
กําหนดการเสด็จฯ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

จะเสด็จฯ ทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลําพูน,
ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE

ของโรงเรียนแมทาวิทยาคม อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
ในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน 2560

โดยประทับแรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันท่ี ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน 2560
***********************

วันจันทรท่ี ๑๒ มิถุนายน 2560
เวลา ๑9.๐๐ น. - เสด็จฯ โดยเครื่องบินท่ีนั่ง จากทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ไปยัง

ทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม

เวลา 20.00 น. - เสด็จฯ ถึงทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม, อธิบดีผูพิพากษาภาค ๕, ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33,

ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 , ผูบังคับการกองบิน 41 พรอมขาราชการ เฝาฯ รับเสด็จฯ
- นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ถวายพวงมาลัย

เสด็จฯ โดยรถยนตท่ีนั่ง ออกจากทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ ไปยัง
โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

- เสด็จฯ ถึงโรงแรมเลอ เมอริเดียน
- ผูจัดการโรงแรม และพนักงานโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม เฝาฯ รับเสด็จฯ

เสด็จฯ ไปยังหองท่ีประทับ ชั้น ๒๒ (โดยลิฟท)
เสด็จฯ เขาสูหองท่ีประทับ
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย
เสวยพระกระยาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีประทับ
เสด็จฯ ข้ึนหองรับรองท่ีประทับ ชั้น ๒๒ (โดยลิฟท)
ประทับแรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม

วันอังคารท่ี ๑๓ มิถุนายน 2560
เวลา 16.15 น. - เสด็จฯ โดยรถยนตท่ีนั่ง จากโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม

ไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน 41

เวลา ๑๖๓๐ น. - เสด็จฯ ถึงทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
- เสด็จฯ โดย ฮ.ท่ีนัง่ จากทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ ไปยังอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
- เสด็จฯ ถึงสนาม ฮ.ชั่วคราวสนามกีฬาเทศบาลทาสบชัย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
- ผูวาราชการจังหวัดลําพูน, ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลําพูน, ผูบัญชาการมณฑลทหารบก

ท่ี 33, ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน และขาราชการ เฝาฯ รับเสด็จฯ
- นายกเหลากาชาดจังหวัดลําพูน ถวายพวงมาลัย
- เสด็จฯ โดยรถยนตท่ีนั่ง ไปยังโรงเรียนแมทาวิทยาคม

/- เสด็จฯ ถึงโรงเรียน ...
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- เสด็จฯ ถึงโรงเรียนแมทาวิทยาคม
(พิธีการสํานักพระราชวัง)

- เสด็จฯ โดย ฮ.ท่ีนั่ง ออกจากสนาม ฮ.ชั่วคราวสนามกีฬาเทศบาลทาสบชัย อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน ไปยังทาอากาศยานทหร บน.๔๑

- เสด็จฯ ถึงทาอากาศยานทหาร บน.๔๑
- เสด็จฯ โดยเครื่องบินท่ีนั่ง ออกจากทาอากาศยานทหาร บน.๔๑ ไปยังทาอากาศยาน

กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
- เสด็จฯ ถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

การแตงกาย : ขาราชการในพ้ืนท่ี แตงเครื่องแบบชุดปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงหมอตาล

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



r11~-:J~\I'VrJI?lb~CJ.:JhnJ 
~ b&16t~h~crbo 

b~eJ.:J llmJ'VIll1CJVI'I!1~~'Ub?l~I\J 'IJ~m~'VI~eJll'VIiQ.:Jf:l'U~~I'lLJ~1'tlnt!Jt!J1 ~~l\9llLJ1~~~ru1~ 

II I .::::. v Q.l Clt..::::.CLI .r::::lil.<::l!IO ~ 

1?11 CJ'Vl~ m~'VIll Bl!'VIru.:J eJ'U~ ~ 1'1\J ~1'tl n ru ru1 ?1~1\9llLJ 1~~~tu11?1 l! nl'VILJ 1?1 n1 ~1\1 ~ b?l 1?11\1 cu QJ , Q.l Q.l 

