36. นายอาเภอเชียงดาว
37. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ที่
1.

2.

3.

4.

5.

บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3592 /2565
เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มณฑลทหารบกที่ 33
1) ประสานดำเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560
2) ประสานจัดทำแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้สำนักงาน
ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 ทราบภายในกำหนด
3) จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ทุกที่หมาย
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งผู้แทนไปประจำแต่ละที่หมายก่อนการเสด็จ 3 ชั่วโมง
เพื่อประสานงานและประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติก่อนการเสด็จ
ตามที่หมายเสด็จทุกที่หมาย
4) จัดวงดุริยางค์ทหารร่วมกองทหารเกียรติยศพระราชานุสาวรีย์ บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 1) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดทุกที่หมายในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดเตรียมด้านการถวายความปลอดภัยทุกที่หมาย
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก ตามที่
มณฑลทหารบกที่ 33 กำหนด
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 1) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดทุกที่หมายในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดเตรียมด้านการถวายความปลอดภัยทุกที่หมาย
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33, ตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)ส่วนแยก ทุก
ทีห่ มาย โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานีตำรวจทางหลวง 4
1) จัดรถตำรวจทางหลวงนำรถยนต์ในขบวนเสด็จ พร้อมในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
กองกำกับการ 5
เวลา 06.00 น. ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอให้ซักซ้อมการปฏิบัติก่อนให้เรียบร้อย
2) จัดเตรียมรถตำรวจทางหลวงนำรถยนต์ในขบวนเสด็จในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) จัดเตรียมรถตำรวจทางหลวง นำคณะส่วนล่วงหน้า ระหว่างวันที่
15 – 17 สิงหาคม 2565
4) จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ไปปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จฯ ให้แก่
มทบ.33 และเจ้าภาพในแต่ละที่หมาย เพื่อทำบัตรประจำตัวสำหรับรับเสด็จฯ
กลุ่มงานจราจร
1) จัดรถตำรวจจราจรนำรถยนต์ในขบวนเสด็จ พร้อมในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ตามที่ได้รับการประสาน ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
2) ร่วมทำการซักซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งตามเส้นทางเสด็จจริงไปยังทุกที่หมาย
โดยประสานงานกับตำรวจทางหลวง และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
6. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ...

-2ที่
หน่วยงาน
6. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

7. กองกำกับการ 3
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

8. บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) สถานีเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) จัดรถตำรวจนำขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมายในพื้นที่
2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผน
ถวายความปลอดภัย
3) ประสานจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก ทุกที่หมาย
4) ประสานจัดรถตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวง นำขบวนเสด็จทุกที่หมาย
และจัดเจ้าหน้าที่ประจำทางร่วมทางแยกเพื่อถวายความปลอดภัย ตามเส้นทางเสด็จ
ทุกที่หมาย และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมการซักซ้อมขบวนเสด็จทุกที่หมาย
5) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จในแต่ละที่หมาย
โดยประสานกับเจ้าของสถานที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย
7) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน
8) กำหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองในการเสด็จ แต่ละที่หมาย
9) จัดระเบียบของกลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จทุกที่หมายให้เรียบร้อย
10) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงประจำห้องสรง ทุกที่หมาย
11) จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ไปปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จฯ ให้แก่
มทบ.33 และเจ้าภาพในแต่ละที่หมาย เพื่อทำบัตรประจำตัวสำหรับรับเสด็จฯ
1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหว
กลุ่มพลังมวลชนโดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนง ในการไปทำข่าวและ
ควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชนทุกที่หมายในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชน และแจกปลอกแขน ให้เรียบร้อย
3) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด พร้อมจัดทำบัญชี
ไว้ให้เรียบร้อย
4) ติดต่อขอรับประวัติของช่างภาพในแต่ละที่หมายให้เรียบร้อย
1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสำรองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม (กรณีเสด็จฯ
โดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)จัดเตรียมการถวาย
การต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จฯ ในพื้นที่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
2) จั ดเตรี ยมความพร้อมของรถบั นไดเครื่องบิ น เพื่ อใช้ ในการรั บ -ส่ งเสด็ จฯ
(กรณีใช้รถบันไดของบริษัท การบินไทย จำกัด)
3) จัดพนักงานบริการและอำนวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จฯ
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ถ้ามีการร้องขอ)
4) จัดรถบัสสนามบินสำหรับ รับ – ส่ง ผู้ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565
9. กองบิน 41 …
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ที่
หน่วยงาน
9. กองบิน 41

