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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่           /2558 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี   

ลงวันที่       พฤศจิกายน  2558 
********** 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. มณฑลทหารบกที่  33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 

  2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้กรมราชองครักษ์
ทราบ 

  3) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41,  โบราณสถานเวียงทา่กาน  อําเภอ
สันป่าตอง  และทุกทีห่มาย 

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่ 1) จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย  
และจัดเจ้าหน้าที่ประจําทางร่วมทางแยก  เพื่อถวายความปลอดภัย 
ตามเส้นทางเสด็จ 

  2) ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33,  ตํารวจภูธรภาค  5,  กองบิน  
41,  ตํารวจตระเวนชายแดนภาค  3,  ตํารวจตระเวนชายแดนที่  33,  
ตํารวจทางหลวง,  ตํารวจสันติบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการ
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย  

  3) ประสานการจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41,  โบราณสถานเวียงทา่กาน  อําเภอ
สันป่าตอง  และทุกที่หมาย 

  4) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้าฯ รถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย 
  5) ประสานจัดระเบียบของประชาชน  กลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้าฯ  

รับเสด็จทุกที่หมาย  ให้เรียบร้อย   
  6) จัดสถานที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จทุกที่หมายและอื่น ๆ ตามแต่ 

จะพิจารณาเห็นสมควร 
  7) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงประจําห้องสรงทุกที่หมาย 
  8) จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนต์พระที่นั่ง 

ทุกที่หมาย 
  9) จัดซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่ง  ร่วมกับกรมราชองครักษ์  ในวันที่  23 

พฤศจิกายน  2558  เวลา 13.00 น.  พร้อมออกจากท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน  41  ไปยังโบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอสันป่าตอง 
และขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทาง  ในการซักซ้อม
ขบวนเสด็จฯ ด้วย 

  10) จัดซ้อมขบวนเสด็จฯ ในเส้นทางตามแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
ให้เรียบร้อย 

 
/3.  ตํารวจตระเวน  ... 

๕๐๑๘ 

๑๙ 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
3. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 

3  และตํารวจตระเวน
ชายแดนที่  33 

1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ไปประจํา  ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัย  ส่วนแยก ทุกที่หมาย 

 2) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจไปประจํา  ณ  กองอํานวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัยส่วนแยก ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41,   
โบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอสันป่าตอง และทุกทีห่มาย 

  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษ์ขอรับการ
สนับสนุนตรวจวัตถุระเบิด  ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอ 
สันป่าตอง  และทุกที่หมาย  โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่และ
ตํารวจ ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. สถานีตํารวจทางหลวง  4  
กองกํากับการ  5 

1) จัดรถยนต์ตํารวจทางหลวงนํารถยนต์ในขบวนเสด็จทุกที่หมาย   
โดยให้พร้อมในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  15.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนคณะส่วนล่วงหน้าในวันที่  23  
พฤศจิกายน  2558  พร้อมเวลา  13.00  น.  ณ  ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 

  3) จัดรถยนต์ตํารวจทางหลวงนําขบวนรถยนต์พระที่นั่งเพื่อซักซ้อมขบวน  
ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา  13.00  น.   
โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

5. กลุ่มงานจราจร  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดรถตํารวจจราจรนํารถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ   
โดยขอให้พร้อมกันในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  พร้อมเวลา  
15.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก   
ในการรักษาความปลอดภัย  ในวันที่  24  พฤศจิกายน 2558  และ
ร่วมซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย  ในวันที่  23  พฤศจิกายน  
2558  พร้อมเวลา 13.00 น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
(นายศรัณย์  สวัสดิพงษ์  โทรศัพท์  081-8824452) 

6. กองกํากับการ  3  
กองบังคับการตํารวจ 
สันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหว 
กลุ่มพลังมวลชน  โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ประจํา  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยแต่ละ 
ที่หมาย  โดยมณฑลทหารบกที่ 33  จะประชุมเจ้าหน้าที่ประจํา   
กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยก่อนการเสด็จ 3 ช่ัวโมง   
เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

  3) ตรวจสอบการถวายฎีกาของประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ทกุที่หมาย 
 

/4) จัดเจ้าหนา้ที่  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  4) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้องถ่ายภาพของสื่อมวลชนทุกประเภท  (มีบัตร 

ที่ได้รับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์)  และตรวจสิ่งของที่ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุกช้ินให้เรียบร้อย  สําหรับดอกไม้งดดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน 

