


























บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่   579  /2566 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
ลงวันที่   31    มกราคม  พ.ศ. 2566 

********** 
ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. มณฑลทหารบกท่ี  33 1) ประสานดำเนินการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 

  2) ประสานจัดทำแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้สำนักงานฝ่ายเสนาธิการ 
ในพระองค์ 904 ทราบภายในกำหนด 

  3) จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ทุกที่หมาย   
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องส่งผู้แทนไปประจำแต่ละท่ีหมายก่อนการเสด็จ 3 ชั่วโมง  
เพ่ือประสานงานและประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติก่อนการเสด็จ  
ตามท่ีหมายเสด็จทุกที่หมาย 

  4) จัดกำลังทหาร จำนวน 20 นาย สนับสนุนภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 
ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเวลา 06.00 น.  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

2. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดรถตำรวจจราจรนำขบวนเสด็จทุกที่หมาย โดยให้พร้อมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2566 พร้อมเวลา 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และจัดเจา้หน้าที่
ประจำทางร่วมทางแยก เพ่ือถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จ 

  2) ประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33, ตำรวจภูธรภาค 5, กองบิน 41,ตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33, ตำรวจทางหลวง, 
ตำรวจสันติบาล และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนถวายความปลอดภัย  

  3) ประสานการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ทุกที่หมาย 
  4) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารถยนต์พระที่นั่งทุกท่ีหมาย 
  5) ประสานจัดระเบียบของประชาชน กลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จทุกท่ีหมาย 

ให้เรียบร้อย   
  6) จัดสถานที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จทุกที่หมายและอ่ืน ๆ โดยประสานกับเจ้าของ

สถานที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  7) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงประจำห้องสรงทุกท่ีหมาย 
  8) จัดตำรวจจราจรไปอำนวยความสะดวกในการจอดรถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย 
  9) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน 
  10) กำหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองในการเสด็จฯ แต่ละที่หมาย 
  11) จัดซ้อมขบวนรถยนต์พระทีน่ั่ง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.  

พร้อมออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไปยังโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 
และจากโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และขอให้จัดเจ้าหน้าที่
ตำรวจจราจรประจำเส้นทาง ในการซักซ้อมขบวนเสด็จด้วย 

  12) จัดซ้อมขบวนเสด็จในเส้นทางตามแผนทางการแพทย์ฉุกเฉินให้เรียบร้อย 
  13) จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ไปปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จฯ ให้แก่ มทบ.33 

และเจ้าภาพในแต่ละที่หมาย เพ่ือทำบัตรประจำตัวสำหรับรับเสด็จฯ 
3. ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3... 
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3. ตำรวจตระเวนชายแดน 

ภาค 3 และตำรวจตระเวน
ชายแดนที่  33 

1) ตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่เสด็จทุกที่หมาย 
2) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำ ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยกทุกที่หมาย 
3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีสำนักงานฝ่ายเสนาธิการ 

ในพระองค์ 904 ขอรับการสนับสนุนตรวจวัตถุระเบิด ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา , โรงแรม 
เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ และทุกที่หมาย โดยประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่
และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. สถานีตำรวจทางหลวง  4  
กองกำกับการ  5 

1) จัดรถยนต์ตำรวจทางหลวงนำรถยนต์ในขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย โดยให้พร้อม
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ ์2566 พร้อมเวลา 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 และจะซักซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่ง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
พร้อมเวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41   

  2) จัดรถตำรวจทางหลวงนำคณะส่วนล่วงหน้า ไปยังทุกที่หมายที่มีการเสด็จ  
ในระหว่างวันที่  7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้พร้อมรับส่วนล่วงหน้า 
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน41 

  3) จัดให้มีการซักซ้อมขบวนเสด็จ ตามแผนถวายความปลอดภัย และแผนด้านต่าง  ๆ
5. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร

จังหวัดเชียงใหม่ 
1) จัดรถตำรวจจราจรนำรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ โดยขอให้

พร้อมกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเวลา 17.00 น.  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

 2) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำเส้นทางเสด็จ ทางร่วม ทางแยก ในการรักษา
ความปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 และร่วมซ้อม
ขบวนรถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเวลา 
09.00 น. ท่าอากาศยานทหารกองบิน โดยประสานงานกับตำรวจทางหลวง
และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณย์ สวัสดิพงษ์ โทรศัพท์ 08 1882 4452) 

6. กองกำกับการ  3  
กองบังคับการตำรวจ 
สันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชน 
โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)แต่ละ
ที่หมาย โดยมณฑลทหารบกท่ี 33 จะประชุมเจ้าหน้าที่ประจำ  กอร.ถปภ. 
ก่อนการเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

