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คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ่
ที่           /2558 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  
............................................................... 

 

  ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ประจําปี  2556-2557  ระหว่างวันที่  19-22  ตุลาคม  2558  
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

  เพื่อให้การจัดเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ  จึงขอ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
คําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้   

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่       ตุลาคม   พ.ศ.  2558 
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ่
ที่   4333/2558 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
ลงวันที่  8  ตุลาคม  2558 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. มณฑลทหารบกที่ 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับกองทัพภาคที่  3  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวาย
ความปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕57 

  2) จัดทําแผนการถวายความปลอดภัย  และส่งให้วังศุโขทัยทราบ 
  3) จัดรถบรรทุก  6  ล้อ  จํานวน  10   คัน  พร้อมพนักงานขับรถและ

กําลังพลตามที่ได้รับการร้องขอ  เพื่อใช้ในภารกิจประจําวันระหว่าง
วันที่  17-23  ตุลาคม  2558 

  4) ติดต้ังพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- 
ราชกุมาร พร้อมเครื่องสักการะภายในค่ายกาวิละ  ต้ังแต่วันที่  13  
ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 

  5) ประสานงานการจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
(กอร.ถปภ.)  ณ  มณฑลทหารบกที่  33,  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่และส่วนแยกทุกที่หมาย  
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  6) จัดเตรียมความเรียบร้อยของเรือนรับรองที่ประทับ  ค่ายกาวิละ  
(กรณีประทับแรม) 

  7) จัดเตรียมสถานที่พักให้กับเจา้หน้าที่สํานักงานราชเลขานุการ 
ในพระองค์ฯ ข้าราชบริพารผู้ติดตามเสด็จ กองกําลังทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ฯ  และเจ้าหนา้ที่ฝ่ายต่าง ๆ  ให้เพียงพอ  
ณ ค่ายกาวิละ โดยประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการ 
ในพระองค์ฯ 

  8) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ  และพนักงานขับรถยนต์  ตํารวจ 
ทางหลวง  แพทย์  พยาบาล  รวมทั้ง  เจ้าหน้าที่ที่มาประจํา 
กอร.ถปภ.ค่ายกาวิละ  ตามแต่จะเห็นสมควร 

  9) ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่  ในการจัดสถานที่ 
จอดรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง  และการป้องกันไฟฟ้า
ขัดข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 
 

/10) จัดเตรียมสถานที่  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  10) จัดเตรียมสถานที่พักให้กับเจา้หน้าที่ขับรถยนต์ในขบวนเสด็จของ

จังหวัดเชียงใหม่  พนักงานขบัรถยนต์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  จํานวน  11  คน  พนักงานขับรถซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  10  คน  และเจ้าหน้าที่พนักงาน 
ขับรถบัส  จํานวน  6  คน  รวมทั้งสิ้น  27  คน  พร้อมจัดเตรียม
สถานที่จอดรถยนต์ตามความเหมาะสม  รวมทั้งสถานที่พักให้กับ
แพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

  11) ประสานกับบริษัท ทีโอท ีจํากัด  (มหาชน) ในการติดต้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ณ  เรือนรับรองที่ประทับ  เพือ่ใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานขอรับการ
สนับสนุนไว้แลว้   

  12) ประสานเตรียมการติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  กับบริษัท  ทีโอที  
จํากัด  (มหาชน)  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  
7  (เชียงใหม่)  ซึ่งจังหวัดได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้ว 

  13) จัดรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และพยาบาล  ประจําในช่วง
เวลากลางคืน  ตลอดเวลาจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ  ณ  มณฑล
ทหารบกที่  33  ในวันที่  19-22  ตุลาคม  2558 

  14) ประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ  กองงาน 
ในพระองค์ฯ และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดเตรียมงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
และตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
33 

1) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนที่เสด็จ  ณ  เรือนรับรองที่ประทับ  ค่ายกาวิละ  
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกวัน และพื้นที่เสด็จฯ  
ทุกที่หมาย 

