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บัญชีแนบแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่     438/2559 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ลงวันที่    8    กุมภาพันธ์  2559  

ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
1. มณฑลทหารบกที่ 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย  
พ.ศ. 2557  

  2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ส่งให้กรมราชองครักษ์ 

  3) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ส่วนแยก   ณ  วัดเกาะกลาง  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
และทุกทีห่มาย  โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ไปรายงานตัวและร่วมประชุม  แต่ละที่หมายก่อนล่วงหน้า  
3  ช่ัวโมง 

  4) จัดวงดุริยางค์ไปบรรเลงเพลงมหาชัยในการรับ-ส่งเสด็จฯ   
ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559 พร้อมเวลา  14.00  น.   
ณ  วัดเกาะกลาง 

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจไปประจํา  ณ  กองอํานวยการร่วม
ถวายความปลอดภัยส่วนแยก ณ วัดเกาะกลาง  ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน  41  และทุกที่หมาย 

  2) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนที่เสด็จฯ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  
41, วัดเกาะกลาง  และทุกที่หมายเสด็จฯ  (กรณีมีทีห่มาย
เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)  โดยประสานงานกับเจ้าของ
พ้ืนที่  มณฑลทหารบกที่  33  และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) ติดต้ังประตูตรวจวัตถุระเบิดพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ   
ณ  วัดเกาะกลาง  พร้อมเวลา  11.00  น. 

  4) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษ์ขอรับ
การสนับสนุน 

3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ 
ทุกที่หมาย และจัดเจ้าหน้าที่ประจําทางร่วมแยก เพื่อถวาย
ความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ ทุกที่หมาย และประสาน 
การจัดซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งกับกรมราชองครักษ ์

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย 

  3) ประสานการจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
ส่วนแยก  ณ  วัดเกาะกลาง,  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  
และทุกทีห่มาย 

/4) จัดเจ้าหน้าที่  ... 
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  4) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่งทุกที่หมาย และจัดสถานที่
จอดรถยนต์ขบวนเสด็จฯ ให้เรียบร้อย 

  5) กําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสํารองในการเสด็จฯ แต่ละ 
ที่หมาย 

  6) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงประจําห้องสรงทุกที่หมาย 
  7) จัดระเบียบของกลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จฯ แต่ละทีห่มาย 
  8) ประสานกับเจ้าของสถานที่ ในการจัดการด้านจราจรและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจอดรถผู้มาร่วมพิธี 
  9) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลการจราจรเส้นทางไปวัดเกาะกลาง  

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะภายในหมู่บ้าน 
  10) จัดซักซ้อมแผนทางการแพทย์ เส้นทางจากที่หมายไปยัง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย 
  11) จังหวัดจะซักซอ้มขบวนรถยนต์ที่นั่ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2559  เวลา  10.00  น.  พร้อมออกจากท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41  ไปยังที่หมาย  ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
ประจําเส้นทางในการซักซ้อมขบวนเสด็จฯ ด้วย 

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4  
กองกํากับการ 5 

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ ทุกทีห่มาย โดยให้พร้อม 
ในวันที ่ 12  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  14.30  น.  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และจะซักซ้อมขบวน
รถยนต์ที่นั่งในเวลา  09.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

  2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะส่วนล่วงหน้าไปยังที่หมาย 
ทุกที่หมายทีม่กีารเสด็จฯ  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  
พร้อมเวลา  09.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

5. กลุ่มงานจรจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย ในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยให้พร้อมในเวลา  14.30  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จฯ ทางร่วม  
ทางแยก ในการรักษาความปลอดภัย วันที่  12  กุมภาพันธ์ 
2559 และประสานในการจัดซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งทุกที่หมาย 
ในเวลา  10.00  น.  พร้อม  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 
41  โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

  3) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร ไปประจําสถานที่จอดรถยนต์ 
ในขบวนเสด็จฯ ณ ด้านหน้าวัดเกาะกลาง ตามความเหมาะสม 

 

/6. กองกํากับการ  3  ... 
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6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล 1 
1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความ-

