เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
บัญชีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ/อําเภอ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมงานประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่
ที่
งาน
1. งานการอํานวยการ
1.1 การจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ/
การทําบรรยายสรุปข้อเสนอแนว
ทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
1.2 การอํานวยการและการ
ประสานงานทั่วไป
1.3 การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกนายกรัฐมนตรี
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน
41

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน

ผู้รบั ผิดชอบ

- นายนาวิน สินธุสอาด
1) ดําเนินการจัดทําข้อเสนอจัดทําแผนโครงการ และ
ประมาณพร้อมรายละเอียดในการนําเสนอคณะรัฐมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
1) ดําเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรี
2) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
1) จัดเตรียมยานพาหนะ รับ - ส่ง นายกรัฐมนตรีและ
ผู้ติดตาม
2) ประสานจัดเตรียมที่พักรับรองให้กับนายกรัฐมนตรีและ
ผู้ติดตาม
3) ประสานจัดรถนําขบวนและจัดตํารวจรักษาความปลอดภัย
ตามหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่
4) จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษ สําหรับรับรองนายกรัฐมนตรี
และคณะ
5) จัดเตรียมกองเกียรติยศ ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (ถ้ามี)
6) จัดเตรียมของฝากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบิน

- นายนาวิน สินธุสอาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ/การประสานงาน
- กลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ
- สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
- กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ

- กลุม่ งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ
ทุกท่าน
- ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 33
- ผู้บังคับการกองบิน 41

/7) ประสานรายละเอียดกับ ...

-2ที่

งาน
1.4 การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกคณะรัฐมนตรี
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
7) ประสานรายละเอียดกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1) จัดเตรียมยานพาหนะ รับ - ส่ง คณะรัฐมนตรี ผู้ติดตาม
และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
2) ประสานจัดเตรียมที่พักรับรองให้กับคณะรัฐมนตรี
ผู้ติดตาม และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
3) ประสานจัดรถนําขบวนและจัดตํารวจรักษาความปลอดภัย
ตามหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่
4) ต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะรัฐมนตรีและ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ในการเดินทางโดยเครื่องบิน
(เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ - เชียงใหม่)
5) จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษ สําหรับรับรองคณะและ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
- จัดเตรียมของที่ระลึกให้กับคณะรัฐมนตรีในวันประชุม

1.5 การเตรียมความพร้อมในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
2. งานการจัดยานพาหนะขนส่ง
2.1 การจัดเตรียมยานพาหนะรับ - ส่ง 1) จัดเตรียมรถยนต์ตู้ปรับอากาศสําหรับรับรอง
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
2) จัดเตรียมรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สําหรับคณะรักษาความ
ปลอดภัย
3) จัดเตรียมรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ในขบวน

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- กลุม่ งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
ทุกท่าน
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ
- ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
- ผู้จัดการสถานีเชียงใหม่ บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ผู้จัดการสายการบินต่าง ๆ

- พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
- นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

- กลุม่ งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ (นายธีรวุฒิฯ/นายศรัณย์)

/2.2 การจัดเตรียม ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/2

-3ที่

งาน
รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
2.2 การจัดเตรียมยานพาหนะรับ - ส่ง 1) จัดเตรียมรถบัสปรับอากาศสําหรับคณะรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ติดตาม (ถ้าต้องการ)
2) จัดเตรียมรถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP สําหรับรับรอง
แต่ละกระทรวงและสื่อมวลชน
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ละกระทรวงและ
ส่วนกลาง
ผู้ติดตาม พร้อมจัดทํารายชื่อคนขับรถยนต์และหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์
3) จัดเตรียมรถยนต์ตู้ปรับอากาศ/รถยนต์ สําหรับรับรอง
คณะสื่อมวลชน
4) จัดเตรียมรถยนต์ตู้ปรับอากาศจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแจ้งรายละเอียด
ยี่หอ้ รถ ชื่อ-สกุลคนขับและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(ตามแบบฟอร์มที่แนบ) ส่งให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2558
5) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
2.3 การจัดเตรียมยานพาหนะรับ – ส่ง 1) จัดเตรียมรถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP สําหรับรับรอง
รัฐมนตรี ผู้บริหารของกระทรวง และผู้ติดตาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2) จัดเจ้าหน้าที่ประสานในการจัดยานพาหนะรับ-ส่ง
และผู้บริหารของกระทรวง
3) จัดเจ้าหน้าที่ประสานกลุ่มงานอํานวยการ สํานักงาน
มหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม่
2.4 การจัดเตรียมพาหนะเดินทาง
1) จัดเตรียมและประสานจัดตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการ
โดยเครื่องบิน (การบินไทย)
สับเปลี่ยนเที่ยวบินของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นใหญ่
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
และผู้ติดตาม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม
2558

