บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ที่ ôòøñ /2559
เรื่อง มอบหมายหนาที่รับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ลงวันที่ óñ ตุลาคม 2559
ที่
หนวยงาน
1. มณฑลทหารบกที่ 33

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ 1)
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
2)
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. 2557
ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ สงใหกรมราชองครักษ
ประสานงานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
ณ วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม, ทาอากาศยานทหารกองบิน
41 และทุกที่หมายที่เสด็จ
จัดวงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัยรับ-สงเสด็จ ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 14.30 น. ณ วัดปาดาราภิรมย
ตําบลริมใต อําเภอแมริม แตงกาย เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข
ประสานจัดตรวจวัตถุระเบิดภายในและบริเวณโดยรอบ
วัดปาดาราภิรมย และที่หมายอื่น ๆ กรณีเสด็จเพิ่มเติม
ทุกที่หมาย ใหเรียบรอยกอนเสด็จ 2 ชัว่ โมง
ประสานการจัดทําเครื่องหมายบอกฝายแสดงตนใหชัดเจน
ซึ่งสามารถตรวจสอบบุคคลดังกลาวได
พิจารณาติดตั้งเครื่องตรวจความปลอดภัย ประจํา
ณ วัดปาดาราภิรมย กอนเสด็จ 2 ชัว่ โมง
ประสานจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในการรับเสด็จตามความเหมาะสม
จังหวัดไดแจงบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการติดตั้ง
โทรศัพทและโทรสารพรอมเปดบริการทางไกลในประเทศ
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดปาดาราภิรมย และ
ทุกที่หมายอื่น ๆ กอนเสด็จ 2 ชั่วโมง จนกวาจะเสด็จกลับ
จังหวัดไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอในพื้นที่ ไปติดตั้ง
เครื่องไฟฟาสํารองเพื่อปองกันไฟฟาขัดของ ณ วัดปาดาราภิรมย
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เรียบรอยแลว
ตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่เสด็จทุกจุด ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41, วัดปาดาราภิรมย และพื้นที่เสด็จทุกที่หมาย
กอนเวลาเสด็จ อยางนอย 2 ชั่วโมง
จัดกําลังรักษาความปลอดภัย โดยประสานงานกับมณฑล
ทหารบกที่ 33
/3) ประสานการ ...

-2ที่

หนวยงาน

3)
4)
5)

3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานการจัดเจาหนาที่ตํารวจไปประจํา ณ กอร.ถปภ.
ทุกที่หมายรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษ
ขอรับการสนับสนุน
จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จ
ทุกที่หมาย โดยใหพรอมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.30 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัยและดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กรอ.ถปภ.) สวนแยก ณ วัดปาดาราภิรมย ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และทุกที่หมายที่เสด็จ พรอมจัดเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานประจําตลอดเวลา
จัดเจาหนาที่ตํารวจเฝารถยนตที่นั่ง จัดเจาหนาที่ตํารวจหญิง
เฝาหองประทับรับรองและหองสรง ทุกที่หมาย
จัดเจาหนาที่นอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
ทุกที่หมาย
กําหนดเสนทางเสด็จหลักและเสนทางเสด็จสํารองแตละ
ที่หมาย พรอมเจาหนาที่ตํารวจถวายการรักษาความ
ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จฯ ทุกเสนทาง รวมทั้ง ดูแล
ความเปนระเบียบเรียบรอยตามเสนทาง ทั้งนี้ ในการปดกั้น
เสนทางจราจรระหวางเสด็จ ใหพิจารณาไมปดกั้นเปน
เวลานานจนเกินไป หรือในกรณีที่ประชาชนมีความจําเปน
เรงดวนตองเขารับการรักษาพยาบาลในทันที อนุญาตให
รถผานทางได แตขอใหแจงไปยังรถตํารวจทางหลวงที่นํา
ขบวนเสด็จทันทีเพื่อจะไดแจงรถยนตในขบวนเสด็จ
จัดสถานที่จอดรถยนตขบวนเสด็จทุกที่หมาย และอื่น ๆ
ความแตจะพิจารณาเห็นสมควร

/8) กําหนดเสน ...
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-3ที่

หนวยงาน

8)

9)
10)
11)
12)

13)

14)

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1)
2)

5. กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม

1)

