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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ่
ที่     4589 /2558 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ลงวันที่     27 ตุลาคม  2558 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. มณฑลทหารบกที่ 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2557  

  2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ส่งให้กรมราชองครักษ์ 

  3) ประสานงานการจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
ณ  วัดสะอาดชยัศร ี อําเภอเชยีงดาว,  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41  และทุกที่หมายที่เสด็จ  

  4) จัดวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยรับ-ส่งเสด็จ  ในวันที ่ 31  
ตุลาคม  2558  พร้อมเวลา  13.00  น.  ณ วัดสะอาดชยัศร ี 
ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  แต่งกาย  เครื่องแบบ 
ปกติขาว 

  5) ประสานจัดตรวจวัตถุระเบิดภายในและบรเิวณโดยรอบ 
วัดสะอาดชัยศรี  อําเภอเชียงดาว  และที่หมายอื่น ๆ กรณี
เสด็จเพิ่มเติมทุกที่หมาย  ให้เรียบร้อยก่อนเสด็จ  2  ช่ัวโมง 

  6) ประสานการจัดทําเครื่องหมายบอกฝ่ายแสดงตนให้ชัดเจน  
ซึ่งสามารถตรวจสอบบุคคลดังกล่าวได้ 

  7) พิจารณาติดต้ังเครื่องตรวจความปลอดภัย  ประจํา   
ณ  วัดสะอาดชัยศรี  ก่อนเสด็จ  2  ช่ัวโมง 

  8) ประสานจัดเตรียมพ้ืนที่ปลอดภัยในการรับเสด็จตามความ
เหมาะสม 

  9) จังหวัดได้แจ้งบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ในการติดต้ัง
โทรศัพท์และโทรสารพร้อมเปิดบริการทางไกลในประเทศ  
ในวันที่  31  ตุลาคม  2558  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  และ 
ทุกที่หมายอื่น ๆ  ก่อนเสด็จ 2 ช่ัวโมง  จนกว่าจะเสด็จกลับ 

  10) จังหวัดได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอในพื้นที่  ไปติดต้ัง
เครื่องไฟฟ้าสํารองเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง ณ วัดสะอาดชัยศรี  
ในวันที่  31  ตุลาคม  2558  เรียบร้อยแล้ว 

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

1) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนที่เสด็จทุกจุด  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41,  วัดสะอาดชัยศรี  และพื้นที่เสด็จทุกที่หมาย  
ก่อนเวลาเสด็จ  อย่างน้อย  2  ช่ัวโมง   

  2) จัดกําลังรักษาความปลอดภัย  โดยประสานงานกับมณฑล
ทหารบกที่  33 

/3)  ประสานการ  ... 
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  3) ประสานการจดัเจ้าหน้าที่ตํารวจไปประจํา ณ กอร.ถปภ. ทุกที่

หมายร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
  4) ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33  สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษ์

ขอรับการสนับสนุน 
3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกที่

หมาย  โดยใหพ้ร้อมในวันที่  31  ตุลาคม  2558  เวลา  
13.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่  33  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัยและ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) ประสานจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กรอ.ถปภ.) ส่วนแยก ณ  วัดสะอาดชัยศร ี ทา่อากาศยาน-
ทหารกองบิน  41  และทุกที่หมายที่เสด็จ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจําตลอดเวลา  

  4) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่ง  จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิง
เฝ้าห้องประทับรับรองและห้องสรง  ณ  โรงแรม               
และจุดพักรถในขบวนทุกที่หมาย 

  5) จัดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน 
ทุกที่หมาย 

  6) กําหนดเส้นทางเสด็จหลักและเส้นทางเสด็จสํารองแต่ละ 
ที่หมาย  พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจถวายการรักษาความ
ปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ ทุกเส้นทาง  รวมทั้ง  ดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเส้นทาง ทั้งนี้  ในการปิดก้ัน
เส้นทางจราจรระหว่างเสด็จ  ให้พิจารณาไมปิ่ดก้ันเป็น
เวลานานจนเกินไป หรือในกรณีที่ประชาชนมีความจําเป็น
เร่งด่วนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในทันที  อนญุาตให ้
รถผ่านทางได้  แต่ขอใหแ้จ้งไปยังรถตํารวจทางหลวงที่นํา
ขบวนเสด็จทันทีเพื่อจะได้แจ้งรถยนต์ในขบวนเสด็จ 

  7) จัดสถานที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จทุกที่หมาย  และอื่น ๆ 
ความแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

 
 
 
 

/8) กําหนดเสน้ ... 
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  8) กําหนดเส้นทางเสด็จหลักและเส้นทางเสด็จสํารองแต่ละที่

