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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2560

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จะเสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ประจําปการศึกษา 2558 – 2559
ลงวันท่ี ตุลาคม 2560

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับกองทัพภาคท่ี 3 และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวาย
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕57

2) จัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงใหวังศุโขทัยทราบ
3) จัดเตรียมความเรียบรอยของเรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ

(กรณีประทับแรม)
4) จัดเตรียมสถานท่ีพักใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานราชเลขานุการ

ในพระองคฯ ขาราชบริพารผูติดตามเสด็จ หนวยบัญชาการถวาย-
ความปลอดภัยรักษาพรองค และเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ใหเพียงพอ
ณ คายกาวิละ โดยประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการใน
พระองคฯ

5) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการใหกับเจาหนาท่ีสํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองคฯ และพนักงานขับรถยนต ตํารวจ-
ทางหลวง แพทย พยาบาล รวมท้ัง เจาหนาท่ีท่ีมาประจํา กอร.ถปภ.
คายกาวิละ ตามแตจะเห็นสมควร

6) ติดตั้งพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พรอมเครื่องสักการะภายในคายกาวิละ ตั้งแต
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป

7) ประสานงานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) ณ มณฑลทหารบกท่ี 33, หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และสวนแยกทุกท่ีหมาย
โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

8) จัดรถพยาบาลพรอมอุปกรณการแพทยและพยาบาล ประจําในชวง
เวลากลางคืน ตลอดเวลาจากโรงพยาบาลคายกาวิละ ณ มณฑล-
ทหารบกท่ี 33 ในวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560

9) จัดเตรียมสถานท่ีพักใหกับพนักงานขับรถซึ่งเปนเจาหนาท่ีของ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 คน และเจาหนาท่ีพนักงานขับรถบัส
จํานวน 16 คน รวมท้ังสิ้น 26 คน พรอมจัดเตรียมสถานท่ีจอด
รถยนตตามความเหมาะสม รวมท้ังสถานท่ีพักใหกับแพทย พยาบาล
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ พรอมอาหารและเครื่องดื่ม

10) ประสานกับบริษัท ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
10) ประสานกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้ง

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ณ เรือนรับรองท่ีประทับ เพ่ือใช
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดประสานขอรับการ
สนับสนุนไวแลว

11) ประสานเตรียมการติดตั้งโทรศัพท โทรสาร กับบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม) ซึ่งจังหวัดไดแจงรายละเอียดไวแลว

12) ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม ในการจัดสถานท่ีจอด
รถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง และการปองกันไฟฟาขัดของ
กับการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม

13) จัดรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 10 คัน พรอมพนักงานขับรถและ
กําลังพลตามท่ีไดรับการรองขอ เพ่ือใชในภารกิจประจําวันระหวาง
วันท่ี 5 - 1๑ พฤศจิกายน 2560

14) ประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ กองงาน-
ในพระองคฯ และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในการจัดเตรียมงาน
ในสวนท่ีเก่ียวของ

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
และตํารวจตระเวนชายแดนท่ี
33

1) จัดชุดตรวจวัตถุระเบิด ตรวจรถยนตพระท่ีนั่ง รถยนตพระท่ีนั่งสํารอง
รถยนตในขบวนเสด็จฯ และตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนท่ีเสด็จ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหมทุกวัน และพ้ืนท่ีเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย

2) จัดเตรียมประตูตรวจคนวัตถุระเบิด จํานวน 3 เครื่อง ไปประจํา
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอ
แมริม ตั้งแตวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 โดยประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและมณฑลทหารบกท่ี 33

3) จัดกําลังรักษาความปลอดภัย ณ คายกาวิละ โดยประสานงานกับ
มณฑลทหารบกท่ี 33

4) ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยกับ
มณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทุกท่ีหมาย

5) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีสํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองคฯ ขอรับการสนับสนุน

6) ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) จัดรถตํารวจนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย

2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทํา
แผนถวายความปลอดภัย

3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ
ทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จฯ

4) จัดเจาหนาท่ี ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
4) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝารถยนตพระท่ีนั่ง รวมท้ังสถานท่ีประทับ

สถานท่ีประกอบพิธีทุกวัน ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จฯ

5) จัดเจาหนาท่ีตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
6) กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละท่ีหมาย

รวมกับตํารวจทางหลวง
7) จัดเจาหนาท่ีตํารวจประจําเสนทางเสด็จ ทางแยก ทางรวม ในการ

เสด็จทุกครั้ง
8) จัดเจาหนาท่ีตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จฯ
9) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม จนเสร็จพิธพีระราชทานปริญญาบัตรฯ
10) ประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ และ

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในการจัดเตรียมงานในสวนท่ีเก่ียวของ
4. สถานีตํารวจทางหลวง 4

กองกํากับการ 5
1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ และประจํา ณ คายกาวิละ

ตลอด 24 ชั่วโมง
2) จัดรถตํารวจทางหลวง นําคณะสวนลวงหนาไปยังท่ีหมายทุกท่ีหมาย

ท่ีมีการเสด็จฯ ตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 โดยประสานงาน
กับกองงานในพระองคฯ และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

3) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย โดยใหพรอมกัน
ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41

4) ประสานงานกับกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) ณ คายกาวิละ และสวนแยกทุกท่ีหมาย สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

5. กลุมงานจราจร ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม

1) ประสานจัดรถตํารวจจราจรนําขบวนสวนลวงหนาทุกขบวน ตั้งแต
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป โดยประสานรายละเอียดกับ
สํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ และสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ตอไป ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

2) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ ทางรวม ทางแยก
ทุกท่ีหมาย  ในการรักษาความปลอดภัย ระหวางวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560

3) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ โดยใหพรอมในวันท่ี 6
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน
41

4) ประสานงานกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มณฑลทหารบกท่ี 33
และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในการจัดเตรียมงานในสวนท่ีเก่ียวของ

6. กองกํากับการ 3 ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล 1
1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว

กลุมพลังมวลชน โดยประสานงานกับอําเภอและสวนราชการท่ี
เก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไป
ทําขาว และควบคุมการแตงกายของสื่อมวลชน ใหเรียบรอย
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และทุกท่ีหมาย

3) จัดเตรียมปลอกแขนสําหรับสื่อมวลชน
7. กองบิน 41 1) จัดทําความสะอาดและเตรียมหองประทับรับรอง เพ่ือใชรับเสด็จฯ

ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวัน ตั้งแตวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560 พรอมจัดเจาหนาท่ีทหารอากาศ (หญิง) จํานวน
2 นาย ประจําหองประทับรับรอง

2) อํานวยความสะดวกโรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาลนครเชียงใหม
และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ท่ีเขาไปดําเนินการ
จัดเตรียมการรับเสด็จ

3) จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีใหกับเจาหนาท่ีสํานักงานราช-
เลขานุการในพระองคฯ เชน กาตมน้ํา, ปลั๊กไฟฟา, ฉากปดก้ัน
สําหรับเปนสถานท่ีจัดเตรียมเครื่องเสวยของวางในกรณีทรงฝกบิน

4) จัดทําความสะอาดในบริเวณอาคารและตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม
5) จัดทหารกองเกียรติยศ พรอมวงดุริยางค ณ ทาอากาศยานทหาร

กองบิน 41 ในวันเสด็จฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม และวันเสด็จฯ กลับ
กรุงเทพฯ ในวันท่ี 6 และ 10 พฤศจิกายน 2560

6) จัดระเบียบผูเขาเฝาฯ รับ-สงเสด็จฯ ในลานบิน ในวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560

7) สนับสนุนเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทในการรับ-สงเสด็จฯ ทุกครั้ง
จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

8) จัดเตรียมไฟฟาแสงสวางบริเวณลานบินในวันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหม และวันเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร

9) ประสานจัดเตรียมความพรอมทุกวัน ในการรับเสด็จฯ มีการเสด็จฯ
ทรงฝกบิน ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และทาอากาศยาน
เชียงใหม

10) อํานวยความสะดวกเครื่องดื่ม น้ําดื่ม บริการใหกับขาราชการท่ีไป
เฝาฯ รับ-สงเสด็จฯ ระหวางวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ตามสมควร

11) จัดสถานท่ีตั้ง ...
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11) จัดสถานท่ีตั้ง กอร.ถปภ.สวนแยก ณ บริเวณทาอากาศยานทหาร

กองบิน 41 พรอมอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานท่ีไป
ประสานงานการปฏิบัติรวม

12) ประสานจัดเตรียมรถยนตบันไดเทียบเครื่องบิน เพ่ือใหเจาหนาท่ี
จังหวัดระบายผาและปูพรมรถบันไดเทียบเครื่องบิน กอนเสด็จ 1 วัน

8. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) เตรียมความพรอมตลอดระยะเวลา ระหวางวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560

2) จัดพนักงานไปเฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ในวันท่ี 6 และ 10 พฤศจิกายน
2560 ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3) จัดเตรียมการดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณหองรับรองพิเศษ
และในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

4) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยานเชียงใหม
กับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนตพระท่ีนั่ง
เขาออกบริเวณทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

๕) อํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมท่ีจะเขาไปติดตั้งปายรับเสด็จขนาดใหญบริเวณภายใน
ประตู ๑ ทาอากาศยานเชียงใหม

๖) ประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ, สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม และสวนราชการท่ีเก่ียวของ

9. บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) สถานีเชียงใหม

1) จัดเตรียมรถยนตบันไดเทียบเครื่องบิน เพ่ือใชกับเครื่องบินพระท่ีนั่ง
ท่ีมีการเสด็จฯ โดยเครื่องบินทุกครั้ง โดยนํารถยนตบันไดเทียบ
เครื่องบินไปพรอมเพ่ือตกแตงระบายผาใหสวยงาม ในวันท่ี 5
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

2) จัดเตรียมความพรอมดานตั๋วเครื่องบินกรณีมีเจาหนาท่ีสํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองคฯ เดินทางโดยเครื่องบินของการบินไทย

3) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับเครื่องบินพระท่ีนั่งทุกวัน

10. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1) จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน โลหิต อุปกรณ
ทางการแพทย และรถพยาบาล ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จ
ถึงจังหวัดเชียงใหมเปนตนไป จนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ระหวางวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560 และกรุณาสงรายชื่อแพทย พยาบาล และ
เจาหนาท่ี พรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง
ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560
ทางโทรสารหมายเลข 0 5311 2707

2) จัดเตรียมสนาม ...
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2) จัดเตรียมสนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ใหพรอมกรณีใช ฮ.พระท่ีนั่ง สําหรับสงผูปวยฉุกเฉิน
3) ประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
11. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1

(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม
1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารอง

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยประสานงานกับเจาของสถานท่ี ดังนี้
- พ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ

(กรณีประทับแรม) และพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
- พ้ืนท่ีอําเภอแมริม ไดแก หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม
2) ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพ้ืนท่ี

ท่ีเสด็จทุกแหง (กรณีมีท่ีหมายเพ่ิมเติม)
3) ใหหัวหนาชุดท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีไปรายงานตัวประจํา ณ กอร.ถปภ.

แตละท่ีหมายกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือประชุมและประสานการ
ปฏิบัติงานตอไป โดยสงรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ ไปยัง
จังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

12. สวนบริการลูกคาจังหวัด
เชียงใหม บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

1) จัดติดตั้งโทรศัพท โทรสาร ในการรับเสด็จ ในวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
(1) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย ณ กองอํานวยการ

รวมถวายความปลอดภัย สวนแยก  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ตําบลสะลวง อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม

(2) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย ณ หองประทับ
รับรอง หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(3) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย สวนแยก คายกาวิละ (ศาลมณฑล-
ทหารบกท่ี 33) คายกาวิละ

(4) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย ณ อาคารจัดเลี้ยง
มณฑลหารบกท่ี 33

(5) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร ประจําเรือนรับรองฯ คายกาวิละ,
หองพักสํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ, หองพักผูตามเสด็จ
และสถานท่ีทรงงานทุกแหง จํานวน 28 เลขหมาย (กรณี
ประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับคายกาวิละ) ตามท่ี
แผนกสื่อสาร กองงานในพระองคฯ วังศุโขทัย ประสานขอรับ
การสนับสนุน

(6) จัดเตรียมคูสัญญาณ ...
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(6) จัดเตรียมคูสัญญาณโทรศัพทในการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

จํานวน 2 เลขหมาย ณ เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ
(7) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย ณ กองอํานวยการ

รวมถวายความปลอดภัย สวนแยก ทาอากาศยานทหารกองบิน
41

(8) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย สวนแยก พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

2) ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการติดตั้ง
และการใชบริการ ตามขอ 1) โดยขอเปดทางไกลภายในประเทศ

3) ตามขอ 1) ขอใหดําเนินการติดตั้งและเปดใชบริการตั้งแตวันท่ี
๕ – 1๑ พฤศจิกายน 2560 โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี
33, มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม), พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน,
กองบิน 41, สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

13. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

1) จัดรถดาวเทียม พรอมติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร ประจํา
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย สวนแยก หอประชุม-
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และเรือนรับรอง-
ท่ีประทับ คายกาวิละ พรอมเจาหนาท่ีปฏิบัติประจําท้ังสองแหง

2) ประสานงานกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท/
โทรสาร ประจํา ณ เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ ตามท่ี
สํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ ประสานขอใหติดตั้ง
ตามจํานวนท่ีตองการ

3) ประสานงานกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท/
โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย ณ กองอํานวยการรวมถวายความ
ปลอดภัย ดังนี้
(1) คายกาวิละ มณฑลทหารบกท่ี 33
(2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(3) กองบิน 41
(4) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

4) ติดตั้งโทรศัพท/โทรสารของเครือขาย สป.มท. ประจํากองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัยสวนแยก คายกาวิละ และหอประชุมทีปงกร-
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม

5) ตามขอ 1) – 4) ดําเนินการใหเรียบรอยภายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน
2560

6) ประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

14. สํานักงานสาธารณสุข ...
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14. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม
1) จัดเตรียมรถพยาบาลสภาพดี สามารถใชความเร็วได จํานวนวันละ

2 คัน พรอมอุปกรณการแพทย พรอมแพทย พยาบาล ติดตาม
ขบวนเสด็จ ตั้งแตวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 และพักคางแรม
ณ คายกาวิละ (กรณีประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ)

2) จัดชุดแพทยและพยาบาล ประจํา ณ ท่ีหมาย หอประชุมทีปงกร-
รัศมีโชติ พรอมท้ัง จัดเตรียมเครื่องเทอรโมสแกน ทําการคัดกรอง
บุคคลเพ่ือปองกันไขหวัดใหญ และติดสติ๊กเกอรแสดงสัญลักษณ
ผูผานการตรวจ

3) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาล
นครพิงค โรงพยาบาลใกลเคียงในพ้ืนท่ี ไดแก โรงพยาบาลราชเวช
และโรงพยาบาลคายกาวิละ ในการเตรียมแพทย พยาบาล
หองฉุกเฉิน โลหิต และอุปกรณการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง
ในชวงประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม และเสด็จฯ ไปพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรทุกวัน สําหรับโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหมและโรงพยาบาลนครพิงค ขอใหจัดเตรียมหองประทับ
หองสรง พรอมอุปกรณในหอง ใหเรียบรอย โดยใหพรอมตั้งแตวันท่ี
6 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป

4) จัดหนวยแพทยพยาบาลเคลื่อนท่ี พรอมรถพยาบาล ตามท่ีไดรับการ
รองขอ เพ่ือดูแลรักษาและบริการใหกับประชาชนท่ีไปรวมพิธีและ
รับเสด็จ วันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปงกร-
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตําบลสะลวง อําเภอแมรมิ
(เวลา 11.00 – 21.00 น.)