หนาที่ความรับผิดชอบ
กําหนดเสนทางเสด็จหลักและเสนทางเสด็จสํารองแตละ
ที่หมาย พรอมเจาหนาที่ตํารวจถวายการรักษาความ
ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จทุกเสนทาง รวมทั้ง ดูแลความ
เปนระเบียบเรียบรอยตามเสนทาง ทั้งนี้ ในการปดกั้น
เสนทางจราจรระหวางเสด็จ ใหพิจารณาไมปดกั้นเปน
เวลานานจนเกินไป
ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 ในการจัดเตรียม
พื้นที่ความปลอดภัยในการรับเสด็จ
ประสานจัดระเบียบของประชาชน กลุมพลังมวลชนที่ไป
เฝารับเสด็จทุกที่หมายใหเรียบรอย
ซักซอมแผนเผชิญเหตุตามเสนทางหลัก เสนทางรอง และ
เสนทางไปโรงพยาบาล ใหเรียบรอย
จัดเจาหนาที่ตํารวจ ประจํา ณ วัดปาดาราภิรมย
เพื่ออํานวยความสะดวกแกขาราชการและประชาชน
ที่เดินทางมาเฝา รับเสด็จ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
กอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง
จังหวัดจะมีการซักซอมขบวนรถยนตเสด็จในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ไปยังวัดปาดาราภิรมย ใหประสานกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จัดเจาหนาที่ตํารวจจราจร ประสานจัดที่จอดรถขบวนเสด็จ
ทีว่ ัดปาดาราภิรมย และทุกที่หมายที่มีการเสด็จ ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 รวมทั้ง จัดเจาหนาที่ตํารวจจราจร
อํานวยความสะดวกที่จอดรถแกผูมารับเสด็จในบริเวณ
ใกลเคียงใหเรียบรอย
จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกที่หมาย โดยใหพรอม
กันในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
จังหวัดจะมีการซักซอมขบวนรถยนตเสด็จในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ไปยังวัดปาดาราภิรมย ใหประสานกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกที่หมายในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยใหพรอมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.30 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
/2) จัดเจาหนาที่ ...
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-4ที่

หนวยงาน

2)

3)

4)

6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1

1)

2)

3)

4)
5)
7. กองบิน 41

1)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ ทางรวม
ทางแยก ทุกที่หมาย ในการรักษาความปลอดภัย ในวันที่
5 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้ง ดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอยตามเสนทาง เชน คนเดินขามถนน, ที่จอดคิว
รถจักรยานยนต, คิวรถยนต, สัตวเลี้ยงตาง ๆ, ปายโฆษณา
บนทางเทา ทั้งนี้ ในการปดกั้นเสนทางจราจรระหวางเสด็จ
ใหพิจารณาไมปดกั้นเปนเวลานานเกินไป
กําหนดเสนทางเสด็จ ทั้งเสนทางหลักและเสนทางสํารอง
และซักซอมแผนเผชิญเหตุตามเสนทางหลัก เสนทางสํารอง
และเสนทางไปโรงพยาบาลใหเรียบรอย ตามที่ไดมีการ
ตรวจพื้นที่ไปแลว
จังหวัดจะมีการซักซอมขบวนรถยนตเสด็จในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ไปยังวัดปาดาราภิรมย ใหประสานกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกที่หมายและหาขาวความ
เคลื่อนไหวกลุมพลังมวลชน โดยรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ ทั้งนี้
เพื่อเปนการเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบการทูลเกลาฯ ถวายฎีกา พวงมาลัยขอพระกร
ชอดอกไม (งดดอกไมมีเกสรและมีกลิ่นฉุน) สิ่งของถวาย
ของบุคคลและประชาชน ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน
41 วัดปาดาราภิรมย และทุกที่หมายที่เสด็จ
จัดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหไปประจําและรายงานตัว
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และทุกที่หมาย เพื่อประชุมซักซอม
แนวทางปฏิบัติ
ควบคุมชางภาพและสื่อมวลชน และจัดเตรียมปลอกแขน
สําหรับชางภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และปลอกแขน
ของสื่อมวลชนที่มาบันทึกภาพภายในบริเวณพิธี
ติดตอขอรับประวัติของชางภาพนิ่งและเคลื่อนไหว จํานวน
4 คน
จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง พรอมทั้ง จัดการถวายรักษา
ความปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
/2) จัดทําความ ...
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-5ที่

