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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม  ท่ี /2559
เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จ พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาพัชรกิติยาภา  ลงวันท่ี พฤศจิกายน 2559

**********

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557
2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงใหวังศุโขทัยทราบ
3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก

ดังนี้
(1) สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา  แมแตง อําเภอแมแตง
(2) สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม
(3) องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  อําเภอแมแตง
(4) ทุกท่ีหมาย ท่ีไดรับการประสานงาน
โดยจังหวัดแจงสวนราชการท่ีเก่ียวของไปรายงานตัวและรวมประชุม
แตละท่ีหมายกอนลวงหนา 2 ชั่วโมง

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย
และจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวมทางแยก  เพ่ือถวายความปลอดภัย
ตามเสนทางเสด็จ

2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําแผน
ถวายความปลอดภัยฯ

3) ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย สวนแยก
ทุกท่ีหมาย  โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33

4) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝารถยนตท่ีนั่งทุกท่ีหมาย  และจัดเจาหนาท่ีตํารวจ
หญิงประจําหองสรงทุกท่ีหมาย

5) จัดเจาหนาท่ีตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
6) กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ  แตละท่ีหมาย

โดยใหมีการปดก้ันการจราจรใหนอยท่ีสุด
7) จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนตท่ีนั่ง

ทุกท่ีหมาย
8) จัดซอมขบวนรถยนตท่ีนั่ง  รวมกับกรมราชองครักษ  ในวันท่ี 11

พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. พรอมออกจากทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ไปยังโรงแรมสิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา
แมแตง  และขอใหจัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทาง  ในการ
ซักซอมขบวนเสด็จดวย

9) จัดซอมขบวนเสด็จ ในเสนทางตามแผนทางการแพทยฉุกเฉิน
ใหเรียบรอย

3. ตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 และตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 33

1) ประสานจัดเจาหนาท่ีไปประจํา  ณ  กองอํานวยการรวมถวายความ
ปลอดภัย สวนแยก  ทุกท่ีหมาย

/2) ขอเชิญทานและ ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
2) ขอเชิญทานและขาราชการในสังกัด ไปเฝารับเสด็จ  ณ ทาอากาศยาน

ทหารกองบิน 41
3) ตรวจวัตถุระเบิดสถานท่ีประทับแรมและพ้ืนท่ีเสด็จทุกท่ีหมาย

โดยประสานงานกับเจาของพ้ืนท่ีและตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ในสวนท่ีเก่ียวของ

4) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษขอรับการ
สนับสนุน

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย  ระหวางวันท่ี 11-13
พฤศจิกายน 2559 พรอมในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา
16.25 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และซักซอมขบวน
รถยนตท่ีนั่ง  ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม

2) จัดรถตํารวจทางหลวง นําคณะสวนลวงหนาไปยังท่ีหมายทุกท่ีหมาย
ในระหวางวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2559 พรอมในวันท่ี 11
พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

5. กลุมงานจราจร  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม

1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
โดยใหพรอมในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 16.25 น.
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ  ทางรวม  ทางแยก
ในการรักษาความปลอดภัย ในระหวางวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน
2559 และประสานจัดซอมขบวนรถยนตท่ีนั่งทุกท่ีหมาย  ในวันท่ี 11
พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41 โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

6. กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจ
สันติบาล 1

1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
กลุมพลังมวลชน  โดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทําขาว
และควบคุมการแตงกายของสื่อมวลชน ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
รวมท้ัง ตรวจกลองถายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชนและแจกปลอกแขน
ใหเรียบรอย

3) ตรวจสิ่งของท่ีประชาชนทูลเกลาถวายทุกชนิด (ถามี) พรอมจัดทําบัญชี
สงใหกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยตอไป

/7. กองบิน 41 ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
7. กองบิน 41 1) จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินท่ีนั่ง  พรอมจัดการถวายความปลอดภัยบริเวณ

ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  ในระหวางวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2559

2) จัดขาราชการทหารกองบิน 41 และแมบานทหารอากาศ
ไปเฝารับเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3) ทําความสะอาดหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 สําหรับ
เปนหองประทับรับรอง  และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ี
โรงแรมดิเอ็มเพรสท่ีนําดอกไมไปตกแตงในหองสรง

4) จัดบริการเครื่องดื่มบริการขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝารับเสด็จ
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ตามความเหมาะสม

5) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน  เพ่ือใชในการรับเสด็จ  ตามกําหนดการ
โดยขอใหพรอม ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา
10.00 น. เพ่ือตกแตงระบายผาและปูพรมลาดพระบาท

6) จัดเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ
7) จัดทําความสะอาด  ตกแตง  อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41

ใหเรียบรอยสวยงาม  และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีเทศบาลนคร
เชียงใหมท่ีเขาไปตกแตงสถานท่ี  เชน  การระบายผา  การตกแตงตนไม
ดอกไมประดับ  การติดตั้งธงชาติ  ระบายผาบันไดเครื่องบิน

8) จัดเจาหนาท่ีตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตท่ีนั่ง ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน
2559 เวลา 16.25 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

9) ประสานงานกับบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน) ในการจัดเตรียม
รถบันไดเครื่องบินใหพรอม (กรณีฉุกเฉิน)

10) จัดเตรียมหองรับรอง  เพ่ือใชรับรองขาราชการชั้นผูใหญและขาราชการ
ท่ีไปเฝาฯ รับเสด็จ

11) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย ณ  ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 พรอมจัดเครื่องดื่มบริการ  และจัดเจาหนาท่ี
จํานวน 1 นาย  ไปประจํา  เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

12) จัดรถยนตตู  จํานวน 1 คัน  พรอมพนักงานขับรถ  สําหรับรับนักบิน
(ใหพรอมใชตลอดเวลา)

13) จัดรถบรรทุก 6 ลอ  จํานวน 1 คัน  พรอมพนักงานขับรถยนต และ
กําลังพล  สําหรับขนยายจักรยานท่ีนั่งและพระสัมภาระ ในวันท่ี 11
พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 10.00 น. ณ  ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา
09.00 น. ณ  สิบแสน  รีสอรทฯ

/8. คณะแพทย ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
8. คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) จัดเตรียมแพทย  พยาบาล  หองประทับ  หองฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุม

และอุปกรณทางการแพทย  ใหพรอม 24 ชั่วโมง  ตั้งแตวันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหมเปนตนไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร
ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  ระหวางวันท่ี 11-13
พฤศจิกายน 2559

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  ในการจัดซอม
แผนทางการแพทยฉุกเฉิน

9. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณการแพทย  พรอมแพทย  พยาบาล
ติดตามขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย โดยพรอมกันในวันท่ี 11 พฤศจิกายน
2559 เวลา 15.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  โรงพยาบาลแมแตง
และโรงพยาบาลนครพิงค ในการเตรียมแพทย พยาบาล หองฉุกเฉิน
โลหิต  เซรุม และอุปกรณการแพทย  ใหพรอม 24 ชั่วโมง

3) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเพ่ือตรวจอุณหภูมิ
ผูไปรวมรับเสด็จในพิธีฯ  ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา
09.00 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  อําเภอแมแตง และ
จัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีไปใหบริการแกประชาชนท่ีมาเฝารับเสด็จ

4) จัดเตรียมแพทย พยาบาล ประจําเสนทางวิ่ง  ในวันท่ี 12
พฤศจิกายน 2559 จํานวน 4 ชุด  พรอมเวลา 05.00 น.
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

10. เทศบาลนครเชียงใหม 1) ตกแตง  ดูแล  ซอมแซม และทําความสะอาด ตามเสนทางเสด็จ
2) ตกแตงระบายผาและเปลี่ยนผาใหมท่ีตัวอาคารทาอากาศยานทหาร

กองบิน 41 (ดานลานบิน) ใหเรียบรอย
11. แขวงการทางเชียงใหมท่ี 2 1) ทําความสะอาด  ซอมแซมถนนท่ีชํารุด  ตัดหญา  เกาะกลางถนน  และ

ตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ
ไดแก  ถนนโชตนา และถนนท่ีใชเปนเสนทางเสด็จ

2) รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขตทางหลวง
ตามเสนทางเสด็จ

12. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) เตรียมความพรอมในการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม  ตลอดระยะเวลาเสด็จในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม

2) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยบริเวณหองรับรองพิเศษและในพ้ืนท่ี
ทาอากาศยานเชียงใหม

3) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูเขา-ออกชองทางระหวางทาอากาศยาน
เชียงใหม กับศูนยควบคุม การบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนตท่ีนั่ง
เขาออกในชวงทางดังกลาว

/4) จัดเจาหนาท่ี ...
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4) จัดเจาหนาท่ีเฝารับเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