  3) ตรวจสอบการถวายฎีกาของประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ทุกที่หมาย 
  4) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้องถ่ายภาพของสื่อมวลชนทุกประเภท  

(มีบัตรที่ได้รับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์) และตรวจสิ่งของที่ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุกชิ้นให้เรียบร้อย สำหรับดอกไม้งดดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน 

  5) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทำข่าว  และ
ควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน ให้เรียบร้อย 

 
7. กองบิน 41 ... 
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7. กองบิน 41 1) ขอเชิญผู้บังคับการกองบิน 41 และคู่สมรส พร้อมข้าราชการทหาร

กองบิน 41 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ โดยขอให้พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 

  2) จัดเตรียมห้องรับรองที่ประทับ (เตรียมสำรอง) พร้อมทั้ง ทำความสะอาด  
ตกแต่ง และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่  
ที่เข้าไปตกแต่งสถานที่ 

  3) จัดเตรียมห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เพ่ือเตรียมเป็น
สถานที่นั่งพักรอของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้ารับ -ส่งเสด็จ 
พร้อมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ำดื่มบริการ ในวันที่ 7, 8 ,13 ,15 และ 
18 กุมภาพันธ์ 2566 ตามแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดทำความสะอาด ตกแต่ง อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41   
ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  5) จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ 
  6) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์พระที่นั่ง ในวันที่ 7  

กุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
  7) อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ทีเ่ข้าไปตกแต่งสถานที่ ระหว่างวันที่ 6 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 เช่น 
การระบายผ้า  ดอกไม้ประดับ การติดตั้งธงชาติ ธงพระนามาภิไธยย่อ 
(จ.ภ.) และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

  8) จัดการถวายความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  9) จัดรถกระบะ จำนวน 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  

(พร้อมกำลังพล จำนวน 10 คน) เพ่ือรับคณะส่วนล่วงหน้าและสำนักงาน
ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904  โดยให้พร้อมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับสำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่   

  10) จัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด – 19 (ATK)  
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 7, 8 ,13 ,15 และ 18 กุมภาพันธ์ 
2566 ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  11) สนับสนุนแผ่นฟลอร์เหล็กแก่โรงแรมเลอเมอริเดียน จำนวน 10 แผ่น  
สำหรับใช้เป็นทางลาดขึ้นลงรถยนต์พระที่นั่ง เข้าลานจอดรถของโรงแรม 

8. คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน ถังออกซิเจน โลหิต 
เซรุ่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566   

  2) ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดซ้อม
แผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ... 
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9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมห้องฉุกเฉิน และรถพยาบาล จำนวน 1 คัน พร้อมแพทย์และ
พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์ (ถังออกซิเจน พร้อมหน้ากาก และเสาแขวน
น้ำเกลือ วัคซีนพิษสุนัขบ้า เซรุ่มงู และเปลตามที่ได้รับการประสาน) โรงแรม
เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 

  2) จัดเตรียมรถพยาบาล จำนวน 1 คัน พร้อมแพทย์และพยาบาล และ
อุปกรณ์การแพทย์ (ถังออกซิเจน วัคซีนพิษสุนัขบ้า เซรุ่มงู และเปล
ตามท่ีได้รับการประสาน) ติดตามขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย ระหว่าง 
วันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566  โดยให้พร้อม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เวลา 17.00 น.  

  3)  จัดเตรียม ถังออกซิเจน พร้อมหน้ากาก และเสาแขวนน้ำเกลือ ไปประจำ 
ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานกองบิน 41  
ในวันที่ 7, 8 ,13 ,15 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยส่งมอบให้ กองบิน 41  

  4)  จัดเตรียม ถังออกซิเจน พร้อมหน้ากาก และเสาแขวนน้ำเกลือ ไปประจำ 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  

  5) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค ์
ในการเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องฉุกเฉิน โลหิต  เซรุ่ม และอุปกรณ์
การแพทย์ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566  

  6) จัดส่งตารางแพทย์ตามข้อ 1 และ 2 ให้กอร.ถปภ. และสำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

  7) จัดทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วย RT-PCR และ ATK ระหว่าง
วันที่ 6 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยประสานงานกับ กอร.ถปภ. และ
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  

  8) ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เพ่ือคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด 
(Thermo scan) และสนับสนุนการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วย ATK 
ณ ที่หมายต่าง ๆ กรณีได้รับแจ้งกำหนดการเสด็จฯ ทั้งนี้ ให้กำหนด
มาตรการระบุตัวผู้ผ่านการคัดกรองแล้ว (สติ๊กเกอร์ ตราปั้ม ฯลฯ) ให้เรียบร้อย 

   ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
  9) พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ ตามที่ได้มีการประชุมตรวจพ้ืนที่ 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 
  10) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กองงานในพระองค์ฯ  และบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จำกัด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา 

  11) จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
ส่วนแยก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 05.00 น.  
เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. 

10. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่... 
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10. ทีท่ำการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ให้ความอนุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการจัดปลัดอำเภอหรือ
เจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ไปประจำ  กอร.ถปภ.  
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  (สถานที่ประทับแรม) ระหว่างวันที่ 
6 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เพ่ือประสานงานกับ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวที่ กอร.ถปภ. 
ส่วนแยกโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  

  2) ขอให้แจ้งรายชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์  
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน ให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือประสานจัดทำบัตรแสดงตัวตนต่อไป 

11. อำเภอเมืองเชียงใหม่ - จัดปลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ไปประจำ  
กอร.ถปภ. ดังนี้  
  1.  กอร.ถปภ. ส่วนแยก ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่  7 , 8 
13 ,15 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566  เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  โดยให้ไปรายงานตัวต่อ ผอ.กอร.ถปภ. ก่อนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง 
   2. กอร.ถปภ.สว่นแยก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  
เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ไปรายงานตัวต่อ  
ผอ.กอร.ถปภ. ก่อนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง 

12. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่งระบายผ้าและเปลี่ยนผ้าใหม่ที่ซุ้มประตูทางเข้า - ออก ช่องทาง
ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน  
7 กุมภาพันธ์ 2566  

  2) ติดตั้งธงชาติ และธงพระนามาธไิธย จ.ภ. เส้นทางเสดจ็จากท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ไปยัง โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ สองฝั่งถนน 
และเส้นทางเสด็จจากโรงแรมเลอเมอริเดียน ไปยังศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา (เฉพาะถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบ) 

  3) ติดตั้งธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (วปร.) และธงพระนามาธิไธย จ.ภ. เส้นทาง
เสด็จจาก โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(เฉพาะถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบ) 

  4) จัดทำความสะอาด ซ่อมแซมถนน ล้างถนนให้สะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม 
พร้อมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณถนนกำแพงดิน ถนนช้างคลาน 
และถนนที่เป็นเส้นทางเสด็จ ให้เรียบร้อย  

  5) จัดรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน และ 
รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน รถกระเช้าหอน้ำ 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ไปประจำ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่  
7 - 18 กุมภาพันธ ์2566 โดยให้พร้อมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 08.30 น.  และให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวที่ กอร.ถปภ. ส่วนแยก
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 

13. แขวงทางหลวงเชียงใหม่... 
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13. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2 1) ทำความสะอาด ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดหญ้า เกาะกลางถนน และ 
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ ได้แก ่
ถนนมหิดล ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว  
ถนนข้างศูนย์ประชุมนานาชาตฯิ ไปยังศูนย์ฝึกวชิาทหารฯ และถนนเลียบ 
คันคลองชลประทาน เป็นต้น 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชำรุดและป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสด็จ 

14. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ให้พร้อม 

  2) เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาเสด็จ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยบริเวณห้องรับรองพิเศษและในพ้ืนที่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำหรับเป็น 
ห้องประทับรับรอง  ในวันที่ 7 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โรงแรมดิเอ็มเพรส 
ที่นำดอกไม้สดและอุปกรณ์ห้องสรงมาจัดตกแต่งในห้องประทับรับรอง 

  5) จัดเตรียมห้องสรงในบริเวณห้องรับรองพิเศษ ทำความสะอาดและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

  6) จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้มาเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ในวันที่ 7 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวก 

  7) จัดเตรียมการเปิด - ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่
กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในกรณีต้องนำรถยนต์ที่นั่งเข้าออก
บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  8) อำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและผู้ตามเสด็จ
ตามความเหมาะสม 

  9) ตรวจสอบความพร้อม /ความปลอดภัยของลิฟท์ให้พร้อมใช้งาน 
และจัดเจ้าหน้าที่ขับลิฟท์เป็นการเฉพาะ พร้อมจัดช่างประจำลิฟต์  
เพ่ือป้องกันกรณีลิฟต์มีปัญหา/ขัดข้อง ในวันที่ 7 และ 18 กุมภาพันธ์ 
2566 พร้อมทั้งทำความสะอาดลิฟท์ให้เรียบร้อย (ป้องกันเชื้อโรค) 

  10) จัดสถานที่จอดเครื่องบนิพระที่นั่ง พร้อมจัดการถวายรักษาความปลอดภยั
บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  11) จัดช่างเทคนิคดูแลเครื่องปรับอากาศ / และสะพานเทียบให้เรียบร้อย 
  12) ทำความสะอาดพรมเส้นทางเสด็จ และสะพานเทียบ เพ่ือป้องกันเชื้อโรค 