  2) จัดเตรียมประตูตรวจค้นวัตถุระเบิด  จํานวน  3  เครื่อง  ไปประจํา  
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
อําเภอแม่ริม  ต้ังแต่วันที่  19-22  ตุลาคม  2558   
โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ 
มณฑลทหารบกที่  33 

  3) จัดกําลังรักษาความปลอดภัย ณ ค่ายกาวิละ  โดยประสานงานกับ
มณฑลทหารบกที่  33 

  4) ประสานการจดัต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยกับ 
มณฑลทหารบกที ่ 33  และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ทุกทีห่มาย 

  5) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีสํานกังานราชเลขานุการ 
ในพระองค์ฯ ขอรับการสนับสนุน 

  6) ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

/3.  ตํารวจภูธร ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดรถตํารวจนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย 

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
แผนถวายความปลอดภัย  

  3) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,   
บ้านเฮือนโบราณ  (หน้าค่ายกาวิละ)  และทุกที่หมายที่มีการเสด็จฯ    

  4) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้ารถยนต์พระที่นั่ง  รวมทั้งสถานที่ประทับ  
สถานที่ประกอบพิธีทุกวัน  ณ  หอประชุมทปัีงกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และทุกที่หมายที่มีการเสด็จฯ 

  5) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน 
  6) กําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสํารองในการเสด็จฯ แต่ละที่หมาย 

ร่วมกับตํารวจทางหลวง 
  7) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําเส้นทางเสด็จ  ทางแยก  ทางรว่ม  ในการ

เสด็จทุกครั้ง 
  8) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงประจําห้องสรงทุกที่หมายที่มีการเสด็จฯ 
  9) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่  จนเสร็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
  10) จัดเจ้าหน้าที่หรือประสานกลุ่มบุคคลไปจัดเก็บป้ายที่เกี่ยวกับ

การเมือง  ตามเส้นทางเสด็จ โดยทางมณฑลทหารบกที่ 33 ขอให้
นําป้ายนี้ออกไปก่อน  ในช่วงที่มีการเสด็จฯ นี ้ 

  11) ประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ  กองงาน 
ในพระองค์ฯ และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดเตรียมงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4  
กองกํากับการ 5 

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ และประจํา  ณ  คา่ยกาวิละ  
ตลอด  24  ช่ัวโมง   

  2) จัดรถตํารวจทางหลวง  นําคณะส่วนล่วงหน้าไปยังที่หมายทุกที่หมาย 
ที่มีการเสด็จฯ  ต้ังแต่วันที่  17  ตุลาคม  2558  โดยประสานงาน
กับกองงานในพระองค์ฯ  และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

  3) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย  โดยให้พร้อมกัน
ในวันที่  19  ตุลาคม   2558  เวลา  10.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  4) ประสานงานกับกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ณ  ค่ายกาวิละ  และส่วนแยกทุกที่หมาย  สาํนักงานจังหวัด
เชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
/5.  กลุม่งานจราจร  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
5. กลุ่มงานจราจร ตํารวจภูธร

จังหวัดเชียงใหม่ 
1) ประสานจัดรถตํารวจจราจรนําขบวนส่วนล่วงหน้าทุกขบวน  ต้ังแต่

วันที่  17  ตุลาคม  2558   เป็นต้นไป  โดยประสานรายละเอียด
กับกองงานในพระองค์ฯ  และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป   
ทุกที่หมายในพื้นที่รับผิดชอบ 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก  
ทุกที่หมาย  ในการรักษาความปลอดภัย  ระหว่างวันที่  19-22  
ตุลาคม  2558 

  3) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ  โดยให้พร้อมในวันที่  19  
ตุลาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  
41 