หนวยงาน

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดทําความสะอาดหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41
สําหรับจัดเปนหองประทับรับรอง และจัดเจาหนาที่ทหารหญิง
จํานวน 1 นาย เฝาหองประทับรับรองในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559
จัดเจาหนาที่ประสานงานกับโรงแรมดิเอ็มเพรสที่เขาไปจัด
ติดตั้งดอกไมในหองรับรอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2559 เวลา 09.00 น. เปนตนไป
จัดเตรียมสถานที่ตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
บริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ําดื่ม บริการขาราชการชั้นผูใหญที่ไป
เฝารับ-สงเสด็จ ตามความเหมาะสม
จัดทําความสะอาด ตกแตง อาคารทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41 ใหเรียบรอยสวยงาม
จัดเจาหนาที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตที่นั่งและรถยนต
ในขบวน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดแถวขาราชการชั้นผูใหญ คูสมรส และขาราชการ ที่ไป
เฝารับ-สงเสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ใหเรียบรอย
จัดเจาหนาที่ปูพรมลาดพระบาทบันไดเครื่องบิน โดยให
จัดเตรียมรถยนตบันไดเครื่องบินสําหรับใชในการรับเสด็จ
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 09.00 น.
เปนตนไป
จัดแผนฟลอรปูพื้นเต็นทประชาชนที่มารับเสด็จ พื้นที่ขนาด
320 ตารางเมตร โดยขอใหดําเนินการในวันที่ 2
พฤศจิกายน 2559 โดยประสานกับวัดฯ โทรศัพทมือถือ
08-1648-4366
จังหวัดจะมีการซักซอมขบวนรถยนตเสด็จในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ไปยังวัดปาดาราภิรมย ใหประสานกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ประสานงานกับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ทาอากาศยาน
เชียงใหม บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ

/๘. ทาอากาศยาน ...
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-6ที่
หนวยงาน
8. ทาอากาศยานเชียงใหม

1)

2)
3)
9. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สถานีเชียงใหม

1)
2)
3)

4)
10. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1)

2)

11. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

1)

2)
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หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยาน
เชียงใหมกับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม กรณีขบวน
รถยนตที่นั่งเสด็จเขา - ออกบริเวณทาอากาศยานเชียงใหม
และทาอากาศยานทหารกองบิน 41
อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาที่และผูตามเสด็จ
ตามความเหมาะสม
ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบิน ใหพรอม
(กรณีเสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน))
จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวก
คณะผูตามเสด็จฯ ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใชในการรับ-สงเสด็จฯ
โดยใหนํารถบันไดเครื่องบินพรอมในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2559 เวลา 13.00 น. (กรณีใชรถบันไดของบริษัท
การบินไทย จํากัด)
จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จฯ
ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน และ
อุปกรณทางการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จฯ
ถึงจังหวัดเชียงใหมเปนตนไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ในการจัดซอมแผนทางการแพทยฉุกเฉิน ในเสนทางเสด็จฯ
จากวัดปาดาราภิรมย ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม ใหเรียบรอย
ประสานตรวจสอบและควบคุมดูแลการจายกระแสไฟฟา
สํารองกรณีฉุกเฉิน พรอมทั้ง จัดรถไฟฟาสํารองเคลื่อนที่
พรอมเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ไปประจํา ณ วัดปาดาราภิรมย
และที่หมายอื่น ๆ ในกรณีเสด็จเพิ่มเติม
ปองกันไฟฟาขัดของ ณ วัดปาดาราภิรมย โดยใหหัวหนา
ชุดไปรายงานตัวกับ ผอ.กอร.ถปภ. เพื่อประชุมซักซอม
แนวทางการปฏิบัติกอนเสด็จ 2 ชั่วโมง และขอสงรายชื่อ
เจาหนาที่และหมายเลขโทรศัพทใหจังหวัดทราบภายในวันที่
2 พฤศจิกายน 2559
/12. การไฟฟา ...

