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ร่าง 
กําหนดการเสด็จ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล 

ณ  วัดป่าตาล  ตําบลบวกค้าง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
วันจันทร์ที่  7  กันยายน  2558 

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

เวลา  15.45  น. - พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ   
เสด็จฯ โดยรถยนต์ที่นั่งจากวังเทเวศร์  ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  
ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 

เวลา  16.15  น. - รถยนต์ที่นั่ง  ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง 
 - ประทับเครื่องบินที่นั่ง  ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
   

เวลา  17.15  น. - เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  จังหวัดเชียงใหม่ 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5,  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33,  

ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค  5  และผู้บังคบัการกองบิน  41  เฝ้ารับเสด็จฯ 
 - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ถวายพวงมาลัย 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง  ไปยังวัดป่าตาล  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(ระยะทาง  18  กิโลเมตร/ใช้เวลา  15  นาที) 
   

เวลา  17.30  น. - รถยนต์ที่นั่งถึงวัดป่าตาล  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) 

 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมการฯ เฝ้ารับเสด็จฯ 
 - ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และคณะกรรมการฯ  ถวายพวงมาลัย 
 - เสด็จพระดําเนินไปยังบริเวณประดิษฐานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
 - ทรงวางพวงมาลัยสักการะ 
 - ทรงคม 
 - เสด็จเข้าพระอุโบสถ 
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธาน 
 - ทรงกราบ 
 - ประทับพระเก้าอ้ี 
 - ทรงศีล  (ประธานสงฆ์ถวายศีล  จบ) 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กราบทูลรายงาน 
 - เสด็จไปยังที่ประดิษฐานช่อฟ้า 
 - ทรงพระสุหร่าย  ทรงเจิม  ทรงปิดทอง  ทรงผูกผ้าสีชมพู  และทรงคล้องพวงมาลัย 
 - ทรงถือสายสูตร 

(เจ้าหน้าที่กว้านช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนยอดพระวิหารพุทธมงคล   
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  พนักงานลั่นฆ้องชัย  ประโคมสังข์  แตร  ดุริยางค์) 

 
/- เสด็จเข้า ... 
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 - เสด็จเข้าภายในวิหารพุทธมงคล 
 - ทรงสักการะพุทธเมตตามหาบารมี  ภายในวิหาร 
 - เสด็จกลับไปยังพระอุโบสถ 
 - ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 
 - ประทับพระเก้าอ้ี 
 - ทรงหลั่งทักษิโณทก 

(พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา) 
 - นายอําเภอสันกําแพง  กราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาสมทบทนุบํารุงวัด  เข้ารับประทาน 

เข็มที่ระลึก  (จํานวน  150  ราย) 
 - ประทานเข็มทีร่ะลึก 
 - เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
 - ทรงลาพระสงฆ์ 
 - เจ้าอาวาสวัดป่าตาล  ถวายของที่ระลึก 
 - เสด็จออกจากพระอุโบสถ 
 - ทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณเต็นท์ด้านหน้าวัด 

(สมควรแก่เวลา) 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  อําเภอเมืองเชียงใหม่   

จังหวัดเชียงใหม่ 
 - รถยนต์ที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
 - ประทับเครื่องบินที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง 
 - เครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่งกลับวังเทเวศร์ 
 

****************** 
 
การแต่งกาย 
ข้าราชการในพื้นที่   แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการในพระองค์ แต่งกายเครื่องแบบกากีคอต้ัง
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ่
ที่            /2558 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ลงวันที่       กันยายน  2558 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. มณฑลทหารบกที่ 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2557  

  2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให ้
กรมราชองครักษ์ทราบ 

  3) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ส่วนแยก ณ  วัดป่าตาล,  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
และทุกทีห่มาย  โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ไปรายงานตัวและร่วมประชุมแต่ละที่หมายก่อนล่วงหน้า   
3  ช่ัวโมง 

  4) พิจารณาติดต้ังเครื่องตรวจความปลอดภัย ประจํา  
ณ วัดป่าตาล  ก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจไปประจํา  ณ  กองอํานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก  ณ  วัดป่าตาล,   
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และทุกที่หมาย 

