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/รับเสด็จ/รับเสด็จ พอ.สว.2554/14

บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม  ท่ี /2560
เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

ลงวันท่ี กุมภาพันธ 2560
**********

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560
2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงใหกรมราชองครักษ

ทราบ
3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก

ทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ จังหวัด
ไดแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของสงผูแทนไปประจําแตละท่ีหมายกอนการ
เสด็จ 3 ชัว่โมง  เพ่ือประสานงานและประชุมซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติกอนการเสด็จ

4) ประสานจัดเจาหนาท่ี  จํานวน 4 นาย  และผูควบคุม  จํานวน 1 นาย
แตงกาย ชุดฝก  ปฏิบัติหนาท่ีเคลื่อนยายบันไดเทียบ ฮ.พระท่ีนั่ง
ณ  ท่ีหมายสนาม ฮ. โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม ในวันท่ี 28
กุมภาพันธ ๒๕60 พรอมเวลา 12.00 น.

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย
และจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวมทางแยก  เพ่ือถวายความปลอดภัย
ตามเสนทางเสด็จ

2) ประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33, ตํารวจภูธรภาค 5, กองบิน
41, ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3, ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33,
ตํารวจทางหลวง, ตํารวจสันติบาล  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในการ
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย

3) ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก ทุกท่ีหมาย

4) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝาฯ รถยนตพระท่ีนั่งทุกท่ีหมาย
5) ประสานจัดระเบียบของประชาชน  กลุมพลังมวลชนท่ีไปเฝาฯ

รับเสด็จทุกท่ีหมาย  ใหเรียบรอย
6) จัดสถานท่ีจอดรถยนตขบวนเสด็จทุกท่ีหมายและอ่ืน ๆ ตามแตจะ

พิจารณาเห็นสมควร
7) จัดเจาหนาท่ีตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกท่ีหมาย
8) จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนตพระท่ีนั่ง

ทุกท่ีหมาย
9) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝารถยนตพระท่ีนั่งและเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง

ทุกท่ีหมาย  โดยประสานงานกับเจาของพ้ืนท่ี

/10) จัดเตรียมแผนการ ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
10) จัดเตรียมแผนการปองกัน กลุมพลังมวลชนตางๆ ท่ีจะเขาไปกอกวนให

เกิดความวุนวายเสียหาย ไมใหเขาภายในท่ีประทับแรม และพ้ืนท่ี
โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม โดยเด็ดขาด

11) ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ เชน กระเปา หรือกลอง ท่ีไมมีเจาของบริเวณ
ภายในโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม

12) จัดเตรียมเสนทางเสด็จท่ีเปนเสนทางหลักและเสนทางสํารองจากกองบิน
41 ไปยังโรงแรมอิมพีเรียล แมปง และจากอําเภอดอยเตาไปยังโรงแรม
อิมพีเรียล แมปง (กรณีไมสามารถเสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่งได)
รวมท้ัง เสนทางไปยังท่ีหมายปลอดภัยใหเรียบรอย

3. ตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 และตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 33

1) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนท่ีเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย
2) ประสานจัดเจาหนาท่ีตํารวจไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.สวนแยก

ทุกท่ีหมาย
3) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษขอรับการ

สนับสนุนตรวจวัตถุระเบิด  ณ โรงเรียนดอยเตาวิทาคม, โรงแรม
อิมพีเรียล แมปง และทุกท่ีหมาย  โดยประสานงานกับเจาของพ้ืนท่ีและ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมในสวนท่ีเก่ียวของ

4) จัดเตรียมสถานท่ีจอด ฮ. ณ  สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวโรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม  ตําบลทาเดื่อ  อําเภอดอยเตา พรอมท้ัง  ประสาน
และอํานวยในการข้ึนลงของ ฮ. พระท่ีนั่ง  และรดน้ําบริเวณโดยรอบ
สนาม ฮ. เพ่ือปองกันฝุนละออง

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1) จัดรถยนตตํารวจทางหลวงนํารถยนตในขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย
โดยใหพรอมในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ทาอากาศยานเชียงใหม

2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนคณะสวนลวงหนาในวันท่ี 22 กุมภาพันธ
2560 พรอมเวลา 11.00 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3) จัดรถยนตตํารวจทางหลวงนําขบวนรถยนตพระท่ีนั่งเพ่ือซักซอมขบวน
ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.00 น. โดยประสานงาน
กับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4) จัดเตรียมเสนทางเสด็จฯ จากโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม ไปยังทาอากาศ
ยานเชียงใหม (กรณีไมสามารถเสด็จโดยเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่งได)

5) จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะสวนลวงหนา/หนวยแพทยพระราชทาน
ไปยังโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม  ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕60
ตามท่ีมีการประสาน