  5) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทําข่าว  
และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน  ใหเ้รียบร้อย 

7. กองบิน 41 1) ขอเชิญผู้บังคับการกองบิน 41  ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ ทา่อากาศยาน
เชียงใหม่ 

  2) จัดสถานที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง  พร้อมจดัการถวายรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดเตรียมห้องรับรองที่ประทับ  (เตรียมสํารอง)  พร้อมทั้ง  ทําความ
สะอาด  ตกแต่ง  และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่  ที่เขา้ไปตกแต่งสถานที่ 

  4) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับมณฑล-
ทหารบกที่  33,  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  และส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

  5) จัดทําความสะอาด  ตกแต่ง  อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  6) อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่  ที่เข้าไปตกแต่ง
สถานที่  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  เช่น การระบายผ้า   
การตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับ  การติดต้ังธงชาติ  และอืน่ ๆ  เป็นต้น 

  7) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์พระที่นั่ง  ในวนัที่  24  
พฤศจิกายน  2558  พร้อมเวลา 15.00 น.  ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

  8) จัดการถวายความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
8. คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม  

และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง  ต้ังแต่วันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาล 
มหาราชนครเชียงใหม่   ในวนัที่  24  พฤศจิกายน  2558 

  2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดซ้อม
แผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

9. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์  พยาบาล  
ติดตามขบวนเสด็จทุกที่หมาย   โดยให้พรอ้มในวันที่  24  พฤศจกิายน  
2558  เวลา  15.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 
/2) จัดรถพยาบาล ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  2) จัดรถพยาบาล  พร้อมแพทย์  พยาบาล  และอุปกรณ์การแพทย์   

ไปบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยบริเวณที่หมาย
ที่มีการเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ  ในวนัที่  24  พฤศจิกายน  
2558  พร้อมเวลา  10.00  น.  ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอ
สันป่าตอง  จนแล้วเสร็จภารกจิ 

  3) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  และโรงพยาบาล 
สันป่าตอง  ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม  
และอุปกรณ์การแพทย์ให้พรอ้ม  24  ช่ัวโมง  ในวันที ่ 24  
พฤศจิกายน  2558   

  4) จัดส่งตารางแพทย์ตามข้อ  9.1  และ  9.2  ให้สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ภายในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558 

10. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่งระบายผ้าและเปลี่ยนผ้าใหม่ที่ซุ้มประตูทางเข้า-ออก  ช่องทางของ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา  
09.00  น.  เป็นต้นไป 

  2) จัดตกแต่งระบายผ้า  ติดต้ังธงชาติ  และธงประจําพระองค์  ตกแต่ง  
ดูแล  และเสรมิต้นไม้  บริเวณด้านหน้า  ด้านใน  ลานบิน  และภายใน
อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  รวมท้ัง  เส้นทางเสด็จ 
ถนนมหิดลและถนนเชียงใหม่-ฮอด 

  3) ตกแต่งระบายผ้าอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ประดับ 
ธงชาติ  และธงประจําพระองค์  บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
ให้สวยงาม 

  4) จัดทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนน  ล้างถนนให้สะอาด  ปรับปรุง  
ซ่อมแซม  พร้อมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ  ถนนมหิดล  ถนนสนามบิน 
และถนนที่เป็นเส้นทางเสด็จ  ให้เรียบร้อย  

11. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1) จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าทีป่กครอง  พรอ้มอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจาํ  
กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก  ณ  ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน  41  เพื่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยใหไ้ป
รายงานตัวต่อ ผอ.กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  ในวันที ่ 24  
พฤศจกิายน  2558  เวลา  14.00  น. 

  2) แจ้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ติดต้ังธงชาติ  ธงประจําพระองค ์  
ตามถนนเชียงใหม-่ฮอด  จนถงึเขตติดต่ออําเภอหางดง 

12. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  
2 

1) ทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  เกาะกลางถนน  และ
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรบัผิดชอบ  
ได้แก่  ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด   

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาตา่ง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสดจ็ 

 

/13. ท่าอากาศยาน ... 
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13. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ  พร้อมทั้ง  อํานวยความสะดวกในด้าน

ต่าง ๆ ให้พร้อม 
  2) เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดระยะเวลาเสด็จ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  3) จัดเตรียมการ รปภ.บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และในพื้นที่ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
  4) จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  สําหรับเป็น 