'Vl~.:JtJij't'T~~~~Jl1~fli\J 1 LJ~LJ~~.:J'VIll?l b ~CJ.:J1 VI~ (b 'iJLJ m~~1LJ~~~eJ.:Jrl) 1 LJlWilLJ'Vl~~ (9)~ iJ~LJ1CJLJ ~ctbo 
tJ~~Vl'Ubb~ll ru b.:Jbb~llb~eJ blleJ~b~CJLJ b~CJ.:J1'VI~ B1bJlelbi1eJ.:Jb~CJ.:J1'VI~ ~.:J'VIll?lb~CJ.:J1'VI~ bl?lCJ1LJlLJeJ.:Jfl1~~ <9lrn 

iJt1LJ1CJLJ ~ctbo ihl1'VILJI?ln1~b?l~I\Jb'iJLJeJ.:JrlU~~Li1LJbfl~.:Jn1~ TO BE NUMBER ONE bb~~~l?ll'lll!r;.J~ 
' 

m~~1bULJ.:J1LJ ru 1~-:Jb~CJLJbb~'Vl1i'VlCJ1flll B1bnmb~'Vl1 ~.:J'VIll?l~1~LJ ~.:J.Q 1\J~tJ~~VI'Ubfl~eJ.:JuLJ~~~~,f.:J~.:J 
" 

vhmmi"'CJ1LJ'Vl'VI1~neJ.:JULJ <i'<9l ~.:J'VIll?lb~CJ.:J1'VI~ 1LJ1LJ~LJ'Vl~~ (9)~ iJt1LJ1CJLJ ~ctbo b1m ~o.oo LJ. bb~~ 
' 

b?l~I\Jn~'Um.:Jb'Vl~ll'VI1LJm1LJ1LJB.:Jfl1~~ <9lrn iJt1LJ1CJLJ ~ctbo nmtJ~~ll1tu ~hoo LJ. 
' ' 

b ~ e1 1 vr m ~~ (?) bl'l ~CJll m ~~'U b?l ~1\1 b 'iJLJ 1 u ~1 CJ fl11ll b~ CJ'U ~ e1 CJ ?lll~ ~~ bn CJ ~~ ~.:J'tlelll eJ'U'VIll1 CJ 

Vl'l!1~fl11ll ~'U ~l?l'tleJ'U 1 Vfm.h CJ.:J1LJ'Vl~1'U bb~~ ~eJ'lJij't'T~ ~1CJ~~ bB CJ1?1U~1nn mllbeJn?l1~ bb LJ'UVl1CJ f11~-:J~.:J'VIl 1?1 

b ~CJ.:J 1 'VI~u't'Tud 

~.:J.Q ~.:Jbb~'IJI?ldb'iJLJ~LJ1tJ 

~.:J ru lLJ~ ~ iJt1LJ1CJLJ ~ - ~"~ · ~ctbo 
' 



clenove/รับเสดจ็/เดโช4 to be ลาํพูน/10

บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2560

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ลงวันท่ี         มิถุนายน 2560

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. 2557

2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ สงใหกรมราชองครักษ

3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน และทุกท่ีหมาย
โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และจังหวัดไดแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของสงผูแทนไปประจํา กอร.ถปภ.
เพ่ือประสานงานและประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติกอนการ
เสด็จ 2 ชั่วโมง

4) ประสานกองบิน 41 ในการจัดเตรียมสถานท่ีตั้ง กอร.ถปภ.
สวนแยก ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

1) ประสานจัดเจาหนาท่ีตํารวจไปประจํา ณ กองอํานวยการรวม
ถวายความปลอดภัยสวนแยก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน,
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และทุกท่ีหมาย

2) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษขอรับ
การสนับสนุน

3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ
ทุกท่ีหมาย และจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวมแยก เพ่ือถวายความ
ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย

2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย

3) ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กรอ.ถปภ.) สวนแยก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน, ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และทุกท่ีหมาย

4) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝารถยนตพระท่ีนั่งทุกท่ีหมาย
5) จัดเจาหนาท่ีตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
6) จัดเจาหนาท่ีตํารวจหญิงประจําหองสรง หองประทับพัก

ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน
7) จัดสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่ง  ณ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน
8) จัดเจาหนาท่ีตํารวจดูแลการจราจรในบริเวณใกลเคียงกับโรงแรม

เลอ เมอริเดียน

/9) กําชับเจาหนาท่ี ...