  4) ประสานงานกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  มณฑลทหารบกที่  33  
และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   ในการจัดเตรียมงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหว
กลุ่มพลังมวลชน  โดยประสานงานกับอําเภอและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทํา
ข่าว  และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน  ให้เรียบร้อย   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และทุกที่หมาย 

  3) จัดเตรียมปลอกแขนสําหรับสือ่มวลชน 
7. กองบิน 41 1) จัดทําความสะอาดและเตรียมห้องรับรองสําหรับเป็นที่ประทับ

รับรอง  เพื่อใช้รับเสด็จฯ  ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ 
ทุกวัน  ต้ังแต่วันที่  19-22  ตุลาคม  2558 

  2) อํานวยความสะดวกโรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาลนครเชียงใหม่   
ที่เข้าไปดําเนินการจัดเตรียมการรับเสด็จ 

  3) จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้กับเจ้าหนา้ที่สํานักงานราช-
เลขานุการในพระองค์ฯ  เช่น  กาต้มน้ํา,  ปลั๊กไฟฟ้า,  ฉากปิดก้ัน  
สําหรับเป็นสถานที่จัดเตรียมเครื่องเสวยของว่างในกรณีทรงฝึกบิน 

  4) จัดทําความสะอาดในบริเวณอาคารและตกแต่งสถานที่ใหส้วยงาม 
  5) จัดทหารกองเกียรติยศ ณ ทา่อากาศยานทหารกองบิน 41  

ในวันเสด็จฯ ถงึจังหวัดเชียงใหม ่ และวันเสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ   
ในวันที่  19  และ  22  ตุลาคม  2558 

  6) จัดระเบียบผู้เข้าเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ ในลานบิน ในวันที่  19 - 22  
ตุลาคม  2558 

 
 

/7) สนับสนุนเจ้าหน้าที่  ... 
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  7) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทในการรับ-ส่งเสด็จฯ ทุกครั้ง  

จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  

  8) จัดเตรียมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานบินในวันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหม ่ และวันเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร 

  9) ประสานจัดเตรียมความพร้อมทุกวัน  ในการรับเสด็จฯ มีการเสด็จฯ 
ทรงฝึกบิน ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 

  10) อํานวยความสะดวกเครื่องดื่ม  น้ําด่ืม  บรกิารให้กับข้าราชการที่ไป
เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ  ระหว่างวันที่  19  -  22  ตุลาคม  2558   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ตามสมควร  

  11) จัดสถานที่ต้ัง กอร.ถปภ.ส่วนแยก  ณ  บริเวณท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41  พร้อมอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ไป
ประสานงานการปฏิบัติร่วม 

  12) จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ที่ไปติดต้ัง   พระบรมฉายาลักษณพ์ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ      
สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมตกแต่งระบายผ้า  ในลานบิน  ณ  
บริเวณหน้าห้องรับรอง  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยจะ
เข้าไปดําเนินการภายในวันที่  17  ตุลาคม  2558   

  13) ประสานจัดเตรียมรถยนต์บันไดเทียบเครื่องบิน  เพื่อให้เจา้หน้าที่
จังหวัดระบายผ้าและปูพรมรถบันไดเทียบเครื่องบิน  ก่อนเสด็จ   
1  วัน 

8. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) เตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาเสด็จแปรพระราชฐาน 
  2) จัดพนักงานไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  ในวันที ่ 19  และ  22  ตุลาคม  

2558  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  3) จัดเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณห้องรับรองพิเศษ

และในพื้นทีท่่าอากาศยานเชียงใหม ่
  4) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่

กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องนํารถยนต์พระที่นั่งเข้า
ออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานทหารกองบิน  
41 

  5) ประสานงานกบัสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ,  สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

/9.  บริษัท  การบินไทย ... 
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9. บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) สถานีเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมรถยนต์บันไดเทียบเครื่องบิน  เพื่อใช้กับเครื่องบินพระที่นั่ง