หมาย  พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจถวายการรักษาความปลอดภัย
ตามเส้นทางเสด็จทุกเส้นทาง  รวมทั้ง ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามเส้นทาง ทั้งนี้  ในการปิดก้ันเส้นทางจราจร
ระหว่างเสด็จ ให้พิจารณาไมปิ่ดก้ันเป็นเวลานานจนเกินไป 

  9) ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33  ในการจัดเตรียม
พ้ืนที่ความปลอดภัยในการรับเสด็จ 

  10) ประสานจัดระเบียบของประชาชน  กลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้า
รับเสด็จทุกที่หมายให้เรียบร้อย  

  11) ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามเส้นทางหลัก  เสน้ทางรอง  และ
เส้นทางไปโรงพยาบาล  ให้เรียบร้อย 

  12) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ประจํา  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  อําเภอ
เชียงดาว  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ข้าราชการและ
ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้า รับเสด็จ  ในวันที่  31 ตุลาคม  
2558  ก่อนเวลาเสด็จ  3  ช่ัวโมง 

  13) จังหวัดจะมีการซักซ้อมขบวนรถยนต์เสด็จในวันที่  30  
ตุลาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ทา่อากาศยาน
ทหารกองบิน  41  ไปยังวัดสะอาดชัยศรี  อําเภอเชียงดาว  
ให้ประสานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   

  14) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร  ประสานจัดที่จอดรถขบวนเสด็จ
ที่วัดสะอาดชัยศรี  และทุกทีห่มายที่มีการเสด็จ  ในวันที่  
31  ตุลาคม  2558  รวมทัง้ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
อํานวยความสะดวกที่จอดรถแก่ผู้มารับเสด็จในบริเวณ
ใกล้เคียงให้เรยีบร้อย 

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4  
กองกํากับการ 5 

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกที่หมาย โดยให้พรอ้ม
กันในวันที่  31  ตุลาคม  2558  เวลา  13.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  2) จังหวัดจะมีการซักซ้อมขบวนรถยนต์เสด็จในวันที่  30  
ตุลาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ ทา่อากาศยานทหาร
กองบิน  41  ไปยังวัดสะอาดชัยศรี  ให้ประสานกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

5. กลุ่มงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกที่หมายในพื้นที่
รับผิดชอบ  โดยให้พร้อมในวนัที่  31  ตุลาคม  2558  
เวลา  13.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   

 
 

 
/2) จัดเจ้าหนา้ที่  ... 
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  2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  

ทางแยก  ทุกที่หมาย  ในการรักษาความปลอดภัย  ในวันที่  
31  ตุลาคม  2558  รวมทั้ง  ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามเส้นทาง  เช่น  คนเดินข้ามถนน,  ที่จอดคิวรถ
จักรยานยนต์,  คิวรถยนต์,  สตัว์เลี้ยงต่าง ๆ,  ป้ายโฆษณา
บนทางเท้า  ทัง้นี้  ในการปิดก้ันเส้นทางจราจรระหว่างเสด็จ
ให้พิจารณาไมปิ่ดก้ันเป็นเวลานานเกินไป 

  3) กําหนดเส้นทางเสด็จ  ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางสํารอง  
และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามเส้นทางหลัก  เส้นทางสํารอง  
และเส้นทางไปโรงพยาบาลให้เรียบร้อย  ตามท่ีได้มีการ 
ตรวจพื้นที่ไปแล้ว 

  4) จังหวัดจะมกีารซักซ้อมขบวนรถยนต์เสด็จในวันที่  30  
ตุลาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ทา่อากาศยานทหาร
กองบิน  41  ไปยังวัดสะอาดชัยศรี  อําเภอเชียงดาว   
ให้ประสานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   

6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความ
เคลื่อนไหวกลุม่พลังมวลชน  โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  ทั้งนี ้
เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  2) ตรวจสอบการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา  พวงมาลัยข้อพระกร  
ช่อดอกไม้  (งดดอกไม้มีเกสรและมีกลิ่นฉุน)  สิ่งของถวาย
ของบุคคลและประชาชน  ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน  
41  วัดสะอาดชัยศร ี และทกุที่หมายที่เสด็จ  

  3) จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ไปประจําและรายงานตัว  
ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน 
ทหารกองบิน  41  และทุกที่หมาย  เพื่อประชุมซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติ 

  4) ควบคุมช่างภาพและสื่อมวลชน  และจัดเตรียมปลอกแขน
สําหรับช่างภาพของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  และปลอกแขน
ของสื่อมวลชนที่มาบันทึกภาพภายในบริเวณพิธี   