  2) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนที่เสด็จฯ  ณ วัดป่าตาล   และทกุที่หมาย
เสด็จฯ (กรณีมทีี่หมายเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวดัเชียงใหม่)   
โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่  มณฑลทหารบกที่  33  
และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  กรณีกรมราชองครักษ์
ขอรับการสนับสนุน 

3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงนําขบวน
เสด็จฯ ทุกที่หมาย และจัดเจา้หน้าที่ประจําทางร่วมแยก 
เพื่อถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ ทุกที่หมาย และ
ประสานการจัดซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งกับกรมราชองครักษ์ 

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย 

  3) ประสานการจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย
ส่วนแยก  ณ  วัดป่าตาล,  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
และทุกทีห่มาย 

  4) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่งทุกที่หมาย  และจัด
สถานที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จฯ ให้เรียบร้อย 

  5) กําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสํารองในการเสด็จฯ แต่ละ 
ที่หมาย 

/6) จัดเจ้าหนา้ที่  ... 

๓๖๒๙ 

๒ 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  6) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงประจําห้องสรงทุกที่หมาย 
  7) จัดระเบียบของกลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จฯ แต่ละ 

ที่หมาย 
  8) ประสานกับเจ้าของสถานที่ ในการจัดการด้านจราจรและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจอดรถผู้มาร่วมพิธี 
  9) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลการจราจรเส้นทางไปวัดป่าตาล   

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  10) จัดซักซ้อมแผนทางการแพทย์ เส้นทางจากที่หมายไปยัง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล 
สันกําแพง  ใหเ้รียบร้อย 

  11) จังหวัดจะซักซอ้มขบวนรถยนต์ที่นั่ง วันที่ 7 กันยายน 
2558 เวลา 10.00 น. พร้อมออกจากท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41  ไปยังวัดป่าตาล  ขอใหจ้ัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ
จราจรประจําเส้นทางในการซักซ้อมขบวนเสด็จฯ ด้วย 

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4  
กองกํากับการ 5 

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ ทุกทีห่มาย โดยให้
พร้อม  ในวันที ่ 7  กันยายน  2558  เวลา  16.00  น.  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และจะซักซ้อมขบวน
รถยนต์ที่นั่งในวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะส่วนล่วงหน้า (ถ้ามี) ไปยัง 
ทุกที่หมายทีม่กีารเสด็จ ในวนัที่ 7 กันยายน 2558  
พร้อมเวลา 11.00 น. ณ ทา่อากาศยานทหารกองบิน 41 

5. กลุ่มงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย ในพื้นที่
รับผิดชอบ  โดยให้พร้อมในเวลา  14.00  น.  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  

  2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จฯ ทางร่วม 
ทางแยก ในการรักษาความปลอดภัย วันที่ 7 กันยายน 
2558 และประสานในการจัดซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่ง 
ทุกที่หมาย ในวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. 
พร้อม ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  โดยประสานงาน
กับตํารวจทางหลวงและสํานกังานจังหวัดเชียงใหม ่

  3) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร ไปประจําสถานที่จอดรถยนต์ 
ในขบวนเสด็จฯ ณ วัดป่าตาล  ตามความเหมาะสม 

6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความ
เคลื่อนไหวกลุม่พลังมวลชนโดยรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

/2) จัดความเป็น ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการ  

ไปทําข่าว และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชนทุกที่หมาย 
ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของ
สื่อมวลชน และแจกปลอกแขน ให้เรียบร้อย โดยให้พร้อม
เวลา 16.30 น.  ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย
ส่วนแยก วัดป่าตาลและท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  3) ตรวจสอบฎีกาและตรวจสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกล้าฯ 
ถวายทุกชนิด  พร้อมจัดทําบัญชีไว้ให้เรียบรอ้ย 

  4) ติดต่อขอรับประวัติของช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว  จํานวน 
4  คน 

7. กองบิน 41 1) จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง พร้อมจัดการถวายรักษา 
ความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วันที่ 7 กันยายน 
2558 

  2) ทําความสะอาดและตกแต่งห้องสรงและรับรองท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ของโรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่เข้าไป
ตกแต่งสถานที่ 