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10. ท่าอากาศยานเชียงใหม่

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดสถานที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง พร้อมจัดการถวายความปลอดภัยบริเวณ
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมห้องรับรองที่ประทับ ทำความสะอาด ตกแต่ง และอำนวย
ความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่โรงแรมดิเอ็มเพรส และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าไปตกแต่งสถานที่
จัดเตรียมห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เพื่อเตรียมเป็นสถานที่
นั่งพักรอของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ พร้อมจัดเตรียม
เครื่องดื่มและน้ำดื่มบริการ ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 ตามแต่
จะเห็นสมควร
จัดทำความสะอาด ตกแต่ง อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
ให้เรียบร้อยสวยงาม
จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดรถยนต์ในขบวนเสด็จ
ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 พร้อมเวลา 06.00 น.
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
อำนวยความสะดวกให้แก่คณะส่วนล่วงหน้าที่จะเดินทางมา โดยจัดรถยนต์ตู้
ปรับอากาศ สำหรับรับ – ส่งคณะนักบินและลูกเรือและจัดรถบรรทุก
พร้อมกำลังพล ตามที่มีการร้องขอ
จัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด – 19 (ATK)
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565
เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดเตรียมรถบรรทุกสัมภาระ และกำลังพล ในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565
ตามที่มีการประสาน
จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้พร้อม
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาเสด็จ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จัดเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัย บริเวณห้องรับรองพิเศษ และ
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำหรับเป็น
ห้องประทับรับรอง ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โรงแรมดิเอ็มเพรส ที่นำดอกไม้และ
อุปกรณ์ห้องสรงมาจัดในห้องประทับรับรองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่จะเข้ามาระบายผ้าอาคาร
จัดเตรียมห้องสรงในบริเวณห้องรับรองพิเศษ ทำความสะอาดและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
จัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้มาเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมดิเอ็มเพรส
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียใหม่ ในวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2565
8) จัดเตรียมการเปิด - ปิด...

-4ที่

หน่วยงาน
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ต่อ)

11. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
8) จัดเตรียมการเปิด - ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่กับ
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในกรณีต้องนำรถยนต์ที่นั่งเข้าออกบริเวณ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
9) อำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและผู้ตามเสด็จ
ตามความเหมาะสม
10) ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของลิฟท์ให้พร้อมใช้งานและ
จัดเจ้าหน้าที่ขับลิฟท์เป็นการเฉพาะ เพื่อป้องกันกรณีลิฟต์มีปัญหา/ขัดข้อง
ทั้งวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งทำความสะอาดลิฟท์
ให้เรียบร้อย (ป้องกันเชื้อโรค)
11) จัดสถานที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง พร้อมจัดการถวายรักษาความปลอดภัย
บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
12) จัดช่างเทคนิคดูแลเครื่องปรับอากาศ / และสะพานเทียบให้เรียบร้อย
13) ทำความสะอาดพรมเส้นทางเสด็จ และสะพานเทียบ เพื่อป้องกันเชื้อโรค
14) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ อบจ.ชม.
ในการติดตั้งผ้าระบาย
15) จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จฯ ให้แก่ มทบ.33 เพื่อทำบัตร
ประจำตัวสำหรับรับเสด็จฯ
1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันเสด็จฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นไป จนเสด็จฯ
กลับกรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กำหนดเป็น
โรงพยาบาลอันดับ 1)
2) ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดซ้อมแผน
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางเสด็จฯ ทุกที่หมาย ให้เรียบร้อย
1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า พร้อมจัดเครื่องไฟฟ้าสำรอง
ไปติดตั้งในพื้นที่ที่เสด็จทุกที่หมายเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง ดังนี้
- อ.เมืองเชียงใหม่ (ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41) และหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรือนรับรองที่ประทับ สำนักงาน
ชลประทานที่ 1
- อ.สันป่าตอง (โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่)
- อ.เวียงแหง (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ
ตำบลเมืองแหง)
โดยประสานงานกับเจ้าของสถานที่และผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
2) ให้หัวหน้าชุดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานตัวประจำ ณ กอร.ถปภ.
แต่ละทีห่ มาย ก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพื่อประชุมและประสาน
การปฏิบัติงานต่อไป โดยส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
และเลขบัตรประจำตัวประชาชน มายังจังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อประสาน มทบ. 33 จัดทำบัตร
ประจำตัวสำหรับรับเสด็จฯ
13.สำนักงานการประปา...
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ที่
หน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
13. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค 1) จัดระบบน้ำประปา ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยประสานงานกับ
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เจ้าของสถานที่ให้เรียบร้อย
2) สำรองน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ณ สำนักงานชลประทานที่ 1
ให้เพียงพอ และจัดระบบแรงดันน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณี
พิเศษ ในระหว่างห้วงเวลาที่มีการเสด็จ
14. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 1) ติดตั้งโทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการรับเสด็จ ดังนี้
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ. กองบิน 41
ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
- ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ.
สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 16 – 17
สิงหาคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
- ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
- ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ในวันที่ 16 สิงหาคม
2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
- ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ. โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการติดตั้งและ
การใช้บริการตามข้อ 1) โดยขอเปิดทางไกลภายในประเทศ
3) ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
ขอความอนุเคราะห์ประสานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ สนับสนุนใน
15. สำนักงาน กสทช.ภาค 3
พื้นที่ ที่หมายเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 ดังนี้
- วันที่ 16 สิงหาคม 2565
1) ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักงานชลประทานที่ 1
อ.เมืองเชียงใหม่ (Sky08ประจำ จนจบภารกิจ)
2) หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
3) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
- วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 1) ประสานการติดตั้งโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กสทช.ภาค 3 ทุกที่หมาย
แล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
2) ประสานผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ในการสนับสนุนการรับเสด็จ
17. โรงแรมดิเอ็มเพรส...