เคลื่อนไหวกลุม่พลังมวลชนโดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และสว่นราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เตรียมการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการ    
ไปทําข่าว และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน ทุกที่หมาย 
ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของ
สื่อมวลชน และแจกปลอดแขน ให้เรียบร้อย โดยให้พร้อมเวลา 
14.30 น.  ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
วัดเกาะกลาง  และท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  3) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด พร้อมจัดทํา
บัญชีไว้ให้เรียบร้อย 

  4) ติดต่อขอรับประวัติของช่างภาพนิ่ง จํานวน 4 คน 
7. กองบิน 41 1) จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง พร้อมจัดการถวายรักษาความ

ปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2559 

  2) ทําความสะอาดและตกแต่งห้องรับรองท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของ
โรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่เข้าไปตกแต่ง
สถานที ่

  3) จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ําด่ืม บริการข้าราชการที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่ง
เสด็จฯ ตามความเหมาะสม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองเพื่อใช้รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ
ข้าราชการที่ไปเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ 

  5) จัดทําความสะอาด ตกแต่ง อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 
41 ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  6) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ทีน่ั่ง  วันที ่ 12 
กุมภาพันธ์  2559  เวลา  14.30  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

  7) ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินให้พร้อมกรณีฉกุเฉิน 

  8) จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จฯ รว่มกับจังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559 

 
 
 

/9) จัดสถานทีต้ั่ง  ... 
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  9) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่ม
ตามแต่จะเห็นสมควร  และจดัเจ้าหน้าที่กองบิน  41  จํานวน  
1  นาย  ไปประจํา  เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยให้พร้อมเวลา  14.30  น. 

  10) ติดต้ังแผ่นปูพ้ืนสําหรับใช้เป็นสถานที่จอดรถห้องสรงเคลื่อนที่  
ณ  วัดเกาะกลาง  โดยขอให้ติดต้ังในวันที่  10  กุมภาพันธ์  
2559 

8. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการ รปภ. บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และในพื้นที่ 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  2) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ กับศนูย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในกรณีต้องนํา
รถยนต์ที่นั่งเข้าออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และ 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  3) จัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
  4) อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังและ 

ผู้ตามเสด็จฯ ตามความเหมาะสม 
9. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

สถานีเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม (กรณี

เสด็จฯ โดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  2) จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะ 

ผู้ตามเสด็จฯ ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  3) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเสด็จฯ  โดยให้

นํารถบันไดเครื่องบินพร้อมเวลา 09.00 น. (กรณใีช้รถบันได
ของบริษัท การบินไทย จํากัด) 

  4) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จฯ 
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

10. คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล หอ้งประทับ ห้องฉุกเฉิน และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ให้พร้อม 24 ช่ัวโมง ต้ังแต่วันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหม่เป็นต้นไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร  
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

  2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการ 
จัดซ้อมแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางเสด็จฯ จาก 
วัดเกาะกลางไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
ให้เรียบร้อย 

 
 

 

/11. การไฟฟ้า  ... 
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11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1   
(ภาคเหนือ)  จงัหวัดเชียงใหม่   

- ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ัง 
ณ  วัดเกาะกลาง  และทุกที่หมายที่มีการเสด็จฯ โดยให้ 
หัวหน้าชุดไปซ้อมเตรียมความพร้อมและร่วมประชุมรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ.  วันที่  12  กุมภาพันธ์ 
2559  เวลา  13.00  น.  ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัยส่วนแยกวัดเกาะกลาง    

12. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน)  

1) จัดติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย  
ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก  
วัดเกาะกลาง  โดยจังหวัดได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)่ เป็นหน่วยงาน
ประสานการติดต้ัง 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ติดต้ังและการใช้บริการตามข้อ 1) โดยขอเปิดทางไกลภายใน 
ประเทศ 

  3) ดําเนินการติดต้ังและเปิดการใช้บริการได้วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 
2559 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

- ประสานการติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร กับบริษัท ทีโอท ีจํากัด 
(มหาชน) ในวนัที่  12  กุมภาพันธ์  2559  ณ  กองอํานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จํานวน  
2 เลขหมาย โดยขอให้ดําเนินการติดต้ังให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 
12  กุมภาพันธ์ 2559 เปิดใช้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

14. วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ - จัดวงปี่พาทย์ เครื่อง 5 พร้อมนักดนตรี ไปบรรเลงในการพิธี 
เททองหล่อพระพุทธรูป พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ณ วัดเกาะกลาง  
ในวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมเวลา 14.30 น.   
โดยประสานงานกับวัดเกาะกลาง แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว 
โดยให้หัวหน้าชุดไปซ้อมเตรียมพิธีการ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  
2559  เวลา 14.00 น. 

