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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2560

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีจัดเตรียมความพรอม กรณี สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดําเนินมาประทับแรมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

ลงวันท่ี ตุลาคม 2560

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

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวาย
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕57

2) จัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงใหวังศุโขทัยทราบ
3) จัดเตรียมความพรอมของเรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ
4) จัดเตรียมความพรอมของท่ีพักของผูตามเสด็จ ตามท่ีมีการประสาน
5) จัดเตรียมความพรอมของเสนทางทรงออกกําลังพระวรกายภายใน

คายกาวิละ ทําความสะอาด ปรับปรุง พ้ืนผิวทาง จัดเก็บสัตวเลี้ยง
และจัดระเบียบอาคารหรือท่ีพักอาศัย ซึ่งอยูตามเสนทางออกกําลัง
พระวรกาย

6) จัดผูบังคับบัญชาและกําลังพล รวมออกกําลังพระวรกายตามท่ีไดมี
การประสาน

2. อุทยานหลวงราชพฤกษ 1) จัดเตรียมความพรอมของเสนทางออกกําลังพระวรกาย
(ทรงจักรยาน) ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ

2) ทําความสะอาดอาคารนิทรรศการ 1 และจัดเตรียมความพรอมของ
หองรับรอง หองสรง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยจัดเจาหนาท่ีประจํา
ไวตลอดเวลา ระหวางวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560
เพ่ือประสานงาน

3. เทศบาลเมืองแมเหียะ 1) จัดเตรียมความพรอมของถนนเสนทางออกกําลังพระวรกาย
(ทรงจักรยาน) ตั้งแตถนนราชพฤกษ ถนนขางอุทยานหลวง-
ราชพฤกษ ถนนภายในหมูบานเชิงพระธาตุดอยคํา ไปจนถึงเขต
ติดตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใหตัดหญา ก่ิงไม ทําความสะอาด
จัดเก็บขยะ รวมท้ัง พิจารณาติดตั้งไฟฟาสองสวาง ใหเรียบรอย
เหมาะสม และปรับปรุงพ้ืนผิวางท่ีชํารุด

2) จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง พรอมเจาหนาท่ี
เตรียมความพรอม ณ ท่ีตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีท่ีมีการเสด็จ
สามารถปฏิบัติงานไดทันที

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม - จัดเตรียมความพรอมของเสนทางภายในศูนยวิจัย สาธิตและ
ฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ และคณะสัตวแพทยศาสตร ใหสามารถ
ใชเปนเสนทางออกกําลังพระวรกาย (ทรงจักรยาน) ได เม่ือมีการ
เสด็จ

5. สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 - จัดเจาหนาท่ีประจํา ณ หนวยพิทักษอุทยาน ท่ี ทบ. 4 (แมเหียะ)
เพ่ือติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกในภารกิจ

6. โครงการสงน้ําและ ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
6. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

เข่ือนแมกวงอุดมธารา
1) จัดเตรียมความพรอมของเสนทางออกกําลังพระวรกาย

(ทรงจักรยาน) ภายในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนแมกวง-
อุดมธารา โดยใหตัดหญา ก่ิงไม ทําความสะอาด รวมท้ัง ปรับปรุง
ซอมแซมไฟสองสวางตามเสนทางใหมีสภาพใชงานไดดี

2) จัดเตรียมความพรอมของอาคารท่ีประทับรับรอง หองสรง และอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวของ โดยจัดเวรเจาหนาท่ีประจําไว ณ สํานักงานฯ ตลอดเวลา
ระหวางวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560

7. อําเภอดอยสะเก็ด 1) แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เตรียมความพรอมของถนนท่ีใชเปน
เสนทางออกกําลังพระวรกาย (ทรงจักรยาน) ตั้งแตทางเขาติด
ถนนเชียงใหม-เชียงราย ไปจนถึงหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
เข่ือนแมกวงอุดมธารา

2) จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง พรอมเจาหนาท่ี
เตรียมความพรอม ณ ท่ีตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีท่ีมีการเสด็จ
สามารถปฏิบัติงานไดทันที

8. เทศบาลนครเชียงใหม 1) ทําความสะอาดถนนเชียงใหม-ลําพูน อัญเชิญพระฉายาลักษณ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข้ึนประดิษฐานหนาแขวงกาวิละ และติดตั้งธงชาติและ
ธงพระปรมาภิไธย (วปร) ตลอดแนวถนน ชวงสี่แยกหนองหอย
ถึงคายกาวิละ