ที่
หน่วยงาน
17. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
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1)

2)
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่

1)

2)
3)

19. เทศบาลนครเชียงใหม่

1)

2)
3)
4)

5)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับรับรองพิเศษ (งดดอกลิลลี่และคาร์เนชั่น)
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจำห้องสรง ในห้องรับรอง
ที่ประทับ โดยขอให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
ก่อนเวลา 07.00 น. และขอให้ประสานงานกับท่าอากาศยานเชียงใหม่
(ประสานงานคุณรังสรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 7923 2967)
จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง (งดดอกลิลลี่และคาร์เนชั่น) รวมทั้งอุปกรณ์
ประจำห้องสรงในห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 16
สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 07.00 น. โดยประสานงานกองบิน 41
รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนทีส่ ุด ที่ ชม 0017.3/ 21215
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
2. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.3/22109
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565
ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติ (ขนาดใหญ่) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
การตกแต่งสถานที่ให้ดำเนินการดังนี้
1. วันที่ 16 สิงหาคม 2565
- ตกแต่ ง ประดั บ ธงชาติ ธงพระปรมาภิ ไธยย่ อ ว.ป.ร และธง
พระนามาภิไธย สธ. พร้อมระบายผ้า (เหลือง-ม่วง) ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
บริเวณรอบอาคาร ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริเวณลานจอดรถยนต์
- ระบายผ้ าบั นไดเครื่องบิ นพระที่ นั่ ง (เหลื อง-ม่ ว ง) ณ ท่ าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41
2. วันที่ 17 สิงหาคม 2565
- ตกแต่งประดับธงชาติ และธงพระนามาภิไธย สธ. พร้อมระบายผ้า
(ม่ ว ง-ขาว) ทั้ ง ภายในและภายนอกอาคารท่ าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณรอบอาคาร ศูนย์ควบคุมการ
บินเชียงใหม่ บริเวณลานจอดรถยนต์
- ระบายผ้าบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง (ม่วง-ขาว) ณ ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41
ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร และธงพระนามาภิไธย สธ.
ตามเส้นทางเสด็จ (ประดับกลุ่มธงละ 4 ธง โดยเรียงลำดับ ดังนี้
ธงชาติ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร ธงพระนามาภิไธย สธ. และธงชาติ)
รายละเอียดเส้นทางตามภาคผนวก
ทำความสะอาดเส้ นทาง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดหญ้า และ
ตัดตกแต่งต้นไม้ตลอดเส้นทางเสด็จ ในเขตความรับผิดชอบ
รื้อถอนป้ายที่ชำรุด และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขตความรับผิดชอบ
ตัดหญ้า ขุดลอกคูน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้และจัดเก็บขยะ ในบริเวณสวนสาธารณะ
รถไฟ โดยเฉพาะด้านที่ติดกับสำนักงานชลประทานที่ 1 ทั้งนี้ ในระหว่างห้วง
เวลาที่เสด็จฯ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ขอให้งดการจัดกิจกรรมและงด
อนุญาตใช้เสียงในบริเวณดังกล่าว
จัดรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน และรถไฟฟ้าส่องสว่าง
จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจำ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยขอให้พร้อมตั้งแต่
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในเวลา 14.00 น. โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงาน
ตัวและประจำ ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ เพื่อประสานงาน
เทศบาลนคร...