5. กลุมงานจราจร
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

1) จัดรถตํารวจจราจรนํารถยนตพระท่ีนั่งและรถยนตในขบวนเสด็จ
โดยขอใหพรอมกันในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 พรอมเวลา
14.00 น. ณ ทาอากาศยานเชียงใหม

/2) จัดเจาหนาท่ี ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
2) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ  ทางรวม  ทางแยก

ในการรักษาความปลอดภัย  ในระหวางวันท่ี 23 - 28 กุมภาพันธ
2560

6. กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจ
สันติบาล 1

1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
กลุมพลังมวลชน โดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

2) จัดเจาหนาท่ีประจํา  กอร.ถปภ.แตละท่ีหมาย โดยมณฑลทหารบกท่ี 33
จะประชุมเจาหนาท่ีประจํา  กอร.ถปภ.กอนการเสด็จ 3 ชั่วโมง
เพ่ือซักซอมแนวทางการปฏิบัติตอไป

3) ตรวจสอบการถวายฎีกาของประชาชนท่ีเฝาฯ รับเสด็จ ทุกท่ีหมาย
4) จัดเจาหนาท่ีตรวจกลองถายภาพของสื่อมวลชนทุกประเภท (มีบัตร

ท่ีไดรับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ) และตรวจสิ่งของท่ีทูลเกลาฯ
ถวายทุกชิ้นใหเรียบรอย สําหรับดอกไมงดดอกไมท่ีมีกลิ่นฉุน

5) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทําขาว
และควบคุมการแตงกายของสื่อมวลชน  ใหเรียบรอย

7. กองบิน 41 1) ขอเชิญผูบังคับการกองบิน 41 และคูสมรส  พรอมขาราชการทหาร
กองบิน 41 รวมเฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ณ ทาอากาศยานเชียงใหม
(พรอม  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41)

2) ขอเชิญผูบังคับการกองบิน 41 และคูสมรส  ไปเฝาฯ รับ-สงเสด็จ ในการ
เสด็จฯ โดย ฮ. พระท่ีนั่ง  ไปปฏิบัติพระกรณียกิจ  ณ  หมายตาง ๆ
ในวันท่ี 24, 26 และ 26 กุมภาพันธ ๒๕60 ณ  ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41

3) จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินพระท่ีนั่ง  พรอมจัดการถวายรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

4) จัดเตรียมสถานท่ีจอด ฮ. พระท่ีนั่ง และ ฮ.ในขบวนเสด็จ ในวันท่ี 24,
26 และ 28 กุมภาพันธ 2560 พรอมท้ัง  อํานวยความสะดวก
ใหกับขาราชการท่ีไปรับ-สงเสด็จ

5) จัดเตรียมบันไดสําหรับข้ึน-ลงเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง  โดยประสานงาน
กับกองการบินทหารเรือ  พรอมจัดเจาหนาท่ีเคลื่อนยาย  ท้ังนี้
ใหซักซอมการปฏิบัติใหเรียบรอย

6) จัดเตรียมหองรับรองท่ีประทับ (เตรียมสํารอง) พรอมท้ัง ทําความ
สะอาด  ตกแตง  และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีเทศบาลนคร
เชียงใหม  ท่ีเขาไปตกแตงสถานท่ี

/7) จัดเตรียมหอง ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
7) จัดเตรียมหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เพ่ือเตรียมเปน

สถานท่ีนั่งพักรอของขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ รับ-สงเสดจ็ พรอม
จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ําดื่มบริการ ในวันท่ี 24, 26 และ 28
กุมภาพันธ 2560 ตามแตจะเห็นสมควร

8) จัดทําความสะอาด  ตกแตง  อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ใหเรียบรอยสวยงาม

9) จัดรถบรรทุก 6 ลอ พรอมกําลังพล เพ่ือขนสัมภาระของคณะ
สวนลวงหนา ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ ๒๕60 ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และวันท่ี 25 กุมภาพันธ ๒๕60 ณ  โรงแรม
อิมพีเรียล แมปง (สําหรับเวลาจะประสานในโอกาสตอไป)

10) อํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีเทศบาลนครเชียงใหม  ท่ีเขาไปตกแตง
สถานท่ี ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 เชน การระบายผา
การตกแตงตนไมดอกไมประดับ การติดตั้งธงชาติ  และอ่ืน ๆ  เปนตน

11) จัดเจาหนาท่ีตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตพระท่ีนั่ง  ในวันท่ี 23
กุมภาพันธ 2560 พรอมเวลา 14.00 น. ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

12) จัดการถวายความปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41
8. คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) จัดเตรียมแพทย  พยาบาล  หองประทับ  หองฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุม

และอุปกรณทางการแพทย  ใหพรอม 24 ชั่วโมง  ตั้งแตวันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหมเปนตนไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร
ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  ในการจัดซอม
แผนทางการแพทยฉุกเฉิน

9. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดเตรียมรถพยาบาลพรอมอุปกรณการแพทย  พรอมแพทย  พยาบาล
ติดตามขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย โดยใหพรอมในวันท่ี 23 กุมภาพันธ
2560 เวลา 14.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) จัดรถพยาบาล  พรอมแพทย  พยาบาล  และอุปกรณการแพทย
ไปบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีเจ็บปวยบริเวณท่ีหมาย
ท่ีมีการเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560
พรอมเวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม

3) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและโรงพยาบาล
ดอยเตา ในการเตรียมแพทย  พยาบาล  หองฉุกเฉิน  โลหิต เซรุม
และอุปกรณการแพทยใหพรอม 24 ชั่วโมง ระหวางท่ีมีการเสด็จฯ
ในพ้ืนท่ี

4) จัดสงตารางแพทยตามขอ 1 และ 2 ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560

/5) ประสานอําเภอ ...



/รับเสด็จ/รับเสด็จ พอ.สว.2554/18

- 5 -

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
5) ประสานอําเภอดอยเตาและโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม  ในการเตรียมการ

รับเสด็จ  ณ  โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม ดังนี้
- จัดเตรียมการรับเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของ
- เชิญชวนและประชาสัมพันธใหอาสาสมัคร พอ.สว. ในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม เขารวมเฝาฯ รับเสด็จ
- แจงเชิญคณะกรรมการ, อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.

ท่ีจะเขารับพระราชทานของท่ีระลึก โดยใหมีการซักซอมการเขารับ
พระราชทานของท่ีระลึกใหเรียบรอย

- จัดท่ีนั่งของผูท่ีไดรับเชิญ ภายในท่ีประทับ 1 ตามความเหมาะสม
- จัดท่ีนั่งของอาสาสมัคร พอ.สว. และผูเก่ียวของ ภายในท่ีประทับ ๒

ใหเรียบรอย
- ประสานจัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย

(กอร.ถปภ.) สวนแยก ณ  โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม พรอมอุปกรณ
โตะ  เกาอ้ี  โทรศัพท  ใหเรียบรอย  พรอมบริการอาหารและ
เครื่องดื่มตามสมควร  โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33
และอําเภอดอยเตา

- จัดเจาหนาท่ีประสานงาน  จํานวน 1 คน  พรอมอุปกรณสื่อสาร
ไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ. โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม เพ่ือประชุม
และประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  โดยขอใหไปรายงานตัว
ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 เวลา 11.00 น. และสงชื่อ สกุล
โทรศัพทมือถือ ไปยังจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ
2560 ทางโทรสารหมายเลข 053-112707

- ประสานจัดท่ีตั้งของรถไฟฟาสํารอง  โดยประสานงานกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอ ประสานจัดท่ีตั้งรถดับเพลิง จํานวน 2 คัน
รถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ี  จํานวน 1 คัน  โดยมอบหมายให
เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมประสานรายละเอียด

- จัดเตรียมอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับผูมาปฏิบัติหนาท่ี
เตรียมงานในพ้ืนท่ีอําเภอดอยเตา ตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ
๒๕60 เปนตนไป จนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจ

- จัดเตรียมอาหารกลางวันจัดเลี้ยงเจาหนาท่ีสํานักพระราชวัง
เจาหนาท่ี กอร.ถปภ. ทหาร  ตํารวจ  ไฟฟา  รถดับเพลิง  ในวันท่ี
28 กุมภาพันธ 2560 ตามท่ีมีการประสาน

/- จัดเตรียมขาว ...
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- จัดเตรียมขาวกลอง  จํานวน 100 กลอง (ม้ือกลางวัน 50 กลอง

ม้ือเย็น 50 กลอง) ใหกับพนักงานขับรถยนตในขบวนเสด็จ
(รถยนตพระท่ีนั่ง  พระท่ีนั่งสํารอง รถยนตในขบวน  รถตํารวจ
ทางหลวง) โดยมอบใหนายศรัณย  สวัสดิพงษ โทรศัพท
08-1882-4452 (ผูควบคุมขบวนรถยนต) ในวันท่ี 28
กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา 1๒.00 น. และ 1๕.00 น.

- จัดเตรียมเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ  และเจาหนาท่ีผูควบคุม  ภายใน
ท่ีประทับ ๑ และ ๒ ใหเรียบรอย โดยใหจัดเตรียมโทรโขงเพ่ือสํารอง
ไวในกรณีฉุกเฉินดวย

- จัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผูตามเสด็จและผูท่ีไดรับเชิญ
ตามสมควร

- จัดทําเนื้อรองเพลง และซักซอมการรองเพลงใหเรียบรอย
- จัดทําปาย  โบว  หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ี  คณะกรรมการการ

อนุกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว. แพทย พยาบาล ท่ีปฏิบัติงาน
ทุกคน  เพ่ือใหการตรวจสอบดานการรักษาความปลอดภัยในการ
รับเสด็จ โดยสงตัวอยางให กอร.ถปภ ทราบเพ่ือเปนการ
ประสานงานดวย