  5) ติดต่อขอรับประวัติของช่างภาพนิ่งและเคลื่อนไหว  จํานวน 
4  คน 

7. กองบิน 41 1) จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง  พร้อมทั้ง  จัดการถวายรักษา
ความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

 
/2) จัดทําความ ... 
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  2) จัดทําความสะอาดห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  

สําหรับจัดเป็นห้องประทับรับรอง  และจัดเจา้หน้าที่ทหารหญิง  
จํานวน  1  นาย  เฝ้าห้องประทับรับรองในวันที่  30  ตุลาคม  
2558    

  3) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับโรงแรมดิเอ็มเพรสที่เข้าไปจัด
ติดต้ังดอกไม้ในห้องรับรอง  ในวันที่  31  ตุลาคม  2558  
เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

  4) จัดเตรียมสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  5) จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ําด่ืม  บริการข้าราชการชั้นผู้ใหญท่ี่ไป
เฝ้า รับ-ส่งเสด็จ  ตามความเหมาะสม     

  6) จัดทําความสะอาด  ตกแต่ง  อาคารท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 ใหเ้รียบร้อยสวยงาม 

  7) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่งและรถยนต์ 
ในขบวน ในวันที่  31  ตุลาคม  2558  เวลา  13.00  น.  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  8) จัดแถวข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่ คูส่มรส  และข้าราชการ  ที่ไปเฝ้า
รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ให้เรียบรอ้ย  

  9) จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทบันไดเครื่องบิน  โดยให้
จัดเตรียมรถยนต์บันไดเครื่องบนิสําหรบัใชใ้นการรับเสด็จ   
ในวันที่  30  ตุลาคม  2558  พร้อมเวลา  09.00  น.  
เป็นต้นไป 

  10) อํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่  
ที่จะไปตกแต่งระบายผ้า  ประดับธงชาติ  และธงประจํา
พระองค์  ในวันที่  30  ตุลาคม  2558 

  11) จังหวัดจะมกีารซักซ้อมขบวนรถยนต์เสด็จในวันที่  30  
ตุลาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ทา่อากาศยานทหาร
กองบิน  41  ไปยังวัดสะอาดชัยศรี  อําเภอเชียงดาว   
ให้ประสานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   

  12) ประสานงานกบัศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม ่ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม ่ บริษทั การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน
เชียงใหม่กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่  กรณีขบวน
รถยนต์ที่นั่งเสด็จเข้า - ออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่
และท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 
/2) อํานวยความ  ... 
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  2) อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่และผูต้ามเสด็จ 

ตามความเหมาะสม 
  3) ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง   
9. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

สถานีเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม 

(กรณีเสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน)) 

  2) จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
คณะผู้ตามเสด็จฯ ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม ่

  3) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเสด็จฯ  
โดยให้นํารถบันไดเครื่องบินพร้อมในวันที่  31  ตุลาคม  
2558  เวลา  13.00  น.  (กรณีใช้รถบันไดของบริษัท  
การบินไทย จํากัด)  

  4) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จฯ  
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

10. คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล หอ้งประทับ ห้องฉุกเฉิน และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พรอ้ม 24 ช่ัวโมง ต้ังแต่วันเสด็จฯ 
ถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร 
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

  2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ในการจัดซ้อมแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางเสด็จฯ 
จากวัดสะอาดชัยศรี  ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ ให้เรยีบร้อย 

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 
(ภาคเหนือ)  จงัหวัดเชียงใหม่ 

1) ประสานตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้า
สํารองกรณีฉุกเฉิน  พร้อมทั้ง  จัดรถไฟฟ้าสาํรองเคลื่อนที่
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  
อําเภอเชียงดาว  และที่หมายอื่น ๆ ในกรณีเสด็จเพิ่มเติม   

  2) ป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  โดยให้หัวหน้าชุด
ไปรายงานตัวกับ  ผอ.กอร.ถปภ.  เพื่อประชุมซักซ้อม 
แนวทางการปฏิบัติก่อนเสด็จ  2  ช่ัวโมง  และขอส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์ให้จังหวัดทราบภายในวันที่  
28  ตุลาคม  2558 

 
 
 

/12.  การไฟฟ้า ... 
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12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงดาว - ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารอง 

ไปติดต้ัง  ณ วัดสะอาดชัยศรี  และทุกที่หมายที่มีการเสด็จฯ  
โดยให้หัวหน้าชุดไปซ้อมเตรียมความพร้อมและร่วมประชุม
รับทราบแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. วันที่  31 
ตุลาคม  2558  เวลา  09.00  น.  ณ กองอํานวยการร่วม
ถวายความปลอดภัย  ณ วัดสะอาดชัยศรี 

13. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม ่
บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) 

1) จัดติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย  
ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยวัดสะอาดชัยศรี   
โดยจังหวัดได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานประสานการติดต้ัง 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ติดต้ังและการใช้บริการตามข้อ 1) โดยขอเปิดทางไกล
ภายในประเทศ 

  3) ดําเนินการติดต้ังและเปิดการใช้บริการได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 
2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

- ประสานการติดต้ังโทรศัพท์และโทรสารกับบริษัท ทีโอท ี
จํากัด (มหาชน) ในวันที ่ 31 ตุลาคม  2558  
ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย วัดสะอาดชัยศรี  
จํานวน 2 เลขหมาย โดยขอให้ดําเนินการติดต้ังให้เรียบร้อย 
ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เปิดใช้ต้ังแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป 

15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์
และพยาบาล  ติดตามขบวนเสด็จทุกที่หมาย โดยพร้อม 
ในวันที่  31  ตุลาคม  2558  เวลา  10.00   น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และขอให้ส่งรายชื่อ
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถอืให้กับสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2707  ภายใน
วันที่  30  ตุลาคม  2558   

  2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
โรงพยาบาลนครพิงค์  โรงพยาบาลแม่แตง  และโรงพยาบาล
เชียงดาว  ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน   
พระโลหิต  โลหิต  และอุปกรณ์การแพทย์  ให้พร้อม  
24  ช่ัวโมง  ในวันที่  31  ตุลาคม  2558  

  3) จัดหน่วยแพทย์  พยาบาล  และรถพยาบาล  ไปประจํา   
ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยวัดสะอาดชัยศรี  
และที่หมายอื่น ๆ ที่มีการเสด็จ  ในวันที ่ 31  ตุลาคม  
2558  ก่อนเสด็จ  2  ช่ัวโมง 

 

/4) จัดเจ้าหนา้ที่  ... 
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  4) จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พรอ้มเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 

เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด (Thermo scan) ไปประจํา   
ณ  วัดสะอาดชยัศร ี ในวันที ่ 31  ตุลาคม  2558  พร้อม
เวลา  09.00  น.  ทั้งนี้  ให้จดัทําสัญลักษณร์ะบุตัวผู้ผ่าน
การคัดกรองแล้ว  (สต๊ิกเกอร์  ตราปั้ม  ฯลฯ)  ให้เรียบร้อย 

  5) จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน  ไปให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
เฝ้ารับเสด็จ  พร้อมแพทย์  พยาบาล  และเวชภัณฑ์  
โดยเฉพาะยานวด  น้ําตาลเทียม  ยาหยอดตา  พร้อมทั้ง   
ให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่จัดหน่วยแพทย์  ถวายรายงาน
อาการของผู้ป่วย 

  6) ประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์  มณฑลทหารบกที่  33  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

16. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่งระบายผ้าอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
(ด้านลานบิน)  ให้เรียบร้อยและสวยงาม  รวมทั้ง  ระบายผ้า
รถบันไดเครื่องบิน  โดยดําเนินการให้เรียบรอ้ยภายในวันที่  
30  ตุลาคม  2558 

  2) จัดติดต้ังธงชาติและธงประจําพระองค์ให้เรียบร้อยสวยงาม   
ในวันที่  30  ตุลาคม  2558  ตามเส้นทางเสด็จในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  ได้แก่  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41,   
ถนนมหิดล  จนถึงสี่แยกศรีบัวเงินพัฒนา   

  3) ทําความสะอาดถนนเส้นทางเสด็จในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ให้เรียบร้อย 

17. สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

1) แจ้งสื่อมวลชนร่วมบันทึกภาพทําข่าว  ในวันที่  31  ตุลาคม  
2558  ณ วัดสะอาดชัยศรี  การแต่งกาย สูทสากลนิยม 
เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ในข่าวพระราชสํานัก 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
บันทึกภาพการรับเสด็จของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41  และวัดสะอาดชัยศรี   

  3) ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ่ - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ประจํา 
ห้องสรงในห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
ในวันที่  30  ตุลาคม  2558  พร้อมเวลา  09.00  น.  
โดยประสานงานกับกองบิน  41 

 
/19.  อําเภอเมือง ... 
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19. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1) จัดเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา 

กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  ทา่อากาศยาน
ทหารกองบิน  41  ในวันที ่31 ตุลาคม 2558  
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไป
รายงานตัว ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 เวลา 13.00 น.  
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. 
และขอใหส้่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถอื
ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 