ที่

หน่วยงาน

เทศบาลนครเชียงใหม่ (ต่อ)

20. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
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6)

1)

2)

3)

4)
21. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ -

22. อำเภอเมืองเชียงใหม่

1)

2)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน และรถกู้ภัย จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจำ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1
ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 โดยขอให้พร้อมตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม 2565 ในเวลา 13.00 น. โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและ
ประจำ ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ เพื่อประสานงาน
จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแพทย์ พยาบาล
ติดตามขบวนเสด็จทุกพื้นที่และพักค้างแรม ณ สำนักงานชลประทานที่ 1
อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยให้พร้อมในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา
06.00 น. ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่
ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาล
สันป่าตอง และโรงพยาบาลเวียงแหง ในการเตรียมแพทย์ พยาบาล
ห้องฉุกเฉิน โลหิต และอุปกรณ์การแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง
ในระหว่างเสด็จในพื้นที่รับผิดชอบ
จัดเตรียมรถพยาบาล เจ้าหน้าที่ และเวชภัณฑ์ ไปประจำ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชดำริ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง และทุกที่หมายที่มีการเสด็จ
จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อตรวจอุณหภูมิ
เจ้าหน้าที่ และผู้ไปร่วมรับเสด็จ ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
สนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยการจัดปลัดอำเภอ
(ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) จำนวนผลัดละ 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร
ไปประจำ กอร.ถปภ. สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
เวลา 06.30 น. (ผลัดแรก) เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก
ผอ.กอร.ถปภ. และขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 เพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ.
เวลา 06.30 น. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.
และขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้จังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 06.00 น.
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอให้ส่ง
รายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่
10 สิงหาคม 2565 (เฉพาะที่หมายนี้แต่งการเครื่องแบบปกติขาว)
23. อำเภอสันป่าตอง...
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ที่
หน่วยงาน
23. อำเภอสันป่าตอง

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
23. อำเภอเวียงแหง

1)
2)
3)
4)
5)

6)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
โดยพร้อมเวลา 10.00 น. การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ไปรายงานตัว ณ
กอร.ถปภ. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.
ขอให้ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน
รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจำ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ในวันที่ 16
สิงหาคม 2565 พร้อมเวลา 09.00 น. จนจบภารกิจ โดยขอให้จัด จนท.
ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก
ผอ.กอร.ถปภ.
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ในการป้องกันไฟฟ้า
ขัดข้อง ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในการจัดตกแต่ง ปรับปรุง
ทำความสะอาดถนนและเส้ นทางเสด็จ พร้อมติดตั้งธงชาติ และธงประจำ
พระองค์ สธ. ให้เรียบร้อย เหมาะสม
ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง รพ.สต. ในพื้นที่
สนับสนุนการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่ผู้ร่วมเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ประสานอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่
ที่ไปปฏิบัติงาน
จัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ปรับพื้นที่ถนนที่เป็นเส้นทางเสด็จ
รวมทั้ง ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ หญ้า ตามสองข้างทาง ให้เรียบร้อย
ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ในการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่เสด็จให้เรียบร้อย
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแหง ในการป้องกันไฟฟ้า
ขัดข้อง ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง
ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง รพ.สต. ในพื้นที่ สนับสนุน
การตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่ผู้ร่วมเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ
ดอยดำ ตำบลเมืองแหง
ประสานอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่
ที่ไปปฏิบัติงาน
7) จัดเตรียม
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ที่