 
15. สถานีเชียงใหม.่.. 
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15. สถานีเชียงใหม่ บริษัท   
การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

1) จัดเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จในพ้ืนที่ 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  2) จัดพนักงานบริการและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องบินพระที่นั่ง 

  3) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ตามเสด็จ กรณีเสด็จเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมอำนวยความสะดวกตามสมควร 

  4) จัดรถบัสรับ-ส่งผู้มาเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ จากท่าอากาศยานทหาร 
กองบิน 41 - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 7 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 
โดยประสานกับกองบิน 41 

16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1  
(ภาคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสำรองไปติดตั้งในพ้ืนที่ที่เสด็จ 
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

  2) ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสำรองไปติดตั้งในพ้ืนที่ที่เสด็จ 
ทุกแห่ง (กรณีมีที่หมายเพ่ิมเติม) 

  3) ให้หัวหน้าชุดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานตัวประจำ ณ กองอำนวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) แต่ละท่ีหมาย  
- ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่  
- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย 
- โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือประชุมและประสานการปฏิบัติงานต่อไป  
โดยส่งรายชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือประสาน
การจัดทำบัตรแสดงตัวตน 

17. การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาเชียงใหม่  (ชั้นพิเศษ) 

1) จัดระบบน้ำประปา ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  โดยประสานงานกับ
เจ้าของสถานที่ให้เรียบร้อย 

  2) จัดระบบแรงดันน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณีพิเศษ ณ บริเวณ
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ในระหวา่งวันที ่7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566  

  3) สนับสนนุน้ำประปาสำหรับเติมรถห้องสรง รถทรงงาน และรถผา่ตัด จำนวน 
400 ลิตร โดยขอใหน้ำรถน้ำประปามาเติมฯ ในวนัที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ รถห้องสรง รถทรงงาน และรถผ่าตัด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

18. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต  7  
(เชียงใหม่) 

1) ประสานการติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ณ กองอำนวยการร่วม
ถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก และที่หมายเสด็จ 
(ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ และโรงแรมเลอ 
เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

  2) ดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยทุกที่หมายก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง 
19. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ... 
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19. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด
เชียงใหม่  บริษัท  ทีโอที  
จำกัด  (มหาชน) 

1) จัดติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ณ ที่หมาย ดังนี้ 
(1) ห้องประทับรับรอง โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ จำนวน 1 
เลขหมาย ระหว่างวันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 และขอเปิดบริการ
ทางไกลภายในประเทศ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป   

   (    (2) กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ จำนวน 2 เลขหมาย ระหว่างวันที่ 
6 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 และขอเปิดบริการทางไกลภายในประเทศ 
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   

    (3) กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จำนวน 2 เลขหมาย ในวนัที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
และขอเปิดบริการทางไกลภายในประเทศตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป   

   (4) กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
กองบิน 41  จำนวน 1 เลขหมาย วันที ่7 , 8 ,13 ,15 และ 18 
กุมภาพันธ์ 2566 และขอเปิดบริการทางไกลภายในประเทศ ในวนัที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   

   (5) กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 
เลขหมาย ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 และขอเปิด
บริการทางไกลภายในประเทศในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   

  ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
(เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานในการประสานการติดตั้ง 

  2) ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1) ในการดำเนินการติดตั้งและขอยกเว้น 
ค่าใช้บริการทั้งหมด เพ่ือให้การจัดเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

20. คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประสานจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อม 
สัตวแพทย์อยู่ประจำห้องฉุกเฉิน เลือด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ให้พร้อมตลอดช่วงระยะเวลาที่เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนกว่า
จะเสด็จกลับ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยขอให้ส่งรายชื่อสัตวแพทย์  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ประจำทุกวัน ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

21. คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ขอประสานจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อม 
ทันตแพทย์ พยาบาล อยู่ประจำ ห้องฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการ-
แพทย์ ให้พร้อมตลอดช่วงระยะเวลาที่เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไป
จนกว่าจะเสด็จกลับ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
โดยขอให้ส่งรายชื่อทันตแพทย์ พยาบาล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
ประจำทุกวัน ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

 
22. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่… 
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22. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) จัดรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง

เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจำ ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเวลา 05.00 น. 