ที่มีการเสด็จฯ โดยเครื่องบินทุกครั้ง  โดยนาํรถยนต์บันไดเทียบ
เครื่องบินไปพร้อมเพื่อตกแต่งระบายผ้าให้สวยงาม  ในวนัที่  18  
ตุลาคม  2558  เวลา  09.00  น.  ณ  ทา่อากาศยานทหาร
กองบิน  41 

  2) จัดเตรียมความพร้อมด้านต๋ัวเครื่องบินกรณีมีเจ้าหน้าที่สํานักงานราช
เลขานุการในพระองค์ฯ เดินทางโดยเครื่องบินของการบินไทย 

  3) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องบินพระที่นั่งทุกวัน 

10. คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย ์ พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  
อุปกรณ์ทางการแพทย์  และรถพยาบาล  ใหพ้ร้อม  24  ช่ัวโมง  
ต้ังแต่วันเสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไป  จนเสด็จกลับ
กรุงเทพมหานคร  ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ระหว่าง
วันที่  19-22  ตุลาคม  2558  และกรุณาส่งรายชื่อแพทย์  
พยาบาล  และเจ้าหน้าที่  พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอด  24  
ช่ัวโมง  ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ภายในวันที่  15  ตุลาคม  
2558  ทางโทรสารหมายเลข  0-5311-2707 

  2) จัดเตรียมสนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ให้พร้อมกรณใีช้ ฮ.พระที่นั่ง  สําหรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

  3) ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 
(ภาคเหนือ)  จงัหวัดเชียงใหม่ 

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า  พร้อมจัดเครื่องไฟฟ้าสํารอง  
ในพื้นที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับเจ้าของสถานที่  ดังนี้ 
- พ้ืนที่อําเภอเมืองเชียงใหม่  ได้แก่ เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ  

(กรณีประทับแรม)  และพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
-  พ้ืนที่อําเภอแม่ริม  ได้แก่  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

  2) ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ 
ที่เสด็จทุกแห่ง  (กรณีมีที่หมายเพิ่มเติม) 

  3) ให้หัวหน้าชุดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานตัวประจํา ณ  กอร.ถปภ. 
แต่ละที่หมายก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง  เพื่อประชุมและประสานการ
ปฏิบัติงานต่อไป  โดยส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไปยัง
จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2558 

 
 
 

/12.  ส่วนบริการลูกค้า ... 
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12. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด

เชียงใหม่  บรษิัท ทีโอท ีจํากัด 
(มหาชน) 

1) จัดติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร ในการรับเสด็จ  ในวันที่  19-22  
ตุลาคม  2558  ดังนี้ 

  (1)  ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย   
ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก  
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ตําบลสะลวง  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

   (2)  ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย   
ณ  ห้องประทบัรับรอง  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตําบลสะลวง  อําเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

   (3)  ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย   
ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก   
ค่ายกาวิละ  (ศาลมณฑลทหารบกที่  33)  ค่ายกาวิละ 

   (4)  ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  1  เลขหมาย  ณ  อาคาร 
จัดเลี้ยง  มณฑลหารบกที่  33  

   (5)  ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  ประจําเรือนรับรองฯ ค่ายกาวิละ, 
ห้องพักสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ,  ห้องพักผู้ตาม-
เสด็จ  และสถานที่ทรงงานทุกแห่ง  จํานวน  28  เลขหมาย  
(กรณีประทับแรม  ณ  เรือนรบัรองที่ประทับ  ค่ายกาวิละ)  
ตามท่ีแผนกสือ่สาร  กองงานในพระองค์สมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  วังศุโขทัย  ประสานขอรับ
การสนับสนุน  โดยขอให้ประสานงานกับ พ.อ.ธีรยุทธ  ลิ้มอรุณ 
โทรศัพท์  089-8233066 

   (6)  จัดเตรียมคู่สญัญาณโทรศัพท์ในการติดต้ังอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง  จาํนวน  2  เลขหมาย  ณ  เรือนรับรองที่ประทับ  
ค่ายกาวิละ 