หน่วยงาน
อำเภอเวียงแหง (ต่อ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
7) จัดเตรียมรถยนต์ขบวนเสด็จ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ณ โครงการบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง ประกอบด้วย
- รถยนต์พระที่นั่ง จำนวน 1 คัน (จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน)
- รถยนต์พระที่นั่งสำรอง จำนวน 1 คัน (จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน)
- รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในขบวนเสด็จ จำนวน 10 คัน
โดยรถยนต์ในขบวนเสด็จให้ติดหมายเลข 1-10 ให้เรียบร้อย
- รถยนต์สำหรับส่วนล่วงหน้า จำนวน 3 คัน
- รถยนต์สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 3 คัน
ทั้งนี้ ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ โดยแจ้งชื่อ
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้จังหวัดทราบเพื่อการประสานงาน
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
8) จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง วันที่
17 สิงหาคม 2565 โดยพร้อมเวลา 06.00 น. การแต่งกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก
ผอ.กอร.ถปภ.
9) ขอให้ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจหลักด้านต่าง ๆ
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
10) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจำ ณ โครงการบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565
พร้อมเวลา 06.00 น. จนจบภารกิจ โดยขอให้จัด จนท. ไปรายงานตัว
ณ กอร.ถปภ. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.
11) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ไปประจำ ณ สนาม ฮ.ชั่วคราวโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ในวันที่ 17
สิงหาคม 2565 และรดน้ำที่สนาม ฮ. ทุกวัน เพื่อป้องกันฝุ่น รวมทั้ง ยึดตรีง
สิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียงกับ สนาม ฮ. ชั่วคราว ให้มั่นคงแข็งแรง
12) ประสานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในการจัดสถานที่สำหรับทอดพระเนตร
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่นำเยี่ยมชมและบรรยายในแต่ละจุด ตามที่มีกี่สำรวจพื้นที่
13) ประสานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในการจัดเตรียมห้องประทับรับรอง
และห้องสงพร้อมจัดอุปกรณ์ภายในห้องสรงให้เรียบร้อย
14) ประสานกับหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่ ในการถวายความปลอดภัย
ตามเส้นทางเสด็จและบริเวณพื้นที่เสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง
15) จัดอาหารกล่องและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จ โดยจัด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่งให้เรียบร้อย ตามที่ได้รับการประสาน
16) ประสานจัดเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และการดูแล
ประชาชนที่ไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของให้เรียบร้อย
17) ขอความอนุเคราะห์...

- 10 ที่

หน่วยงาน
อำเภอเวียงแหง (ต่อ)

24. สำนักงานชลประทานที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ
17) ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่พักค้างแรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ และของอำเภอ ซึ่งจะเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
ในขบวนเสด็จฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และจัดอาหารพร้อมน้ำดื่ม
ให้ตามความเหมาะสม
18) จัดระเบียบประชาชนรับเสด็จฯ โดยประสานงานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 16 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
25) ประสานจัดทำบัตรประจำตัวผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ที่เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ให้เรียบร้อย
โดยประสานการปฏิบัติกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
26) จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
จัดเตรียมโรงพยาบาลฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลเวียงแหง และให้จัดรถยนต์
4 คัน พร้อมรถดับเพลิง 1 คัน ไปประจำ ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 พร้อมเวลา 07.00น. เพื่อใช้เป็นสนาม ฮ.ฉุกเฉิน
1) จัดเตรียมและทำความสะอาดอาคารรับรองที่ประทับ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1
ให้เรียบร้อย สวยงาม
2) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จัดสถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่ง รถยนต์ในขบวน และรถยนต์ตามขบวนเสด็จ
ให้เรียบร้อย
- จัดเตรียมสถานที่สำหรับประทับพักพระอิริยาบถ
- จัดเตรียมสถานที่และอาหารให้เพียงพอ การถวายพระกระยาหารเช้า และ
พระกระยาหารค่ำ พร้อมอาหารผู้ตามเสด็จให้เพียงพอ
- จัดเตรียมความเรียบร้อยภายในอาคาร ให้เรียบร้อยสวยงาม
- ประดับธงชาติและธงพระนามาภิไธย ตามรั้วและเส้นทางเสด็จฯ ภายใน
สำนักงานชลประทานที่ 1
- จัดเตรียมห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ประจำ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย
โดยจังหวัดได้มอบหมายให้ตำรวจหญิง จำนวน 2 นาย ไปเฝ้าห้องสรง
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- จัดที่จอดรถมีหลังคาสำหรับรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์พระที่นั่งสำรอง
- ประสานจัดเตรียมสถานที่จอดรถสำหรับผู้ไปร่วมงานให้เรียบร้อย
- จัดอาหารเลี้ยงรับรอง แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ผู้ไปร่วมงาน และพนักงาน
ขับรถยนต์ ในขบวนเสด็จ ตามแต่จะเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 16 - 17
สิงหาคม 2565
- จัดเตรียมสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ส่วนแยก ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม
2565 โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ และ
เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 คน ไปประจำ กอร.ถปภ. เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. ในเวลา 06.30 น.
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. พร้อมทั้ง
บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานประจำ กอร.ถปภ.
- จัดเตรียมห้องสรง...