  3) จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ําด่ืม บริการข้าราชการที่ไปเฝ้าฯ  
รับ-ส่งเสด็จฯ ตามความเหมาะสม วันที่ 7 กันยายน 2558 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองเพื่อใช้รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ
ข้าราชการที่ไปเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ 

  5) จัดทําความสะอาด ตกแต่ง อาคารท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  6) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ทีน่ั่ง  วันที ่ 7 
กันยายน  2558  พร้อมเวลา  14.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  7) ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินให้พร้อมกรณีฉกุเฉิน  

  8) จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จฯ รว่มกับจังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 7 กันยายน 2558 

  9) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  พร้อมทั้งบริการ
เครื่องดื่มตามแต่จะเห็นสมควร และจัดเจ้าหน้าที่กองบิน 41 
จํานวน 1 นาย ไปประจํา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยให้พร้อมเวลา  13.00  น. 

 
/10) จัดรถยนต์ตู้  ... 
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  10) จัดรถยนต์ตู้ จํานวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ รับนักบิน

เครื่องบินที่นั่งและส่วนล่วงหน้า ในวันที่ 7 กันยายน 2558  
8. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และ

ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  2) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน

เชียงใหม่กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในกรณีต้องนํา
รถยนต์ที่นั่งเข้าออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และ 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  3) จัดเจ้าหน้าที่รบั-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
  4) อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังและ 

ผู้ตามเสด็จฯ ตามความเหมาะสม 
9. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

สถานีเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม 

(กรณีเสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)) 

  2) จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
คณะผู้ตามเสด็จฯ ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม ่

  3) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเสด็จฯ  
โดยให้นํารถบันไดเครื่องบินพร้อมเวลา 11.00 น. (กรณี 
ใช้รถบันไดของบริษัท การบินไทย จํากัด)  

  4) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จฯ  
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

10. คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล หอ้งประทับ ห้องฉุกเฉิน และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พรอ้ม 24 ช่ัวโมง ต้ังแต่วันเสด็จฯ 
ถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร 
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

  2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ในการจัดซ้อมแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางเสด็จฯ 
จากวัดป่าตาล  ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
ให้เรียบร้อย 

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 
(ภาคเหนือ)  จงัหวัดเชียงใหม่ 

- ประสานจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ัง  ณ วัดป่าตาล  และ 
ทุกที่หมายทีม่กีารเสด็จฯ  โดยให้หัวหน้าชุดไปซ้อมเตรียม
ความพร้อมและร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติจาก 
ผอ.กอร.ถปภ. วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น.  
ณ  กอร.ถปภ. วัดป่าตาล 

 
 

/12.  การไฟฟ้า ... 
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12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันกําแพง - ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารอง 

ไปติดต้ัง  ณ วัดป่าตาล  และทุกที่หมายทีม่กีารเสด็จฯ  
โดยให้หัวหน้าชุดไปซ้อมเตรียมความพร้อมและร่วมประชุม
รับทราบแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. วันที่ 7 
กันยายน 2558 เวลา 15.30 น.  ณ  กอร.ถปภ.วัดป่าตาล 

13. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม ่
บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) 

1) จัดติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย  
ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยก วัดป่าตาล  โดยจังหวัดได้มอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 
เป็นหน่วยงานประสานการติดต้ัง 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ติดต้ังและการใช้บริการตามข้อ 1) โดยขอเปิดทางไกล
ภายในประเทศ 

  3) ดําเนินการติดต้ังและเปิดการใช้บริการได้ในวันที่ 7 กันยายน 
2558 ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

- ประสานการติดต้ังโทรศัพท์และโทรสารกับบริษัท ทีโอท ี
จํากัด (มหาชน) ในวันที ่ 7 กันยายน  2558  ณ กอร.ถปภ. 
วัดป่าตาล  จํานวน 2 เลขหมาย โดยขอใหดํ้าเนินการติดต้ัง
ให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 7 กันยายน 2558 เปิดใช้ต้ังแต่เวลา 
15.00 น. เป็นต้นไป 

