ที่ พบ 0017.3/

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐
กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
เรียน (รายนามแจ้
ปลัดจังหวัดเพชรบุ
งท้าย) รี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางสรุปกิจกรรมสาธารณประโยชน์
2. จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 แผ่น

ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ให้ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 โดยได้จัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560
เพื่อให้การดาเนินการกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดาเนิน ไปด้ว ยดี จังหวัด จึง ขอเชิญท่านเข้า ร่วมกิจกรรมตามที่
จังหวัดได้จัดแบ่งกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ตามห้วงเวลาระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม
2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๒๔๒ ๕๕๗๓

แจ้งท้าย หนังสือด่วนที่สุด ที่ พบ 0017.3/ว 12289 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
1. เรียน
2. เรียน
3. เรียน
4. เรียน
5. เรียน
6. เรียน
7. เรียน
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16. เรียน
17. เรียน
18. เรียน
19. เรียน
20. เรียน
21. เรียน
22. เรียน
23. เรียน
24. เรียน
25. เรียน
26. เรียน
27. เรียน
28. เรียน
29. เรียน
30. เรียน
31. เรียน
32. เรียน
33. เรียน
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35. เรียน
36. เรียน
37. เรียน
38. เรียน
39. เรียน
40. เรียน

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการศูนย์สานักงานให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
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83. เรียน

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15
ผู้อานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเพชรบุรี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางเพชรบุรี
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

สิ�งที�ส่งมาด้วย ๑

ตารางสรุปกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2560
ที่

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560
1 ทำควำมสะอำดและปรับปรุงถนน
ภำยในหมู่บำ้ น

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

พืน้ ที่เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเภอ

ส่วนราชการที่ไป ชื่อผู้ประสานงาน /โทร.
ร่วมงาน
(พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน)

27 ก.ค. 60 08.30 น. ม. 1-9 ต.นำยำง
ม. 1-7 ต.ดอนขุนห้วย
ม. 1-11 ต.เขำใหญ่
ม. 1-8 ต.หนองศำลำ

ปค.อ.ชะอำ

อ.ชะอำ

กลุ่มที่ 1

ปลัดวรำรัตน์ กิ่งทอง /
06 3901 7502

2 ทำควำมสะอำดศำลำเอนกประสงค์

27 ก.ค. 60 08.30 น. ม. 1-9 ต.นำยำง
ม. 1-7 ต.ดอนขุนห้วย
ม. 1-11 ต.เขำใหญ่
ม. 1-8 ต.หนองศำลำ

ปค.อ.ชะอำ

อ.ชะอำ

กลุ่มที่ 2

ปลัดวรำรัตน์ กิ่งทอง /
06 3901 7502

3 กำจัดวัชพืช
ปลูกต้นไม้ 100 ต้น
4 กำจัดวัชพืช
ปลูกต้นไม้ 100 ต้น
5 ปลูกหญ้ำแฝก
ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น
ปลูกต้นคูณ , ต้นหำงนกยูง
ทำควำมสะอำดแหล่งนำท่องเที่ยว
ทำควำมสะอำดศำลำกลำงหมู่บำ้ น

27 ก.ค. 60 09.00 น. ภำยในหมู่บำ้ น 1-9 ต.ท่ำแลง ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 3

27 ก.ค. 60 09.00 น. บริเวณท่ำนำข้ำมภพ ม.1 ต.
ท่ำยำง
27 ก.ค. 60 09.00 น. ข้ำงสระนำสำธำณะประโยชน์
ต.กลัดหลวง

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 4

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 5

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4738
ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4739
ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4740

6 ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม.1-14 ต.เขำกะปุก

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 6

หน้ำ 1/6

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4741

ที่

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

พืน้ ที่เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเภอ

ส่วนราชการที่ไป ชื่อผู้ประสานงาน /โทร.
ร่วมงาน
(พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน)

7 ทำควำมสะอำดและกำจัดวัชพืช
บริเวณสระนำ, คลองส่งนำ, เหมือง
ระบำยนำ
"ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น
ปลูกต้นไม้ (ดอกไม้สีเหลือง)
ปล่อยปลำ"

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1-11 ต.ท่ำคอย

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 7

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4742

8 ทำควำมสะอำดและกำจัดวัชพืช
บริเวณคลองส่งนำ, เหมืองระบำยนำ,
เหมืองระบำย
ทำควำมสะอำดศำลำกลำงหมู่บำ้ น
ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1-6 ต.บ้ำนในดง