  2) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่   
ทําความสะอาด  ตัดหญ้า  ก่ิงไม้ และประดบัตกแต่งธงชาติ  
และธงประจําพระองค์ (สส)  ในเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อย
และสวยงามต่อเนื่องกัน  โดยกําหนดใช้เส้นทางเสด็จ 
ถนนโชตนา โดยพิจารณาประดับตกแต่งธงชาติและธงประจํา
พระองค์ (สส)  ระยะทาง  2  กิโลเมตร/1  จุด ในลักษณะ
สลับไขว้ไป-กลับ สองฝั่งถนน  

20. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่  โดยประสานดําเนินการกับ 
วัดสะอาดชัยศรี 

1) ประสานเตรียมการรับเสด็จทั้งหมด  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  
โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2) ประสานเจ้าภาพจัดเตรียมคํากราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา
สมทบทุนบํารงุวัด  เข้ารับประทานเข็มที่ระลึก  จํานวน  
150  ราย 

 3) จัดเจ้าหน้าที่ประสานเตรียมการทางศาสนา ณ วัดสะอาดชัยศรี  
โดยประสานงานกับกองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง  และ
อําเภอเชียงดาว  โดยให้ไปร่วมประสานจัดเตรียมงาน 
ให้เรียบร้อย 

 4) ประสานวัดสะอาดชัยศรี  ในการนิมนต์พระสงฆ์  จํานวน  
10  รูป  (ใช้พัดรอง)  เพื่อประกอบพิธีฯ  ณ วัดสะอาดชัยศรี 
รวมทั้ง  การจดัสถานที่พักรอของพระสงฆ์และปรนนิบัติ
พระสงฆ์ 

  5) นิมนต์เจ้าอาวาสวัดสะอาดชัยศรีรับ – ส่งเสด็จ   
ณ  วัดสะอาดชัยศรี 

  6) ประสานคณะกรรมการวัดที่ถวายพวงมาลัย  ให้จัดเตรียม
พวงมาลัย  พานสีทองที่ไม่มีขอบยักแหลม  มีลิ้นปิดพาน 
ให้เรียบร้อย  โดยให้นําตรวจที่จุดตรวจ กอร.ถปภ.  
ให้เรียบร้อย  ก่อนเวลา  13.00  น. 

 

 
/7) ประสานจดั  ... 
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  7) ประสานจัดเตรียมสถานทีท่ี่เฝ้าฯ รับเสด็จของประชาชน

ภายในวัด  โดยติดต้ังเต็นท์ ปูเสื่อ  ให้เรียบร้อยและเพียงพอ  
พร้อมทั้งติดต้ังพัดลม  ไฟฟ้า ภายในเต็นท์ให้เรียบร้อย  
ตามแผนผังที่กองพระราชพิธีมอบให้ในวันประชุมเตรียมการ
รับเสด็จ 

  8) ประสานการตกแต่งและทําความสะอาดบริเวณอาคาร 
พระวิหารและบริเวณวัดให้เรียบร้อยสวยงาม ให้ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ทุกดวง  ตรวจสอบพัดลมติดเพดาน
ให้ใช้งานได้ดีและติดต้ังมั่นคง เก็บอุปกรณ์ทีไ่ม่เกี่ยวข้อง
ภายในวิหารออกให้หมด  ดูความเรียบร้อยความสะอาดของ
เพดาน  ฝาผนัง  พ้ืนอาคาร  สําหรับการตกแต่งดอกไม้   
ให้งดดอกลิลลีแ่ละดอกไม้ที่มกีลิ่นฉุน มีเกสร  

  9) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์ที่นั่ง  รถยนต์ในขบวนเสด็จ
บริเวณถนนด้านหน้าวัด  โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจภูธรเชียงดาว  ให้เรียบร้อย 

  10) ตรวจสอบน้ําประปาบริเวณวัดให้ไหลใช้งานได้ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะห้องสุขา  ในการนีจ้ังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดรถสขุาเคลื่อนที่มาประจําที่วัด  
จํานวน  2  คนั  ขอให้ประสานการจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
สุขาให้เรียบร้อย 

  11) ประสานในการจัดเตรียมเข็มที่ระลึก  150  ช้ิน  ผู้ถวายงาน
ส่งของที่ระลึก  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ถวายรายงาน   
ให้เรียบร้อย 

  12) ประสานจัดให้มีการซักซ้อมผูท้ี่จะเข้ารับประทานของที่ระลึก  
จํานวน  150  ราย  ให้เรียบรอ้ย  ในเวลา  13.00  น.    
โดยให้ประสานงานกับกองพระราชพิธี  ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้ํา 
การแต่งกายของผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก  สุภาพสตรี  
สวมชุดสุภาพเสื้อมีแขน สวมรองเท้าคัทชูสีดําปิดหน้าหุ้มส้น  
ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้ารัดส้น  สภุาพบุรุษ   
ชุดสุภาพแขนยาว กางเกง   ขายาวสีดํา  สวมรองเท้าหนัง 
สีดําปิดหน้าหุ้มส้น   