ห้องประทับรับรอง  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหนา้ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสที่นํา
ดอกไม้และอุปกรณ์ห้องสรงมาจัดในห้องประทับรับรอง  และเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครเชียงใหม่  ทีจ่ะเข้ามาตกแต่งผ้าระบายภายใน 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  5) จัดเตรียมห้องสรงในบริเวณห้องรับรองพิเศษ  ทําความสะอาดและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

  6) จัดเตรียมสถานที่สําหรับผู้มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  ในวนัที่  24  พฤศจิกายน  2558  พร้อมทั้ง  จัดเจ้าหน้าที่
อํานวยความสะดวก 

  7) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่  
กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องนํารถยนต์ที่นั่งเข้าออก
บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  8) อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังและผู้ตามเสด็จ
ตามความเหมาะสม 

  9) ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของลิฟท์ให้พร้อมใช้งานและจัด
เจ้าหน้าที่ขับลิฟท์เป็นการเฉพาะ 

14. สถานีเชียงใหม่  บริษัท  
การบินไทย  จาํกัด  
(มหาชน) 

1) จัดเตรียมการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จในพื้นที ่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 2) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องบินพระที่นั่ง 

  3) จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่และผูต้ามเสด็จ  กรณีเสด็จ
เครื่องบินบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  พร้อมอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

15. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับรับรองพิเศษ  ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
รวมทั้ง  จัดอุปกรณ์ประจําห้องสรงในห้องรับรองที่ประทับ  โดยขอให้
ดําเนินการในวันที่  23  พฤศจิกายน  2558  ต้ังแต่เวลา  09.00  น.  
เป็นต้นไป  และขอให้ประสานงานกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 
/16. ศูนย์เทคโน  ... 



D:\สํารอง mydoc\รับเสด็จ\เดโชชัย6\เวียงท่ากาน 58.doc 58\16 

- 6 - 
 

ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต  7  
(เชียงใหม่) 

1) ประสานการตดิต้ังโทรศัพทแ์ละโทรสาร  ณ  กองอํานวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย ส่วนแยก  โบราณสถานเวยีงท่ากาน  อําเภอสันป่าตอง  
โดยประสานงานกับบริษัท  ทโีอที  จํากัด  (มหาชน) 

  2) ดําเนินการติดต้ังให้เรียบร้อยทุกที่หมายก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 
17. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด

เชียงใหม่  บรษิัท  ทีโอที  
จํากัด  (มหาชน) 

1) จัดติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร  จํานวน 2 เลขหมาย  ณ กองอํานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก  โบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอ
สันป่าตอง  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  และขอเปิดบริการทางไกล
ภายในประเทศ  ต้ังแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ทั้งนี้  จังหวัดได้
มอบหมายให้ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  7  
(เชียงใหม่)  เป็นหน่วยงานในการประสานการติดต้ัง 

  2) ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ  17.  1)  ในการดําเนินการติดต้ังและ 
ขอยกเว้นค่าใช้บริการทั้งหมด  เพื่อให้การจดัเตรียมการรับเสด็จเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต  1  ภาคเหนือ  (จังหวัด
เชียงใหม่) 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ 
ที่เสด็จ ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน  อําเภอสันป่าตอง  และให ้
หัวหน้าชุดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานตัวประจํา  ณ  กองอํานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก โบราณสถานเวียงท่ากาน  ก่อนเสด็จ  
3  ช่ัวโมง  เพือ่ประชุมและประสานการปฏิบัติงานต่อไป โดยส่งรายชื่อ
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ มือถือไปยังจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  20  
พฤศจิกายน  2558 

19. อําเภอสันป่าตอง 1) ประสานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดกิจกรรมในงานฯ  เช่น  นิทรรศการภาพวาดโบราณวัตถุและ
โบราณสถานจากศิลปิน  การจําลองขุดค้นทางโบราณคดี การประกวด
การออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ 
เวียงท่ากาน  การประกวดออกแบบชุดยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน   
เป็นต้น  ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน  ใหส้วยงาม  ตามท่ีได้ประชุมไว้ 

  2) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการจัดทําป้ายบอก
เส้นทาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

  3) แจ้งเชิญหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง  ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา  กํานัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนไปร่วมพิธีและรับเสด็จ  ในวันที่  24  
พฤศจิกายน  2558  โดยขอให้ทุกท่านพรอ้มเวลา  16.00  น.   
ณ  บริเวณเต็นท์พิธี   โบราณสถานเวียงท่ากาน  การแต่งกาย  
ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว  ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ 