ò÷òô

ø
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
9) กําชับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีประจําแตละจุดตามเสนทางเสด็จ

ใหสามารถติดตอทางวิทยุสื่อสารไดทุกจุด
10) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝารถยนตท่ีนั่งทุกท่ีหมาย และจัดสถานท่ี

จอดรถยนตขบวนเสด็จฯ ใหเรียบรอย
11) กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละ

ท่ีหมาย
12) จัดซักซอมแผนทางการแพทย เสนทางจากท่ีหมายไปยัง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหเรียบรอย
4. กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม
1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ โดยใหพรอมในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา
17.00 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จฯ ทางรวม
ทางแยก ในการรักษาความปลอดภัย ในวันท่ี 12-13 มิถุนายน
2560 รวมท้ัง ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตามเสนทาง
โดยใหมีการติดตอสื่อสารไดทุกจุดในระหวางมีการเสด็จ
ตลอดเวลา

3) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรอํานวยความสะดวก ณ ท่ีหมายเสด็จฯ
กรณีมีท่ีหมายเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

5. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1) จัดรถยนตตํารวจทางหลวงนํารถยนตในขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย
โดยใหพรอมในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนคณะสวนลวงหนาในวันท่ี 12
มิถุนายน 2560 ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 (ตามท่ี
ไดรับการประสาน)

6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1

- จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความ-
เคลื่อนไหวกลุมพลังมวลชน โดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมและสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการ
เตรียมการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

7. กองบิน 41 1) จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินพระท่ีนั่งและเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง
พรอมจัดการถวายรักษาความปลอดภัยบริเวณทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในวันท่ี 12 และ 13 มิถุนายน 2560

2) ทําความสะอาดและตกแตงหองสรงและรับรองทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีของ
โรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาลนครเชียงใหม ท่ีเขาไปตกแตง
สถานท่ี

/3) จัดบริการเครื่องดื่ม ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
3) จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ําดื่ม บริการขาราชการท่ีไปเฝาฯ รับ-สง

เสด็จฯ ตามความเหมาะสม ในวันท่ี 12 และ 13 มิถุนายน
2560

4) จัดเตรียมหองรับรองเพ่ือใชรับรองขาราชการชั้นผูใหญและ
ขาราชการท่ีไปเฝารับ-สงเสด็จฯ

5) จัดทําความสะอาด ตกแตง อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน
41 ใหเรียบรอยสวยงาม

6) จัดเจาหนาท่ีตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตท่ีนั่ง ในวันท่ี 12
มิถุนายน 2560 พรอมเวลา 17.00 น. ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

7) ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินใหพรอมกรณีฉุกเฉิน

8) จัดเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จรวมกับจังหวัดเชียงใหม
ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560

9) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 พรอมท้ังบริการเครื่องดื่ม
ตามแตจะเห็นสมควร และจัดเจาหนาท่ีกองบิน 41 จํานวน
1 นาย ไปประจํา เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
โดยใหพรอมเวลา 10.00 น.