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 8

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4743

9 ทำควำมสะอำดศำลำกลำงหมู่บำ้ น
ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น
ทำควำมสะอำดและกำจัดวัชพืช
บริเวณคูระบำยนำ สระนำ

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1-5 ต.ยำงหย่อง

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 9

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4744

10 ทำควำมสะอำดและกำจัดวัชพืช
บริเวณเหมืองระบำย
11 ทำควำมสะอำดศำลำกลำงหมู่บำ้ น
ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น
ตัดหญ้ำ

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1,6,9,10,11 ต.มำบปลำ
เค้ำ
27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1-4 ต.ปึกเตียน

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 10

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 11

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4745
ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4746

12 ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น
ทำควำมสะอำดศำลำกลำงหมู่บำ้ น

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1-10 ต.วังไคร้

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 12
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ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4747

ที่

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

พืน้ ที่เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเภอ

ส่วนราชการที่ไป ชื่อผู้ประสานงาน /โทร.
ร่วมงาน
(พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน)

13 ทำควำมสะอำดถนนภำยในหมู่บำ้ น
ทำควำมสะอำดศำลำกลำงหมู่บำ้ น
พัฒนำโรงเจ

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1-13 ต.ท่ำไม้รวก

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 13

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4748

14 พัฒนำเส้นทำงจรำจร 2 ข้ำงทำง
ทำควำมสะอำดศำลำกลำงหมู่บำ้ น
ลอกวัชพืชในคลอง
ปลูกต้นไม้

27 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 1-13 ต.หนองจอก

ปค.อ.ท่ำยำง

อ.ท่ำยำง

กลุ่มที่ 14

ปลัดศศมน วำดวงศ์ /
08 7829 4749

28 ก.ค. 60 07.00 น. ต.แก่งกระจำน

อ.แก่งกระจำน

อ.แก่งกระจำน

กลุ่มที่ 15

28 ก.ค. 60 08.30 น. ม. 1-8 ต.สำมพระยำ
ม. 1-8 ต.ไร่ใหม่พฒ
ั นำ
ม. 1-7 ต.ห้วยทรำยเหนือ
ม. 1-9 ต.บำงเก่ำ

ปค.อ.ชะอำ

อ.ชะอำ

กลุ่มที่ 16

นำยอภิรักษ์ วนะชีวนิ
/06 3904 1421
ปลัดวรำรัตน์ กิ่งทอง /
06 3901 7502

3 ทำควำมสะอำดและปรับปรุงถนน
ภำยในหมู่บำ้ น

28 ก.ค. 60 08.30 น. ม. 1-8 ต.สำมพระยำ
ม. 1-8 ต.ไร่ใหม่พฒ
ั นำ
ม. 1-7 ต.ห้วยทรำยเหนือ
ม. 1-9 ต.บำงเก่ำ

ปค.อ.ชะอำ

อ.ชะอำ

กลุ่มที่ 17

ปลัดวรำรัตน์ กิ่งทอง /
06 3901 7502

4 ปลูกต้นยำงนำ 140 ต้น

28 ก.ค. 60 09.00 น. วัดสุวรรณมำศมงคล ม. 4 ต.
เขำใหญ่
ม. 8 ต.บำงเก่ำ
ม. 2 ต.สำมพระยำ

ปค.อ.ชะอำ

อ.ชะอำ

กลุ่มที่ 1

ปลัดวรำรัตน์ กิ่งทอง /
06 3901 7502

5 กำจัดวัชพืชตำมคูคลองและไหล่ทำง
ถนนในพืนที่

28 ก.ค. 60 09.10 น. ต.ห้วยแม่เพรียง

อ.แก่งกระจำน

อ.แก่งกระจำน

กลุ่มที่ 2

นำยอภิรักษ์ วนะชีวนิ
/06 3904 1421

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
1 กำจัดวัชพืชตำมคูคลองและไหล่ทำง
ถนนในพืนที่
2 ทำควำมสะอำดศำลำเอนกประสงค์
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ที่

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

พืน้ ที่เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเภอ

ส่วนราชการที่ไป ชื่อผู้ประสานงาน /โทร.
ร่วมงาน
(พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน)