 
/4) ประสานองค์การ  ... 
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  4) ประสานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลางและเทศบาลในพื้นที่ ติดต้ัง

ไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทาง ต้ังแต่ทางเข้าถนนเชียงใหม่ - ฮอด (สี่แยก
ทุ่งเสี้ยว)  ไปจนถึงโบราณสถานเวียงท่ากาน ให้เรียบร้อย 

  5) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสถานที่รับเสด็จ  บริเวณการแสดง  บริเวณโบราณสถาน 
เวียงท่ากาน  ให้เพียงพอ โดยประสานงานกับทีมงานกองงาน 
ในพระองค์ฯ ให้เรียบร้อย 

  6) จัดรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  จาํนวน  2  คัน  
พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปประจํา  ณ  บริเวณใกล้ ๆ  กับ
โบราณสถานเวียงท่ากาน  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  
10.00  น.  เป็นต้นไป  ใหห้ัวหน้าชุดปฏิบัติงานไปรายงานตัว   
ณ  กอร.ถปภ.  เวลา  15.00  น. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. 

  7) จัดสถานที่จอดรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  จํานวน  2  คนั  รถกู้ภัย  
จํานวน  1  คนั รถสุขาเคลื่อนที่  จํานวน  2  คัน จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  24  พฤศจกิายน  2558   เวลา  
08.00  น.  พร้อมจัดอาหารและน้ําด่ืมบรกิารตามสมควรและเพียงพอ  
(จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบ
โดยตรงแล้ว) 

  8) จัดเตรียมสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.) สว่นแยก  ณ  วัดเวียงท่ากาน  พร้อมจัดอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบริการ  โดยประสานการจัดต้ังกับมณฑลทหารบกที่  33  
และจัดปลัดอําเภอ จํานวน  1  คน  พร้อมเครื่องมือสื่อสารไปประจํา  
ณ กอร.ถปภ.  เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  โดยให้รายงานตัวต่อ ผอ.กอร.ถปภ. 
เวลา  10.00 น. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและอํานวย
ความสะดวก  ให้ส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558  

  9) ประสานโรงพยาบาลสันป่าตอง  ในการจัดเตรียมห้องฉุกเฉิน แพทย์ 
พยาบาล  พระโลหิต  อุปกรณ์การแพทย์  ประจํา  ณ โรงพยาบาล 
สันป่าตอง ตลอด  24 ช่ัวโมง  ในวันที่  24  พฤศจกิายน  2558  
(จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทางหนึ่ง
แล้ว) 

 
 
 

/10) ประสาน ... 
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  10) ประสานโรงพยาบาลสันป่าตองจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พรอ้มแพทย์  

พยาบาล  และอุปกรณ์ไปประจํา  ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน   
ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป   
เพื่อบริการกรณีมีประชาชนและผู้ไปร่วมงานเจ็บป่วย  (จงัหวัดได้มี
หนังสือแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทางหนึ่งแล้ว) 

  11) ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง  ในการติดต้ัง 
เครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ัง  ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน  เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าขัดข้อง ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00  น.  
เป็นต้นไป  (จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ 
สันป่าตองทางหนึ่งแล้ว) 

  12) ประสานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง  ในการจัดสถานที่พักและ
อาหารทุกมื้อบริการให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง   
ที่จะเข้าไปก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่  

  13) ประสานจัดข้าราชการหญิง  จํานวน  3  คน  แต่งกาย  เครื่องแบบปกติ
ขาว  เพื่อทําหน้าที่ส่งของที่ระลึก  ถ้วยรางวัล  และโล่รางวัล   
ในเต็นท์พลับพลา  โดยประสานงานกับกองพระราชพิธี ในวันที่   24  
พฤศจิกายน  2558  พร้อมเวลา  13.00  น.  ณ  พลับพลาพิธี   
เพื่อซักซ้อมพิธีการ 

  14) จัดสถานที่รับลงทะเบียนผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก  พร้อมเจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียน  โดยให้พร้อมเวลา  14.00  น.  เป็นต้นไป   และจัดโบว์
ติดหมายเลข ให้เรียบร้อย   สําหรับติดหน้าอกเสื้อผู้เข้ารับประทานของ
ที่ระลึก  โดยประสานงานกับกองงานในพระองค์ฯ 