10) จัดรถยนตตู จํานวน 2 คัน พรอมพนักงานขับรถ รับนักบิน
เครื่องบินท่ีนั่ง ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2560

8. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณหองรับรองพิเศษ และ
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

2) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยาน
เชียงใหมกับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนต
ท่ีนั่งเขาออกบริเวณทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41

3) อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ีสํานักพระราชวังและ
ผูตามเสด็จฯ ตามความเหมาะสม

9. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สถานีเชียงใหม

1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองท่ีนั่งเครื่องบิน ใหพรอม (กรณี
เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน))

2) จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวก
คณะผูตามเสด็จฯ ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

3) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพ่ือใชในการรับ-สงเสด็จฯ
โดยใหนํารถบันไดเครื่องบินพรอมเวลา 12.00 น. (กรณี
ใชรถบันไดของบริษัท การบินไทย จํากัด)

/4) จัดพนักงาน ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
4) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จฯ

ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม
10. คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน และอุปกรณ

ทางการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหมเปนตนไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการ
จัดซอมแผนทางการแพทยฉุกเฉิน ในเสนทางเสด็จฯ จากจังหวัด
ลําพูน ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหเรียบรอย

11. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณการแพทย  พรอมแพทยและ
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และพักคางคืน
(สถานท่ีจะแจงใหทราบภายหลัง) โดยใหนํารถพยาบาลไปพรอม
กันในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ท้ังนี้ ในการจัดรถพยาบาล
พรอมอุปกรณการแพทย พรอมแพทยและพยาบาลติดตามขบวน
เสด็จในวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ขอใหประสานกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําพูน

2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและ
โรงพยาบาลสารภี ในการเตรียมแพทย พยาบาล หองฉุกเฉิน
โลหิต และอุปกรณการแพทย โดยใหพรอมตลอด 24 ชั่วโมง

12. เทศบาลนครเชียงใหม 1) ตกแตงระบายผาอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41
(ดานลานบิน) ใหเรียบรอยและสวยงาม โดยดําเนินการ
ใหเรียบรอยกอนวันท่ี 11 มิถุนายน 2560

2) จัดรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ี จํานวน 1 คัน รถกูภัย จํานวน
1 คัน และรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ไปประจํา ณ บริเวณใกลกับโรงแรมเลอ เมอริเดียน ในวันท่ี 12-
13 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป โดยให
หัวหนาชุดไปรายงานตัวท่ี กอร.ถปภ.สวนแยก โรงแรมเลอ
เมอริเดียน เวลา 14.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ.

3) จัดทําความสะอาด ซอมแซมถนน ลางถนนใหสะอาด ปรับปรุง
ซอมแซม พรอมตกแตงไมดอกไมประดับ บริเวณดานหนาโรงแรม
เลอ เมอริเดียน และถนนท่ีเปนเสนทางเสด็จ ใหเรียบรอย

/13. โรงแรมดิเอ็มเพรส ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
13. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม - จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมท้ังจัดอุปกรณประจําหองสรง

ในหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 11
มิถุนายน 2560 พรอมเวลา 10.00 น. โดยประสานงานกับ
กองบิน 41

14. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจายกระแสไฟฟาสํารองกรณี
ฉุกเฉิน พรอมท้ังปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารอง
ไปติดตั้ง ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน

2) ใหหัวหนาชุดท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีไปรายงานตัวประจํา ณ กอร.ถปภ.
โรงแรมเลอ เมอริเดียน ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา
14.00 น. เพ่ือประชุมและประสานการปฏิบัติงานตอไป โดยสง
รายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือไปยังจังหวัดเชียงใหม
ภายในวันท่ี 9 มิถุนายน 2560

15. อําเภอเมืองเชียงใหม 1) จัดปลัดอําเภอ จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน และทุกท่ีหมายในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองเชียงใหม ตลอดเวลาจนกวาเสด็จกลับกรุงเทพ-
มหานคร เพ่ือรายงานกําหนดการเสด็จใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตอไป โดยใหไปรายงานตัวในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา
14.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานจาก
ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสงรายชื่อเจาหนาท่ีและหมายเลข
โทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 9 มิถุนายน
2560