-7ที่
หนวยงาน
12. การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมริม

13. สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

-

1)

2)
3)
14. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

-

15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1)

2)

3)
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ปองกันกระแสไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารอง
ไปติดตั้ง ณ วัดปาดาราภิรมย และทุกที่หมายที่มีการเสด็จ
โดยใหหัวหนาชุดไปซอมเตรียมความพรอมและรวมประชุม
รับทราบแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. วันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ กองอํานวยการ
รวมถวายความปลอดภัย ณ วัดปาดาราภิรมย
จัดติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก
วัดปาดาราภิรมย โดยจังหวัดไดมอบหมายศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม) เปนหนวยงาน
ประสานการติดตั้ง
ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการ
ติดตั้งและการใชบริการตามขอ 1) โดยขอเปดทางไกล
ภายในประเทศ
ดําเนินการติดตั้งและเปดการใชบริการไดในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสารกับบริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก
วัดปาดาราภิรมย จํานวน 2 เลขหมาย โดยขอใหดําเนินการ
ติดตั้งใหเรียบรอย กอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เปดใช
ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณการแพทย พรอมแพทย
และพยาบาล ติดตามขบวนเสด็จทุกที่หมาย โดยพรอม
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และขอใหสงรายชื่อ
พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือใหกับสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2707 ภายใน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและ
โรงพยาบาลนครพิงค ในการเตรียมแพทย พยาบาล
หองฉุกเฉิน พระโลหิต โลหิต และอุปกรณการแพทย
ใหพรอม 24 ชั่วโมง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
จัดหนวยแพทย พยาบาล และรถพยาบาล ไปประจํา
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก
วัดปาดาราภิรมย และที่หมายอื่น ๆ ที่มีการเสด็จ ในวันที่
5 พฤศจิกายน 2559 กอนเสด็จ 2 ชัว่ โมง
/4) จัดเจาหนาที่ ...

-8ที่

หนวยงาน

4)

5)

6)
16. เทศบาลนครเชียงใหม

1)

2)
17. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม

1)

2)

3)
18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม

-

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเจาหนาที่สาธารณสุข พรอมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
เพือ่ คัดกรองผูปวยไขหวัด (Thermo scan) ไปประจํา
ณ วัดปาดาราภิรมย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
พรอมเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ใหจัดทําสัญลักษณระบุตัว
ผูผานการคัดกรองแลว (สติ๊กเกอร ตราปม ฯลฯ)
ใหเรียบรอย
จัดหนวยแพทยพระราชทาน ไปใหบริการแกประชาชนผูมา
เฝารับเสด็จ พรอมแพทย พยาบาล และเวชภัณฑ
โดยเฉพาะยานวด น้ําตาลเทียม ยาหยอดตา พรอมทั้ง
ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลที่จัดหนวยแพทย ถวายรายงาน
อาการของผูปวย
ประสานงานกับคณะแพทยศาสตร มณฑลทหารบกที่ 33
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตกแตงระบายผาอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41
(ดานลานบิน) ใหเรียบรอยและสวยงาม รวมทั้ง ระบายผา
รถบันไดเครื่องบิน โดยดําเนินการใหเรียบรอยภายในวันที่
5 พฤศจิกายน 2559
ทําความสะอาดถนนเสนทางเสด็จในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ใหเรียบรอย
แจงสื่อมวลชนรวมบันทึกภาพทําขาว ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 ณ วัดปาดาราภิรมย การแตงกาย
สูทสากลนิยมไวทุกข เพื่อนําไปประชาสัมพันธในขาว
พระราชสํานัก
จัดเจาหนาที่ของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
บันทึกภาพการรับเสด็จของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41 และวัดปาดาราภิรมย
ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมทั้งจัดอุปกรณประจํา
หองสรงในหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 09.00 น.
โดยประสานงานกับกองบิน 41
/19. อําเภอเมือง ...
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-9ที่
หนวยงาน
19. อําเภอเมืองเชียงใหม

-

20. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
1)
เชียงใหม โดยประสานดําเนินการกับ
วัดปาดาราภิรมย
2)

3)