- 11 ที่

หน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 1 (ต่อ)

3)
4)
5)
25. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

1)

2)
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
1)
2)
3)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดสถานที่จอดรถไฟฟ้าสำรองที่ไปประจำเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้องในห้วงเวลาเสด็จ
โดยให้พร้อมปฏิบัติในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น.
เป็นต้นไป พร้อมทั้ง บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบโดยตรงแล้ว
- จัดสถานที่จอดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน และรถกู้ภัย จำนวน 1 คัน และ
รถไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 คัน ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ระหว่างวันที่
16 – 17 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้ง บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้เทศบาลนครเชียงใหม่โดยตรงแล้ว
- จัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ (กอร.ถปภ.)
ส่วนแยก ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดังนี้
- กอร.ถปภ.ฯ จำนวน 202 ชุด จำนวน 3 มื้อ
- สภ.แม่ปิง จำนวน 250 ชุด จำนวน 2 มื้อ
- พนักงานขับรถยนต์ในขบวนเสด็จและส่วนล่วงหน้า รวมทั้ง
ตำรวจทางหลวง
- กองงานในพระองค์ฯ และ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (ทม.รอ.)
ตามที่มีการประสาน
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมห้องพักให้กับแพทย์และพยาบาล ในขบวนเสด็จ ในระหว่างวันที่
16 – 17 สิงหาคม 2565
จัดสถานที่สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักงานชลประทานที่ 1
ในระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 ตามที่มีการประสานงาน
ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ กรณีได้รับการ
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ไปประดิษฐาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเป็นพระประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม
2565 โดยผู้อัญเชิญ แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก สวมถุงมือ
และอัญเชิญกลับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ โดยส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
และเลขบัตรประจำตัวประชาชน มายังจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10
สิงหาคม 2565 เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวต่อไป
ประสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นิมนต์พระสงฆ์
เพื่อประกอบพิธี พร้อมทั้ง จัดรถยนต์รับ-ส่งพระสงฆ์ให้เรียบร้อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมทำความสะอาดและตกแต่งหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย
จัดเตรียมวงดุริยางค์รับ-ส่งเสด็จ และซ้อมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ให้เรียบร้อย โดยให้พร้อมเวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) จัดเตรียมเครื่องเสียง …

- 12 ที่

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (ต่อ)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องเสียง
ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดระเบียบการเข้านั่งของบัณฑิต และขอให้มีอาจารย์ประจำแต่ละจุดด้วย, การจัด
พิธีซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร, การจัดสถานที่ฉายพระรูป,
การจัดตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, การจัดสถานที่
สำหรับผู้ไปร่วมพิธี, การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย, การจัดเตรียม
ของทีร่ ะลึกที่จะถวาย, การจัดเตรียมคำกราบบังคมทูลถวายรายงาน, การ
จัดเตรียมเครื่องนมัสการบูชา และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เรียบร้อย ก่อนเสด็จ
3 ชั่วโมง
ตรวจสอบการแต่งกายของบัณฑิตให้เรียบร้อย รวมถึง การคาดกระบี่ ถุงมือ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
จัดวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ และเก้าอี้ ในการจัดพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เรียบร้อย ตามที่ได้รับการขอรับการสนับสนุน
ติดตั้งเต็นท์พร้อมระบายผ้า จำนวน 3-4 หลัง สำหรับใช้เป็นสถานที่จอดรถยนต์
พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดทำบัตรแสดงตนเจ้าหน้าที่แต่ละจุดให้ชัดเจน พร้อมทั้ง จัดส่งข้อมูล
ให้ กอร.ถปภ.
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เรียบร้อย ก่อนการเสด็จ 1 วัน
การระบายผ้าบริเวณที่ประทับ ขอให้งดการใช้เข็มหมุดในการเย็บร้อย
จัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และบริเวณวงเวียนหน้าเรือนรับรองที่ประทับ ให้เรียบร้อย
จัดซ่อมแซมและจัดระบบน้ำประปาบริเวณห้องประทับรับรองและหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย
จัดเจ้าหน้าที่ประจำหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกวัน ๆ ละ 1 - 2 คน
เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ และจัดสถานที่
การดูแลสถานที่ การทำความสะอาดสถานที่ รวมถึง อำนวยความสะดวกการเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์มือถือติดต่อได้
ตลอดเวลาให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
จัดเตรียมห้องประทับรับรอง ห้องสรง (พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้) และปูพรม
ลาดพระบาทจากเรือนรับรองไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย
จัดเตรียมห้องประทับรับรองภายในหอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พร้อม
อุปกรณ์ ไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ น้ำประปา และเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมดูแล ให้เรียบร้อย (งดผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน)
ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ในการติดตัง้ เครื่องไฟฟ้าสำรอง
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จังหวัดได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ 2 ทราบแล้ว)
จัดเตรียมห้องน้ำห้องสุขา บริการผู้ไปร่วมงานให้เรียบร้อย
19) จัดเตรียมห้องสำหรับเป็น ...