2) กรณีมีการเสด็จฯ ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม (สวนพระองค
เพ่ิมเติม) จังหวัดขอมอบหมายใหนายอําเภอเมืองเชียงใหม
รับเสด็จและประสานอํานวยการเสด็จในพ้ืนท่ีใหเรียบรอย

3) แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีอยูใน
เสนทางเสด็จ ทําความสะอาด ตัดหญา ก่ิงไม และประดับตกแตง
ธงชาติ ใหเรียบรอยและสวยงาม

4) ประสานเทศบาลนครเชียงใหม ในการจัดระเบียบหาบเรแพงลอย
ตกแตงและทําความสะอาดถนน บริเวณหนาโรงแรม เลอ
เมอริเดียน และถนนซึ่งเปนเสนทางเสด็จท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ใหเรียบรอยสวยงาม

16. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1) ทําความสะอาด ซอมแซมถนนท่ีชํารุด ตัดหญา เกาะกลางถนน
และตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความ-
รับผิดชอบ ไดแก ถนนเชียงใหม-ลําปาง ถนนสนามบิน ถนนมหิดล

2) รื้อถอนปายจราจร และปายโฆษณาตาง ๆ ท่ีชํารุด ตามถนนในเขต
ทางหลวงซึ่งเปนเสนทางเสด็จ รวมท้ัง ตัดแตงก่ิงไมบริเวณสะพาน
ขามคลองแมขา ถนนมหิดล ท่ียื่นเขามาในเขตทาง

/17. สวนบริการลูกคา ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
17. สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
1) จัดติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ.

โรงแรมเลอ เมอริเดียน ในวนัท่ี 12-13 มิถุนายน 2560
โดยขอใหเปดใชตั้งแตวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.
เปนตนไป

2) ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการ
ติดตั้งและการใชบริการตามขอ 1) โดยขอเปดทางไกลภายใน
ประเทศ

18. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

ประสานกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท
และโทรสารในการรับเสด็จ ณ กอร.ถปภ.โรงแรมเลอ เมอริเดียน

19. อําเภอสารภี - แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีอยูใน
เสนทางเสด็จ ทําความสะอาด ตัดหญา ก่ิงไม และประดับตกแตง
ธงชาติ ใหเรียบรอยและสวยงาม

20. โรงแรมเลอ เมอริเดียน 1) ขอเชิญผูบริหารของโรงแรมฯ เฝาฯ รับ-สงเสด็จ ในวันท่ี 12-13
มิถุนายน 2560

2) จัดหองประทับรับรองและหองผูตามเสด็จ รวมท้ัง ขอความ-
อนุเคราะหจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชภายในหองประทับ ตามท่ี
ไดมีการประสานไว ท้ังนี้ เพ่ือเปนการถวายพระเกียรติอยางสูงสุด

3) จัดเตรียมลิฟตท่ีประทับและลิฟตผูตามเสด็จ พรอมผูควบคุมลิฟต
4) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย

(กอร.ถปภ.) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน พรอมเครื่องดื่มบริการ
โดยประสานการจัดตั้งกับมณฑลทหารบกท่ี 33 โดยใหพรอม
ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป
และจัดเจาหนาท่ีของโรงแรมฯ จํานวน 1 คน ประจําท่ี
กอร.ถปภ. เพ่ือประสานงาน โดยใหไปรายงานตัวท่ี กอร.ถปภ.
ในเวลา 14.00 น. และใหแจงพรอมชื่อ-สกุล และหมายเลข
โทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหมทราบภายในวันท่ี 9 มิถุนายน
2560

5) จัดสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จ ใหเพียงพอ (10 คัน)
6) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ในการปองกัน

ไฟฟาขัดของและจัดสถานท่ีจอดรถไฟฟาสํารอง
ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน

อยางใกลชิด (นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โทรศัพท 08 9203 4149 หรือนายธีรวุฒิ แกวฟอง นักจัดการงานท่ัวไป
ชํานาญการ โทรศัพท 08 1020 6266) ท้ังนี้ หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัด
เชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน ตอไป

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