ในวันท่ี 11 และ 13 พฤศจิกายน 2559
5) อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ีกองงานในพระองคฯ  และ

ผูตามเสด็จ  ตามความเหมาะสม
13. สถานีเชียงใหม  บริษัท

การบินไทย  จํากัด
(มหาชน)

1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน  จัดสํารองท่ีนั่งเครื่องบินใหพรอม  กรณีเสด็จ
โดยเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน)

2) จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จ
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

3) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
เครื่องบินท่ีนั่ง

4) จัดพนักงานไปเฝารับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
5) ประสานจัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินกับกองบิน 41 (กรณีใชรถบันได

เครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน))
14. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง  รวมท้ัง จัดอุปกรณประจําหองสรง

ในหองรับรอง  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 11
กุมภาพันธ 2559 เวลา 12.00 น. โดยประสานงานกับกองบิน 41

15. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)

1) ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร  ณ  เรือนรับรองท่ีประทับ
กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา
แมแตง  และกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย สวนพฤกษศาสตร
สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ โดยประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  จํากัด
(มหาชน)

2) จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปประจํา  ณ กองอํานวยการรวมถวายความ
ปลอดภัย สิบแสน  รีสอรทฯ แมแตง

3) ดําเนินการติดตั้งใหเรียบรอยทุกท่ีหมายกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง
16. สวนบริการลูกคาจังหวัด

เชียงใหม  บริษัท  ทีโอที
จํากัด (มหาชน)

1) จัดติดตั้งเลขหมายโทรศัพทและโทรสาร ณ
(1) เรือนรับรองท่ีประทับ  สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา  แมแตง

จํานวน 1 เลขหมาย ในวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2559
เปดใชในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตเวลา 14.00 น.
เปนตนไป

(2) กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย สิบแสน รีสอรท  แอนด
สปา  แมแตง  จํานวน 2 เลขหมาย ในวันท่ี 11-13
พฤศจิกายน 2559 เปดใชในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป

(3) กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย องคการสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จํานวน 2 เลขหมาย  ในวันท่ี 12
พฤศจิกายน 2559 เปดใชตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป

/(4) กองอํานวยการ ...
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(4) กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย องคการบริหารสวนตําบล

ก๊ืดชาง  จํานวน 2 เลขหมาย  ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559
เปดใชตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป

2) ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการติดตั้งและ
การใชบริการ  ตามขอ 1) โดยขอเปดทางไกลภายในประเทศ

3) เพ่ิมความแรงสัญญาณอินเตอรเน็ต  ณ  สิบแสน  รีสอรทฯ แมแตง
17. การไฟฟาสวนภูมิภาค

เขต 1 ภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม)

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจายกระแสไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉิน
รวมท้ัง ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพ้ืนท่ี
ท่ีเสด็จ ดังนี้
1) สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา  แมแตง  อําเภอแมแตง
2) สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อําเภอแมริม
3) องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  อําเภอแมแตง

18. สิบแสน  รีสอรท  แอนด
สปา แมแตง

1) จัดตกแตงหองประทับรับรอง  หองสรง  พรอมอุปกรณในหองประทับ
ใหเรียบรอย

2) จัดเตรียมหองพักใหกับผูตามเสด็จ  ตามท่ีกองงานในพระองคฯ
ประสานไว

3) จัดเลี้ยงอาหารวางพรอมเครื่องดื่มทุกวัน ใหกับเจาหนาท่ี  พนักงาน
ขับรถยนต  เจาหนาท่ีตํารวจ  เจาหนาท่ีทหาร  แพทย  พยาบาล
เจาหนาท่ีไฟฟา  และเจาหนาท่ีดับเพลิง ท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ  สิบแสน
รีสอรท แอนด  สปา  แมแตง ตามแตจะเห็นสมควร

4) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก  ณ  สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา  แมแตง  พรอมจัด
เครื่องดื่มและโทรทัศน บริการ  ตามสมควร

5) ขอเรียนเชิญเจาของโรงแรมฯ เฝาฯ รับ-สงเสด็จทุกครั้ง  ณ  บริเวณ
รถยนตท่ีนั่งจอดหนารีสอรทฯ

6) จัดเจาหนาท่ีของโรงแรมฯ  จํานวน 1 คน ประจํากองอํานวยการรวม
ถวายความปลอดภัยฯ  ณ  สิบแสน รีสอรทฯ  เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเปนการประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของ

7) ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท
ในหองประทับ  จํานวน 1 เลขหมาย  สําหรับเชื่อมตออินเตอรเน็ต
และท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย ณ สิบแสน รีสอรทฯ
จํานวน 2 เลขหมาย  รวม 3 เลขหมาย (จังหวัดไดแจงบริษัท
ทีโอที  จํากัด (มหาชน) ไวเรียบรอยแลว)

8) จัดสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จ สถานท่ีจอดรถยนตของรถดับเพลิง
รถไฟฟาสํารอง  รถไฟฟาสองสวาง  และรถกูภัย เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหเรียบรอย

/9) ประสานงานกับ ...
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9) ประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ

ในระหวางการประทับ  ณ  สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา  แมแตง
(จังหวัดไดแจงไวเรียบรอยแลว)

10) จัดสงรายชื่อคนปรุงอาหารและผูเขาถวายงานภายในสิบแสน  รีสอรทฯ
ทุกคน ให กอร.ถปภ.สวนแยก สิบแสน รีสอรทฯ

11) จัดทําสัญลักษณบอกฝาย (ปายชื่อ) พรอมสงตัวอยางสัญลักษณ
ให กอร.ถปภ.สวนแยก  สิบแสน  รีสอรทฯ

19. อําเภอแมแตง 1) มอบหมายนายอําเภอแมแตง  รับ-สงเสด็จ  ณ  สิบแสน  รสีอรท
แอนด สปา แมแตง  และอํานวยความสะดวกเรียบรอยทุกท่ีหมาย
ในพ้ืนท่ี

2) จัดเจาหนาท่ีอําเภอ  จํานวน 1 คน  พรอมอุปกรณสื่อสาร  ไปประจํา
กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก
ณ  สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา   ในระหวางวันท่ี 11-13
พฤศจิกายน 2559 และองคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง ในวันท่ี
13 พฤศจิกายน 2559 โดยใหไปรายงานท่ี กอร.ถปภ. สิบแสนฯ
ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. และ กอร.ถปภ.
องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 น. เพ่ือประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ

3) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตกแตงและทําความสะอาด
เสนทางเสด็จในพ้ืนท่ี  ใหเรียบรอย

4) หาขาวการทูลเกลาถวายฎีกาของกลุมพลังมวลชนท่ีจะถวายฎีกา
5) จัดเตรียมเสนทางออกกําลังพระวรกายบริเวณโดยรอบโรงแรมท่ีประทับ

โดยใหติดตั้งไฟฟาสองสวางใหเพียงพอ
6) ประสานกับองคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  ในการเตรียมการรับเสด็จ

พรอมท้ัง  ปรับปรุงภูมิทัศน  ทําความสะอาด  และจัดเตรียมสถานท่ี
ในการรับเสด็จ

7) ประสานองคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  ในการติดตั้งเต็นท  พรอม
ระบายผาสีขาว สําหรับเปนสถานท่ีประทับ  ท่ีนั่งของขาราชการ
ชั้นผูใหญ  ท่ีนั่งของประชาชนท่ีมาเขารับประทานเสื้อกันหนาว  และ
ประชาชนท่ีมาเฝารับเสด็จ

8) จัดเกาอ้ี  จํานวน 150 ตัว  ไปติดตั้งในเต็นทสําหรับใหประชาชนท่ีมา
รับเสด็จและรับประทานเสื้อกันหนาว

9) จัดเจาหนาท่ีดําเนินการเดินสายไฟ และติดตั้งหลอดไฟในเต็นทผูเฝาฯ
รับเสด็จ โดยประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม

/10) คัดเลือกราษฎร ...
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10) คัดเลือกราษฎรท่ีสมควรเขารับประทานเสื้อกันหนาว  จํานวน

150 ราย  โดยใหพรอมกอนเสด็จ 3 ชัว่โมง  พรอมซักซอม
การเขารับประทานเสื้อกันหนาว

11) จัดเตรียมลําดับข้ันตอนและพิธีการ  การประทานเสื้อกันหนาวใหกับ
ราษฎร  ณ  องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง โดยประสานงานกับ
สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม

12) ประสานจัดเตรียมเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ  และจัดเตรียม
ไมโครโฟนสําหรับพิธีกรบริเวณพิธี