15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแพทย ์
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จฯ ทุกครั้งและทุกพ้ืนที่ โดยให้
พร้อมกันในวันที่ 7 กันยายน  2558  เวลา 16.30 น.  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  2) จัดเตรียมรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ และ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปประจํา ณ วัดป่าตาล  ต้ังแต่เวลา 
14.30 น. เป็นต้นไป เพื่อบริการให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและ  ผูม้าร่วมพิธีฯ ในกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  
จนเสด็จฯ กลบั  

  3) จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน  ไปให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
เฝ้ารับเสด็จ  พร้อมแพทย์  พยาบาล  และเวชภัณฑ์  
โดยเฉพาะยานวด  น้ําตาลเทียม  ยาหยอดตา  พร้อมทั้ง   
ให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่จัดหน่วยแพทย์  ถวายรายงาน
อาการของผู้ป่วย 

  4) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และ
โรงพยาบาลสันกําแพง  ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  
ห้องฉุกเฉิน โลหิต และอุปกรณ์การแพทย์ โดยให้พร้อม
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

/5) จัดเจ้าหนา้ที่  ... 
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  5) จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 

เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด (Thermo scan)  ไปประจํา   
ณ  วัดป่าตาล  ในวันที ่7 กันยายน 2558  พร้อมเวลา  
13.00  น.  ทัง้นี้  ให้กําหนดมาตรการระบุตัวผู้ผ่านการ 
คัดกรองแล้ว (สต๊ิกเกอร์ ตราปั้ม ฯลฯ)  ให้เรียบร้อย 

  6) จัดซักซ้อมรถพยาบาล (กรณีฉุกเฉิน) ในเส้นทางจาก 
วัดป่าตาล  ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
โดยประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ
ตํารวจจราจร 

16. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่งระบายผ้าอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
(ด้านลานบิน)  ให้เรียบร้อยและสวยงาม  โดยดําเนินการ 
ให้เรียบร้อยกอ่นวันที่  7  กันยายน  2558 

  2) จัดติดต้ังธงชาติและธงประจําพระองค์ให้เรียบร้อยสวยงาม   
ในวันที่  7  กันยายน  2558  ตามเส้นทางเสด็จในพื้นที่
รับผิดชอบ  ต้ังแต่ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41, ถนนมหดิล  
จนถึงบริเวณทางแยกดอนจั่น  

  3) ทําความสะอาดถนนเส้นทางเสด็จในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ให้เรียบร้อย 

17. สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทําข่าวให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ณ วัดป่าตาล พร้อมเวลา 16.00 น.  

  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนในการทําข่าว
และการแต่งกายของสื่อมวลชนทุกที่หมาย 

18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ่ - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ประจํา 
ห้องสรงในห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  
ในวันที่ 7 กันยายน 2558 พร้อมเวลา 08.00 น.  
โดยประสานงานกับกองบิน 41 

19. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1. จัดเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา 
กอร.ถปภ. ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ในวันที่ 7 
กันยายน 2558 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 15.00 น.  
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. 
และขอใหส้่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถอื
ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2558 

  2. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ  ติดต้ัง 
ธงชาติและธงประจําพระองค์ตามเส้นทางเสด็จ 

 
 

/20. สํานักงานวัฒน ... 
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20. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  

โดยประสานดาํเนนิการกบั 
วัดป่าตาล 

1) จัดเตรียมการรับเสด็จทั้งหมด  ณ  วัดป่าตาล  
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2) นิมนต์เจ้าอาวาสวัดป่าตาล  รับ-ส่งเสด็จ ณ วัดป่าตาล 
 3) คณะกรรมการวัดที่ถวายพวงมาลัย ให้จัดเตรียมพวงมาลัย 

พานสีทองที่ไม่มีขอบยักแหลม มีลิ้นปิดพานให้เรียบร้อย  
โดยให้นําตรวจที่จุดตรวจ กอร.ถปภ. ให้เรียบร้อยก่อนเวลา 

16.30 น. 
 4) จัดเตรียมพิธีการ  ลําดับขั้นตอน  อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง  และ

และบุคลากร  ในการประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล   
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  สํานัก-
พระราชวัง  และวัดป่าตาล  เพื่อจัดเตรียมสิ่งของต่อไป 

  5) นิมนต์พระสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์  ในการประกอบพิธี
ยกช่อฟ้า  โดยให้พร้อมเวลา  16.30  น. 