4)
5)
6)
7)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเจาหนาที่ จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยขอใหไป
รายงานตัว ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เวลา 13.00 น.
เพื่อประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.
และขอใหสงรายชื่อเจาหนาที่และหมายเลขโทรศัพทมือถือ
ใหจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ประสานเตรียมการรับเสด็จทั้งหมด ณ วัดปาดาราภิรมย
โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเจาหนาที่ประสานเตรียมการทางศาสนา
ณ วัดปาดาราภิรมย โดยประสานงานกับกองพระราชพิธี
สํานักพระราชวัง และอําเภอแมริม โดยใหไปรวมประสาน
จัดเตรียมงานใหเรียบรอย
ประสานวัดปาดาราภิรมย ในการนิมนตพระสงฆ จํานวน
10 รูป (ใชพัดรอง) เพื่อประกอบพิธีฯ ณ วัดปาดาราภิรมย
รวมทั้ง การจัดสถานที่พักรอของพระสงฆและปรนนิบัติ
พระสงฆ
นิมนตเจาอาวาสวัดปาดาราภิรมยรับ – สงเสด็จ
ณ วัดปาดาราภิรมย
ประสานเจาภาพจัดเตรียมคํากราบทูลเบิกผูมีจิตศรัทธา
สมทบทุนบํารุงวัด เขารับประทานเข็มที่ระลึก จํานวน
150 ราย
ประสานในการจัดเตรียมเข็มที่ระลึก 150 ชิ้น ผูถวายงาน
สงของที่ระลึก อุปกรณทเี่ กี่ยวของ และผูถวายรายงาน
ใหเรียบรอย
ประสานจัดใหมีการซักซอมผูที่จะเขารับประทานของที่ระลึก
จํานวน 150 ราย ใหเรียบรอย ในเวลา 13.00 น.
โดยใหประสานงานกับกองพระราชพิธี ทั้งนี้ ขอใหเนนย้ํา
การแตงกายของผูเขารับประทานของที่ระลึก สุภาพสตรี
สวมชุดสุภาพเสื้อมีแขน สวมรองเทาคัทชูสีดําปดหนาหุมสน
หามสวมรองเทาแตะหรือรองเทารัดสน สุภาพบุรุษ
ชุดสุภาพแขนยาว กางเกง ขายาวสีดํา สวมรองเทาหนัง
สีดําปดหนาหุมสน
/๘) ประสานจัดใหมี ...
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- 10 ที่

หนวยงาน

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

16)
16)

Dlenovo/สํารองmydoc/รับเสด็จ/พระองคโสม(วัดปาดาราภิรมย)/25

หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานจัดใหมีการลงทะเบียนผูเขาเฝาฯ รับประทาน
ของที่ระลึกใหแลวเสร็จกอนเวลา 12.00 น. รวมทั้ง
จัดเตรียมโบวมีหมายเลขประจําตัวผูเขาเฝาฯ รับประทาน
ของที่ระลึก 1 - 150
ประสานจัดทําบัญชีผูเขารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และ
จัดทําคํากราบทูลเบิกผูมีจิตศรัทธาเขารับประทานของที่
ระลึก ในเรียบรอย โดยใหระบุคํานําหนานามที่ชัดเจน เชน
(ยศ/นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)
ประสานจัดเตรียมปาย/โบวประจําตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ของวัดทุกคน
ประสานจัดสถานที่และทําความสะอาด บริเวณหอแกว
ใหเรียบรอย พรอมจัดเครื่องนมัสการบูชาและพวงมาลัย
สําหรับถวายพระเจาลานตองและพระทันตธาตุและพระธาตุ
ประสานคณะกรรมการวัดที่ถวายพวงมาลัย ใหจัดเตรียม
พวงมาลัย พานสีทองที่ไมมีขอบยักแหลม มีลิ้นปดพาน
ใหเรียบรอย โดยใหนําตรวจที่จุดตรวจ กอร.ถปภ.
ใหเรียบรอย กอนเวลา 14.00 น.
ประสานจัดเตรียมสถานที่ที่เฝาฯ รับเสด็จของประชาชน
ภายในวัด โดยติดตั้งเต็นท ปูเสื่อ ใหเรียบรอยและเพียงพอ
พรอมทั้งติดตั้งพัดลม ไฟฟา ภายในเต็นทใหเรียบรอย
ตามแผนผังที่กองพระราชพิธีมอบใหในวันประชุมเตรียมการ
รับเสด็จ
ประสานการตกแตงและทําความสะอาดบริเวณอาคาร
พระวิหารและบริเวณวัดใหเรียบรอยสวยงาม ใหตรวจสอบ
ระบบไฟฟาใหใชงานไดทุกดวง ตรวจสอบพัดลมติดเพดาน
ใหใชงานไดดีและติดตั้งมั่นคง เก็บอุปกรณที่ไมเกี่ยวของ
ภายในวิหารออกใหหมด ดูความเรียบรอยความสะอาดของ
เพดาน ฝาผนัง พื้นอาคาร สําหรับการตกแตงดอกไม
ใหงดดอกลิลลี่และดอกไมที่มีกลิ่นฉุน มีเกสร
จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนตที่นั่ง รถยนตในขบวนเสด็จ
บริเวณถนนดานหนาวัด โดยประสานงานกับเจาหนาที่
ตํารวจภูธรแมริม ใหเรียบรอย
จัดสถานที่พักคอยสําหรับวงดุริยางคจากมณฑลทหารบกที่
33 จํานวน 30 นาย โดยขอความอนุเคราะหจัดเตรียม
น้ําดื่มบริการตามความเหมาะสม
/17) ตรวจสอบน้ํา ...