13) จัดเตรียมหองประทับรับรองและหองสรง ณ  องคการบริหารสวน
ตําบลก๊ืดชาง  โดยประสานกับสวนลวงหนาท่ีมาจัดเตรียมสถานท่ี

14) อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีท่ีเขาไปดําเนินการเตรียมการ
รับเสด็จ

15) ดูแลสัตวเลี้ยงภายในบริเวณงานไมใหเดินไปมาหรือสงเสียงดังในบริเวณ
พิธี โดยขอใหจัดเก็บใหเรียบรอย

16) แจงผูเขารับประทานเสื้อกันหนาวใหทราบเก่ียวกับการแตงกายดวยชุด
สุภาพไวทุกข  และแจงการซักซอมการรับของท่ีระลึก เวลา 10.00 น.

17) จัดเจาหนาท่ี อส. หรือ อปพร. จํานวน 15 คน  ทําหนาท่ีคอยอํานวย
ความสะดวก

18) จัดพิธีกร จํานวน 1 คน ทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหผูเขาเฝาฯ ทุกคน
ไดรับทราบเก่ียวกับการแตงกายอยางถูกตอง  และงดการใชเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดในเวลาเสด็จฯ  ตามท่ีสํานักพระราชวังไดแจงไวในการ
ประชุม เพ่ือถวายพระเกียรติ

19) ตกแตงดอกไมสถานท่ีตามสมควรใหสวยงาม
20) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย พรอม

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  สิบแสน  รีสอรทฯ  และองคการ
บริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  และประสานจุดจอดกับเจาของสถานท่ี
โดยใหพรอมปฏิบัติกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง

21) จัดรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ี  จํานวน 1 คัน  รถดับเพลิง  จํานวน
2 คัน  และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน  พรอมเจาหนาท่ี  ไปประจํา
ณ  สิบแสน รีสอรท  แอนด  สปา  แมแตง  ตลอดเวลา  ตั้งแตวันท่ี 11-
13 พฤศจิกายน 2559 โดยใหหัวหนาชุดไปรายงานตัวท่ี  กอร.ถปภ.
สวนแยก สิบแสน  รีสอรท  แอนด  สปา  แมแตง

22) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน  และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน  พรอม
เจาหนาท่ี  ไปประจํา  ณ องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  ในวันท่ี
13 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 09.00 น. โดยใหหัวหนาชุด
ไปรายงานตัวท่ี  กอร.ถปภ. สวนแยก องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง

/20. องคการบริหาร ...
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20. องคการบริหารสวนตําบล

ก๊ืดชาง
1) ประสานสิบแสน รีสอรทฯ ในการประดับตกแตงบริเวณโรงแรม

ท่ีประทับ ใหเหมาะสมในชวงเวลาไวทุกข
2) จัดเตรียมการรับเสด็จท้ังหมด  ณ  องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง

ใหเรียบรอย  โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3) ติดตั้งเต็นท  พรอมระบายผาใหสวยงาม  สําหรับเปนสถานท่ีประทับ

ท่ีนั่งของขาราชการชั้นผูใหญ  ท่ีนั่งของประชาชนท่ีมาเขารับประทาน
เสื้อกันหนาว  และท่ีนั่งของประชาชนท่ีมาเฝารับเสด็จ

4) จัดเกาอ้ี  จํานวน 150 ตัว  สําหรับประชาชนท่ีเขารับประทาน
เสื้อกันหนาว และโตะ  จํานวน 10 ตวั  สําหรับวางสิ่งของประทาน
(ตกแตงระบายผาใหเรียบรอย)

5) จัดเจาหนาท่ีดําเนินการเดินสายไฟ และติดตั้งหลอดไฟในพลับพลาพิธี
และเต็นทผูเฝาฯ รับเสด็จ โดยประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

6) จัดใหมีการลงทะเบียนผูเขาเฝารับประทานเสื้อกันหนาวใหแลวเสร็จกอน
เสด็จอยางนอย 2 ชั่วโมง  รวมท้ัง  จัดเตรียมโบวสําหรับผูเขารับ
ประทานเสื้อกันหนาว

7) จัดตั้งโตะลงทะเบียนและแจกโบวใหกับผูท่ีจะเขารับประทาน
เสื้อกันหนาว  เริ่มตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป

8) จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ  และจัดเตรียมไมโครโฟน
สําหรับพิธีกรบริเวณพิธี

9) จัดเตรียมหองประทับรับรอง  ณ องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง
โดยประสานกับกองพระราชพิธีและสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

10) อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีท่ีเขาไปดําเนินการเตรียมการ
รับเสด็จ

11) ดูแลสัตวเลี้ยงภายในองคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง ไมใหเดินไปมา
หรือสงเสียงดังในบริเวณพิธี โดยขอใหจัดเก็บใหเรียบรอย

12) จังหวัดไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาค  ในการจัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารอง
มาประจําท่ีองคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ
ขอใหพิจารณาสถานท่ีจอดรถใกลบริเวณจุดจายไฟเขาองคการบริหาร
สวนตําบลฯ

13) จัดเตรียมสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวามความปลอดภัย
(กรอ.ถปภ.) สวนแยก  ณ  องคการบริหารสวนตําบลก๊ืดชาง  ในวันท่ี
13 พฤศจิกายน 2559 พรอมบริการอาหารวางและเครื่องดื่มบริการ
โดยใหพรอมกอนเสด็จ 3 ชัว่โมง  และจัดเจาหนาท่ี  จํานวน 1 คน
ประจํา  ณ  กอร.ถปภ. โดยประสานการจัดตั้งกับมณฑลทหารบกท่ี 33

14) จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จ  โดยประสานงานกับ
เจาหนาท่ีตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจร  ใหเรียบรอย

/15) จัดเลี้ยงอาหาร ...
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15) จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสําหรับประชาชนท่ีเดินทางมารับประทาน

เสื้อกันหนาว  จํานวน 150 คน  ใหเพียงพอ
16) อํานวยความสะดวกใหกับกองงานในพระองคฯ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  เม่ือไดรับการประสานงาน
17) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จ  จากสิบแสน  รีสอรทฯ ไปยังวัดเมืองก๊ืด

รวมท้ัง  ภายในวัดเมืองก๊ืด
21. สํานักงานภูมิภาคเขต

ภาคเหนือตอนบน  จังหวัด
เชียงใหม  บริษัท  ทรู
คอรปอเรชั่น  จํากัด
(มหาชน)

- ขอความอนุเคราะหพิจารณาตรวจสอบสัญญาณโทรศัพทมือถือบริเวณ
พ้ืนท่ีเสด็จ  ณ  อําเภอแมแตง  พรอมท้ัง  เพ่ิมความแรงของสัญญาณ
โทรศัพทมือถือในพ้ืนท่ีดงักลาว ในระหวางวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน
2559

22. สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ-
พระนางเจาสิริกิติ์

1) จัดเตรียมการรับเสด็จ  ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
ใหเรียบรอย  โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) จัดเตรียมสถานท่ีท่ีเฝารับเสด็จและสถานท่ีจอดรถของประชาชนภายใน
สวนพฤกษศาสตรฯ โดยประสานกับผูจัดการแขงขันฯ

3) ตกแตงและทําความสะอาดพ้ืนท่ีรับเสด็จ ใหเรียบรอยสวยงาม
4) จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จ  โดยประสานงานกับ

เจาหนาท่ีตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจร ใหเรียบรอย
5) ตรวจสอบน้ําประปาบริเวณสวนพฤกษศาสตรฯ ใหไหลใชงานได

ตลอดเวลา  โดยเฉพาะหองสุขา
6) ประสานจัดเตรียมสถานท่ี  อุปกรณ  และลําดับข้ันตอนพิธีการ  ในการ

แขงขันโปงแยงเทรล 2016 ใหเรียบรอย  โดยใหประสานผูจัดการ
แขงขัน ในการซักซอมพิธีเปดการแขงขันใหเรียบรอย

7) จัดเตรียมปาย/โบวประจําตัวเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกคน
8) จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  พรอมอุปกรณ แตรลม  สําหรับปลอยตัว

นักกีฬา และจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับพิธีกรบริเวณพิธี
9) ประสานจัดเตรียมพิธีทูลถวายมอบเหรียญท่ีระลึก  พรอมจัดเจาหนาท่ี

และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  ใหเรียบรอย
10) จัดเตรียมหองประทับรับรอง  ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจา-

สิริกิติ์ โดยประสานกับกองงานในพระองคฯ
11) จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเสวยพระกระยาหารกลางวัน  พรอมจัดเตรียม

รายการอาหารสําหรับเสวยฯ โดยประสานงานกับพระตําหนักภูพิงค-
ราชนิเวศน

12) อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีท่ีเขาไปดําเนินการเตรียมการรับเสด็จ
13) ดูแลสัตวเลี้ยงภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไมใหเดินไปมาหรือสงเสียงดัง