  6) จัดตกแต่งดอกไม้ทุกจุดในวิหาร 
  7) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  ไมค์  และผู้ควบคุม

เครื่องเสียง  ในวันที่  7  กันยายน  2558  โดยให้มีการ
ทดลองเครื่องเสียงใช้งานได้เป็นอย่างดี  ต้ังแต่เวลา   
13.00  น.  เป็นต้นไป 

  8) ประสานโรงเรียนสันกําแพง  ในการจัดวงดุริยางค์  จํานวน  
1  วง  ใช้บรรเลงเพลงมหาชัยรับ-ส่งเสด็จ  โดยให้ทดลอง
บรรเลงและใหพ้ร้อมก่อนเสด็จ  2  ช่ัวโมง  ณ  วัดป่าตาล 

  9) จัดเก้าอ้ีบุนวม  จํานวน  150  ตัว  พร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ีสขีาว 
สําหรับผู้เข้ารบัประทานเข็มที่ระลึก  โดยให้นําไปติดต้ังใน
ศาลาการเปรียญและศาลาบาตร  ให้เรียบรอ้ย  ภายในวันที่  
6  กันยายน  2558  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นผู้ช้ีจุดในการติดต้ังเก้าอ้ีในวันดังกล่าว 

  10) จัดเวทียกพ้ืนสูงสําหรับเป็นที่นั่งพระสงฆ์ในเต็นท์พิธี  โดยให้
เรียบร้อยก่อนวันที่  7  กันยายน  2558 

  11) จัดสถานที่ต้ังวงปี่พาทย์ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
ตามท่ีกําหนด  จํานวน  1  เต็นท์  นักดนตรีบรรเลงแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว  จํานวน  7  ท่าน  พรอ้มจัดอาหารและ
เครื่องดื่มบริการตามสมควร 

  12) จัดทําร่างคํากราบทูลถวายรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  และส่งสําเนาให้จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  3  
กันยายน  2558  ทางโทรสารหมายเลข  053-112707 

 
 

/13) จัดส่งรายชื่อ ... 
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  13) จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก  จาํนวน 150 คน  

ให้จังหวัดภายในวันที่  9  กันยายน  2558  เพื่อตรวจสอบ
ประวัติเป็นรายบุคคลและเพื่อให้นายอําเภอสารภีซ้อมอ่าน
รายชื่อทั้ง  150  คน 

  14) จัดเตรียมโบว์  จํานวน  150  โบว์  พร้อมติดหมายเลข  1-
150  ให้เรียบร้อย  โดยให้ทางวัดแจ้งผู้ที่จะเข้ารับประทาน
ของที่ระลึกไปลงทะเบียนรับโบว์  ในวันที่  7  กันยายน  
2558  ต้ังแต่เวลา  14.00  น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าตาล   
การแต่งกาย 
-  สุภาพบุรุษ :  ชุดสุภาพ,  ชุดสากลนิยม/งด  เสื้อยืด,  

รองเท้าแตะ 
-  สุภาพสตรี :  ชุดสุภาพ,  ชุดพ้ืนเมือง/งด  นุ่งกางเกง,  

รองเท้าแตะ,  ชุดดําทั้งชุด 
-  ข้าราชการชาย-หญิง  :  แต่งเครื่องแบบปกติขาว 

  15) จัดสถานที่รับลงทะเบียนผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก   
และจัดเจ้าหน้าที่  จํานวน  3  คน  มารับลงทะเบียน  
โดยจะมีเจ้าหน้าที่อําเภอสารภีมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ 
รับลงทะเบียน  ต้ังแต่เวลา  13.00-15.00  น. 