  13) ประสานจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าเฝ้าฯ รับประทานของที่
ระลึกใหแ้ล้วเสร็จก่อนเวลา  12.00  น.  รวมทั้ง จัดเตรียม
โบว์มีหมายเลขประจําตัวผู้เข้าเฝ้าฯ รับประทานของที่ระลึก 
1 - 150   

  14) ประสานจัดเตรียมป้าย/โบว์ประจําตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของวัดทุกคน 

/15) ประสานจัด ... 
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  15) ประสานจัดทําบัญชีผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และ

จัดทําคํากราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้ารับประทานของที่
ระลึก  ในเรียบร้อย โดยให้ระบุคํานําหน้านามที่ชัดเจน เช่น 
(ยศ/นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย) 

  16) ประสานจัดโต๊ะระบายผ้าให้เรียบร้อย  สําหรับวางสิ่งของ 
ที่ราษฎรจะถวาย  ใกล้บริเวณที่จะประทับรถยนต์ที่นั่งกลบั  
ของที่จะถวายทุกช้ินให้นําตรวจ  ณ  กองอํานวยการร่วม
ถวายความปลอดภัย  

  16) ประสานจัดสถานที่สําหรับรับลงทะเบียนเข้ารับประทานของ
ที่ระลึก  จุดร่วมทําบุญ  บริเวณ ด้านหน้าวิหารให้เรียบร้อย  

  17) ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง  ในการติดต้ังธงชาติ   
ธงประจําพระองค์  บริเวณวัด บริเวณรถยนต์ที่นั่งเทียบ  
ระบายผ้าบริเวณมณฑลพิธี  ประตูรั้ววัด  พระวิหาร  พรมที่
ประทับ  แอร ์ อาสนะสงฆ์  แท่นปลูกต้นไม ้  ผ้าคลุมเก้าอ้ี   
โต๊ะสําหรับวางสิ่งของพระราชทานในเตน็ท์ราษฎร   
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปดําเนินการจัดเตรียม
สถานที่  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  ในวันที ่ 28  ตุลาคม  2558 
เป็นต้นไป  ขอความอนุเคราะห์จากวัดอํานวยความสะดวก
และจัดอาหารบริการเจ้าหน้าที่ 

  18) ประสานจัดสถานที่สําหรับหน่วยแพทย์เคลือ่นที่   
ณ  วัดสะอาดชัยศรี  ให้เรียบร้อย  เพื่อบริการประชาชนที่มา
เฝ้ารับเสด็จ  

  19) ประสานจัดเตรียมเครื่องเสียง  ผู้ควบคุมเครื่องเสียง และ
จัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับพิธีกรบริเวณพิธี  สําหรับ
ไมโครโฟนของพระสงฆ์   ไมโครโฟนขอผู้ถวายรายงาน  และ
ไมโครโฟนของวงดนตรีไทย  โดยดําเนินการติดต้ังและ
ทดลองการใช้งานในวันที่  30  ตุลาคม  2558   

  20) ประสานจัดเตรียมช่างภาพของวัด  (มืออาชีพ)  จํานวน   
4  คน แบ่งเป็นช่างภาพนิ่ง  2  คน  ช่างภาพเคลื่อนไหว   
2  คน  เพื่อถา่ยภาพทั่วไปในวันเสด็จ   โดยส่งประวัติ  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน   
คนละ 2 ชุด  ให้กับวังเทเวศร์  โทรสารหมายเลข   
0-2205-1515  (อนุญาตให้ช่างภาพจากวังเทเวศร์
บันทึกภาพระหว่างที่ประทานเข็มที่ระลึกเท่านั้น)  

  21) ประสานจัดเตรียมสถานที ่ ติดต้ังโต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมบริการ 
น้ําด่ืม  สําหรับต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
ให้เรียบร้อย  โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที ่33   

/22) ประสานจัด ... 
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  22) ประสานจัดติดต้ังเก้าอ้ีบุนวมภายในอาคารอเนกประสงค์และ

ภายในวิหารให้เรียบร้อย สําหรับการจัดที่นั่งของผู้เฝ้ารับเสด็จ 
  23) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ของวัด  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  

ไปประจํา  ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย   
วัดสะอาดชัยศรี  เพื่อประสานงาน 

  24) ประสานอํานวยความสะดวกแก่ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
33  ในการตรวจสอบวัตถุระเบิด  วัตถุต้องสงสัย ภายใน
บริเวณวัด 

  25) ประสานตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารพระวิหารและ
บริเวณเต็นท์ราษฎรให้เรียบร้อย  โดยให้ประสานงานกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงดาว ในการตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการติดต้ัง 