- จัดท่ีนั่งใหกับผูดํารงตําแหนงเฝาฯ  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม  อธิบดีผูพิพากษาภาค 5 แมทัพภาคท่ี 3 และ
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ในท่ีประทับ 1

- ประสานมูลนิธิ พอ.สว. ในการจัดเตรียมของท่ีระลึกและสิ่งของ
พระราชทาน  ใหเรียบรอย

- จัดระเบียบการเขานั่งของอาสาสมัคร พอ.สว., การซักซอมการเขารับ
พระราชทานของท่ีระลึกและสิ่งของพระราชทาน , การจัดสถานท่ี
ฉายพระรูป, การจัดตกแตงสถานท่ี, การจัดวงดุริยางครับ-สงเสด็จ
(กรณีมีวงดุริยางค), การจัดเครื่องเสียงพรอมผูควบคุม, การตกแตง
ระบายผาใหสวยงาม, การจัดสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่ง, การจัด
สถานท่ีสําหรับผูไปรวมพิธี, การจัดการจราจรบริเวณภายในและ
โดยรอบโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม, การจัดเตรียมของพานและ
ซองเงินทูลเกลาฯ ถวาย, การจัดเตรียมคํากราบทูลถวายรายงาน,
และอ่ืน ๆ   ในสวนท่ีเก่ียวของ  ใหเรียบรอยกอนเสด็จถึง 3 ชั่วโมง

- จัดติดตั้งเตน็ท จํานวน 2 หลัง สําหรับเปนสถานท่ีจอดรถยนต
พระท่ีนั่งและพระท่ีนั่งสํารอง และจัดสถานท่ีสําหรับจอดรถยนต
ในขบวนเสด็จท่ีเหลือ

- ประสานจัดเตรียมหองสรงเคลื่อนท่ี พรอมอุปกรณในสวนท่ีเก่ียวของ

/- การจัดปูพรม ...
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- การจัดปูพรมรับเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของ โดยประสานงานกับสํานัก

พระราชวัง
- ประสานจัดหาเจาหนาท่ีในการติดตั้งทางลาดเทียบเฮลิคอปเตอร

พระท่ีนั่ง ท้ังนี้  ใหมีการซักซอมทําความเขาใจในการดําเนินการ
ใหเรียบรอย

- ประสานจัดสถานท่ีจอดรถสื่อสารดาวเทียมจากศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

- จัดเจาหนาท่ีพรอมอุปกรณในการคัดกรองผูปวยโรคไขหวัดใหญ
ท่ีจะเขาไปในท่ีประทับ 1 และ 2 โดยจัดใหมีจํานวนเจาหนาท่ี
และอุปกรณอยางเพียงพอ รวมท้ัง กําหนดมาตรการในการระบุตัว
ผูท่ีผานการคัดกรองแลว (สติ๊กเกอร  ตราประทับ ฯลฯ)

- จัดเตรียมธงชาติสําหรับแจกจายใหประชาชนท่ีมาเฝาฯ รับเสด็จ
- จัดบุคลากรและอาสาสมัคร พอ.สว. เขารวมปฏิบัติงาน

ในหนวยแพทยเคลื่อนท่ี ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม
- ออกแบบและผลิตนิทรรศการ พอ.สว. จังหวัดเชียงใหมท้ังหมด
- จัดแพทย พยาบาล และอุปกรณทางการแพทยใหบริการแก

ผูมารวมงาน
- จัดเตรียมพวงมาลัยขอพระกรสําหรับทูลเกลาฯ ถวาย

5) ประสานคณะอนุกรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ ในการจัดหาทุน
รับบริจาคเงินเพ่ือทูลเกลาฯ ถวาย โดยใหเรียบรอยกอนวันท่ี 27
กุมภาพันธ 2560

6) ประสานงานกับอําเภอดอยเตา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี  ในการจัดตกแตง ปรับปรุง
ถนนและเสนทางเสด็จ ใหเรียบรอยสวยงาม (งดการประดับธงชาติและ
ธงประจําพระองคตามเสนทางเสด็จ)

7) จัดรถยนตตู  จํานวน 4 คัน  สําหรับเปนรถหนวยแพทยพระราชทาน
พรอมติดปาย แพทย พรท. 1, 2, 3 ตามลําดับ  ท่ีบริเวณดานหนา
และหลังใหชัดเจน  โดยขอใหพรอมในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕60
เวลา 10.00 น. ณ โรงเรยีนดอยเตาวิทยาคม โดยประสานงานกับ
อําเภอดอยเตา ในการจัดเตรียม

8) จัดรถยนตตู  จํานวน 3 คัน  สําหรับเปนรถชุดตามเสด็จฯ พรอม
ติดปาย ตามเสด็จ 1, 2, 3 ตามลําดับ  บริเวณดานหนาและดานหลัง
ใหชัดเจน  โดยขอใหพรอมในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา
12.00 น. ณ  สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม
โดยประสานงานกับอําเภอดอยเตาในการจัดเตรียม