ในบริเวณพิธี โดยขอใหจัดเก็บใหเรียบรอย
/14) จังหวัดไดแจง ...
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14) จังหวัดไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาค  ในการจัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารอง

มาประจําท่ีสวนพฤกษศาสตรฯ เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ ขอให
พิจารณาสถานท่ีจอดรถใกลบริเวณจุดจายไฟเขาสวนพฤกษศาสตรฯ

15) จังหวัดไดแจงอําเภอแมริม  ในการประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน  และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน  พรอม
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติมาประจําท่ีสวนพฤกษศาสตรฯ เพ่ือเตรียมพรอม
ในกรณีเกิดอัคคีภัย  ตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป

16) ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 และรองผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 5 ท่ีมาเฝารับเสด็จ พรอมบริการเครื่องดื่มตามแตจะเห็นสมควร

17) ประสานจัดพิธีกร จํานวน 1 คน ทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหผูเขาเฝาฯ
ทุกคน  ไดรับทราบเก่ียวกับการแตงกายอยางถูกตอง  และงดการใช
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาเสด็จฯ  ตามท่ีสํานักพระราชวังไดแจงไว
ในการประชุม เพ่ือถวายพระเกียรติ

23. อําเภอแมริม 1) ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการเตรียมการรับเสด็จท้ังหมด
ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

2) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเสนทางเสด็จ ทําความสะอาด
ถนนเสนทางเสด็จในเขตรับผิดชอบท้ังหมดใหเรียบรอย  โดยขอให
ดําเนินการแลวเสร็จกอนเสด็จ

3) จัดเจาหนาท่ีของอําเภอ จํานวน 1 คน  พรอมเครื่องมือสื่อสาร
ไปประจํากองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย  ณ  สวนพฤกษ-
ศาสตรฯ ในวันเสารท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา
05.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ.
โดยแจงชื่อ-สกุลและหมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได  ใหกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559

4) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน
และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน  พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติมาประจําท่ีสวน
พฤกษศาสตรฯ เพ่ือเตรียมพรอมในกรณีเกิดอัคคีภัย  ตั้งแตเวลา
05.00 น. เปนตนไป

5) ติดตั้งเต็นท จุดบริการน้ําดื่มบริเวณมอนลองและมอนวิวงาม  จํานวน
2 จุด ๆ ละ 2 หลัง

6) ติดตั้งแผงก้ันจราจร  จํานวน 40 แผง  และกรวยจราจร  จํานวน
100 อัน  บริเวณจุด START/FINISH และบริเวณทางออกสวน
พฤกษศาสตรฯ  โดยประสานงานกับผูจัดการแขงขันฯ

/7) จัดรถเอนก ...
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7) จัดรถเอนกประสงค (UTV) จํานวน 6 คัน ไปประจํา  ณ  บริเวณ

จุดแขงขันฯ  ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา
05.30 น. และทดสอบความพรอมของรถใหเรียบรอย

8) จัดรถเอนกประสงค (UTV) จาํนวน 4 คัน และรถจักรยานยนตวิบาก
จํานวน 3 คัน  สํารองในกรณีฝนตก  รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ (4WD)
ไมสามารถใชงานได ไปประจํา  ณ กองอํานวยการรวมฯ ในวันท่ี 12
พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 05.30 น. และทดสอบ
ความพรอมของรถใหเรียบรอย

9) จัดฝงกลบขยะและเศษวัสดุบริเวณเสนทางวิ่ง  ใหเรียบรอย  ตามท่ีได
มีการสํารวจพ้ืนท่ี

10) แจงเกษตรกรท่ีมีบานเรือนหรือพ้ืนท่ีทางการเกษตรบริเวณเสนทางวิ่ง
ทําความสะอาดท่ีพักอาศัย  และขอใหงดเวนการฉีดพนปุยเคมีหรือ
ยาฆาแมลง  ในหวงเวลาท่ีมีการเสด็จ

11) ในการสนับสนุนผูจัดการแขงขันฯ ตามท่ีมีการรองขอ  ท้ังนี้ เพ่ือการ
ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยอยางสูงสุด

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสานอยาง
ใกลชิด (นายธีรวุฒิ แกวฟอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  โทรศัพท 08-1020-6266) ท้ังนี้  หากมี
ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน ตอไป

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