15. เทศบาลนครเชียงใหม 1) จัดสวนหยอมไมดอกและไมประดับบริเวณหนาหองรับรอง
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ใหเรียบรอยสวยงาม ภายในวันท่ี 5
พฤศจิกายน 2560 และตกแตง ดูแล เสริมตนไมบริเวณดานหนา
ดานในลานบิน และภายในอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) ระบายผาตกแตงภายในหองรับรอง ทาอากาศยานเชียงใหม
ใหสวยงาม (สีขาว)

3) ตกแตงประดับธงชาตแิละธงพระปรมาภิไธย (วปร) และระบายผา
ท้ังภายในและภายนอกอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41
บริเวณรอบอาคารศูนยควบคุมการบินเชียงใหม บริเวณลานจอด
รถยนต ตลอดจน บันไดเครื่องบิน ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน
41 โดยใหแลวเสร็จภายในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560

4) ประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธย (วปร) ภายในลานบินและ
ดานหนาทาอากาศยานทหารกองบิน 41

5) จัดเตรียมรถ ...
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5) จัดเตรียมรถดับเพลิง จํานวน 2 คัน รถไฟฟาสองสวาง จํานวน

2 คัน รถกูภัย จํานวน 2 คัน พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ ประจํา
ณ กอร.ถปภ.กาวิละ โดยใหพรอมปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน
2560 เปนตนไป จนกวาจะเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร โดยจะมี
การซักซอมแผนเผชิญเหตุในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน 2560 เวลา
๑๕.๐๐ น.

16. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภท ในการจดัทําขาว ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม ใหเปนไปดวยความเหมาะสมเรียบรอย ในวันท่ี
6 - 10 พฤศจิกายน 2560

2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนในการทําขาวและการ
แตงกายของสื่อมวลชนทุกประเภท (ชุดสากลนิยม) ทุกท่ีหมาย

17. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 1) จัดดอกไมสดตกแตงหองรับรอง รวมท้ัง จัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรอง ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560 จํานวน 5 วัน

2) ประสานกับกองบิน 41 และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในการ
จัดเตรียมการท่ีเก่ียวของ

18. อําเภอเมืองเชียงใหม 1) จัดเจาหนาท่ี พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย สวนแยกพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ตั้งแตวันท่ี 5 - 10 พฤศจิกายน 2560 (รวมท้ังสิ้น 6 ผลดั) ตลอด
24 ชั่วโมง โดยขอใหสงรายชื่อใหจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 3
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือจะไดออกคําสั่งแตงตั้งตอไป

2) จัดรถดับเพลิง รถกูภัย และรถไฟฟาสองสวาง ไปประจํา
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย พระตําหนักภูพิงคราช-
นิเวศน ระหวางวันท่ี ๕ - 11 พฤศจิกายน 2560

๓) ประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต) จัดรถพยาบาล
รวมท้ังแพทย ไปประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ระหวางวันท่ี ๕ - ๑๑ พฤศจิกายน 2560

๔) หาขาวการทูลเกลาถวายฎีกาของกลุมพลังมวลชนท่ีอาจจะมีการ
ทูลเกลาถวายฎีกา

๕) ประสานองคกรปกครองทองถ่ินทําความสะอาดและตกแตงเสนทาง
เสด็จ เชน ถนนมหิดล ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป รวมท้ัง
จัดรถไฟฟาสองสวางประจําทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จฯ

๖) ดูแลความเรียบรอย พรอมจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ประชาชนท่ีอาจมาเฝาฯ รับเสด็จ ณ ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
เชียงใหม

7) ประสานงานกับเทศบาล ...
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7) ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหมและองคกรปกครองสวน-

ทองถ่ินท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัด
เตรียมการรับเสด็จใหเรียบรอยทุกท่ีหมาย

8) เชิญกํานัน ผูใหญบาน กลุมจิตอาสา และพลังมวลชน เฝาฯ รับเสด็จ
ตามจุดท่ีไดกําหนดไวแลว

19. องคการบรหิารสวนจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดสวนหยอมตกแตงไมดอกไมประดับ บริเวณหนาหองรับรองพิเศษ
และหองทรงงาน ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ณ ดานลานบิน
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ใหสวยงาม โดยดําเนินการ
ใหเรียบรอยภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560

๒) จัดทําปายรับเสด็จ ตั้งแตบริเวณ ดังนี้
(1) ปายรับเสด็จขนาดใหญ บริเวณประตูภายในหมายเลข ๑