  26) ประสานดูแลสตัว์เลี้ยงภายในวัดไม่ให้เดินเพ่นพ่านหรือ 
ส่งเสียงดังในบริเวณพิธี  ขอให้จัดเก็บให้เรียบร้อย 

  27) ประสานจัดพิธีกร จํานวน  1  คน ทําหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์
ให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ทุกคน  ได้รับทราบเกี่ยวกับการแต่งกายอย่าง
ถูกต้อง  และงดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาเสด็จฯ 
ตามท่ีได้แจ้งไว้ในการประชุมเพื่อถวายพระเกียรติ 

  28) ในการจัดเตรียมของที่ระลึกสาํหรับที่ทูลเกลา้ฯ ถวาย ขอให้
นําไปตรวจที่กองอํานวยการรว่มถวายความปลอดภัย  
ก่อนเวลา 13.00 น.  

  29) จังหวัดได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1  (ภาคเหนือ)  
จังหวัดเชียงใหม่  จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าสํารองมาประจําที่วัด
สะอาดชัยศรีเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  ขอให้พิจารณา
สถานที่จอดรถใกล้บริเวณจุดจ่ายไฟเข้าวัด  

  30) จังหวัดได้แจ้งอําเภอเชียงดาว  ประสานองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในพื้นที่ จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คัน  รถกู้ภัย  
จํานวน  1  คนั พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมาประจําที่ 
วัดสะอาดชัยศรี  เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกดิอัคคีภัย  ต้ังแต่
เวลา  09.00  น.   เป็นต้นไป  ขอให้จัดสถานที่จอดรถดังกล่าว
ให้เรียบร้อย และเข้าออกง่าย  ไม่มีรถปิดก้ัน 

  31) จัดโต๊ะสําหรับวางเครื่องบริวารกฐิน  ด้านทา้ยของอาคาร
พระวิหาร  จํานวน 1 ตัว  โต๊ะสําหรับวางเครื่องพระสุธารส  
ด้านหลังที่ประทับ  จํานวน  1  ตัว  

  32) ประสานอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปจัดเตรียม
สถานที่รับเสด็จ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันเสด็จและ 
จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอ  

/33)  ประสานจัด  ... 
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  33) ประสานจัดน้ําด่ืมบริการประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  

ให้พอเพียง 
  34) ประสานอําเภอเชียงดาวในการจัดกําลัง อส. และ อป.พร.  

จํานวน 10 นาย ประจํา ณ วัดสะอาดชัยศรี  เพื่อขนย้าย
สิ่งของประทาน  พร้อมในเวลา  13.00  น.  ปฏิบัติหน้าที่
จนเสร็จสิ้นภารกิจ 

  35) ประสานอําเภอเชียงดาวในการจัดข้าราชการหญิง  จํานวน   
6  คน แต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว ปฏิบัติหน้าที่อํานวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้ารับประทานเข็มที่ระลกึ 

21. อําเภอเชียงดาว 1) ขอเชิญนายอําเภอเชียงดาว  นายกกิ่งกาชาดอําเภอเชียงดาว  
ข้าราชการในสังกัด  กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน  และราษฎรในพื้นที่  
เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  

  2) จัดกําลัง อส. และ อป.พร.  จํานวน 10 นาย ประจํา  
ณ วัดสะอาดชัยศรี  เพื่อขนยา้ยสิ่งของประทาน พร้อม 
ในเวลา  13.00  น.  ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้นภารกิจ   
การแต่งกาย เครื่องตามสังกัด 

  3) จัดข้าราชการหญิง จํานวน  6 คน แต่งกาย  เครื่องแบบ 
ปกติขาว ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้า
รับประทานเข็มที่ระลึก 

  4) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเชียงดาว   
ทําความสะอาด  ตัดหญ้า  ก่ิงไม้  และประดับตกแต่งธงชาติ  
ธงประจําพระองค์ (สส)  ในเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อยและ
สวยงาม  ในลกัษณะสลับไขว้ไป-กลับ ระยะห่างจุดละ  
1 กิโลเมตร  

  5) จัดเตรียมมาลัยข้อพระกร  สาํหรับให้ภริยารองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ถวาย  โดยให้จัดเตรียมมาลัย  พาน  และ
เจ้าหน้าที่ถือพาน  โดยให้นําตรวจที่กองอํานวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย ก่อนเวลา   13.00  น.  