  16) จัดติดต้ังเต็นท์สถานที่ต้ังหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อบริการ
ประชาชน  ณ  วัดป่าตาล  โดยประสานงานกับโรงพยาบาล
สารภี  จัดแพทย์  พยาบาล  อุปกรณ์การแพทย์  และ
เวชภัณฑ์ยา  รถพยาบาล   ให้พร้อมในวันที ่ 7  กันยายน  
2558  ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป   

  16) จัดติดต้ังเต็นท์และเก้าอ้ีพลาสติก  สําหรับให้ประชาชนเฝ้าฯ 
รับเสด็จ  ประชาชนจํานวนประมาณ  1,000  คน   
โดยประสานงานกับอําเภอสันกําแพงและเทศบาลตําบล 
บวกค้าง 

  17) จัดติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต็นท์ทุกเต็นท์  ติดต้ังไฟฟ้า
แสงจันทร์ภายในพระอุโบสถ  และภายในวหิารพุทธมงคล 
โดยติดต้ังให้เรียบร้อยก่อนวันที่  5  กันยายน  2558  และ
ทดลองใช้ในคนืวันที่ 6 กันยายน  2558 

  18) ประสานงานกับเทศบาลตําบลบวกค้าง จัดติดต้ังไฟฟ้า  
ไฟนีออน  ไฟสปอทไลท์บริเวณวัด  ภายในเต็นท์ประชาชน  
และเต็นท์ทุกเต็นท์  โดยทดลองตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในวันที่  6  กันยายน  2558  และให้มีเจ้าหน้าที่ 
ผู้ควบคุมดูแลป้องกันไฟฟ้าขัดข้องภายในวัด  ให้เรียบร้อย 

 
/19) ประสานกับการ ... 
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  19) ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันกําแพง  ในการ 

จัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้า
สํารอง   

  20) จัดเตรียมห้องน้ําสําหรับบริการประชาชนและข้าราชการที่ไป
เฝ้ารับเสด็จ  ให้เพียงพอ 

  21) จัดเตรียมช่างภาพ  จํานวน  4  คน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
ช่างภาพของเจ้าของงาน  ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอ  
โดยส่งชื่อ-สกุล  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนา
ทะเบียนบ้าน  ส่งให้จังหวัดเชียงใหม่และ กอร.ถปภ.ส่วนแยก 
อย่างละ  1  ชุด  ภายในวันที่  3  กันยายน  2558 

  22) จัดเตรียมโต๊ะสําหรับวางสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกล้าฯ
ถวาย  โดยติดต้ังจุดสุดท้ายก่อนจะประทับรถยนต์ที่นั่ง  และ
ให้มีปลัดอําเภอจัดทําบัญชี  (ช่ือ-สกุล/ที่อยู/่โทรศัพท์/
นามบัตร)  ผูท้ลูเกล้าฯ ถวาย  จํานวน  4  ชุด  เพื่อมอบ
ให้กับสํานักพระราชวัง  จํานวน  1  ชุด  สาํนักงานจังหวัด
เชียงใหม่  จํานวน  1  ชุด  กอร.ถปภ.  จํานวน  1  ชุด  
และอําเภอ  จาํนวน  1  ชุด 

  23) จัดพิธีกร  จํานวน  1-2  คน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิธีกรก่อน
เสด็จ  ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป  จนถึงเวลาที่
เสด็จถึง  เมื่อเสด็จถึงให้งดพิธีกรและการประชาสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ 

  24) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ในพิธีทุกท่าน  เวลาเสด็จ
ประกอบพิธี  ขอให้ทุกท่านงดใช้โทรศัพท์มอืถือทุกชนิด   
(ปิดโทรศัพท์มอืถือ)  ให้เรียบร้อย 

  25) จัดเตรียมอาหารเลี้ยงรับรองและจัดที่พักแรมให้กับเจ้าหนา้ที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง  จํานวน  15  คน  ต้ังแต่วันที่  
3-7  กันยายน  2558  รวม  5  วัน 

  26) จัดข้าวกล่องอาหารกลางวัน  จํานวน  30  กล่อง  ข้าวกลอ่ง
อาหารเย็น  จํานวน  30  กล่อง  มอบให้กับเจ้าหน้าที่กอง
พระราชพิธี  สํานักพระราชวัง  ในวันที่ 7 กันยายน 2558 

  27) ประสานจัดเตรียมอาหารเย็น  (ข้าวกล่อง)  จํานวน   
150  กล่อง  บริการให้กับทหารและตํารวจที่ไปถวายความ
ปลอดภัย  และเจ้าหน้าที่ กอร.ถปภ.ส่วนแยก 

 
 
 
 

/28) จัดสถานที่ต้ัง  ... 
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  28) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย   