/9) จัดรถยนตตู ...
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9) จัดรถยนตตู  จํานวน 2 คัน  สําหรับเปนรถสวนลวงหนา  พรอม

ติดปาย สวนลวงหนาบริเวณดานหนาและหลังใหชัดเจน  โดยขอให
พรอมในวันท่ี 8 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ  สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม โดยประสานงานกับ
อําเภอดอยเตาในการจัดเตรียม

10. เทศบาลนครเชียงใหม 1) ตกแตงระบายผาและเปลี่ยนผาใหมท่ีซุมประตูทางเขา-ออก  ชองทางของ
ทาอากาศยานเชียงใหม โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 23
กุมภาพันธ 2560

2) จัดตกแตงระบายผา  ติดตั้งธงชาติ  ตกแตง  ดูแล  และเสริมตนไม
บริเวณดานหนา  ดานใน  ลานบิน  และภายในอาคารทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41

3) ตกแตงระบายผาอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ประดับธงชาติ
บริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ใหสวยงาม

4) จัดทําความสะอาด  ซอมแซมถนน  ลางถนนใหสะอาด  ปรับปรุง
ซอมแซม พรอมตกแตงไมดอกไมประดับ บริเวณถนนกําแพงดินและถนน
ท่ีเปนเสนทางเสด็จ ใหเรียบรอย (งดการติดตั้งธงชาติตามเสนทางเสด็จ)

5) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน  รถไฟฟาสองสวาง  จํานวน 1 คัน
และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน  พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ไปประจํา
ณ  โรงแรมอิมพีเรียลแมปง ในระหวางวันท่ี 23-28 กุมภาพันธ
2560 โดยใหพรอมในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 เวลา
12.00 น. และใหหัวหนาชดุไปรายงานตัวท่ี  กอร.ถปภ. สวนแยก
โรงแรมอิมพีเรียล แมปง

11. อําเภอเมืองเชียงใหม 1) มอบหมายนายอําเภอเมืองเชียงใหม เฝาฯ รับ-สงเสด็จ และอํานวย
เรียบรอย  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง

2) จัดปลัดอําเภอหรือเจาหนาท่ีปกครอง  พรอมอุปกรณสื่อสาร  ไปประจํา
กอร.ถปภ.สวนแยก โรงแรมอิมพีเรียล แมปง  ทุกวนั เพ่ือประสานงานกับ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยใหไปรายงานตัวตอ ผอ.กอร.ถปภ.
ในวันพุธท่ี 23 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น.

3) จัดขาราชการไปรวมเฝาฯ รับ-สงเสด็จ และอํานวยความสะดวก ในวันท่ี
23 และ 28 กุมภาพันธ 2560 พรอมกัน ณ  ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41

12. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1) ทําความสะอาด  ซอมแซมถนนท่ีชํารุด  ตัดหญา  เกาะกลางถนน  และ
ตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ

2) รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขต
ทางหลวงตามเสนทางเสด็จ

/13. ทาอากาศยาน ...
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13. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ  พรอมท้ัง  อํานวยความสะดวกในดาน

ตาง ๆ ใหพรอม
2) เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ตลอดระยะเวลาเสด็จ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
3) จัดเตรียมการดานการรักษาความปลอดภัย บริเวณหองรับรองพิเศษ

และในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม
4) จัดเตรียมหองรับรองพิเศษ  ทาอากาศยานเชียงใหม  สําหรับเปน

หองประทับรับรอง  ในวันท่ี 23 และ 28 กุมภาพันธ 2560
พรอมจัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีโรงแรม
ดิเอ็มเพรสท่ีนําดอกไมและอุปกรณหองสรงมาจัดในหองประทับรับรอง

5) จัดเตรียมหองสรงในบริเวณหองรับรองพิเศษ  ทําความสะอาดและ
จัดเตรียมอุปกรณใหเรียบรอย

6) จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับผูมาเฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยาน
เชียงใหม ในวันท่ี 23 และ 28 กุมภาพันธ 2560 พรอมท้ัง
จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก

7) จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกเจาหนาท่ีของโรงแรมดิเอ็มเพรส
ท่ีเขาไปตกแตงดอกไมสด  ณ  หองรับรองพิเศษ  ทาอากาศยาน
เชียงใหม  ในวันท่ี 23 และวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560

8) ขอเชิญทานและเจาหนาท่ี  เฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ในวันท่ี 23 และ 28
กุมภาพันธ 2560 ณ  ทาอากาศยานเชียงใหม แตงกาย เครื่องแบบ
ตามสังกัดไวทุกข

9) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยานเชียงใหมกับ
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม  ในกรณีตองนํารถยนตท่ีนั่งเขาออกบริเวณ
ทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานทหารกองบิน 41

10) อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ีสํานักพระราชวังและผูตามเสด็จ
ตามความเหมาะสม