ผู้รบั ผิดชอบ
- นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้แทน
กระทรวงทุกกระทรวง รวมทั้ง
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงนั้น ๆ

หมายเหตุ/การประสานงาน
- กลุม่ งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ
(นายธีรวุฒิฯ/นายศรัณย์)

- ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ทุกท่าน
- ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

- ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) - กลุม่ งานอํานวยการและกลุม่ งาน
สถานีเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/2) จัดเจ้าหน้าที่ ...

lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/3

-4ที่

งาน

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
ผู้รบั ผิดชอบ
2) จัดเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จํากัด ไปประจํา
ณ สถานที่พักคณะรัฐมนตรีและสถานที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558
3) ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
โดยเครื่องบินการบินไทยของคณะรัฐมนตรีและ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4) ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1) จัดเตรียมสถานที่พักแรมตามจํานวนที่สํานักเลขาธิการ - นายชนะ แพ่งพิบูลย์
3. งานเตรียมสถานทีพ่ กั แรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรีประสาน
การจัดเตรียมสถานที่พักคณะรัฐมนตรี/
- ผู้จัดการทัว่ ไป โรงแรมกรีนเลค
2) จัดเตรียมสถานที่พักแรมของคณะผู้ติดตามและ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกกระทรวง
สื่อมวลชนตามที่ได้รับการประสาน
สื่อมวลชน และผู้ติดตาม
รีสอร์ท และโรงแรมต่าง ๆ
3) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักที่เกี่ยวข้อง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักโฆษกรัฐบาล
4. งานการประชาสัมพันธ์
- ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์
1) จัดประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปในภาพรวมทั้งหมด
การประชาสัมพันธ์การประชุม
เขต 3
2) จัดสถานทีก่ ารแถลงข่าวรายงานผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีและแถลงข่าวของ
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
3) ประสานจัดการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และสถานีวิทยุ
4) ประสานงานกับสื่อมวลชนทุกประเภท
5) ประสานจัดสื่อมวลชนไปทําข่าวประชาสัมพันธ์
การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ/การประสานงาน

- ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
(จ่าจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการ
ในสังกัด)

- สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ
ข้าราชการในสังกัด
- สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่และข้าราชการในสังกัด

/6) ประสานจัดห้อง ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/4

-5ที่

งาน

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
6) ประสานจัดห้องปฏิบัติ (ทํางาน) ของสํานักโฆษกรัฐบาล
ห้องสื่อมวลชน ห้องแถลงข่าว และห้องอํานวยการ
ถ่ายทอดสด พร้อมอํานวยความสะดวกและจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์
7) ประสานงานกับโฆษกรัฐบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
8) อํานวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทุกประเภท

5. งานจัดเลี้ยงรับรอง
5.1 การจัดเลีย้ งรับรองคณะรัฐมนตรี 1) จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่จัดเลี้ยงรับรอง
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
คณะรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 29 มิถุนายน
คณะสื่อมวลชน ภาคเอกชน และ
2558 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท
ผู้ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 29 มิถุนายน 2) จัดเครื่องเสียง, ดนตรี, ไฟฟ้า, แสงสว่าง ในงานจัดเลี้ยง
รับรอง
2558
3) จัดการแสดงต่าง ๆ เช่น ดนตรี ซอ เป็นต้น ในงาน
เลี้ยงรับรอง และพิธีกร
4) จัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง รวมทั้งการจัดที่น่งั
ของคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
5) การเชิญผู้ไปร่วมงานเลี้ยงรับรองในส่วนของจังหวัด
เชียงใหม่ดําเนินการโดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
6) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) การจัดเตรียมเครื่องแต่งกายสําหรับคณะรัฐมนตรีและ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