15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแพทย ์
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จฯ ทุกครั้งและทุกพ้ืนที่ โดยให้พร้อม
กันในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  14.30  น.  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 
 
 
 

/2) จัดเตรียมแพทย์  ... 
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  2) จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  เวชภัณฑ์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ไประจํา ณ วัดเกาะกลาง  ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 
เพื่อบริการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมพิธีฯ ในกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน จนเสด็จฯ กลับ  โดยให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน บรรยายสรุปจํานวนคนไข้ที่มาเฝ้าฯ 
พร้อมอาการ  เพื่อกราบทูลต่อไป 

  3) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการเตรียม
แพทย์  พยาบาล ห้องฉุกเฉิน โลหิต และอุปกรณ์การแพทย์  
โดยให้พร้อมตลอด 24 ช่ัวโมง 

  4) จัดซักซ้อมรถพยาบาล  (กรณีฉุกเฉิน)  ในเส้นทางจาก 
วัดเกาะกลางไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
โดยประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ
ตํารวจจราจร 

  5) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อตรวจ
อุณหภูมิผู้ไปรว่มรับเสด็จในพิธีฯ  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  
2559  พร้อมเวลา  12.00  น.  ณ  วัดเกาะกลาง 

16. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่ง ดูแล และเสริมต้นไม้ บริเวณด้านหน้า ด้านใน ลานบิน 
และภายนอกอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  2) ตกแต่งระบายผ้าอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ประดับ
ธงชาติและธงประจําพระองค์ บริเวณท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 ให้สวยงาม 

  3) จัดระบายผ้ารถบันไดเครื่องบิน ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559  
พร้อมเวลา 09.00 น. 

  4) จัดติดต้ังธงชาติ/ธงพระนาม จัดทําความสะอาดถนนและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสองข้างถนน ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จฯ ได้แก่  
ถนนภายในสนามบิน - ถนนมหิดล - ถนนเชียงใหม-่หางดง 

  5) ทําความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ในเส้นทางเสด็จฯในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น  
ถนนเชียงใหม่-หางดง  และถนนมหิดล  เป็นต้น 

  6) จัดรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่     
ผู้ปฏิบัติ ไปประจํา ณ วัดเกาะกลาง พร้อมเวลา 13.00 น. และ
ให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประจํา ณ กองอํานวยการร่วม
ถวายความปลอดภัยส่วนแยกฯ เพื่อประสานงาน ก่อนเสด็จฯ  
3 ช่ัวโมง 

 
 

/17. เทศบาลตําบล  ... 
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17. เทศบาลตําบลป่าแดด 1) ทําความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ในเส้นทางเสด็จฯในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต้ังแต่  
ถนนสมโภชเชียงใหม่  700  ปี  เป็นต้นไป  รวมทั้งบริเวณลาน
ด้านหน้าวัดเกาะกลาง  ถนนภายในหมู่บ้าน 

  2) ติดต้ังธงชาติ/ธงพระนาม  และทําความสะอาดถนนและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสองข้างถนน ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จฯ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ได้แก่  ถนนสมโภชเชียงใหม่  700  ปี   
ถนนภายในหมูบ้่าน  จนถึงวัดเกาะกลาง  

  3) ตกแต่งระบายผ้าราวสะพานข้ามแม่น้ําปิง  (สีม่วง-ขาว) 
  4) จัดรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน รถกู้ภัย จํานวน 1 คัน พร้อม

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติรวมทั้งพนกังานดับเพลิงและถังดับเพลิง    
ไปประจาํ ณ วัดเกาะกลาง พร้อมเวลา 13.00 น. และใหห้ัวหน้า
ชุดไปรายงานตัวและประจํา ณ กองอํานวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัยส่วนแยกฯ เพื่อประสานงาน ก่อนเสด็จฯ 3 ช่ัวโมง 