ณ  วัดป่าตาล  พร้อมทั้ง  บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบริการ 
โดยประสานการจัดต้ังกับมณฑลทหารบกที ่ 33  พร้อมทั้ง 
จัดเจ้าหน้าที่ของวัด  จํานวน  1  คน  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  
ประจํา  ณ  กอร.ถปภ. ส่วนแยกวัดป่าตาล  เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ไป
รายงานตัว  ณ  กอร.ถปภ. ในวันที่  7  กันยายน  2558 
เวลา  15.30  น.  เป็นต้นไป  และให้ส่งชือ่-สกุล  ตําแหน่ง  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  สง่ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่  3  กันยายน  2558 

  29) จัดเจ้าหน้าที่ของวัด  คอยช่วยเหลือสนับสนนุเจ้าหน้าที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  จํานวน  1  คน  และคอย
ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  สํานัก
พระราชวัง  จํานวน  1  คน 

  30) จัดเตรียมร่มสดํีา  สําหรับผู้ติดตาม  จํานวน  20  คัน  
พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล 

21. อําเภอสันกําแพง 1) ขอเชิญนายอําเภอสันกําแพง  นายกกิ่งกาชาดอําเภอ 
สันกําแพงข้าราชการในสังกัด กํานัน ผูใ้หญบ้่าน  และ
ราษฎรในพื้นที ่เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ วัดป่าตาล  

  2) จัดกําลัง อส. และ อป.พร.  จํานวน 10 นาย ประจํา  
ณ วัดป่าตาล  เพื่อขนย้ายสิ่งของพระราชทาน พร้อม 
ในเวลา  14.00 น. ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิน้ภารกิจ  
การแต่งกาย  เครื่องตามสังกัด 

  3) จัดข้าราชการหญิง จํานวน  6 คน แตง่กาย  เครื่องแบบ 
ปกติขาว ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้า
รับประทานของที่ระลึก 

  4) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอสันกําแพง   
ทําความสะอาด ตัดหญ้า ก่ิงไม้ และประดับตกแต่งธงชาติ  
ธงประจําพระองค์ (ส.ส.)  ในเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อยและ
สวยงาม  ในเขตรับผิดชอบ 

  5) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันกําแพง
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในวิหาร และบริเวณเต็นท์ราษฎร
ให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย 

  6) จังหวัดได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 (ภาคเหนือ)  
จังหวัดเชียงใหม่  จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าสํารองมาประจําที่ 
วัดป่าตาล เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  ขอให้พิจารณาสถานที่
จอดรถใกล้บริเวณจุดจ่ายไฟเข้าวัด 

/7) ประสานองค์กร ... 
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  7) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดรถดับเพลิง  จํานวน  

1  คัน รถกู้ภัย  จํานวน 1  คนั  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมา
ประจําที่วัดป่าตาล เพื่อเตรียมพร้อมในกรณเีกิดอัคคีภัย ต้ังแต่
เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ขอให้จัดสถานทีจ่อดรถดังกล่าว
ให้เรียบร้อย และเข้า – ออกง่าย ไม่มีรถปิดก้ัน 

  8) เชิญประชาชนในพื้นที่  จํานวน  1,000  คน  มาร่วม 
รับเสด็จ  โดยนั่งในเต็นท์บริเวณหน้าวัด  โดยจัดเจ้าหน้าที่
คอยดูแลอํานวยความสะดวกและพิจารณาจดัหาอาหาร
กลางวันเลี้ยงให้เรียบร้อย 

  9) ประสานการจัดเตรียมสถานที่ที่เฝ้าฯ รับเสด็จของประชาชน
ภายในวัด  โดยติดต้ังเต็นท์ ปูเสื่อให้เรียบรอ้ยและให้เพียงพอ  
พร้อมทั้งติดต้ังพัดลม  ไฟฟ้า ภายในเต็นท์ให้เรียบร้อย  
ตามแผนผังที่กองพระราชพิธีมอบให้ในวันประชุมเตรียมการ
รับเสด็จ 

  10) ประสานสถานีตํารวจภูธรสันกําแพง  ในการจัดเตรียม
สถานที่จอดรถยนต์ที่นั่ง  รถยนต์ในขบวนเสด็จ  บริเวณ 
ถนนด้านหน้าวัด ให้เรียบร้อย  