  2) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับรับรองพิเศษ (งดดอกลิลลี่และคาร์เนชั่น) 
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจำห้องสรง 
ในห้องรับรองที่ประทับ โดยขอให้ดำเนินการในวันที่ 7 และ 18 
กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 09.00 น.  และขอให้ประสานงานกับ 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ประสานงานคุณดวงเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 
 089-6348998) 

  3) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง (งดดอกลิลลี่และคาร์เนชั่น) รวมทั้งอุปกรณ์
ประจำห้องสรงในห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่  
8 ,13 และ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 
โดยประสานกับ กองบิน 41  

  4) ดำเนินการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.3/2950 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566  

23. - เทศบาลตำบลสุเทพ 
- เทศบาลตำบลช้างเผือก 

1) ประดับธงชาติ ประดับธงพระนามาภิไธย จ.ภ. ตามเส้นทางเสด็จ  
ให้เรียบร้อย 

 - องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก 

2) ทำความสะอาดเส้นทาง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดหญ้า และ 
ตัดตกแต่งต้นไม้ตลอดเส้นทางเสด็จ ในเขตความรับผิดชอบ 

 - เทศบาลตำบลหนองหอย 
- เทศบาลตำบลป่าแดด 

3) รื้อถอนป้ายที่ชำรุด และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขตความ
รับผิดชอบ 

24. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพ่ือฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัข
และแมวจรจัด 

  1) พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ ตามที่ได้มีการประชุมตรวจพ้ืนที่ 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 

  2) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กองงานในพระองค์ฯ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จำกัด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

  3) จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
ส่วนแยก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 05.00 น. 
เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. 

 

 
25. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ... 
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25 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 1) ติดตามข้อมูลข่าวอากาศนำส่ง กอร.ถปภ.ส่วนแยก บน.41 ในวันที่ 8 , 
13 และ 15 กุมภาพันธ์ 2566  จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
ส่วนแยก ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  ในวันที่ 8 , 13 และ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ 
ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 07.00 น. เพ่ือประชุมซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.  

26. โรงแรมเลอ เมอริเดียน 
เชียงใหม่ 

1) จัดตกแต่งห้องประทับรับรอง ห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ในห้องประทับ   
ให้เรียบร้อย 

  2) จัดเตรียมห้องพักให้กับผู้ตามเสด็จ ตามที่กองงานในพระองค์ฯ ประสานไว้ 
  3) ขอความอนุเคราะห์จัดน้ำดื่ม ชา กาแฟ ให้กับเจา้หน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า และ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตามแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ พร้อมเครื่องดื่มบริการ
บริการตามสมควร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของโรงแรมฯ จำนวน 1 คน  
ประจำ ณ กอร.ถปภ. เพ่ืออำนวยความสะดวกและเป็นการประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  5) ขอเรียนเชิญเจ้าของโรงแรมฯ เฝ้ารับ - ส่งเสด็จทุกครั้ง ณ บริเวณ
รถยนต์ที่นั่งจอดหน้าโรงแรมฯ 

  6) ประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท์ 
ในห้องประทับ จำนวน 1 เลขหมาย สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ
ที่ตั้ง กอร.ถปภ. จำนวน 2 เลขหมาย รวม 3 เลขหมาย (จังหวัดได้แจ้ง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  7) จัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ สถานที่จอดรถยนต์ของรถดับเพลิง  
รถไฟฟ้าสำรอง รถไฟฟ้าส่องสว่าง และรถกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อม  
ให้เรียบร้อย 

  8) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือป้องกันไฟฟ้า
ขัดข้อง ในระหว่างการประทับ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 
(จังหวัดได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว) 

27. - บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จำกัด 

1) พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ ตามที่ได้มีการประชุมตรวจพ้ืนที่ 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 

 - สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
เชียงใหม่ 
- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า  

2) อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่และการรับเสด็จในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในการเสด็จไปทรงปฏบิัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
พอ.สว. และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

3) ประสานจัดเตรียมห้องประทับรับรอง ห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ให้เรียบร้อยและจัดเตรียมกุญแจสำรองให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

4) จัดสถานที ่... 
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 - บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จำกัด 
- สำนักงานธนารักษ์จังหวัด 

4) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี โทรศัพท์ โทรสาร ให้เรียบร้อย  
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 

 เชียงใหม่ 
- ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา (ต่อ)  

5) ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 1 คน พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจำ  
ณ กอร.ถปภ. สว่นแยก ระหวา่งวันที่ 10 กุมภาพันธ ์2566 เพ่ือประชุมและ
ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. 
เวลา 05.00 น. เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.  