  15) จัดเจ้าหน้าที่  ทําหน้าที่จัดทีน่ั่งในเต็นท์พลับพลาพิธี  และอํานวยความ
สะดวกในการเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้านัง่ประจําที่  

  16) จัดต้ังเก้าอ้ีบุนวมบริเวณเต็นท์พลับพลา  และบริเวณเต็นท์ข้าง ๆ 
พลับพลา  ให้เพียงพอ 

  17) จัดสถานที่นั่งให้กับผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก  ถ้วยรางวัล  โล่รางวัล 
ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพโบราณวัตถุและโบราณสถาน ผู้ชนะเลิศ
การประกวดออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนภายใน
พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน  และผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบ 
ชุดยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน  ให้เรียบร้อย  

  18) ประสานจัดเตรียมร่างคํากล่าวกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย และขอให้ส่งคํากล่าว 
ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่  20  พฤศจกิายน  2558 ทางโทรสาร  
0-5311-2707 

 
/19) ประสานจัดเตรียม ... 
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  19) ประสานจัดเตรียมร่างคํากล่าวกราบทูลเบิกผู้สนับสนุนการจัดงาน  

ศิลปินวาดภาพโบราณวัตถุ  ผู้ชนเลิศการประกวด  เข้ารับของที่ระลึก   
ถ้วยรางวัล  โล่รางวัล  ให้เรียบร้อย และขอให้ส่งคํากล่าวให้จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ทางโทรสาร  
0-5311-2707 

  20) จัดสถานที่จอดรถยนต์ห้องสรงเคลื่อนที่ ให้เรียบร้อย 
  21) จัดอาหารกล่องและน้ําด่ืมเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่พลเรือน  ทหาร   

การไฟฟ้าฯ  แพทย์  พยาบาล  ฯลฯ  ทีม่าปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
กอร.ถปภ.  ในการรับเสด็จในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  จํานวน  
2  มื้อ  (กลางวัน-เย็น)  มื้อละ  300  ชุด  

  22) จัดอาหารกลางวันให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัยเส้นทางเสด็จและบริเวณงาน  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  
2558  (มื้อเย็น)  จํานวน  480  ชุด 

  23) จัดอาหารกล่องและน้ําด่ืมสําหรับเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ในขบวนเสด็จ  
จํานวน  50  กล่อง   ในวันที่  24  พฤศจกิายน  2558  เวลา  
18.30  น. โดยให้ประสานงานกับนายศรัณย์  สวัสดิพงษ์  โทรศัพท์  
08-1882-4452   

  24) ประสานงานกับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  ในการจัดวงดุริยางค์  
จํานวน  1  วง  ไปบรรเลงประกอบการรับ-ส่งเสด็จ และพธีิเปิดงาน   
ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558   เวลา  16.00  น.   
ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน  แต่งกาย  ชุดวงดุริยางค์/ชุดพิธีการ  
บรรเลงเพลงมหาชัยและเพลงมหาฤกษ์  (2 เพลง)  โดยขอให้ซักซ้อม 
ให้เรียบร้อย  และจัดอาหารเย็นบริการตามความเหมาะสม 

  25) จัดสถานที่จอดรถยนต์ให้กับผูไ้ปร่วมงานและประชาชนทั่วไป 
ให้เรียบร้อย  และจัดสถานทีจ่อดรถยนต์ในขบวนเสด็จ  จาํนวน   
2  ขบวน  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ อปพร.ดูแล 
ให้เรียบร้อย 

  26) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการจัดการ
จราจรตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงโบราณสถานเวียงท่ากาน  ให้เรียบร้อย 
ในวันเสด็จ 

  27) ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองในการจัดสถานที่บริเวณแท่นที่
ประทับ  แท่นพิธีเปิดงาน  (กดปุ่มเปิดงาน)  ติดต้ังพัดลมแอร์  พร้อม
ตกแต่งดอกไม้ให้สวยงาม 

  28) จัดติดต้ังเต็นท์ จํานวน  2  เต็นท์ สําหรับเป็นสถานที่จอดรถยนต์ 
พระที่นั่ง  ในวนัที่  24  พฤศจิกายน  2558  โดยติดต้ังใกล้ ๆ บริเวณ
จัดงาน  พร้อมตกแต่งระบายผ้าให้สวยงาม 

 

/29) ประสานงาน  ... 
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  29) ประสานงานในการจัดสถานที่ต้ังนิทรรศการ  บริเวณโบราณสถาน 