- กลุม่ งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
- นายชนะ แพ่งพิบูลย์
เชียงใหม่ (นางสุนทรี อินตา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 - กลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์
เขต 3
- ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมกรีนเลค
รีสอร์ท
- ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ (ตรวจคุณภาพอาหาร)

/8) จัดกาดหมั้ว ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/5

-6ที่

งาน

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
8) จัดกาดหมั้ว สําหรับคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
9) การจัดดนตรีบรรเลงในระหว่างรับประทานอาหาร
5.2 การจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน 1) จัดเตรียมสถานที่เลี้ยงรับรองอาหารกลางวันคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ในการประชุม
สื่อมวลชน ผูต้ ิดตาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2) จัดตกแต่งสถานที่ที่จัดเลี้ยงรับรอง
3) ประสานจัดที่นั่งของคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้น
2558
ผู้ใหญ่/ จัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรี
และผู้เกี่ยวข้อง
4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6. งานเตรียมสถานทีป่ ระชุม
1) จัดสถานทีป่ ระชุม ห้องประชุม จัดโต๊ะ, เก้าอี้, สําหรับการ
6.1 การจัดเตรียมสถานที่ประชุม
ประชุมคณะรัฐมนตรีและผู้ทรี่ ับเชิญเข้าร่วมประชุม
คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30
มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม ให้เรียบร้อย
2) ประสานจัดตกแต่งห้องประชุม/การจัดที่นั่งของ
และแสดงสินค้านานาชาติ
ผู้เข้าประชุมทั้งหมด
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
3) จัดเตรียมความเรียบร้อยของเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า
พระชนมพรรษา
แสงสว่าง ในห้องประชุม
4) จัดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไมค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
เครื่องเสียง ให้เรียบร้อย
5) จัดเตรียมห้องทํางานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6) ประสานจัดเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัย สถานที่
ประชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

- นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- กลุม่ งานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มงานและ
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงค- นางสุนทรี อินตา)
นคร (องค์การมหาชน)

- นายนาวิน สินธุสอาด
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ - สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
- ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

/7) ประสานงานกับ ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/6

-7ที่

งาน

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
7) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดเตรียม
ปฏิบัติการห้องทํางาน ห้องเทคนิค
8) จัดเตรียมห้องพักของสื่อมวลชน, ห้อง Press Center,
ห้องแถลงข่าว พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร ให้เรียบร้อย
โดยประสานงานกับสํานักโฆษกรัฐบาลและสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
9) จัดเตรียมห้องน้ํา ห้องสุขา สําหรับคณะรัฐมนตรี บริเวณ
สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล
ทําความสะอาด ตลอดเวลาระหว่างประชุม
10) จัดเตรียมสถานที่พักรอให้กับผู้ติดตามนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี และผูม้ าชี้แจงคณะรัฐมนตรี
11) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน อาทิ กระดาษ สมุด
ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ สําหรับ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้เรียบร้อย

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

/7. การเยี่ยมชมสถานที่ ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/7

-8ที่
งาน
7. การเยี่ยมชมสถานที่
- ตลาดนัดเพื่อสนับสนุนการเกษตร
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน

1) ประสานกลุ่มเกษตรกร กลุม่ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มโอทอป
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมออกร้านตลาดนัด
เพื่อสนับสนุนการเกษตร ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่
2) จัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดตลาดนัดเพื่อสนับสนุน
การเกษตร ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมทั้ง จัดทําผังร้านค้า การเข้า-ออกตลาด เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อยสวยงามและสะดวกในการเดินซื้อสินค้า
3) จัดตั้งกองอํานวยการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจํา
เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
4) จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจร
5) การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าบริเวณตลาดนัด
8. การจัดนิทรรศการ
1) จัดเตรียมสถานที่ต้งั นิทรรศการ รูปแบบ กําหนดเรื่อง
การจัดนิทรรศการเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
ที่จะแสดงนิทรรศการ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
ได้ชม
2) จัดแสดงนิทรรศการโดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้าประตูท่าแพ
ไปจนถึงภายในอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28
มิถุนายน 2558
3) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแสดงนิทรรศการ เพือ่ ให้ข้อมูล
กรณีที่มีการซักถาม จนเสร็จสิ้นภารกิจ