  11) ประสานการทําความสะอาดถนนเส้นทางเสด็จในเขต
รับผิดชอบทั้งหมดให้เรียบรอ้ย โดยเฉพาะถนนเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน โดยขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเสด็จ 

  12) จัดเจ้าหน้าที่ของอําเภอสันกําแพง จํานวน 1 คน พร้อม
เครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา ณ  กอร.ถปภ.วัดป่าตาล ในวันที่ 
11  กันยายน  2558  พร้อมเวลา 13.00 น. และร่วม
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ.   
ในเวลา  15.30 น. โดยแจ้งชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์  
มือถือที่ติดต่อได้  ให้กับจังหวดัเชียงใหม่ภายในวันที่ 3 
กันยายน  2558 

  13) ประสานโรงพยาบาลสันกําแพง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พร้อมอุปกรณ์  เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  ใหบ้ริการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วัดป่าตาล โดยให้จัด
แพทย์อายุรกรรมวินิจฉัยอาการและถวายรายงานกรณ ี
มีข้อซกัถามได้  

  14) ประสานโรงเรียนสันกําแพง  จัดวงดุริยางค์บรรเลงเพลง
มหาชัยในการรับ-ส่งเสด็จ  ในวันที่  7  กันยายน  2558  
พร้อมก่อนเวลา  16.00  น.  ณ  วัดป่าตาล 

  15) ต้ังเต็นท์สําหรับรถยนต์ที่นั่ง  รถยนต์ที่นั่งสํารอง  และทีจ่อด
รถยนต์ในขบวนเสด็จ  จํานวน  15  คัน 

/16)  จัดที่จอดรถ ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  16) จัดที่จอดรถสําหรับบุคคลสําคญับริเวณโรงเรียนวัดป่าตาล 
  17) จังหวัดมอบหมายให้อําเภอสันกําแพง  ประสานการจัด

เตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

22. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1) จัดวงปี่พาทย์เครื่อง  5  พรอ้มนักดนตรี  ไปบรรเลงประกอบ
พิธียกช่อฟ้าวิหาร  ณ  วัดป่าตาล  แตง่กาย  เครื่องแบบ
ปกติขาว     

  2) จัดรถยนต์รับ-ส่งนักดนตรีและเครื่องดนตรีไปยังวัดป่าตาล 
23. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดเครื่องจักรกล พร้อมเจ้าหน้าที่  ปรับปรุงผิวถนนบริเวณ

ด้านหน้าวัดป่าตาล โดยดําเนินการให้เรียบรอ้ยก่อนวันที่  7  
กันยายน  2558  โดยประสานการปฏิบัติหน้าอําเภอ 
สันกําแพง  

  2) จัดรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  จํานวน  2  คัน  พร้อม
อุปกรณ์และเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  วัดป่าตาล   
ในวันที่  7  กันยายน  2558  โดยขอให้พร้อมในเวลา  
16.00  น.  โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประจํา   
ณ  กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ  เวลา  15.30  น.   
เพื่อประสานงาน 

  3) จัดรถสุขาเคลือ่นที่  จํานวน 2 คัน  ไปประจํา ณ วัดป่าตาล  
เพื่อบริการผู้ไปเฝ้ารับเสด็จ  ในวันที่  7  กันยายน  2558  
พร้อมเวลา  12.00  น.  เป็นต้นไป 

24. อําเภอสารภี - แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผดิชอบที่เป็น
เส้นทางเสด็จ  ติดต้ังธงชาติและธงประจําพระองค์  (สส)  
ต้ังแต่เขตติดต่ออําเภอเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงเขตติดต่อ
อําเภอสันกําแพง 

25. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  
เชียงใหม่ 

- ติดต้ังเครื่องเสียง  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ควบคุม   
ณ  วัดป่าตาล  ในวันที่  7  กันยายน  2558  พร้อมเวลา  
12.00  น.  และขอให้ทดสอบความพร้อมก่อนเสด็จ   
3  ช่ัวโมง   

 
    ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน
อย่างใกล้ชิด  (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์    
081-9935755, นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  โทรศัพท์ 081-0206266)   ทั้งนี้          
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา        
โดยด่วน ต่อไป   
 

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




