฐมนตรี
กองบังคับการตํารวจน้ํา
และคณะ รวมทั้งผู้ที่ร่วมตรวจโครงการ
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

16

- กอ.รมน.สส.
- ตํารวจภูธรจังหวัด
สมุทรสงคราม

- สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา
สมุทรสงคราม

/17. สํานักงานป้องกัน...