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

- สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- นายนาวิน สินธุสอาด
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
- พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
- เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ 2
- นายนาวิน สินธุสอาด
- กลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ
- หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ - สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

/9. งานรักษาความ ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/8

-9ที่
งาน
9. งานรักษาความปลอดภัย
9.1 การรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
1) การจัดทําแผนและอํานวยความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ในการเดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัด
2) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี ณ สถานที่พักแรมและสถานที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี
3) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ทุกที่หมาย
4) ประสานจัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีทุกท่านและทุกที่หมายในพืน้ ที่จังหวัด
เชียงใหม่
5) จัดเตรียมด้านการจราจรตามเส้นทางในการเดินทางของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทกุ ท่าน
6) จัดเครื่องตรวจรักษาความปลอดภัย ณ ประตูห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
7) จัดตั้งกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่
ประชุม/สถานที่พัก/สถานที่จดั เลี้ยงรัฐมนตรีทุกแห่ง
8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

- นายชนะ แพ่งพิบูลย์
- ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่และ
- ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ข้าราชการในสังกัด)
- ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
- สารวัตรกองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1
- สารวัตรกองกํากับการ 4
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
- ผู้กํากับการกลุ่มงานจราจร
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
- สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 4
กองบังคับการ 5
- ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

/9.2 การควบคุมกลุ่ม ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/9

- 10 ที่

งาน
9.2 การควบคุมดูแลกลุ่มพลังมวลชน
ที่มาชุมนุมเรียกร้อง

9.3 การจัดรถดับเพลิง รถไฟฟ้า
แสงสว่าง และหน่วยกู้ภัย

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
1) การประสานหาข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา
2) การวางแผนและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3) จัดควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกแก่กลุ่มพลัง
มวลชนที่เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี
4) ดําเนินการต่อรองเจรจากับกลุ่มพลังมวลชนที่มาชุมนุม
เรียกร้อง
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6) ประสานงานกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
7) จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไปประจํา
ณ บริเวณทางเข้าประตู 5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
1) จัดเตรียมรถดับเพลิง รถน้ํา และหน่วยกู้ภัย ไปประจํา
ณ สถานที่พักของคณะรัฐมนตรีและสถานทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรี ตลอดเวลา
2) จัดเตรียมรถไฟฟ้าแสงสว่างและรถสุขาเคลื่อนที่ไปประจํา
ณ สถานที่พักคณะรัฐมนตรี และสถานทีจ่ ัดงานเลี้ยง
รับรองรัฐมนตรี
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ให้พร้อมตลอดเวลา ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558
เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันที

ผู้รบั ผิดชอบ
หมายเหตุ/การประสานงาน
- ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่และข้าราชการ
- นายชนะ แพ่งพิบูลย์
ในสังกัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
- นายอําเภอทุกอําเภอ
- หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

- นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
- นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
- นายกเทศมนตรีเมืองและนายกเทศมนตรีตําบลในอําเภอเมือง
เชียงใหม่

- สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
- สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

/4) ประสานงานกับ ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/10

- 11 ที่

งาน
9.4 การรักษาพยาบาลนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
4) ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) การจัดเตรียมและจัดอํานวยการรักษาพยาบาล
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) ประสานจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาลพร้อม
อุปกรณ์ไปประจํา ณ สถานที่พักแรมและสถานที่ประชุม
ของคณะรัฐมนตรี
3) ประสานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,
โรงพยาบาลนครพิงค์ ให้จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา
ในการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้รบั ผิดชอบ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่
- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