ทาอากาศยานเชียงใหม
(2) ปายขอความ ทรงพระเจริญ ติดตั้งบริเวณอาคารผูโดยสาร

ทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
(3) ปายรับเสด็จ บริเวณดานหนาทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

3) เตรียมความพรอม รถดับเพลิง รถกูภัย และรถไฟฟาสองสวาง
ณ ท่ีตั้ง ใหพรอมตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีท่ีมีการรองขอ สามารถ
ใหการสนับสนุนไดทันที

4) ติดตั้งไฟฟาสองสวาง (สปอตไลท) ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว หอประชุม-
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง
อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม ในระหวางวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน
2560 โดยดําเนินการติดตั้งใหเรียบรอยกอนวันท่ี 5 พฤศจิกายน
2560

5) จัดรถไฟฟาสองสวาง จํานวน 1 คัน พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ไปประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน ตั้งแตวันท่ี 5 - 10 พฤศจิกายน 2560
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

20. สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค
สาขาแมริม

1) จัดระบบการประปา ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ใหเรียบรอย พรอมจัดเจาหนาท่ีไปประจํา ณ หอประชุมทีปงกร
รัศมี-โชติ ตั้งแตวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ระหวางเวลา
08.00 -17.00 น.

2) สํารองน้ําสําหรับใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค ณ หอประชุมทีปงกร-
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเพียงพอ

3) จัดระบบแรงดันน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพเปนกรณีพิเศษ
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระหวางวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560

21. แขวงทางหลวง ...
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21. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จในเขตทางหลวง โดยเฉพาะถนนโชตนา

2) ตรวจสอบและซอมไฟฟาสองสวางในเสนทางเสด็จ ซอมแซมผิวถนน
ท่ีชํารุด ตัดหญา และตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางในเขต-
ทางหลวง ใหเปนระเบียบเรียบรอย

3) รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุด และปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขต
ทางหลวง

4) จัดซอมแซมไฟฟาแสงสวางตามถนนในเสนทางเสด็จทุกเสนทาง
ใหเรียบรอย ไดแก ถนนเชียงใหม-ฝาง ถนนมหิดล ถนนเชียงใหม-
ลําพูน ถนนเชียงใหม-แมโจ และอ่ืน ๆ ในเขตความรับผิดชอบ

5) ทาสีแผงเหล็กเกาะกลางถนนโชตนาบริเวณหนาท่ีวาการอําเภอ
แมริมไปจนถึง สามแยกทุงหัวชาง

6) ประสานผูรับเหมากอสรางเกาะกลางถนนโชตนา ขอใหจัดเก็บวัสดุ
กอสรางและหยุดการทํางาน กอนท่ีจะมีการเสด็จฯ 3 ชั่วโมง

22. สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10
(เชียงใหม)

1) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จในเขตทางหลวงชนบท
2) ตรวจสอบและซอมไฟฟาสองสวางในเสนทางเสด็จ ซอมแซมผิวถนน

ท่ีชํารุด ตัดหญา และตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางในเขตทาง
หลวงชนบท ใหเปนระเบียบเรียบรอย

3) รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุด และปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขต
ทางหลวง

23. ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดปลัดอําเภอ พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย คายกาวิละ ระหวางวันท่ี 5 - 10
พฤศจิกายน 2560 (ยกเวนปลัดอําเภอเมืองเชียงใหมและแมริม)
โดยขอใหสงรายชื่อใหจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน
2560

2) ประสานอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมริม และอําเภอแมแตง
ในการเชิญกํานัน ผูใหญบาน กลุมจิตอาสา และกลุมพลังมวลชน
เฝาฯ รับเสด็จฯ ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 โดยใหพรอมเวลา
14.20 น. ณ สถานท่ีกําหนด

3) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดรวมพล
กลุมพลังมวลชน ณ บริเวณทางเขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ติดตั้งเต็นทสําหรบพักรอ (บริเวณใกลสะพาน) และจัดน้ําดื่มรับรอง
ใหท่ัวถึง

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๑) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมด ณ หอประชุม-
ทีปงกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) จัดเตรียมวงดรุิยางค ...
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2) จัดเตรียมวงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพ่ือใชในการ

รับ-สงเสด็จ ในวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม-
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

3) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ
รับ-สงเสด็จฯ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม

4) จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่งและรถยนตในขบวน จํานวน
15 คัน พรอมติดตั้งเต็นทและระบายผาใหเรียบรอย

5) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองเจาหนาท่ีทหาร ตํารวจ
ท่ีไปปฏิบัติหนาท่ี ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) สวนแยก หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม

6) จัดเตรียมรถยนตตูปรับอากาศพรอมพนักงานขับรถยนต จํานวน
10 คัน พรอมจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชสวนตัวไปนอนคางคืน
ประจํา ณ คายกาวิละ โดยใหนํารถยนตท้ังหมดไป รายงานตัว
พรอมกันในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.
ณ มณฑลทหารบกท่ี 33 คายกาวิละ

7) จัดเตรียมรถยนตบัสปรับอากาศรับ-สง ทหารมหาดเล็ก จาก
คายกาวิละไปยังหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม และรับกลับทุกวัน ๆ ละ 2 คัน ระหวางวันท่ี 6 - 10
พฤศจิกายน 2560

8) ประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายปฏิวัติฯ
โทรศัพท 08-6346-1983) ในการจัดเตรียมดานพิธีสงฆท้ังหมด
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

9) จัดเตรียมอาหารเลี้ยงรับรองเจาหนาท่ีสํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองคฯ เจาหนาท่ีระบายผา กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
เจาหนาท่ีในขบวนเสด็จฯ ทุกวัน ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

10) จัดเตรียมปายชื่อหรือโบวเครื่องหมายประจําตัวใหกับคณาจารยและ
แขกผูมีเกียรติท่ีไปเฝาฯ รับเสด็จทุกทาน บริเวณดานหลังท่ีประทับ
เพ่ือจัดเตรียมดานการรักษาความปลอดภัยบุคคล

11) จัดเตรียมผังท่ีนั่งการฉายพระรูปของมหาวิทยาลัยในวันสุดทายและ
ซักซอมการฉายพระรูปใหเรียบรอย โดยใหคํานึงถึงพ้ืนท่ีฉายพระรูป
ดวย ท้ังนี้ ใหเจาหนาท่ีจะตรวจดูในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560

12) จัดเตรียมท่ีพักรอสําหรับญาติของบัณฑิตในวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาฯ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร ทุกวัน

13) ขอใหพิจารณา ...
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13) ขอใหพิจารณาสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับรถยนตในขบวน

เสด็จ จํานวน 1๐ คัน ตั้งแตวันท่ี 5 - 10 พฤศจิกายน 2560 ขอให
ประสานงานกับนายศรัณย สวัสดิพงษ โทรศัพท 08 1882 4452
สํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (นายศิริวัฒน สวางดี โทรศัพท 08 1874 7368)

14) จัดเตรียมชางภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2 คน โดยขอใหสง
ประวัติพรอมรูปถายใหตํารวจสันติบาลและ กอร.ถปภ. กอนเสด็จ
1 วัน

15) จัดวัสดุอุปกรณ โตะและเกาอ้ี ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญา-
บัตรฯ ใหเรียบรอย ตามท่ีไดรับการขอรับการสนับสนุน

16) จัดเจาหนาท่ีประจําหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ทุกวัน ๆ ละ 1-2 คน เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานในการจัด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ และการจัดสถานท่ี การดูแลสถานท่ี
การทําความสะอาดสถานท่ี รวมถึง อํานวยความสะดวกการเขาไป
ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยขอใหแจงรายชื่อ ผูประสานงาน
และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดตลอดเวลา ใหจังหวัดเชียงใหม
ทราบภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

17) จัดเตรียมสถานท่ีพักรอพรอมอาหารและเครื่องดื่มใหกับทหาร-
มหาดเล็กและคณะสวนลวงหนาในวันพิธีฯ ทุกวัน

18) จัดเตรียมหองประทับรับรองและหองสรง ตกแตง ทําความสะอาด
พรอมอุปกรณเครื่องใชภายในหองประทับรับรอง และระบบปรับ-
อากาศ การดบักลิ่น การตกแตงดอกไมตามปกติ ใหเรียบรอย

19) จัดเตรียมหองเตรียมเครื่องเสวยฯ หัวแกส ซิงคลางจาน ถังขยะ และ
อ่ืน ๆ ใหเรียบรอย

20) จัดเตรียมหองสุขาบริการใหกับผูไปรวมพิธี บุคคลสําคัญ ผูตามเสด็จ
คณะสวนลวงหนา นักศึกษา บัณฑิต และคณะญาติของนักศึกษา
ใหเพียงพอ

21) ประสานจัดหนวยแพทยบริการดูแลนักศึกษาและญาติท่ีมารวมพิธี
ทุกวัน ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ

22) จัดติดตั้งโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง และโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
ภายในหองประทับรับรอง ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ

23) จัดติดตั้งคัทเอาทพระฉายาลักษณขนาดใหญสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณทางเขา
มหาวิทยาลัยฯ (ตรงปายมหาวิทยาลัยฯ) ถนนเชียงใหม-ฝาง พรอม
เครื่องสักการะ ใหเรียบรอย กอนวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560

24) ตดิตั้งนาฬิกา ...
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24) ติดตั้งนาฬิกาเรือนใหญภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติและ

หองประทับรับรอง ใหเรียบรอยกอนวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560
25) ขอใหติดตั้งปายประชาสัมพันธใหนักศึกษาตางจังหวัด ไดทราบ

ทุกเสนทางท่ีไปยังหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ตําบลสะลวง อําเภอ
แมริม

26) ติดตั้งเต็นทพรอมระบายผาสีขาว จํานวน 3-4 หลัง สําหรบัใชเปน
สถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่งและรถในขบวนเสด็จ ณ บริเวณ
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

27) ตรวจสอบระบบไฟฟา โดยใหเปดไฟฟาสํารองในชวงพระราชทาน
ปริญญาบัตรไวตลอดและระบบน้ําประปา ภายในหอประชุม-
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเรียบรอย
กอนการเสด็จ 1 วัน

28) จัดสถานท่ีจอดรถดับเพลิง รถกูภัย และรถไฟฟาสองสวาง
ท่ีอําเภอแมริมไดประสานใหมาปฏิบัติหนาท่ี ใหเรียบรอย

29) จัดตกแตงดอกไมภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหมและตกแตงไมดอกไมประดับ บริเวณรอบอาคาร
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหสวยงาม
ตามแตจะเห็นสมควร

30) ทําความสะอาดถนนทางเขาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ตัดหญา
ก่ิงไม รวมท้ัง ติดตั้งธงชาตแิละธงพระปรมาภิไธย (วปร)
ตลอดเสนทางเสด็จจนถึงหอประชุมฯ

31) พิจารณาใหการสนับสนุนจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ
ตามแตจะไดการรองขอเพ่ิมเติม

32) จัดเตรียมสมุด ปากกา สําหรับลงพระปรมาภิไธย ใหเรียบรอย
โดยประสานการปฏิบัติกับกองพระราชพิธี

33) จังหวัดเชียงใหมไดประสานขอรับการสนับสนุนรถยนตในขบวนเสด็จ
จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 10 คัน พรอม
พนักงานขับรถยนต จึงขอความอนุเคราะหน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
รถยนตในขบวนเสด็จฯ การลางทําความสะอาดรถและท่ีพักของ
พนักงานขับรถยนต

34) ประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

25. อําเภอแมริม 1) ประสานจัดเตรียมการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับ
สํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ ขาราชการชั้นผูใหญ
ผูท่ีเก่ียวของ และการจัดระเบียบประชาชนท่ีเฝาฯ รับ-สงเสด็จฯ

2) ประสานเทศบาล ...
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2) ประสานเทศบาลตําบลแมริม จัดเตรียมรถน้ํารดน้ําบริเวณสถานท่ี

เสด็จฯ เพ่ือบรรเทาความรอนและฝุนละออง ตั้งแตวันท่ี 5
พฤศจิกายน 2560

3) ติดตั้งปายพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร พรอมเครื่องสักการะ (ธูปเทียนแพ ดอกไมสด)
บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอแมริม

4) จัดปลัดอําเภอหรือเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร
ไปประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ตั้งแตวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560
โดยใหพรอมตั้งแตเวลา 09.00 น. เพ่ือประชุมรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติทุกวันจาก ผอ.กอร.ถปภ. โดยใหสงชื่อ - สกุล
หมายเลข-โทรศัพทมือถือ สงใหจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 2
พฤศจิกายน 2560

5) จัดรถดับเพลิง จํานวน 2 คัน รถกูภัย จํานวน 2 คัน และรถไฟฟา
สองสวาง จํานวน 1 คัน พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไปประจํา
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแต
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. เปนตนไป จนแลวเสร็จ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยใหหัวหนาชุดไปรายงานตัวกับ
ผอ.กอร.ถปภ. หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ในเวลา 09.00 น.

6) ประสานจัดเตรียมสถานท่ีจอดขบวนรถยนตท่ีนั่งและขบวนตาม
เสด็จฯ  โดยประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรแมริม

7) ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการจัดเตรียมสถานท่ี
จอดรถยนตของนักศึกษา ผูปกครอง และแขกรับเชิญ

8) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมริม จัดเครื่องไฟฟาสํารอง
ไปประจํา ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป

9) ประสานการประปาสวนภูมิภาค สาขาแมริม จัดระบบการประปา
ณ เรือนรับรองท่ีประทับ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

10) กําหนดมาตรการควบคุมสถานบันเทิงบริเวณใกลกับหอประชุม-
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนการงด-
ใชเสียงดังจากพลุ ประทัด หรือเครื่องขยายเสียง ในพ้ืนท่ีใกลเคียง
เชน งานประเพณี งานรื่นเริง งานมหรสพ เปนตน  โดยประสานงาน
กับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

11) เชิญกํานัน ผูใหญบาน กลุมจิตอาสา และพลังมวลชน เฝาฯ รับเสด็จ
ตามจุดท่ีไดกําหนดไวแลว

26. อําเภอแมแตง ...
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26. อําเภอแมแตง 1) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีในการสนับสนุน

เจาหนาท่ี อุปกรณ หรือเรื่องท่ีเก่ียวของ ใหเรียบรอย สามารถปฏิบัติ
ไดทันทีเม่ือมีการรองขอ ในระหวางวันท่ี 6 – 10 พฤศจิกายน
2560

2) เชิญกํานัน ผูใหญบาน กลุมจิตอาสา และพลังมวลชน จํานวน
500 คน เฝาฯ รับเสด็จตามจุดท่ีไดกําหนดไวแลว ในวันท่ี 6
พฤศจิกายน 2560 พรอมเวลา 14.30 น.

27. อําเภอสันทราย - เชิญกํานัน ผูใหญบาน กลุมจิตอาสา และพลังมวลชน จํานวน
500 คน เฝาฯ รับเสด็จ ตามจุดท่ีไดกําหนดไวแลว ในวันท่ี 6
พฤศจิกายน 2560 พรอมเวลา 14.30 น.

28. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม

1) อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิธไปประดิษฐาน ณ หอประชุมทีปงกร-
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทุกวัน ระหวางวันท่ี 6-9
พฤศจิกายน 2560 โดยใหพรอมกอนเวลา 09.00 น. และอัญเชิญ
กลับคืนเม่ือเสร็จสิ้นภารกิจ ท้ังนี้ การแตงกายของเจาหนาท่ี
ผูอัญเชิญ เครื่องแบบปกติขาว สวมถุงมือ

2) จัดเจาหนาท่ีประสานเตรียมการทางศาสนา โดยประสานงานกับ
สํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ ในวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน
2560 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

3) จัดเตรียมขอมูลสถานท่ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหมแตละแหง
ใหพรอม เชน วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
วัดสวนดอก วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เปนตน สําหรับใช
ในกรณีท่ีอาจจะมีกําหนดการเสด็จฯ ไปยังสถานท่ีดังกลาวในกรณี
ประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม

29. สํานักบริหารอนุรักษพ้ืนท่ี 16 1) วางแผนปองกัน จัดระบบ ตรวจสอบ ดูแล และปองกันไฟปา ในเขต
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ

2) จัดเตรียมปองกันไฟปาบริเวณพ้ืนท่ีหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตําบลสะลวง อําเภอแมริม และ
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน โดยใหมีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ จํานวน
10 คน ประจําทุกวัน เพ่ือพรอมปฏิบัติในการดับไฟตลอดเวลา และ
ทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จและทุกอําเภอ โดยเครงครัด

3) ประสานงานกับศูนยควบคุมไฟปาเชียงใหม สํานักงานทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม อําเภอ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

4) แจงรายชื่อ หมายเลขโทรศัพทมือถือ โทรศัพท โทรสาร ในการติดตอ
ประสานตลอด 24 ชั่วโมง สงใหสํานักงานจังหวดัเชียงใหม
ทางโทรสารหมายเลข 0 5311 2707 ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน
2560

30. คณะทันตแพทย ...
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30. คณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) จัดเตรียมทันตแพทย พยาบาล และอุปกรณการทําฟน ไวใหพรอม

ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีจะตองเสด็จฯ ทรงทําพระทนต
ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2) จัดเจาหนาท่ีประจํา เพ่ือประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการฯ
ณ เรือนรับรองฯ คายกาวิละ และขอใหสงรายชื่อและโทรศัพทท่ี
สามารถติดตอไดตลอดเวลา สงใหจังหวัดเชียงใหม ทางโทรสาร
0 5311 2707 ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560

3) จัดเตรียมหองประทับรับรอง หองทําพระทนต และเจาหนาท่ี
รับผิดชอบ ใหพรอมตลอดเวลา

4) จัดเตรียมการรับเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของและอํานวยความสะดวก
ใหกับหนวยงานทหาร ตํารวจ ไฟฟา และอ่ืน ๆ ท่ีไปจัดเตรียมการ
รับเสด็จ เพ่ือใหพรอมและมีความปลอดภัยสูงสุด

31. คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม/
โรงพยาบาลสัตวเล็ก

1) จัดเตรียมสัตวแพทย เจาหนาท่ี และอุปกรณ ใหพรอมตลอด
24 ชั่วโมง ระหวางวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาล
สัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2) จัดเจาหนาท่ีประจํา เพ่ือประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการฯ
ณ เรือนรับรองฯ คายกาวิละ และขอใหสงรายชื่อและโทรศัพทท่ี
สามารถติดตอไดตลอดเวลา สงใหจังหวัดเชียงใหม ทางโทรสาร
0 5311 2707 ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560

32. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

1) ประสานวางแผน จัดระบบ ตรวจสอบ และปองกันปญหา ไฟปา
หมอกควันท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) ใหรายงานสภาพและปริมาณหมอกควันในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
ในแตละวันใหจังหวัดและกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
ทราบ ภายในเวลา 12.00 น. ตั้งแตวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560
เปนตนไป จนถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ทางโทรสาร
หมายเลข 0 5311 2707

3) ประสานการรายงานกับสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจัดเจาหนาท่ีเฝาประจําและปองกันไฟปา
ในพ้ืนท่ีตําบลสะลวง อําเภอแมริม ทุกวัน ๆ ละ 10 คน เพ่ือพรอม
ปฏิบัติการตลอดเวลา

4) แจงรายชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพทมือถือ โทรศัพท โทรสาร
ท่ีสามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง สงใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม  ทางโทรสารหมายเลข 0 5311 2707 ภายในวันท่ี 2
พฤศจิกายน 2560

33. ศูนยอุตุนิยม ...
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33. ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ - ตรวจสอบสภาพอากาศและจัดทําสรุปรายงานสภาพอากาศ

พยากรณอากาศในแตละวัน จัดสงใหกองอํานวยการรวมถวาย-
ความปลอดภัยคายกาวิละ ณ คายกาวิละ ทุกวัน โดยจะมีเจาหนาท่ี
จังหวัดมาขอรับทุกวัน กอนเวลา 09.30 น. ตั้งแตวันท่ี 6
พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป จนถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน
อยางใกลชิด (นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โทรศัพท 08 9203 4149 หรือ
นายธีรวุฒิ แกวฟอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โทรศัพท 08 1020 6266) ท้ังนี้ หากมีปญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน ตอไป