  5) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์  รักษาความสะอาดตลอดเส้นทางเสด็จ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  6) ปรับแต่งต้นไม้และความสะอาดภายในบริเวณวัดเกาะกลาง 
  7) ปรับปรุงทางลาดจากถนนเข้าสู่บริเวณวัดเกาะกลาง  มิให้ 

มีความลาดชันมาก 
  8) ปรับปรุงพื้นอิฐตัวหนอนในบริเวณวัด  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
  9) จัดเตรียมรถสขุาเคลื่อนที่  สาํหรับบริการประชาชนที่มาร่วม 

รับเสด็จ 
  10) จัดเตรียมเต็นท์  (สีขาว)  พร้อมเก้าอ้ี  ให้เพียงพอสําหรับ

ประชาชนที่ร่วมรับเสด็จ  อยา่งน้อย  500  คน 
18. เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1) ทําความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของป้ายประชาสัมพันธ์

ต่าง ๆ ในเส้นทางเสด็จฯในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ถนนสมโภช
เชียงใหม่  700  ปี  ถนนเชยีงใหม-่หางดง  เป็นต้น 

  2) จัดติดต้ังธงชาติ/ธงพระนาม จัดทําความสะอาดถนนและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสองข้างถนน ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จฯ ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ  ได้แก่  ถนนสมโภชเชียงใหม่  700  ปี  และ
ถนนเชียงใหม่-หางดง  เป็นต้น 

19. สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทําข่าวให้เป็นไปด้วย
ความเหมาะสมเรียบร้อย ณ วัดเกาะกลาง พร้อมเวลา  
14.30 น. 

  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนในการทําข่าวและ
การแต่งกายของสื่อมวลชนทุกที่หมาย 

 

/20. แขวงทางหลวง ... 
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20. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 1) ทําความสะอาด ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด ตัดหญ้า เกาะกลางถนน 
และตัดแต่งต้นไม้ ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จฯ ในเขต 
ความรับผิดชอบ 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาต่างๆ ตามถนนในเขต
ทางหลวงตามเส้นทางเสด็จฯ 

21. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ่ - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ประจําห้องสรง
ในห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที ่12  
กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมเวลา 09.00 น. โดยประสานงานกับ
กองบิน 41 

22. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1) จัดเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา 
กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) 
วัดเกาะกลาง เพื่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ.ย เวลา 13.00 น.  
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. 
และขอใหส้่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถอื 
ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

  2) จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในนามศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ   
เพื่อเป็นการป้องกันการถวายฎีกา  โดยให้เน้นด้านการข่าว 
การทูลเกล้าถวายฎีกาของกลุ่มพลังมวลชน 

  3) เชิญชวนประชาชนในพื้นที่  จํานวน  500  คน  มาร่วม 
เฝ้ารับเสด็จ  ณ  วัดเกาะกลาง  พร้อมเวลา  13.00  น. 

  4) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนราษฎรในพื้นที่  ร่วมรับเสด็จโดยการ
ปรับปรุงหน้าบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ตลอดเส้นทางเสด็จ 

  5) อํานวยการ/ประสานการปฏิบัติ  ตลอดช่วงเตรียมการ-รับเสด็จ-
ส่งเสด็จ 

23. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) นิมนต์พระสงฆ์ในการประกอบพิธี  รวมทั้ง  การจัดที่นั่งของ
พระสงฆ์ช้ันผู้ใหญ่และพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี  พร้อมจัดรถรบั-ส่ง
พระสงฆ์  การดูแลต้อนรับและอํานวยความสะดวกพระสงฆ์
ทั้งหมดให้เรียบร้อย 

  2) ประสานวัดเกาะกลางและสํานักพระราชวัง ในการจัดเตรียม
ลําดับขั้นตอน  พิธีการ  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหล่อ 
พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าและพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง   
พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า  (พระเจ้าหมอยา)  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์  ต้ังแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2559  เป็นต้นไป  
ให้เรียบร้อย 

 
/3) ประสาน ... 
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  3) ประสานวัดเกาะกลาง ในการจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับ 
ทูลเกล้าฯ ถวาย 