- 13 ที่

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (ต่อ)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
27. โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

1)
2)
3)
4)
5)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดเตรียมห้องสำหรับเป็นที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) ส่วนแยก และห้องพยาบาล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมบริการเครื่องดื่มและอาหารตามสมควร โดยประสานงานกับมณฑล
ทหารบกที่ 33 และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบไฟฟ้าภายในหอประชุมฯ ประจำ กอร.ถปภ.ส่วนแยก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เ
พือ่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหากรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ประสานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดแพทย์ พยาบาล
พร้อมเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การแพทย์ ไปประจำ ณ ห้องพยาบาล
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
จัดบริการน้ำดื่ม เครื่องดื่ม บริการแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จ
ตามความเหมาะสมรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ประจำห้อง กอร.ถปภ.
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการข้าราชการชัน้ ผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดรถยนต์บัส จำนวน 1 คัน และรถตู้ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้รับคณะทหาร
มหาดเล็ก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยประสานรายละเอียดกับหน่วย
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
การจัดตั้งถังขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้เป็นลักษณะถุงใส่ขยะแบบใส
ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการอัญเชิญพระ
พุทธนวราชบพิตรและนิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี
(จังหวัดได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทราบแล้ว)
จัดที่นั่งในตำแหน่งเฝ้าฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
จัดเตรียมสถานที่จอดรถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถไฟฟ้าส่องสว่าง
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดเตรียมสถานที่สำหรับรับเสด็จ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยตกแต่ง ทำความสะอาด ให้เรียบร้อยตามที่มีข้อแนะนำ
ในการสำรวจพื้นที่ไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
จัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมสำหรับเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
ประจำแต่ละจุด เพื่อตอบในกรณีทรงถาม
จัดเตรียมห้องประทับรับรอง ห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เรียบร้อย
จัดทำราวบันไดทุกที่หมายที่เป็นบันไดทางขึ้น - ลง ปรับปรุงเส้นทางภายใน
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย ตามที่ราชองครักษ์
ประจำพระองค์ ให้คำแนะนำโดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งาน
จัดสถานที่สำหรับฉายพระฉายาลักษณ์ให้เรียบร้อย
6) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ..

- 14 ที่

หน่วยงาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
(ต่อ)

28. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หน้าที่ความรับผิดชอบ
6) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก
พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ โทรสาร ให้เรียบร้อย พร้อมบริการอาหาร
และเครื่องดื่มตามสมควร โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33
7) จัดเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จำนวน 1 คน พร้อมอุปกรณ์
สื่อสาร ไปประจำ ณ กอร.ถปภ. เพื่อประชุมและประสานงานกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยขอไปรายงานตัวเวลา 10.00 น.
8) จัดเตรียมสถานที่รับรองผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่มาร่วมรับเสด็จให้เรียบร้อย
9) ประสานในการจัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดทีจ่ อดรถไฟฟ้าสำรอง
โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง (จังหวัดได้แจ้งไว้แล้ว)
10) จัดสถานทีจ่ อดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง
เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน จากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ โดยประสานงาน
กับอำเภอสันป่าตอง
11) จัดทำบัตรประจำตัวสำหรับรับเสด็จของผู้ที่มาร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ตามแบบที่ กอร.ถปภ. กำหนด ให้เรียบร้อย
12) ประสานโรงพยาบาลสันป่าตอง ในการตรวจหาเชื้อโควิด (RT-PCR/ATK)
ผู้ที่มาร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อีกทางหนึ่งแล้ว
13) สนับสนุนการจัดเตรียมการรับเสด็จให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
อำเภอและจังหวัด เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ
และปลอดภัยสูงสุด
14) จัดเตรียมวงดุริยางค์ จำนวน 2 วง สำหรับเล่น รับ - ส่ง เสด็จ จำนวน 1 วง
และสำหรับพิธีเปิดแพรคลุมป้าย จำนวน 1 วง โดยให้มีการซักซ้อมให้เรียบร้อย
1) จัดเตรียมสถานที่สำหรับรับเสด็จ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ
ดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง โดยตกแต่ง ทำความสะอาด
ให้เรียบร้อยตามที่มีข้อแนะนำในการสำรวจพื้นที่ไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565
2) จัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมสำหรับเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
ประจำแต่ละจุด เพื่อตอบในกรณีทรงถาม
3) จัดเตรียมห้องประทับรับรอง ห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เรียบร้อย
4) จัดทำราวบันไดทุกที่หมายที่เป็นบันไดทางขึ้น - ลง ปรับปรุงเส้นทางภายใน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง ให้มี
ความเรียบร้อย ปลอดภัย ตามที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ให้คำแนะนำ
โดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งาน
5) จัดเตรียมสถานที่เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง พร้อมจัดอาหาร
บริการผู้ตามเสด็จให้เพียงพอ
6) จัดสถานที่สำหรับทรงปล่อยปลา ทรงให้อาหารปลา พร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
7) จัดเตรียมต้นไม้สำหรับทรงปลูก (ต้นพญาไม้) หลุมปลูกพร้อมอุปกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ประจำ
8) จัดสถานที่สำหรับฉายพระฉายาลักษณ์ให้เรียบร้อย
9. จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย …

- 15 ที่

หน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
9) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก
พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ โทรสาร ให้เรียบร้อย พร้อมบริการอาหาร
และเครื่องดื่มตามสมควร โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33
29 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
1) ติดตามข้อมูลข่าวอากาศนำส่ง กอร.ถปภ.สำนักงานชลประทานที่ 1 / กอร.ถปภ.
ส่วนแยก บน.41 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
2) จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ กอร.ถปภ.
กองบิน 41 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 06.00 น. เพื่อประชุม
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.
30. เทศบาลตำบลสุเทพ
1) ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ ให้เรียบร้อย ก่อนเสด็จ 2 วัน
2) ประดับธงชาติและธงพระนามาภิไธย สธ เส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
31. เทศบาลเมืองแม่เหียะ
1) ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ ให้เรียบร้อย ก่อนเสด็จ 2 วัน
2) ประดับธงชาติและธงพระนามาภิไธย สธ เส้นทางเสด็จฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
32. อำเภอหางดง
1) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในการจัดตกแต่ง ปรับปรุง
ทำความสะอาดถนนและเส้นทางเสด็จ พร้อมติดตั้งธงชาติ และธงประจำ
พระองค์ สธ. ให้เรียบร้อย เหมาะสม
33. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 1) ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จในเขตทางหลวง และรื้อถอนป้ายจราจรและป้าย
โฆษณาต่าง ๆ ที่ชำรุดตามถนนในเขตทางหลวงตามเส้นทางเสด็จ
2) ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตัดหญ้า ทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ตลอดสอง
ข้างทางในเขตทางหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 9 มกราคม 2565
3) ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน (bike lane) ช่วงหน้ามูลนิธิขาเทียมฯ
ให้เรียบร้อย
34. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1) ทำความสะอาดเส้นทางเสด็จในเขตทางหลวงชนบท
2) ซ่อมแซมถนนที่ทรุดต่ำชำรุด ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ตลอด
สองข้างทางในเขตทางหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการให้
เรียบร้อยก่อนวันที่ 9 มกราคม 2565
3) รื้อถอนป้ายจราจรและป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่ชำรุดตามถนนในเขตทางหลวงชนบท ตามเส้นทางเสด็จ
35. อำเภอเชียงดาว
- จัดรถตู้ 4 คัน พร้อมรถดับเพลิง 1 คัน ไปประจำ ณ ค่ายพิชิตปรีชากร
ตำบลเมืองงาย ในวันที่17 สิงหาคม 2565 พร้อมเวลา 07 .00 น.
เพื่อเป็นกรณีสำรองในสนาม ฮ. ฉุกเฉินระหว่างทาง จนกว่าจะประกอบ
พระราชกรณีกิจเสร็จ (กลับเชียงใหม่)
36. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดเตรียมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นที่หมายสำรองฉุกเฉิน ในวันที่ 17
มัธยมศึกษาเชียงใหม่
สิงหาคม 2565 กรณีไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่อำเภอเวียงแหงได้ โดยพร้อมเวลา 07.00 น. (แสตนบาย)
ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน
อย่างใกล้ชิด (นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1020 6266)
ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไป
************************