- 11 ที่

หนวยงาน

17)

18)

19)
20)

21)
22)

22)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบน้ําประปาบริเวณวัดใหไหลใชงานไดตลอดเวลา
โดยเฉพาะหองสุขา ในการนี้จังหวัดไดแจงใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมจัดรถสุขาเคลื่อนที่มาประจําที่วัด
จํานวน 2 คัน ขอใหประสานการจัดเตรียมสถานที่จอดรถ
สุขาใหเรียบรอย
ประสานจัดโตะระบายผาใหเรียบรอย สําหรับวางสิ่งของ
ที่ราษฎรจะถวาย ใกลบริเวณที่จะประทับรถยนตที่นั่งกลับ
ของที่จะถวายทุกชิ้นใหนําตรวจ ณ กองอํานวยการรวม
ถวายความปลอดภัย
ประสานจัดสถานที่สําหรับรับลงทะเบียนเขารับประทานของ
ที่ระลึก จุดรวมทําบุญ บริเวณ ดานหนาวิหารใหเรียบรอย
ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการติดตั้งธงชาติ
ธงประจําพระองค บริเวณวัด บริเวณรถยนตที่นั่งเทียบ
ระบายผาบริเวณมณฑลพิธี ประตูรั้ววัด พระวิหาร พรมที่
ประทับ แอร อาสนะสงฆ แทนปลูกตนไม ผาคลุมเกาอี้
โตะสําหรับวางสิ่งของพระราชทานในเต็นทราษฎร
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเขาไปดําเนินการจัดเตรียม
สถานที่ ณ วัดปาดาราภิรมย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2559 เปนตนไป ขอความอนุเคราะหจากวัดอํานวยความ
สะดวกและจัดอาหารบริการเจาหนาที่
ประสานจัดสถานที่สําหรับหนวยแพทยเคลื่อนที่
ณ วัดปาดาราภิรมย ใหเรียบรอย เพื่อบริการประชาชน
ที่มาเฝารับเสด็จ
ประสานจัดเตรียมเครื่องเสียง ผูควบคุมเครื่องเสียง และ
จัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับพิธีกรบริเวณพิธี สําหรับ
ไมโครโฟนของพระสงฆ ไมโครโฟนขอผูถวายรายงาน และ
ไมโครโฟนของวงดนตรีไทย โดยดําเนินการติดตั้งและ
ทดลองการใชงานในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ประสานจัดเตรียมชางภาพของวัด (มืออาชีพ) จํานวน
4 คน แบงเปนชางภาพนิ่ง 2 คน ชางภาพเคลื่อนไหว
2 คน เพื่อถายภาพทั่วไปในวันเสด็จ โดยสงประวัติ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
คนละ 2 ชุด ใหกับวังเทเวศร โทรสารหมายเลข
0-2205-1515 (อนุญาตใหชางภาพจากวังเทเวศร
บันทึกภาพระหวางที่ประทานเข็มที่ระลึกเทานั้น)
/23) ประสานจัดเตรียม ...
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- 12 ที่

หนวยงาน

23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)