  4) จังหวัดมอบให้เป็นผู้แทนจังหวัดในการประสานงานกับ
คณะกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  
สํานักพระราชวัง  ในการจัดเตรียมงานพิธีรับเสด็จฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยดําเนินการตามที่สํานักพระราชวังได้แจ้งไว้ 
ในวันประชุมและตรวจพื้นที่รับเสด็จไปแล้ว ให้เรียบร้อย 

  5) ประสานการทําความสะอาดและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในวิหาร  และบริเวณโดยรอบวัด 

  6) จัดสถานที่ต้ัง กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.) สว่นแยก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 คน พร้อมเครือ่งมือ
สื่อสาร ไปประจํา ณ กอร.ถปภ. เพื่อประสางานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ไปรายงานตัวและประจํา กอร.ถปภ. เวลา 
13.00 น. 

  7) จัดเจ้าหน้าที่หญิง จํานวน 2 คน แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 
สําหรับส่งของที่ระลึกและจัดแถวผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก 
พร้อมเวลา 13.00 น. ณ วัดเกาะกลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ไปซ้อม
การปฏิบัติกับสํานักพระราชวัง ในเวลา 14.00 น. (ประสานกับ
คณะกรรมการวัดเกาะกลาง) 

  8) จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก ต้ังแต่
เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ วัดเกาะกลาง 

  9) ประสานจัดเตรียมคํากราบทลูรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
และเบิกผู้สนับสนุนการจัดงาน เข้ารับประทานของที่ระลึก 

  10) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
24. วัดเกาะกลาง 

โดย ไวยาวัจกรฯ  
1) นิมนต์พระสงฆ์ในการประกอบพิธี รวมทั้งการจัดที่นั่งของ

พระสงฆ์ช้ันผู้ใหญ่และพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี พร้อมจัดรถรบั-ส่ง
พระสงฆ์  การดูแลต้อนรับและอํานวยความสะดวกพระสงฆ์
ทั้งหมดให้เรียบร้อย 

  2) ประสานสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และสํานัก
พระราชวัง ในการจัดเตรียมลําดับขั้นตอน  พิธีการ  และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธี  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และ
อุปกรณ์  

  3) จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับเจ้าอาวาส  ในการทูลเกล้าฯ ถวาย 
  4) ทําความสะอาดและจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสน้ทางเสด็จฯ 

ภายในวิหารและบริเวณโดยรอบวัด 
 

/5) จัดสถานทีต้ั่ง ... 
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  5) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย

(กอร.ถปภ.) สว่นแยก พรอมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ของวัดเกาะกลาง 
จํานวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา กอร.ถปภ.  
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ไปรายงานตัว
และประจํา กอร.ถปภ. เวลา 13.00 น. 

  6) ประสานสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัด
เจ้าหน้าที่หญิง จํานวน  2 คน แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 
สําหรับส่งของที่ระลึกและจัดแถวผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก 
พร้อมเวลา 14.50 น. ณ วัดเกาะกลาง โดยให้เจ้าหน้าที่ไปซ้อม
การปฏิบัติกับสํานักพระราชวัง ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 14.00 น.  

  7) จัดทํารายชื่อผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก จํานวน 120 คน 
และส่งใหส้ํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559 เพื่อตรวจสอบประวัติเป็นรายบุคคล 

  8) จัดทําโบว์หมายเลข 1 – 120 สําหรับติดทีห่น้าอกผู้เข้า
รับประทานของที่ระลึกให้เรียบร้อย โดยให้แจ้งผู้ที่จะเข้า
รับประทานของที่ระลึกไปลงทะเบียนรับโบว์ วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  
ณ วัดเกาะกลาง พร้อมทั้งซักซ้อมการเข้ารบัประทานของที่ระลึก 
กับสํานักพระราชวัง 
การแต่งกาย   
- สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพ, ชุดสากลนิยม/งด เสื้อยืด, รองเท้าแตะ 
- สุภาพสตรี  : ชุดสุภาพ, ชุดพ้ืนเมือง/งด นุง่กางเกง, รองเท้าแตะ