  6) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเชียงดาว  
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารพระวิหารและบริเวณ
เต็นท์ราษฎรให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย 

  7) จังหวัดได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1  (ภาคเหนือ)  
จังหวัดเชียงใหม่  จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าสํารองมาประจํา 
ที่วัดสะอาดชัยศรี เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  ขอให้พิจารณา
สถานที่จอดรถใกล้บริเวณจุดจ่ายไฟเข้าวัด 

 
/8) ประสานองค์กร ... 
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  8) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดรถดับเพลิง  จํานวน  

1 คัน รถกู้ภัย จํานวน 1 คัน  และรถไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 
1  คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  มาประจําที่วัดสะอาดชัยศรี  
เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัย  ต้ังแต่เวลา 09.00  น.  
เป็นต้นไป  ขอให้จัดสถานที่จอดรถดังกล่าวให้เรียบร้อย และ
เข้าออกง่าย ไม่มีรถปิดก้ัน 

  9) ประสานการจัดเตรียมสถานที่ที่เฝ้าฯ รับเสด็จของประชาชน
ภายในวัด โดยติดต้ังเต็นท์และปูเสื่อให้เรียบร้อยและเพียงพอ  
พร้อมทั้งติดต้ังพัดลม  ไฟฟ้า ภายในเต็นท์  ให้เรียบร้อย  
ตามแผนผังที่กองพระราชพิธีมอบให้ในวันประชุมเตรียมการ
รับเสด็จ 

  10) ประสานสถานีตํารวจภูธรเชียงดาวในการจัดเตรียมสถานที่
จอดรถยนต์ที่นั่ง  รถยนต์ในขบวนเสด็จบริเวณถนนด้านหน้า
วัด ให้เรียบร้อย  

  11) ประสานการทําความสะอาดถนนเส้นทางเสด็จในเขต
รับผิดชอบทั้งหมดให้เรียบรอ้ย  โดยเฉพาะถนนเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน  โดยขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเสด็จ  

  12) จัดเจ้าหน้าที่ของอําเภอเชียงดาว จํานวน  1  คน  พร้อม
เครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา  ณ  กองอํานวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย  ในวันที ่ 31  ตุลาคม  2558  พร้อมเวลา  
07.00  น.  และร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติจาก 
ผอ.กอร.ถปภ.  โดยแจ้งชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
ที่ติดต่อได้  ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  28  ตุลาคม  
2558 

  13) ประสานเจ้าของสถานที่  ในการจัดเตรียมห้องสรงและ
อุปกรณ์ภายในห้องสรงให้เรียบร้อย  ห้องผูติ้ดตามชาย  
จํานวน  1  หอ้ง  ห้องผู้ติดตามหญิง จํานวน  1  ห้อง  

  14) ประสานโรงพยาบาลเชียงดาว  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
พร้อมอุปกรณ์  เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  ใหบ้ริการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ  ณ  วัดสะอาดชัยศรี  
โดยให้จัดแพทย์อายุรกรรม  วินิจฉัยอาการและถวายรายงาน
กรณีมีข้อซักถามได้  

  15) ประสานโรงพยาบาลเชียงดาว  จัดจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วย   
ณ  วัดสะอาดชัยศรี  ต้ังแต่เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป  
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  16) จังหวัดมอบหมายให้อําเภอเชียงดาวประสานการจัด

เตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

22. อําเภอแม่ริม - แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอแม่ริม   
ทําความสะอาด  ตัดหญ้า  ก่ิงไม้ และประดบัตกแต่งธงชาติ  
และธงประจําพระองค์ (สส)  ในเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อย
และสวยงามต่อเนื่องกัน  โดยกําหนดใช้เส้นทางเสด็จ 
ถนนโชตนา โดยพิจารณาประดับตกแต่งธงชาติและธงประจํา
พระองค์ (สส)  ระยะทาง  2  กิโลเมตร/1  จุด ในลักษณะ
สลับไขว้ไป-กลับ สองฝั่งถนน  

23. อําเภอแม่แตง - แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอแม่แตง   
ทําความสะอาด  ตัดหญ้า  ก่ิงไม้ และประดบัตกแต่งธงชาติ  
และธงประจําพระองค์ (สส)  ในเส้นทางเสด็จให้เรียบร้อย
และสวยงามต่อเนื่องกัน  โดยกําหนดใช้เส้นทางเสด็จ 
ถนนโชตนา โดยพิจารณาประดับตกแต่งธงชาติและธงประจํา
พระองค์ (สส)  ระยะทาง  2  กิโลเมตร/1  จุด ในลักษณะ
สลับไขว้ไป-กลับ สองฝั่งถนน  

 
    ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน
อย่างใกล้ชิด  (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  โทรศัพท์  08-1993-5755  หรือ 
นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  โทรศัพท์ 08-1020-6266)  ทั้งนี้  หากมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ  เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป   
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