เวียงท่ากาน โดยประสานงานกับสํานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่  และ
กองงานในพระองค์ฯ ให้เรียบร้อย 

  30) ติดต้ังธงชาติ  ธงพระนามย่อ  จ.ภ.  ธงพระนามย่อ  สภ.  ตามเส้นทาง
เสด็จตลอดพื้นที่อําเภอสันป่าตอง  ให้เรียบรอ้ย  โดยดําเนินการ 
ก่อนวันที่  22  พฤศจิกายน  2558 

  31) จัดเจ้าหน้าที่ อส. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการจัดระเบียบ
มวลชลที่มาร่วมรับเสด็จ 

  32) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย  
เนื่องจากการปล่อยโคม จํานวนมาก  

  33) ขอให้พิจารณาจัดเก็บป้ายหรือธง รวมทั้งสัญลักษณท์างการเมืองต่าง ๆ  
ตามเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อย  ทั้งนี้ ขอใหท้ําความเข้าใจกับกลุ่มพลัง-
มวลชลต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เรียบร้อย 

20. สํานักศิลปากรที่  8 1) ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดจํานวนมาก  ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จ   
ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน  ในวันที ่ 24  พฤศจิกายน  2558   
แต่งกาย  เครือ่งแบบปกติขาว   

  2) ประสานจัดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ณ  บริเวณโบราณสถาน 
เวียงท่ากาน  โดยดําเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่  23  พฤศจิกายน  
2558 

21. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1) จัดวงดุริยางค์ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  จํานวน  1  วง  พร้อม
อาจารย์ผู้ควบคุมวง เพื่อบรรเลงเพลงมหาชัยรับ-ส่งเสด็จ  และบรรเลง
เพลงมหาฤกษ์ในพิธีเปิดฯ  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  พร้อม
เวลา  15.00 น.  ณ   โบราณสถานเวียงทา่กาน  การแต่งกาย   
ชุดเครื่องแบบเต็มยศวงดุริยางค์หรือชุดนักเรยีน 

 2) ขอเรียนเชิญทา่นและครู/อาจารย์  ไปเฝ้ารบั-ส่งเสด็จ  ในวันที่  24  
พฤศจิกายน  2558 พร้อมเวลา  16.30  น.  ณ  โบราณสถาน 
เวียงท่ากาน  การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว   

22. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ขอให้จัดรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  จํานวน  2  คัน  รถกู้ภัย  จํานวน  
1  คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ไปประจํา  ณ  โบราณสถาน 
เวียงท่ากาน  วันที่ 24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00  น.  
เป็นต้นไป  จนกว่าจะเสด็จกลับ  โดยให้หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน 
ไปรายงานตัวต่อ ผอ.กอร.ถปภ. และร่วมประชมุซักซ้อมการปฏิบัติ
หน้าที่ เวลา  15.00  น. 

 
 
 

/2) จัดรถสุขา ... 
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  2) จัดรถสุขาเคลือ่นที่  จํานวน  1  คัน    ไปบริการ  ณ  โบราณสถาน 

เวียงท่ากาน  ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00 -
18.00  น.  และในวันที่  24  พฤศจกิายน  2558  เวลา  08.00 -
22.00  น.  โดยขอยกเว้นค่าใช้จ่าย 

  3) ขอรับการสนับสนุนเต็นท์  ไปติดต้ัง  ณ  โบราณสถานเวียงท่ากาน   
ในระหว่างวันที่  23-24  พฤศจิกายน  2558  ดังนี้ 

   - เต็นท์โคมทรงวงกลม  พร้อมระบบปรับอากาศ  ขนาดฐาน   
8 x 8 เมตร  จํานวน  1  หลัง 

   - เต็นท์กระโจมพร้อมระบบปรับอากาศ  ขนาด  5 x 5  เมตร  จํานวน  
1  หลัง 

   - เต็นท์สีขาว  สําหรับวางโมเดลตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน  ขนาด  
5 x 5  เมตร  จํานวน  1  หลัง 

   - เต็นท์สีขาว  ขนาด  2 x 2  เมตร  จํานวน  3  หลัง 
  4) ขอรับการสนับสนุนผ้าใบกันน้าํสําหรับคลุมจอการแสดง  ขนาดจอสูง   

9  เมตร 
23. สํานักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ 
1) แจ้งสื่อมวลชนให้ทราบและทาํการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสด็จ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภท  ในการจัดทําข่าว  ให้เป็นไป 

ด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย 
 

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