11) ตรวจสอบความพรอมและความปลอดภัยของลิฟทใหพรอมใชงานและ
จัดเจาหนาท่ีขับลิฟทเปนการเฉพาะ

14. สถานีเชียงใหม  บริษัท
การบินไทย  จํากัด (มหาชน)

1) จัดเตรียมการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จในพ้ืนท่ี
ทาอากาศยานเชียงใหม

2) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
เครื่องบินพระท่ีนั่ง

3) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินใหกับเจาหนาท่ีและผูตามเสด็จ  กรณีเสด็จ
เครื่องบินบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน) พรอมอํานวย
ความสะดวกตามสมควร

/4) จัดรถบัสรับ- ...
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4) จัดรถบัสรับ-สงผูมาเขาเฝารับ-สงเสด็จฯ จากทาอากาศยานทหาร

กองบิน 41 - ทาอากาศยานเชียงใหม  ในวันท่ี 23 และ 28
กุมภาพันธ 2560

15. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไมตกแตงหองประทับรับรองพิเศษ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม
รวมท้ัง  จัดอุปกรณประจําหองสรงในหองรับรองท่ีประทับ  โดยขอให
ดําเนินการในวันท่ี 23 และ 28 กุมภาพันธ 2560 ตั้งแตเวลา
09.00 น. เปนตนไป  และขอใหประสานงานกับทาอากาศยาน
เชียงใหม

16. สวนบริการลูกคาจังหวัด
เชียงใหม  บริษัท  ทีโอที
จํากัด (มหาชน)

1) จัดติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร ณ  ท่ีหมาย  ดังนี้
(1) หองประทับรับรอง ชั้น 15 โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จํานวน

1 เลขหมาย  พรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ระหวางวันท่ี
23-28 กุมภาพันธ 2560 และขอเปดบริการทางไกลภายใน
ประเทศในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ตั้งแตเวลา 15.00 น.
เปนตนไป

(2) กอร.ถปภ. โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จํานวน 2 เลขหมาย  ระหวาง
วันท่ี 23-28 กุมภาพันธ 2560 และขอเปดบริการทางไกลภายใน
ประเทศ ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ตั้งแตเวลา 14.00 น.
เปนตนไป

(3) กอร.ถปภ. โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม จํานวน 2 เลขหมาย ในวันท่ี
28 กุมภาพันธ 2560 และขอเปดบริการทางไกลภายในประเทศ
ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป

ท้ังนี้  จังหวัดไดมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7 (เชียงใหม) เปนหนวยงานในการประสานการติดตั้ง

2) ขอยกเวนคาใชจายตามขอ 1) ในการดําเนินการตดิตั้งและขอยกเวน
คาใชบริการท้ังหมด  เพ่ือใหการจัดเตรียมการรับเสด็จเปนไปดวยความ
เรียบรอย

17. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)

1) ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร  ณ  กอร.ถปภ. มหาวิทยาลัย
แมโจ และโรงแรมอิมพีเรียล แมปง โดยประสานงานกับบริษัท  ทีโอที
จํากัด (มหาชน)

2) ดําเนินการติดตั้งใหเรียบรอยทุกท่ีหมายกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง
18. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1

(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม
1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจายกระแสไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉิน

รวมท้ัง ปองกันไฟฟาขัดของและจดัเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพ้ืนท่ี
ท่ีเสด็จ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อําเภอเมืองเชียงใหม

2) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจายกระแสไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉิน
รวมท้ัง ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพ้ืนท่ี
ท่ีเสด็จ ณ  โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม

/3) ใหหัวหนาชุด ...
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3) ใหหัวหนาชุดท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีไปรายงานตัวประจํา  ณ กอร.ถปภ.

ตามขอ 1) และ 2) กอนเสด็จ 3 ชัว่โมง เพ่ือประชุมและประสาน
การปฏิบัติงานตอไป โดยสงรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือไปยัง
จังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560

19. โรงแรมอิมพีเรียล แมปง 1) จัดตกแตงหองประทับรับรอง  หองสรง  พรอมอุปกรณในหองประทับ
ใหเรียบรอย

2) จัดเตรียมหองพักใหกับผูตามเสด็จ  ตามท่ีกองงานในพระองคฯ
ประสานไว

3) ขอความอนุเคราะหน้ําดื่ม  ชา  กาแฟ ใหกับเจาหนาท่ี  พนักงาน
ขับรถยนต  เจาหนาท่ีตํารวจ  เจาหนาท่ีทหาร  แพทย  พยาบาล
เจาหนาท่ีไฟฟา  และเจาหนาท่ีดับเพลิง  ตามแตจะเห็นสมควร

4) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง พรอมเครื่องดื่มบริการบริการ
ตามสมควร พรอมจัดเจาหนาท่ีของโรงแรมฯ  จํานวน 1 คน ประจํา
ณ กอร.ถปภ. เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปนการประสานงานในสวนท่ี
เก่ียวของ