32)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานจัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งโตะ เกาอี้ พรอมบริการ
น้ําดื่ม สําหรับตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
ใหเรียบรอย โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33
ประสานจัดติดตั้งเกาอี้บุนวมภายในอาคารอเนกประสงคและ
ภายในวิหารใหเรียบรอย สําหรับการจัดที่นั่งของผูเฝารับเสด็จ
ประสานจัดเจาหนาที่ของวัด พรอมอุปกรณสื่อสาร
ไปประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
วัดปาดาราภิรมย เพื่อประสานงาน
ประสานอํานวยความสะดวกแกตํารวจตระเวนชายแดนที่
33 ในการตรวจสอบวัตถุระเบิด วัตถุตองสงสัย ภายใน
บริเวณวัด
ประสานตรวจสอบระบบไฟฟาภายในอาคารพระวิหารและ
บริเวณเต็นทราษฎรใหเรียบรอย โดยใหประสานงานกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมริม ในการตรวจสอบความ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการติดตั้ง
ประสานดูแลสัตวเลี้ยงภายในวัดไมใหเดินเพนพานหรือ
สงเสียงดังในบริเวณพิธี ขอใหจัดเก็บใหเรียบรอย
ประสานจัดพิธีกร จํานวน 1 คน ทําหนาที่ประชาสัมพันธ
ใหผูเขาเฝาฯ ทุกคน ไดรับทราบเกี่ยวกับการแตงกายอยาง
ถูกตอง และงดการใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาเสด็จฯ
ตามที่ไดแจงไวในการประชุมเพื่อถวายพระเกียรติ
ในการจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับที่ทูลเกลาฯ ถวาย ขอให
นําไปตรวจที่กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
กอนเวลา 13.00 น.
จังหวัดไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม จัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารองมาประจําที่วัด
ปาดาราภิรมยเพื่อปองกันไฟฟาขัดของ ขอใหพิจารณา
สถานที่จอดรถใกลบริเวณจุดจายไฟเขาวัด
จังหวัดไดแจงอําเภอแมริม ประสานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ จัดรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน รถกูภัย
จํานวน 1 คัน พรอมเจาหนาที่ผูปฏิบัติมาประจําที่
วัดปาดาราภิรมย เพื่อเตรียมพรอมในกรณีเกิดอัคคีภัย ตั้งแต
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ขอใหจัดสถานที่จอดรถดังกลาว
ใหเรียบรอย และเขาออกงาย ไมมีรถปดกั้น
/33) จัดโตะสําหรับ ...
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- 13 ที่

หนวยงาน

33)
34)
35)
36)

37)
21. อําเภอแมริม

1)

2)

3)
4)
5)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดโตะสําหรับวางเครื่องบริวารกฐิน ดานทายของอาคาร
พระวิหาร จํานวน 1 ตัว โตะสําหรับวางเครื่องพระสุธารส
ดานหลังที่ประทับ จํานวน 1 ตัว
ประสานอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ที่ไปจัดเตรียม
สถานที่รับเสด็จ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานในวันเสด็จและ
จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มใหเพียงพอ
ประสานจัดน้ําดื่มบริการประชาชนที่มาเฝาฯ รับเสด็จ
ใหพอเพียง
ประสานอําเภอแมริมในการจัดกําลัง อส. และ อป.พร.
จํานวน 10 นาย ประจํา ณ วัดปาดาราภิรมย เพื่อขนยาย
สิ่งของประทาน พรอมในเวลา 13.00 น. ปฏิบัติหนาที่
จนเสร็จสิ้นภารกิจ
ประสานอําเภอแมริมในการจัดขาราชการหญิง จํานวน
6 คน แตงกาย เครื่องแบบปกติขาว ปฏิบัติหนาที่อํานวย
ความสะดวกแกผูเขารับประทานเข็มที่ระลึก
ขอเชิญนายอําเภอแมริม นายกกิ่งกาชาดอําเภอแมริม
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 50 คน และราษฎรในพื้นที่ เฝาฯ
รับ-สงเสด็จ ณ วัดปาดาราภิรมย
จัดกําลัง อส. และ อป.พร. จํานวน 10 นาย ประจํา
ณ วัดปาดาราภิรมย เพื่อขนยายสิ่งของประทาน พรอม
ในเวลา 13.00 น. ปฏิบัตหิ นาที่จนเสร็จสิ้นภารกิจ
การแตงกาย เครื่องตามสังกัด
จัดขาราชการหญิง จํานวน 6 คน แตงกาย เครื่องแบบ
ปกติขาว ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกแกผูเขา
รับประทานเข็มที่ระลึก
ประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมริม
ตรวจสอบระบบไฟฟาภายในอาคารพระวิหารและบริเวณ
เต็นทราษฎรใหเรียบรอย เพื่อความปลอดภัย
จังหวัดไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม จัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารองมาประจํา
ทีว่ ัดปาดาราภิรมย เพื่อปองกันไฟฟาขัดของ ขอใหพิจารณา
สถานที่จอดรถใกลบริเวณจุดจายไฟเขาวัด