  6) ประสานในการจัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดที่จอดรถไฟฟ้า
สำรอง โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ 
(จังหวัดเชยีงใหม่) (จังหวดัได้แจ้งไว้แล้ว)  

  7) จัดสถานทีจ่อดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คนั รถไฟฟ้า
ส่องสว่างเคลื่อนที่ จำนวน 1 คนั จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

   8) จัดสถานที่สำหรับรับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ไปเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ 
ตามสมควร  

   9) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ประชุมฯ ปฏิบัตหิน้าที่การรักษา
ความปลอดภัย และการจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้
เรียบร้อย ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 

  10) ให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคต่าง ๆ ประจำจุดตลอดเวลาที่มีการเสด็จ 
  11) สนับสนุนห้องประชุม ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมพนักงานจัดสถานที่ และ

แม่บ้านทำความสะอาด เพ่ือจัดเตรียมการรับเสด็จ ในระหว่างวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2566 ตามท่ีได้รับการร้องขอ โดยประสานงานกับสำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกท่ี 33 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

28. อำเภอสันทราย 1) จัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  2) จัดปลัดอำเภอ จำนวน 1 คน พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ไปประจำ  ณ กอร.ถปภ. 

ส่วนแยก มหาวิทยาลัยแม่โจ ้เพ่ือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยขอให้รายงานตัวในเวลา 13.00 น. 

  3) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดสถานที่ให้ประชาชนทั่วไป
ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ  

  4) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดรถดับเพลิง จำนวน 2 
คัน รถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ไปประจำ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 
 พร้อมเวลา 11.00 น. 

  5) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย ในการป้องกัน
ไฟฟ้าขัดข้อง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  6) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ ในการจัดตกแต่ง 
ปรับปรุง ทำความสะอาดถนนและเส้นทางเสด็จ พร้อมติดตั้งธงชาติ  
ธงประจำพระองค์ ว.ป.ร. และธงประจำพระองค์ จ.ภ. 

  7) ประสานแจ้งรายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดส่งไปยัง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือจัดทำบัตรประจำตัว 

 
29. สำนักงาน... 
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29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ไปประดิษฐาน ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิม 
พระเกียรต ิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นพระประธานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อัญเชิญ แต่งกาย 
เครื่องแบบปกติขาว สวมถุงมือ (อัญเชิญไป-กลับ ในแต่ละวัน) 

  2) นิมนต์พระสงฆ์เพ่ือประกอบพิธี พร้อมทั้งจัดรถยนต์รับ - ส่งพระสงฆ์ 
ให้เรียบร้อย โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

30. สำนักงานชลประทานที่  1 1) จัดที่พักให้กับเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 
พนักงานขับรถยนต์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และจากจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะแพทย์ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  
เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ  

  2) จัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักในสำนักงานชลประทานที่ 1  
นักบินฮอ ทร. และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ร้องขอ 

  3) ให้การสนับสนุนรถยนต์/เจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับการประสานงาน 
  4) จัดเตรียมความพร้อมของสำนักงานชลประทานที่ 1 กรณีใช้เป็นสถานที่

ออกกำลังพระวรกายในช่วงเวลาที่ประทับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
  5) จัดเตรียมที่พักให้แก่เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมจัด

อาหารบริการ จำนวน 14 คน ระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.พ.66 
  6) จัดเตรียมสถานที่ เส้นทางออกกำลังพระวรกาย ภายในสำนักงาน

ชลประทานที่ 1 สำหรับ กรณีที่มีพระประสงค์สามารถดำเนินการได้ 
31. เทศบาลเมืองแม่โจ้ 1) จัดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน และรถไฟฟ้าส่อง

สว่างเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจำ ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อม
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประชุมส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ส่วนแยก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ส่ง
รายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ ให้สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566   

  2) จัดสถานที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอำเภอสันทราย กรณีมี
ประชาชน ไปเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก โดยให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  3) จัดตกแต่งถนนให้สวยงามตามเส้นทางเสด็จ และติดตั้งพระฉายาลักษณ์ 
ในเส้นทางเสด็จ เพ่ือให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตามความ
เหมาะสม พร้อมติดตั้งธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (วปร.) . และธงประจำ
พระองค์ จ.ภ. 

32. สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) แจ้งสื่อมวลชนให้ทราบและทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสด็จ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  2) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภท ในการจัดทำข่าว ให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมเรียบร้อย 

 
33. มหาวิทยาลัยแม่โจ้... 
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33. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1) จัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประกอบงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ 

  2) ขอให้ตั้งอุณหภูมิแอร์ในห้องประชุมใหญ่ ที่ 21 - 22 C ํ และอุณหภูมิแอร์ 
ในห้องประทับรับรอง ที่ 21 C ํ พร้อมทั้ง จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ   
(วางไว้พ้ืนพรมด้านล่าง) ในห้องประชุมใหญ่และห้องประทับรับรอง 

  3) จัดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องประชุมใหญ่ให้เพียงพอ (ใช้หลอดไฟ LED) พร้อมจัด
ช่างไฟฟ้าประจำ ณ กอร.ถปภ. 