5) ขอเรียนเชิญเจาของโรงแรมฯ เฝาฯ รับ-สงเสด็จทุกครั้ง  ณ  บริเวณ
รถยนตท่ีนั่งจอดหนาโรงแรมฯ

6) ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท
ในหองประทับ  จํานวน 1 เลขหมาย  สําหรับเชื่อมตออินเตอรเน็ต
และท่ีตั้ง  กอร.ถปภ. จํานวน 2 เลขหมาย  รวม 3 เลขหมาย
(จังหวัดไดแจงบริษัท  ทีโอที  จํากัด (มหาชน) ไวเรียบรอยแลว)

7) จัดสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จ  สถานท่ีจอดรถยนตของ
รถดับเพลิง  รถไฟฟาสํารอง  รถไฟฟาสองสวาง  และรถกูภัย
เพ่ือเตรียมความพรอม  ใหเรียบรอย

8) ประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม เพ่ือปองกัน
ไฟฟาขัดของ  ในระหวางการประทับ  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง
(จังหวัดไดแจงไวเรียบรอยแลว)

20. อําเภอดอยเตา 1) จัดเตรียมการรับเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของ โดยประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

2) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม โดยประสานการจัดตั้งกับมณฑล
ทหารบกท่ี 33 พรอมบริการอาหารวางและเครื่องดื่มตามแต
จะเห็นสมควร

/3) จัดปลัดอําเภอ ...
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3) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน 1 คน  พรอมอุปกรณสื่อสาร  ไปประจํา

ณ  กอร.ถปภ. โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม โดยขอใหรายงานตัวในเวลา
11.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.กปภ.
และใหสงชื่อ-สกุล โทรศัพทมือถือ ไปยังจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี
20 กุมภาพันธ 2560 ทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2707

4) จัดเตรียมสถานท่ีในรับเสด็จ  ไดแก การพ้ืนท่ีและจัดสถานท่ี
ใหประชาชนท่ัวไปเฝาฯ รับเสด็จ จัดติดตั้งเต็นท, ติดตั้งเกาอ้ีนวม,
ปูเสื่อสีแดง, จัดโตะสําหรับลงทะเบียน, จัดจุดใหบริการน้ําดื่ม จํานวน
4 จุด โดยรอบบริเวณงาน, ฉีดพนน้ําเพ่ือลดปริมาณฝุนในพ้ืนท่ี
โดยรอบ ฯลฯ โดยประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

5) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการติดตั้งเต็นทพลับพลา
ท่ีประทับ 1 เต็นทสําหรับประชาชนท่ีมาเฝาฯ รับเสด็จ  และเต็นท
ถวายรายงานหนวยแพทยฯ บริเวณหนาท่ีประทับ 2 พรอมระบาย
ใหเรียบรอยสวยงาม

6) ติดตั้งฉากหลังท่ีประทับ 1 และ 2 ใหเรียบรอยสวยงาม
7) จัดเกาอ้ีบุนวม  พรอมผาคลุมเกาอ้ีสีขาว  จํานวน 100 ตัว
8) จัดเตรียมสถานท่ีตั้งหนวยแพทยเคลื่อนท่ี  พรอมตกแตงผารอบโดม
9) จัดตกแตงดอกไมสดภายในพลับพลาท่ีประทับ 1 และรถสรง  และ

ตกแตงดอกไมกระถาง  รอบบริเวณงาน
10) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ในการจัดรถดับเพลิง

จํานวน 2 คัน  พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ โรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕60 พรอมเวลา
10.00 น.

11) จัดเตรียมเครื่องเสียงสําหรับประชาสัมพันธรอบบริเวณและเครื่องเสียง
สําหรับท่ีประทับ 1 และ 2

12) ประสานโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม ในการจัดนักเรียนชาย  จํานวน
6 คน   นักเรียนหญิง  จํานวน 6 คน  นักเรียนอนุบาลชาย  จํานวน
1 คน  และนักเรียนอนุบาลหญิง  จํานวน 1 คน  ไปเฝาฯ รับเสด็จ
เพ่ือเปนตัวแทนนักเรียนเขารับพระราชทานอุปกรณการเรียน  ในวันท่ี
28 กุมภาพันธ ๒๕60 พรอมเวลา 13.00 น.

13) จัดคนชราชาย  จํานวน 10 คน  และคนชราหญิง  จํานวน 10 คน
(อายุ 60 ป ข้ึนไป) ไปเฝาฯ รับเสด็จ  เพ่ือเปนตัวแทนเขารับ
พระราชทานเครื่องนุมหม  ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕60 พรอม
เวลา 13.00 น.