หรือชุดดําทั้งชุด 
- ข้าราชการ  : เครื่องแบบปกติขาว 

  9) จัดสถานที่ลงทะเบียนผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก ต้ังแต่เวลา 
10.00 – 12.00 น.  ณ วัดเกาะกลาง โดยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่จะช่วยจัดเจ้าหน้าที่ 
รับลงทะเบียน 

  10) จัดเตรียมคํากราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและ 
เบิกผู้สนับสนนุและผู้มจีิตศรทัธาบริจาคเงิน เข้ารับประทาน 
ของที่ระลึก 

  11) จัดเตรียมของที่ระลึก  จํานวน  150  อัน  (ขอสํารองไว้อีก  
10  อัน) 

 

 

/12) จัดเก้าอ้ี ... 
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  12) จัดเก้าอ้ีสําหรับเป็นที่นั่งสําหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ ่ข้าราชการ
ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯผู้ที่ได้รับเชิญมาเฝ้าฯ รบัเสด็จฯ และผู้ที่มา
เข้ารับประทานของที่ระลึก ภายในพระวิหารฯ ให้เรียบรอ้ย 
พร้อมทั้งจัดที่นั่งของแต่ละบุคคลให้เรียบรอ้ย โดยประสานงาน
กับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  13) จัดสถานที่จอดรถยนต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ ในการจัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  และทีจ่อด
รถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่ (โดยจังหวัด
เชียงใหม่ได้ประสานไว้แล้ว) 

  14) จัดสถานที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จฯ จํานวน 15 คัน  
โดยประสานงานกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และตํารวจ
จราจร 

  15) จัดเตรียมสถานที่จอดรถผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ โดยประสานงานกับ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

  16) จัดเตรียมช่างภาพนิ่ง จํานวน 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
ช่างภาพของวัดฯ ในการถ่ายภาพนิ่ง โดยส่งชื่อ – สกุล สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบยีนบ้าน ส่งใหจ้ังหวัด
เชียงใหม ่และ กอร.ถปภ.ส่วนแยก อย่างละ 1 ชุด ภายในวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559 

  17) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และผูค้วบคุมเครื่องเสียง  
โดยให้พร้อมใช้งานก่อนการเสด็จฯ 2 ช่ัวโมง ให้พร้อมเวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป 

  18) จัดพิธีกร จํานวน 1 คน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าเฝ้าฯ  
ในพิธีทุกท่าน เวลาเสด็จฯ ประกอบพิธี ขอให้ทุกท่านงดใช้
โทรศัพท์มือถือทุกชนิด (ปิดโทรศัพท์มือถือ) ให้เรียบร้อย 

  19) จัดเตรียมอาหารเลี้ยงรับรองและจัดที่พักแรมให้กับเจ้าหนา้ที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่เข้าไปจัดเตรียมสถานที่ 
ต้ังแต่วันที่  6-12  กุมภาพันธ์  2559  รวม  7  วัน 

  20) จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ส่วนราชการที่เข้ามา
ปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 10 – 12  กุมภาพันธ์ 2559 

  21) จัดเจ้าหน้าที่ของวัดฯ คอยช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จาํนวน 1 คน และคอยช่วยเหลือ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง จํานวน  
1 คน 

  22) จัดเตรียมสถานที่สําหรับจอดรถห้องสรงเคลื่อนที ่
 

/23) จัดสถานที่ ... 
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  23) จัดสถานที่พักคอยสําหรับวงดุริยางค์จากมณฑลทหารบกที่ 33 
จํานวน 30 นาย โดยขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมน้ําด่ืมบริการ
ตามความเหมาะสม 

  24) จัดเตรียมโต๊ะ  (หน้าขาว)  พร้อมผ้าปู  สําหรับวางสิ่งของ
พระราชทาน  จํานวน  20  โต๊ะ และโต๊ะสําหรับหน่วยแพทย์-
พยาบาล  ที่ไปให้บริการประชาชน 

  25) จัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมน้ําด่ืม  (อาหารกลางวันและเย็น) 
สําหรับเจ้าหน้าที่ทหาร  ตํารวจ  พลเรือน  ไฟฟ้า  และเทศบาล  
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย  ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

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

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