6 ปลูกต้นยำงนำ 109 ต้น

28 ก.ค. 60 10.09 น. บ้ำนเนินทรำย ม. 5 ต.นำงยำง ปค.อ.ชะอำ

อ.ชะอำ

กลุ่มที่ 3

7 ปลูกต้นยำงนำ 100 ต้น

28 ก.ค. 60 10.19 น. บริเวณรอบที่ทำกำรอุทยำน
อ.แก่งกระจำน
แห่งชำติแก่งกระจำน
28 ก.ค. 60 10.19 น. ริมคลองนำทิง ม. 3-4 ต.สระพัง ปค.อ.เขำย้อย

อ.แก่งกระจำน

กลุ่มที่ 5

อ.เขำย้อย

กลุ่มที่ 6

9 ทำควำมสะอำดร่องนำสำธำรณะ

28 ก.ค. 60 10.19 น. ร่องนำในเขตเทศบำลตำบล
บ้ำนแหลม

ปค.อ.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

กลุ่มที่ 7

น.ส.วัชรำภรณ์ จินดำ
วงค์ /06 3901
7535

10 ปลูกต้นยำงนำ 100 ต้น

28 ก.ค. 60 10.19 น. พืนทึ่ทกุ ตำบล

ที่ทำกำรอ.หนองหญ้ำ
ปล้อง

อ.หนองหญ้ำ
ปล้อง

กลุ่มที่ 8

นำยวันชัย กองทรัพย์ /
06 3901 7521
น.ส.ประไพ ถึงโภค /
08 3014 1151

11 ทำควำมสะอำดพืนที่สำธำรณะ

28 ก.ค. 60 10.29 น. ลำนจุดชมวิวบริเวณสะพำน
ปค.อ.บ้ำนแหลม
เฉลิมพระเกียรติ ต.บำงตะบูฯ
28 ก.ค. 60 10.30 น. ถนนสำธำรณะภำยใน ต.หนอง ปค.อ.เมืองเพชรบุรี
โสน
28 ก.ค. 60 10.59 น. ม. 2 ต.ถำรงค์
ที่ทำกำรอ.บ้ำนลำด

อ.บ้ำนแหลม

กลุ่มที่ 9

น.ส.วัชรำภรณ์ จินดำวงค์
/06 3901 7535

อ.เมืองเพชรบุรี

กลุ่มที่ 10

28 ก.ค. 60 10.59 น. โรงเรียนดอนมะขำมย่ำงเนือ ม. ปค.อ.บ้ำนแหลม
1 ต.ปำกทะเล อ.บ้ำนแหลม
28 ก.ค. 60 10.59 น. พืนที่สำธำรณะ ต.ช่องสะแก อบต.ช่องสะแก
และปค.อ.เมืองเพชรบุรี

อ.บ้ำนแหลม

กลุ่มที่ 11

อ.เมืองเพชรบุรี

กลุ่มที่ 12

8 ปลูกต้นยำงนำ 100 ต้น

12 ทำควำมสะอำดถนน ทำงสำธำรณะ
ภำยใน ต.หนองโสน
13 ปลูกต้นยำงนำ 120 ต้น
14 ปลูกต้นยำงนำ 100 ต้น
15 ปลูกต้นยำงนำ 150 ต้น
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อ.บ้ำนลำด

ปลัดวรำรัตน์ กิ่งทอง /
06 3901 7502
นำยอภิรักษ์ วนะชีวนิ
/06 3904 1421
นำยรัฐจักร บัวแสง

กลุ่มที่ 4
นำยจรัญ รัตนสำลี /
(ผวจ.พบ. เข้าร่วม) 06 3901 7581
น.ส.วัชรำภรณ์ จินดำวงค์
/06 3901 7535

ที่

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

16 ปลูกป่ำชำยเลน 1,000 ต้น
17 ทำควำมสะอำดชำยหำดเจ้ำสำรำญ

18 ปลูกหญ้ำแฝก ป้องกันกำรกัดเซำะ
แม่นำเพชรบุรี ระยะทำง 3,000
เมตร
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
1 กำจัดวัชพืชตำมคูคลองและไหล่ทำง
ถนนในพืนที่
2 ทำควำมสะอำด ขุดลอก ผักตบชวำ
วัชพืชในคูคลอง
3 กำจัดผักตบชวำ
4 กำจัดวัชพืชและผักตบชวำ แม่นำ
เพชรบุรี ต.บ้ำนกุ่ม
5 กำจัดวัชพืชและผักตบชวำ ต.ต้น
มะม่วง
6 กำจัดผักตบชวำ คลองบำงจำก