/6) ประสาน ...
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- 14 ที่

หนวยงาน

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดรถดับเพลิง จํานวน
1 คัน และรถกูภัย จํานวน 1 คัน พรอมเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติ มาประจําทีว่ ัดปาดาราภิรมย เพื่อเตรียมพรอมในกรณี
เกิดอัคคีภัย ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ขอใหจัด
สถานที่จอดรถดังกลาวใหเรียบรอยและเขาออกงาย
ไมมีรถปดกั้น
ประสานการจัดเตรียมสถานที่ที่เฝาฯ รับเสด็จของประชาชน
ภายในวัด โดยปรับพื้นที่ลานหนาพระวิหาร ติดตั้งเต็นทและ
ปูเสื่อใหเรียบรอยและเพียงพอ พรอมทั้งติดตั้งพัดลม ไฟฟา
ภายในเต็นท ใหเรียบรอย
ประสานสถานีตํารวจภูธรแมริม ในการจัดเตรียมสถานที่จอด
รถยนตที่นั่ง รถยนตในขบวนเสด็จ บริเวณถนนดานหนาวัด
ใหเรียบรอย
ประสานการทําความสะอาดถนนเสนทางเสด็จในเขต
รับผิดชอบทั้งหมดใหเรียบรอย โดยเฉพาะถนนเสนทาง
ภายในหมูบาน โดยขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนวันเสด็จ
จัดเจาหนาที่ของอําเภอแมริม จํานวน 1 คน พรอม
เครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวาย
ความปลอดภัย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 พรอม
เวลา 13.00 น. และรวมประชุมซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. โดยแจงชื่อ-สกุล หมายเลข
โทรศัพทมือถือที่ติดตอได ใหกับจังหวัดเชียงใหมภายในวันที่
3 พฤศจิกายน 2559
ประสานโรงพยาบาลนครพิงค จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
พรอมอุปกรณ เวชภัณฑทางการแพทย ใหบริการตรวจ
สุขภาพแกประชาชนที่เฝาฯ รับเสด็จ ณ วัดปาดาราภิรมย
โดยใหจัดแพทยอายุรกรรม วินิจฉัยอาการและถวายรายงาน
กรณีมีขอซักถามได
ประสานโรงพยาบาลนครพิงค จัดจุดตรวจคัดกรองผูปวย
ณ วัดปาดาราภิรมย ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
จังหวัดมอบหมายใหอําเภอแมริมประสานการจัดเตรียมการ
รับเสด็จในสวนที่เกี่ยวของ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สมพระเกียรติ
จัดมวลชน จํานวน 500 คน เฝาฯ รับเสด็จ ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2559 พรอมเวลา 13.00 น.
/22. องคการบริหาร ...
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- 15 ที่
หนวยงาน
22. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

หนาที่ความรับผิดชอบ
1) จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 2 คัน ไปประจํา ณ
วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2559 พรอมเวลา 10.00 น. เปนตนไป จนเสร็จสิ้น
การเสด็จ
2) จัดรถไฟฟาสองสวาง จํานวน 1 คัน พรอมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติ ไปประจํา ณ วัดปาดาราภิรมย พรอมเวลา
13.00 น. และใหหัวหนาชุดไปรายงานตัวและประจํา
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยกฯ
เพื่อประสานงาน กอนเสด็จฯ 3 ชั่วโมง

ในการจั ด เตรี ย มการรั บ เสด็ จ ฯ มอบหมายให สํ านั กงานจั งหวั ด เชี ย งใหม เ ป น หน ว ยงาน
ประสานอย า งใกล ชิ ด (นายเจิ ด ศั ก ดิ์ เปลี่ ย นแปลงศรี ผู อํ า นวยการกลุ ม งานอํ า นวยการ โทรศั พ ท
08-1993-5755 หรือ นายธีรวุฒิ แกวฟอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ โทรศัพท 08-1020-6266)
ทั้งนี้ หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพื่อพิจารณาแกไขปญหา
โดยดวนตอไป
**************
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