  4) จัดไฟฟ้าแสงสว่างของช่างภาพให้มีแสงตามท่ีกำหนด 
  5) จัดเตรียมสูจิบัตรสำหรับทูลเกล้าฯ ถวาย ให้เรียบร้อย 
  6) จัดระเบียบการเข้านั่งของบัณฑิต, การจัดพิธีซักซ้อมการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร, การจัดสถานที่ฉายพระรูป, การจัดตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร, การจัดวงดุริยางค์รับ-ส่งเสด็จ, การจัดเครื่องเสียง
พร้อมผู้ควบคุม, การตกแต่งระบายผ้าให้สวยงาม, การจัดสถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่ง, 
การจัดสถานที่สำหรับผู้ไปร่วมพิธี, การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย,  
การจัดเตรียมของที่ระลึกที่จะถวาย, การจัดเตรียมคำกราบทูลถวายรายงาน, 
การจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชา, และอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
ให้เรียบร้อยก่อนเสด็จถึง 2 ชั่วโมง 

  7) ประสานจัดเตรียมห้องประทับรับรอง ห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ให้เรียบร้อยและจัดเตรียมกุญแจสำรองให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

  8) ประสานจัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมเจ้าหน้าที่
และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เรียบร้อย 

  9) การจัดปูพรมรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เน้นความตึงของพรม) 
  10) จัดซักซ้อมนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาทุกคนให้เรียบร้อย  

ตามคำแนะนำจากสำนักพระราชวังและสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 
  11) ตรวจสอบการแต่งกายของบัณฑิต ให้เรียบร้อยเหมาะสม 
  12) กรณีบัณฑิตพิการ ให้จัดเจ้าหน้าที่นำบัณฑิตเข้ารับพระราชทานด้วย 
  13) จัดเตรียมทางลาดตามท่ีได้รับการประสานงาน โดยเน้นความม่ันคง  แข็งแรง 

โดยรอบไม่ต้องระบายผ้า 
  14) จัดซักซ้อมการอ่านเบิกตัวนักศึกษาของอาจารย์หรือคณบดี ให้เรียบร้อย 
  15) จัดทำป้าย โบว์ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานทุกคน 

เพ่ือให้การตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยในการรับเสด็จ  โดยแยก
เป็น 2 ส่วน (บนเวทีและด้านล่าง) แยกสีให้เห็นได้ชัดเจน 

  16) จัดช่างภาพของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน สำหรับบนัทึกภาพนิ่ง จำนวน 2 คน 
และภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 คน โดยให้จัดส่งประวัติใหส้ำนกังานฝ่ายเสนาธิการ
ในพระองค์ 904 ทราบ ทางโทรสารหมายเลข  0-2205-1515 ก่อนล่วงหน้า 
1 สัปดาห์ 

  17) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 
ในห้องประชุมใหญ่ ให้เรียบร้อย 

 
18. ขอให้จัดเตรียมลิฟต์ที่ประทับ ... 
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อ) 18) ขอให้จัดเตรียมลิฟต์ที่ประทับและลิฟต์ผู้ตามเสด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

ลิฟต์ พร้อมจัดช่างประจำลิฟต์ เพ่ือป้องกันกรณีลิฟต์มีปัญหา/ขัดข้อง โดยให้
ช่างประจำ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย(กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  19) จัดทำสวิตซ์สัญญาณตามที่ได้รับการประสาน เพ่ือแจ้งเตือน โดยในการติดตั้ง
ขอให้เห็นสวิตซ์ได้ชัดเจน 

  20) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี โทรศัพท์ โทรสาร ให้เรียบร้อย  พร้อมบริการอาหาร
และเครื่องดื่มตามสมควร โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 

  21) จัดเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 คน พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร   
ไปประจำ ณ กอร.ถปภ. เพื่อประชุมและประสานงานกับส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง โดยขอไปรายงานตัวเวลา 13.00 น. 

  22) ประสานในการจัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดที่จอดรถไฟฟ้าสำรอง 
โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย (จังหวัดได้แจ้งไว้แล้ว) และ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสานรายละเอียด 

   23) จัดสถานทีจ่อดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่ 
จำนวน 2 คัน จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน
ตลอดเวลาจัดเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่ 
กอร.ถปภ. ทหาร ตำรวจ ไฟฟ้า รถดับเพลิง  ตามสมควร 

   24) จัดเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่ประจำ 
กอร.ถปภ. ทหาร ตำรวจ ไฟฟ้า รถดับเพลิง ตามสมควร 