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

พืน้ ที่เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเภอ

ส่วนราชการที่ไป ชื่อผู้ประสานงาน /โทร.
ร่วมงาน
(พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน)
น.ส.วัชรำภรณ์ จินดำวงค์
กลุ่มที่ 4
(ผวจ.พบ. เข้าร่วม) /06 3901 7535

28 ก.ค. 60 13.00 น. บริเวณแปลงพืนที่สำธำรณะ
ต.ปำกทะเล
28 ก.ค. 60 13.00 น. ชำยหำดเจ้ำสำรำญ ต.เจ้ำ
สำรำญ

ปค.อ.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

เทศบำลตำบลหำดเจ้ำ
สำรำญ และปค.อ.เมือง
เพชรบุรี

อ.เมืองเพชรบุรี

กลุ่มที่ 13

28 ก.ค. 60 13.00 น. ต.บ้ำนหม้อ

อบต.บ้ำนหม้อ
และปค.อ.เมืองเพชรบุรี

อ.เมืองเพชรบุรี

กลุ่มที่ 14

29 ก.ค. 60 09.00 น. ต.ป่ำเด็ง

อ.แก่งกระจำน

อ.แก่งกระจำน

กลุ่มที่ 15

29 ก.ค. 60 09.00 น. ม. ต.ไร่โคก

อ.บ้ำนลำด

อ.บ้ำนลำด

กลุ่ม 16

29 ก.ค. 60 09.30 น. อ่ำงเก็บนำห้วยหนองจิก ม. 5
ต.สำมพระยำ
29 ก.ค. 60 10.00 น. แม่นำเพชรบุรี ต.บ้ำนกุ่ม

ปค.อ.ชะอำ

อ.ชะอำ

กลุ่มที่ 17

ปค.อ.เมืองเพชรบุรี

อ.เมืองเพชรบุรี

กลุ่มที่ 1

29 ก.ค. 60 10.00 น. หลุมยืมคลองชลประทำน

อบต.ต้นมะม่วง และ
ปค.อ.เมืองเพชรบุรี
ปค.อ.เมืองเพชรบุรี

อ.เมืองเพชรบุรี

กลุ่มที่ 2

อ.เมืองเพชรบุรี

กลุ่มที่ 6

29 ก.ค. 60 10.00 น. คลองบำงจำก
- ต.บำงจำก
- ต.วังตะโก
- ต.หัวสะพำน
หน้ำ 5/6

ผู้ใหญ่เป๊อ /
08 1005 3024
นำยจรัญ รัตนสำลี /
06 3901 7581
ปลัดวรำรัตน์ กิ่งทอง /
06 3901 7502

ที่

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
1 ทำควำมสะอำดคูระบำยนำ
2 ทำควำมสะอำดในพืนที่สำธำรณะ
ประโยชน์ในหมู่บำ้ น

วันที่จัดกิจกรรม

เวลา

พืน้ ที่เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเภอ

ส่วนราชการที่ไป ชื่อผู้ประสานงาน /โทร.
ร่วมงาน
(พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน)

31 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 8 ต.หนองกระเจ็ด

อ.บ้ำนลำด

อ.บ้ำนลำด

กลุ่ม 4

31 ก.ค. 60 09.00 น. ม. 3 ต.ห้วยลึก

อ.บ้ำนลำด

อ.บ้ำนลำด

กลุ่ม 5

หน้ำ 6/6

นำยจรัญ รัตนสำลี /
06 3901 7581
นำยจรัญ รัตนสำลี /
06 3901 7581

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ประมงจังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 2
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
สถิติจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ข้าราชการที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 4
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
คลังจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 5
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 6
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดเพชรบุรี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุม่ ที่ 7
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
กอ.รมน.จังหวัดเพชรุบรี
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
ผู้แทนสานักงานจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 8
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการศูนย์สานักงานให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 9
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ผู้อานวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 11
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเพชรบุรี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 12
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 13
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 14
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 15
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ผู้บัญชาการเรือนจากลางเพชรบุรี
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 16
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
กอ.รมน.จังหวัดเพชรุบรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ข้าราชการที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มที่ 17
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือผู้แทน
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