/14) จัดเจาหนาท่ี ...
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14) จัดเจาหนาท่ีสมาชิกอาสารักษาดินแดน รวมจัดระเบียบมวลชนท่ีไปเฝาฯ

รับเสด็จ
15) ประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดอยเตา ในการปองกัน

ไฟฟาขัดของ  ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม และจัดสถานท่ีสําหรับ
จอดรถไฟฟาสํารองฉุกเฉิน

16) ประสานจัดสถานท่ีตั้งรถสื่อสารดาวเทียมจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

17) ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนในพ้ืนท่ีไปเฝาฯ รับเสด็จ พรอมท้ัง
จัดทําปายประชาสัมพันธและปายบอกทางเขาพ้ืนท่ีจัดงาน

18) ประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี  ในการจัดตกแตง
ปรับปรุง  ถนนและเสนทางเสด็จ ใหเรียบรอยสวยงาม (งดการประดับ
ธงชาติตามเสนทางเสด็จ)

19) ประชาสัมพันธใหแกประชาชนโดยท่ัวไป ใหงดการเผาขยะ เผาเศษ
ก่ิงไมใบหญา  เผาปาเพ่ือหาของปา หรือการดําเนินการใดๆ ท่ีจะสงผล
ใหเกิดหมอกควันไฟ ในหวงระยะเวลาดังกลาว

20) จัดเตรียมสถานท่ีจอด ฮ.พระท่ีนั่ง  และขบวน ฮ. ตามเสด็จ
โดยประสานกับตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจดัเตรียม  พรอม
จัดรดน้ําบริเวณสนาม ฮ. และบริเวณโดยรอบ เพ่ือปองกันฝุนละออง

21) จัดพัดลมไอน้ํา จํานวน 20 เครื่อง ไปติดตั้งเพ่ือใหบริการแก
ขาราชกรชั้นผูใหญ, อาสาสมัคร พอ.สว. ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
ท่ีมาเฝาฯ รับเสด็จ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕60 ณ โรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม โดยขอใหติดตั้งพรอมใชงานกอนเวลา 10.00 น.
และจัดเจาหนาท่ีประจําตลอดเวลาท่ีมีการเสด็จ

21. การประปาสวนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)

1) จัดระบบน้ําประปา  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง โดยประสานงานกับ
เจาของสถานท่ีใหเรียบรอย

2) จัดระบบแรงดันน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพเปนกรณีพิเศษ  ณ  บริเวณ
โรงแรมอิมพีเรียล แมปง ในระหวางวันท่ี 23-28 กุมภาพันธ 2560

22. คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ประสานจัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาลสัตวเล็ก พรอม
สัตวแพทยอยูประจําหองฉุกเฉิน  เลือด และอุปกรณทางการแพทย
ใหพรอมตลอดชวงระยะเวลาท่ีเสด็จถึงจังหวัดเชียงใหมเปนตนไปจนกวา
จะเสด็จกลับ  ณ  โรงพยาบาลสัตวเล็ก  โดยขอใหสงรายชื่อสัตวแพทย
หมายเลขโทรศัพทมือถือ  ประจําทุกวัน  ใหจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี
20 กุมภาพันธ 2560

/23. คณะทันตแพทย ...
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23. คณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ขอประสานจัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาลทันตกรรม พรอม

ทันตแพทย  พยาบาล อยูประจํา หองฉุกเฉิน  รวมท้ังอุปกรณทางการ
แพทย ใหพรอมตลอดชวงระยะเวลาท่ีเสด็จถึงจังหวัดเชียงใหมเปนตนไป
จนกวาจะเสด็จกลับ  ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยขอใหสงรายชื่อทันตแพทย พยาบาล  หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ประจําทุกวัน  ใหจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560

24. สํานักงานประชาสมัพันธ
จังหวัดเชียงใหม

1) แจงสื่อมวลชนใหทราบและทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับการเสด็จ
ในสวนท่ีเก่ียวของ

2) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภท  ในการจัดทําขาว  ใหเปนไป
ดวยความเหมาะสมเรียบรอย

25. สํานักงานชลประทานท่ี 1 1) จัดสถานท่ีประทับแรมใหพรอมตลอดเวลา (กรณีเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ประทับแรม)

2) จัดท่ีพักใหกับเจาหนาท่ีกองพระราชพิธี/มหาดไทย/เจาหนาท่ีในขบวน
เสด็จ  และอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับการประสาน

3) จัดอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาท่ีท่ีพักในสํานักงานชลประทาน
ท่ี 1 ใหเพียงพอและเหมาะสม

4) ใหการสนับสนุนรถยนต/เจาหนาท่ี  เม่ือไดรับการประสานงาน
5) อํานวยความสะดวกดานอ่ืน ๆ  ตามเหมาะสม

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน
อยางใกลชิด (นางสุนทรี  อินตา รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการกลุมงานอํานวยการ  โทรศัพท
08-1883-9977 หรือนายธีรวุฒิ  แกวฟอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  โทรศัพท 08-1020-6266)
ท้ังนี้  หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหา
โดยดวน ตอไป

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