   25) จัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับพนักงานขับรถยนต์ในขบวนเสด็จ 
(รถยนต์พระที่นั่ง พระที่นั่งสำรอง รถยนต์ส่วนล่วงหน้า รถยนต์ 
ในขบวน รถตำรวจทางหลวง) จำนวน 80 กล่อง โดยมอบให้  
นายสุรเชษฐ์ฯ โทรศัพท์ 08 0729 2500 ผู้ควบคุมขบวนรถยนต์ ในวันที่ 
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 (อิสลาม 3 คน) 

  26) จัดอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ กอร.ถปภ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 

   27) จัดสถานที่สำหรับรับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และบุคคลสำคัญที่ได้รับเชิญ และ
จัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง ตามสมควร พร้อมทั้ง  จัดที่นั่งบุคคล
สำคัญที่ได้รับเชิญในพิธีฯ ภายในอาคารฯ ตามความเหมาะสม 

   28) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ 
การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยฯ และการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้เรียบร้อย 

   29) จัดที่นั่งตำแหน่งเฝ้าฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดี- 
ผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 และผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค 5  

30 ) ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่... 
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่อ)  30) ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการอัญเชิญ 
พระพุทธนวราชบพิตร ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 17  และ 
18 กุมภาพันธ์ 2566 (อัญเชิญไปและกลับทุกวัน) 

   31) จัดนิมนต์พระสงฆ์มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ และจัดที่นั่งพักรอของ
พระสงฆ์ ให้เรียบร้อย โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ 2 ชั่วโมง 

  32) ประสานงานกับอำเภอสันทรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่  
ในการจัดตกแต่ง ปรับปรุง ถนนและเส้นทางเสด็จ ให้เรียบร้อยสวยงาม 

   33) จัดรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน เพ่ือใช้สนับสนุนภารกิจรับเสด็จ ระหว่าง
วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้พร้อมในวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 08.00 น.  ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  
โดยประสานงานกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณย์ สวัสดิพงษ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1882 4452) 

   34) จัดเตรียมที่พักคอยสำหรับกำลังพล (นายทหารมหาดเล็ก) ในวันที่  
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมบริการอาหารว่าง อาหารเที่ยง และ
เครื่องดื่ม ตามที่ได้รับการประสาน  

   35)  ให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคต่าง ๆ ประจำจุดตลอดเวลาที่มีการเสด็จ 
  36)  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  

ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 
  37)  จัดเจ้าหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เข้าไปจัดเตรียมสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้ง จัดเตรียมอาหารเลี้ยงรับรองและจัดที่
พักแรมให้กับเจ้าหน้าที่ โดยประสานกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง   

34. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1) ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (วปร.)  และประดับธงประจำพระองค์  จ.ภ. 
ตามเส้นทางเสด็จ ให้เรียบร้อย 

  2) ทำความสะอาดเส้นทาง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดหญ้า และ 
ตัดตกแต่งต้นไม้ตลอดเส้นทางเสด็จ ในเขตความรับผิดชอบ 

  3) รื้อถอนป้ายที่ชำรุด และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขตความรับผิดชอบ 
35. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1) ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (วปร.)  และประดับธงประจำพระองค์  จ.ภ. 

ตามเส้นทางเสด็จ ให้เรียบร้อย 
  2) ทำความสะอาดเส้นทาง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดหญ้า และ 

ตัดตกแต่งต้นไม้ตลอดเส้นทางเสด็จ ในเขตความรับผิดชอบ 
  3) รื้อถอนป้ายที่ชำรุด และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขตความรับผิดชอบ 
36. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 1) ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (วปร.)  และประดับธงประจำพระองค์  จ.ภ. 

ตามเส้นทางเสด็จ ให้เรียบร้อย 
  2) ทำความสะอาดเส้นทาง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดหญ้า และ 

ตัดตกแต่งต้นไม้ตลอดเส้นทางเสด็จ ในเขตความรับผิดชอบ 
  3) รื้อถอนป้ายที่ชำรุด และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขตความรับผิดชอบ 

 
 

37. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ... 
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37. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถจักรยานจำนวน 10 คัน สำหรับใช้ในภารกิจการออกกำลังกาย 
พระวรกายเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างที่ประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่  
โดยขอให้ส่งมอบในวันที่ 6 ก.พ.66 ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประสานงานกับ
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  2) ประสานสนามกีฬาสมโภช 700ปี ในการจัดเตรียมสนามกีฬากลาง  
(main stadium) สำหรับใช้ออกกำลังพระวรกาย 

38. สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่  

- ประสานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมที่หมายวัด สำหรับใช้เป็นสถานที่
เสด็จบำเพ็ญพระกุศล หรือ ทรงสนทนาธรรม จำนวน 3 แห่ง 

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานอย่างใกล้ชิด 
(นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทรศัพท์ 08 1020 6266) ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไป 

*************** 
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