หมายเหตุ/การประสานงาน
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10. งานสาธารณูปโภค
- ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กลุม่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
10.1 การควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและ 1) ควบคุมดูแลระบบการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมทั้งหมด
2) จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าสํารอง เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ
การจัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้า
ณ สถานที่พักคณะรัฐมนตรี สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง - ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ขัดข้อง
และสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จังหวัดเชียงใหม่ท่ี 2
3) จัดเจ้าหน้าที่ประจํากองอํานวยการ จัดการประชุม
เพื่อประสานในการจัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
4) ตรวจสอบและป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่อําเภอ
ที่คณะรัฐมนตรีลงปฏิบัติงานในพื้นที่
5) ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ทุกแห่ง พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่ประจําสถานที่พัก/สถานที่ประชุม/สถานที่
จัดงานเลี้ยง ของคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 29-30
มิถุนายน 2558
/10.2 การควบคุมดูแล ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/11

- 12 ที่

งาน
รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
10.2 การควบคุมดูแลระบบประปาและ 1) ควบคุมดูแลระบบประปาในภาพรวมทั้งหมด
การเตรียมการป้องกันระบบประปา 2) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาน้ําประปาขัดข้อง
ขัดข้อง
ณ สถานที่พัก/สถานที่จัดเลีย้ ง/สถานที่ประชุมของ
คณะรัฐมนตรี
3) ตรวจสอบและป้องกันระบบประปาขัดข้องในพื้นที่
4) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
10.3 การจัดเตรียมระบบสื่อสารด้าน 1) จัดติดตั้งโทรศัพท์ โทรสาร ประจํากองอํานวยการ
โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต
ณ สถานที่พักคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 เลขหมาย
2) จัดติดตั้งโทรศัพท์ โทรสาร ประจํากองอํานวยการ
จัดการประชุม ณ สถานที่จดั ประชุมคณะรัฐมนตรี
จํานวน
5 เลขหมาย
- โทรศัพท์
2 เลขหมาย
- โทรสาร
1 เลขหมาย
- โทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 2 เลขหมาย
3) จัดติดตั้งโทรศัพท์ โทรสารประจํา กอ.รปภ.
ณ สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เลขหมาย
4) จัดติดตั้งโทรศัพท์ประจําห้องผู้สื่อข่าว ห้องแถลงข่าว
และห้องถ่ายทอดสด ณ สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จํานวน 15 เลขหมาย
- โทรศัพท์
8 เลขหมาย
- โทรสาร
5 เลขหมาย
- โทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 5 เลขหมาย

ผู้รบั ผิดชอบ
หมายเหตุ/การประสานงาน
- ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาค - หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ
เขต 9
- ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
ข้าราชการในสักงัด
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
- ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัด - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) และ
เชียงใหม่ บริษทั ทีโอที จํากัด
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
(มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าเชียงใหม่ - กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศและการ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด
สื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(มหาชน)
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
- ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
- บริษัท เอไอเอส จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
- บริษัท ดีแทค จํากัด (มหาชน)

/5) การติดตั้งโทรศัพท์ ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/12

- 13 ที่

งาน

10.4 การจัดเตรียมระบบด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม

10.5 การจัดติดตั้งรถยนต์สื่อสาร
ดาวเทียมเคลื่อนที่ ณ สถานที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
5) การติดตั้งโทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต ตามข้อ
1) - 4) ดําเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 29
มิถุนายน 2558 และประสานงานกับผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม่) โดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการติดตั้งและ
ค่าบริการทั้งหมด และขอเปิดทางไกลภายในประเทศ
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558
6) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน)
1) จัดเตรียมระบบการสื่อสารด้านโทรคมนาคมในภาพรวม
ทั้งหมด
2) จัดสนับสนุนระบบการสื่อสารด้านวิทยุสื่อสาร จํานวน
10 เครื่อง
3) จัดสนับสนุนเครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในภารกิจการประชุม
คณะรัฐมนตรี
4) ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7 เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) จัดติดตั้งโทรศัพท์ โทรสาร ในเครือข่ายมหาดไทย
ณ สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
2) จัดติดตั้งโทรศัพท์/โทรสารในเครือข่ายมหาดไทย
ณ สถานที่พักคณะรัฐมนตรี

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

- ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าเชียงใหม่ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) และ
(มหาชน)
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
- ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัด - กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จํากัด
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
(มหาชน)

- ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม่)

- เจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม่)
/3) จัดติดตั้งรถยนต์ ...

lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/13

- 14 ที่

งาน

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
ผู้รบั ผิดชอบ
3) จัดติดตั้งรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ประจํา
ณ สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4) จัดติดตั้งโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ประจําห้อง
สื่อมวลชนและห้องต่าง ๆ ณ สถานที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี
5) ประสานงานกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), บริษัท
กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.6 การจัดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 1) จัดติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมใช้งานอินเตอร์เน็ต - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และอินเตอร์เน็ต ในการประชุม
จํานวน 36 ชุด แบ่งเป็นติดตั้ง ณ ห้องทํางานสํานัก เชียงใหม่
คณะรัฐมนตรี
โฆษก (ห้องทองกวาว) จํานวน 6 เครื่อง และติดตั้ง
ห้องทํางานสื่อมวลชนส่วนกลาง (ห้องกระจกตรง
บันไดเลื่อนขึ้นชั้น 2) จํานวน 30 เครื่อง
2) ติดตั้งเครื่องพิมพ์ (ขาว-ดํา) จํานวน 3 เครื่อง
(ห้องทํางานสื่อมวลชนส่วนกลาง จํานวน 2 เครื่อง
ห้องทํางานสํานักโฆษกรัฐบาล จํานวน 1 เครื่อง)
3) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง และ
เครื่องพิมพ์ (ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง
ณ กองอํานวยการสถานที่พักคณะรัฐมนตรี
โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท
4) ดําเนินการติดตั้งตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ให้เรียบร้อย
5) ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 เชียงใหม่ และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ/การประสานงาน

- สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
- กลุม่ งานข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

/11. งานการพัฒนา ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/14

- 15 ที่
งาน
11. งานการพัฒนาปรับปรุงความสะอาด
เมืองและจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาล

11. งานการปรับตกแต่งภูมทิ ศั น์ตาม
เส้นทางถนนสายสําคัญในเขต
ทางหลวงและเขตทางหลวงชนบท

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
1) ทําความสะอาดและปรับปรุงซ่อมแซมถนน ที่เป็นเส้นทาง
ที่คณะรัฐมนตรีเดินทางผ่าน
2) ประดับตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ ตามถนนสายสําคัญ ๆ
ให้สวยงาม
3) จัดประดับตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ ตามถนนสายสําคัญ ๆ
ให้สวยงาม
4) จัดปรับภูมทิ ัศน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ให้สวยงาม
5) จัดประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ตามถนน
สายหลักและสะพานทุกแห่ง
6) การแก้ไขปัญหาขยะและระบบบําบัดน้ําเสียในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
7) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
1) การปรับภูมิทัศน์ การจัดทําความสะอาดถนนสาย
สําคัญ ๆ ในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะถนนที่จะเดินทาง
ไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
2) การจัดทําป้ายเครื่องหมายจราจรตามถนนสายสําคัญ ๆ
ในเขตรับผิดชอบ
3) การตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ เกาะกลางถนน และ
สองข้างทางตามถนนสายสําคัญในเขตรับผิดชอบ รวมทั้ง
สะพานลอยทุกแห่ง

ผู้รบั ผิดชอบ
- นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
- นายกเทศมนตรีตําบลช้างเผือก
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ช้างเผือก
- นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ

หมายเหตุ/การประสานงาน
- สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

- ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 - กลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ที่ 2
- ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่

/4) การปรับปรุง ...
lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/15

- 16 ที่

งาน

รายละเอียด/เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ าน
4) การปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟตามถนนสําคัญในเขต
ความรับผิดชอบ
5) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและเครื่องหมายจราจรภายใน
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เรียบร้อยสวยงาม
6) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ/การประสานงาน

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดเตรียมงานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุด
*******************

โดยมีผู้ประสาน ดังนี้
1. นายวิรุฬ พรรณเทวี
2. นางสาววิราชินี คําชมภู
3. นางสุนทรี อินตา

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-203-4051
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-7247174
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-8839977

lenovo/kasem./มอบหมายประชุม ครม.นอกสถานที่ ป 2558/16