2) จัดสวนหยอมไมดอกและไมประดับบริเวณหนาหองรับรอง
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ใหเรียบรอยสวยงาม ภายในวันท่ี
5 พฤศจิกายน 2560 และตกแตง ดูแล เสริมตนไมบริเวณดานหนา
ดานในลานบิน และภายในอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3) ระบายผาตกแตงภายในหองรับรอง ทาอากาศยานเชียงใหม
ใหสวยงาม

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

5) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จฯ จัดเก็บขยะและเก็บปายโฆษณา
ท่ีชํารุดและเกินกําหนด ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบตามเสนทางท่ี
เสด็จฯ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหเปนระเบียบเรียบรอย เชน
ถนนสุเทพ ถนนมหิดล ถนนเชียงใหม-ลําพูน เปนตน

6) ประดับธงชาติและธงพระปรมาภิไธย (วปร) ภายในลานบินและ
ดานหนาทาอากาศยานทหารกองบิน 41

7) จัดเตรียมรถ ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
7) จัดเตรียมรถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง พรอมเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติ ประจํา กอร.ถปภ.กาวิละ จัดรถดับเพลิง จํานวน 2 คัน
รถไฟฟาสองสวาง จํานวน 2 คัน รถกูภัย จํานวน 2 คัน พรอม
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ โดยใหพรอมปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 6 ตุลาคม 2560
เปนตนไป จนกวาจะเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการ
ซักซอมแผนเผชิญเหตุกอนหนาท่ีจะมีการเสด็จฯ ดวย

8) กรณีประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ ขอให
พิจารณางดเวนการอนุญาตใชเครื่องขยายเสียง รวมท้ัง งดการ
ใชเสียงตามสายของชุมชนตาง ๆ ในบริเวณใกลคายกาวิละ ในหวง
ท่ีมีการเสด็จฯ ประทับแรม ระหวางวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน
2560 รวมท้ัง เขมงวดกวดขันการจุดพล/ุประทัดในบริเวณใกลกับ
ท่ีประทับ

9. อําเภอเมืองเชียงใหม 1) จัดเจาหนาท่ี พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย สวนแยกพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ตั้งแตวันท่ี 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชัว่โมง
โดยขอใหสงรายชื่อใหจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน
2560 เพ่ือจะไดออกคําสั่งแตงตั้งตอไป

2) จัดรถดับเพลิง รถกูภัย และรถพยาบาล ไปประจํา
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย ตามขอ 1)

3) หาขาวการทูลเกลาถวายฎีกาของกลุมพลังมวลชนท่ีอาจจะมีการ
ทูลเกลาถวายฎีกา

4) ประสานองคกรปกครองทองถ่ินทําความสะอาดและตกแตงเสนทาง
เสด็จ เชน ถนนมหิดล รวมท้ัง จัดรถไฟฟาสองสวางประจํา
ทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จฯ

5) ดูแลความเรียบรอย พรอมจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ประชาชนท่ีอาจมาเฝาฯ รับเสด็จ ณ ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
เชียงใหม

6) กําหนดมาตรการควบคุมสถานบันเทิงบริเวณใกลคายกาวิละ
ตลอดจนการงดใชเสียงดังจากพลุ ประทัด หรือเครื่องขยายเสียง
ในพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน งานประเพณี งานรื่นเริง งานมหรสพ เปนตน
โดยประสานงานกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

7) ประสานการเตรียมการดานรถไฟฟาสองสวาง รถดับเพลิง รถกูภัย
ฉุกเฉินประจําทุกท่ีหมายโดยใหประสานการดําเนินการกับมณฑล-
ทหารบกท่ี 33 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

10. สํานักงานการประปา ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
10. สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค

สาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
(กรณีประทับแรม ณ เรือนรับรอง
ท่ีประทับ  คายกาวิละ)

1) จัดระบบการประปา ณ เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ
โดยประสานงานกับผูดูแลเรือนรับรองฯ คายกาวิละ ใหเรียบรอย
พรอมจัดเจาหนาท่ีไปประจํา ณ คายกาวิละ ตลอด 24 ชั่วโมง

2) สํารองน้ําสําหรับใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค ณ เรือนรับรองท่ีประทับ
คายกาวิละใหเพียงพอ

11. เทศบาลตําบลสุเทพ - สนับสนุนอาหารกลองพรอมน้ําดื่ม จํานวน 5,000 ชุด (5 วัน ๆ ละ
1,000 ชุด) ใหกับเจาหนาท่ีประจํากองอํานวยการรวมถวายความ-
ปลอดภัย (กรอ.ถปภ.) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ในระหวาง
วันท่ี 6 – 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




