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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2560

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีเพ่ือตกแตงสถานท่ีและเสนทางเสด็จฯ
ลงวันท่ี ตุลาคม 2560

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพ้ืนท่ีท่ีเปนเสนทางเสด็จฯ
ผาน ประกอบดวย
1) เทศบาลนครเชียงใหม
2) เทศบาลตําบลปาแดด
3) เทศบาลตําบลหนองหอย
4) เทศบาลตําบลทาศาลา
5) เทศบาลตําบลฟาฮาม
6) เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ
7) องคการบริหารสวนตําบล

ดอนแกว
8) เทศบาลตําบลแมริม
9) องคการบริหารสวนตําบล

สะลวง
10) องคการบริหารสวนตําบล

แมสา
11) เทศบาลตําบลริมเหนือ
12) เทศบาลตําบลสันโปง
13) เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก
14) เทศบาลตําบลสันพระเนตร
15) เทศบาลตําบลสันทรายหลวง

1) ติดตั้งธงชาตแิละธงพระปรมาภิไธย (วปร) ตลอดเสนทางเสด็จ
ท้ังสองฝง ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดแก ถนนมหิดล ตั้งแตสี่แยก
สนามบิน - สี่แยกศรีบัวเงินพัฒนา, ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป
ตั้งแตสี่แยกศรีบัวเงินพัฒนา - แยกศูนยราชการรวมใจ, และถนนโชตนา
ตั้งแตแยกศูนยราชการรวมใจ – ปากทางเขามหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม วิทยาเขตสะลวง โดยในการติดตั้งธงชาตแิละ
ธงพระปรมาภิไธย ใหติดตั้งเปนกลุมธง กลุมธงละ 15 เสาธง
ประกอบดวย ธงชาติ 5 เสาธง ธงพระปรมาภิไธย (วปร) 5 เสาธง
และธงชาติ 5 เสาธง ตอ 1 จุด บริเวณขางทาง โดยใหติดตั้งท้ังไปและ
กลับ เวนระยะหางจุดละ 200 เมตร โดยงดเวนการติดตั้งไขวกัน
บนเสาไฟฟาสองสวางกลางถนน หรือติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนน
เสาธงทําจากเหล็กหรือวัสดุท่ีมีความแข็งแรงไมหักงอ มีความสูง
3 เมตร ธงมีขนาด 60 x 90 เซนติเมตร (พิจารณาวาเม่ือติดตั้ง
เสร็จแลว ชายธงจะอยูสูงกวาศีรษะ) ท้ังนี้ ขอใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 โดยใหทุกหนวยงานประสาน
การกําหนดจุดติดตั้งใหเรียบรอย

2) ทําความสะอาดและตกแตงเสนทางซึ่งเปนเสนทางเสด็จฯ ในเขตพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบ

3) อัญเชิญพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประดิษฐานหนาท่ีทําการสํานักงานและจัด
โตะหมูบูชา พานพุมเงินทอง และกรวยดอกไม พรอมตกแตง ระบาย
ผาสีเหลืองขาว ใหสวยงาม

4) แจงประชาชน องคกร หนวยงาน ท่ีมีบานเรือนหรือสํานักงาน
ติดเสนทางเสด็จฯ ใหทําความสะอาดและตกแตง เพ่ือถวายการ
ตอนรับและถวายพระเกียรติแกสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

2. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1) ทําความสะอาดถนนมหิดลและถนนโชตนา ตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม
ท่ียื่นเขามาในเขตทาง ตัดแตงก่ิงไม ตนไม บริเวณเกาะกลางถนน
ใหสวยงาม จัดเก็บแผนปายโฆษณาท่ีชํารุดหรือเกินกําหนด

2) พิจารณาจัดตกแตงสวนหยอมหรือประดับผาระบาย บริเวณ
สะพานลอยหรือทางลอด ถนนมหิดลและถนนโชตนา ใหสวยงาม

3) พิจารณาใหอนญุาตแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการติดตั้งปาย
ถวายพระพรฯ ท้ังนี้ ขอใหจัดเจาหนาท่ีใหคําแนะนําในการติดตั้ง
ใหแข็งแรงและไมเปนอันตรายแกผูใชรถใชถนน

4) จัดทําปายเตือน ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
4) จัดทําปายเตือน ปายบอกทาง ในจุดท่ีพิจารณาวามีความสุมเสี่ยง

โดยประสานกับกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
3. สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10

(เชียงใหม)
1) ทําความสะอาดถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป ตัดหญา ตัดแตงก่ิงไม

ท่ียื่นเขามาในเขตทาง ตัดแตงก่ิงไม ตนไม บริเวณเกาะกลางถนน
ใหสวยงาม จัดเก็บแผนปายโฆษณาท่ีชํารุดหรือเกินกําหนด

2) พิจารณาจัดตกแตงสวนหยอมหรือประดับผาระบาย บริเวณสะพาน
ทางลอด ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป ใหสวยงาม

3) พิจารณาใหอนญุาตแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการติดตั้งปาย
ถวายพระพรฯ ท้ังนี้ ขอใหจัดเจาหนาท่ีใหคําแนะนําในการติดตั้ง
ใหแข็งแรงและไมเปนอันตรายแกผูใชรถใชถนน

4) จัดทําปายเตือน ปายบอกทาง ในจุดท่ีพิจารณาวามีความสุมเสี่ยง
โดยประสานกับกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

4. สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

1) ตรวจสอบการตดิตั้งพระฉายาลักษณ พรอมโตะหมูบูชาและ
เครื่องราชสักการะ การตกแตงสถานท่ีและเสนทางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหง ตามขอ 1. ใหเรียบรอย ถูกตอง สวยงาม และ
สมพระเกียรติ โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 5
พฤศจิกายน 2560

2) สํารวจความเรียบรอยทุกวัน ตลอดชวงท่ีมีการเสด็จฯ และรายงานผล
การดําเนินการใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมทราบ

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน
อยางใกลชิด (นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โทรศัพท 08 9203 4149 หรือ
นายธีรวุฒิ แกวฟอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โทรศัพท 08 1020 6266) ท้ังนี้ หากมีปญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน ตอไป