   (7)  ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย   
ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก   
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

   (8)  ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย   
ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก  
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการติดต้ัง
และการใช้บรกิาร  โดยขอเปิดทางไกลภายในประเทศ  ทั้งข้อ 1) 

 
 

 
/3) ตามข้อ  1) ... 
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  3) ตามข้อ  1)  ขอให้ดําเนินการติดต้ังและเปิดใช้บริการต้ังแต่วันที่  19-

22  ตุลาคม  2558  โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33,  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต  7  (เชียงใหม)่,  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

1) จัดรถดาวเทียม  พร้อมติดต้ังโทรศัพท์/โทรสาร  ประจํา   
ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยก  หอประชุม  
ทีปังกรรศัมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  และเรือนรับรอง 
ที่ประทับ  ค่ายกาวิละ  พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจําทั้งสองแห่ง 

  2) ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ในการตดิต้ัง
โทรศัพท์/โทรสาร  ประจํา  ณ  เรือนรับรองที่ประทับ  ค่ายกาวิละ  
ตามท่ีสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ประสานขอใหติ้ดต้ัง
ตามจํานวนที่ต้องการ   

  3) ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ในการตดิต้ัง
โทรศัพท์/โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย  ณ  กองอํานวยการร่วม
ถวายความปลอดภัย  ดังนี้  1)  ค่ายกาวิละ  มณฑลทหารบกที่  33  
2)  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่    
3)  กองบิน  41   และ  4) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์   

  4) ติดต้ังโทรศัพท์/โทรสารของเครือข่าย สป.มท.  ประจํา 
กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก ค่ายกาวิละ  และ
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อําเภอ
แม่ริม 

  5) ตามข้อ  1) – 4)  ดําเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่  18  ตุลาคม  
2558 

  6) ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

14. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลสภาพดี  สามารถใช้ความเร็วได้  จํานวนวันละ  
2  คัน  พร้อมอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์  พยาบาล  ติดตาม
ขบวนเสด็จ  ต้ังแต่วันที่  19-22  ตุลาคม  2558  และ 
พักค้างแรม  ณ  ค่ายกาวิละ  (กรณีประทับแรม  ณ  เรือนรับรอง 
ที่ประทับ  ค่ายกาวิละ) 

 
 
 
 
 

/2) ประสานงานกับ ... 
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  2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่ โรงพยาบาล 

นครพิงค์  โรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่  ได้แก่  โรงพยาบาล 
สันทราย,  โรงพยาบาลแม่แตง,  โรงพยาบาลสันกําแพง  และ
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ  ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  
โลหิต  และอุปกรณ์การแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง  ในช่วง
ประทับแรม  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  และเสด็จฯ ไปพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรทุกวัน  สําหรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และ
โรงพยาบาลนครพิงค์  ขอใหจ้ัดเตรียมห้องประทับ  ห้องสรง  พร้อม
อุปกรณ์ในห้อง  ให้เรียบร้อย  โดยให้พร้อมต้ังแต่  วันที่  19  
ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 

  3) จัดหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่  พร้อมรถพยาบาล  จํานวน   
1  คัน  เพื่อดูแลรักษาและบริการให้กับประชาชนที่ไปร่วมพิธีและ
รับเสด็จ  วันที ่ 19-22  ตุลาคม  2558  ณ  หอประชุมทีปังกร-
รัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตําบลสะลวง  อําเภอ 
แม่ริม  (เวลา  09.00-18.00  น.) 

15. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) จัดสวนหย่อมไม้ดอกและไม้ประดับบริเวณหน้าห้องรับรอง 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ให้เรียบร้อยสวยงาม  ภายในวันที ่ 
19  ตุลาคม  2558  และตกแต่ง ดูแล เสริมต้นไม้บริเวณด้านหน้า  
ด้านในลานบิน  และภายในอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  2) ระบายผ้าตกแต่งภายในห้องรับรอง ท่าอากาศยานเชียงใหม่   
ให้สวยงาม   

  3) ตกแต่งประดับธงชาติและระบายผ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  บริเวณรอบอาคารศูนย์ควบคุม
การบินเชียงใหม ่ บริเวณลานจอดรถยนต์ ตลอดจน บันไดเครื่องบิน  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
17  ตุลาคม  2558 

  4) ทําความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ  จัดเก็บขยะและเก็บป้ายโฆษณา 
ที่ชํารุดและเกินกําหนด   ในพื้นที่ความรับผิดชอบตามเส้นทางที่
เสด็จฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น   
ถนนสุเทพ  ถนนมหิดล  ถนนเชียงใหม่-ลําพูน  เป็นต้น 

  5) ประดับธงชาติ, ธง ภปร. และธงประจําพระองค์ (มวก.) ภายใน 
ลานบินและด้านหน้าท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

 
 
 
 

/6) จัดเตรียมรถ ... 
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  6) จัดเตรียมรถดับเพลิง  รถกู้ภัย  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  พร้อมเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติ  ประจํา  กอร.ถปภ.กาวิละ  จัดรถดับเพลิง จํานวน 2 คัน  
รถไฟฟ้าส่องสว่าง  จํานวน  2  คัน  รถกู้ภัย  จํานวน  2  คัน  
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  โดยให้พร้อมปฏิบัติต้ังแต่วันที่  18  
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร  
โดยจะมีการซักซ้อมแผนเผชญิเหตุก่อนหน้าที่จะมีการเสด็จฯ ด้วย 

  7) กรณีประทับแรม  ณ  เรือนรบัรองที่ประทับ  ค่ายกาวิละ  ขอให้
พิจารณางดเว้นการอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง  รวมทั้ง  งดการ 
ใช้เสียงตามสายของชุมชนต่าง ๆ  ในบริเวณใกล้ค่ายกาวิละ   
ในห้วงที่มีการเสด็จฯ ประทับแรม  ระหว่างวันที่  19-22  ตุลาคม  
2558  รวมทัง้  เข้มงวดกวดขันการจุดพลุ/ประทัดในบริเวณใกล้กับ
ที่ประทับ 

16. สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภท  ในการจัดทําข่าว   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และหอประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
เรียบร้อย  ในวันที่   19-22  ตุลาคม  2558   

  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนในการทําข่าว 
ทุกที่หมาย  และการแต่งกายของสื่อมวลชนทุกประเภท  (ชุดสากล
นิยม) 

17. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ่ -  จัดดอกไม้สดตกแต่งห้องรับรอง  รวมทั้ง  จัดอุปกรณ์ประจําห้องสรง
ในห้องรับรอง  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ในวันที่  18 -  
22  ตุลาคม  2558   

   ประสานกับกองบิน  41  และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในการ 
จัดเตรียมการที่เกี่ยวข้อง 

18. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1) จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา  ณ  กองอํานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย ส่วนแยกพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์  
ต้ังแต่วันที่  18  ตุลาคม  2558  จนถึงวันที่  22  ตุลาคม  2558  
ตลอด  24  ช่ัวโมง  โดยขอให้ส่งรายชื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ภายใน
วันที่  13  ตุลาคม  2558  เพื่อจะได้ออกคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

  2) จัดรถดับเพลิงและรถกู้ภัย  ไปประจํา  ณ  กองอํานวยการร่วม 
ถวายความปลอดภัย ตามข้อ  1) 

  3) หาข่าวการทูลเกล้าถวายฎีกาของกลุ่มพลังมวลชนที่อาจจะมีการ
ทูลเกล้าถวายฎีกา 

  4) ประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นทําความสะอาดและตกแต่งเส้นทาง
เสด็จ  เช่น  ถนนมหิดล  รวมทั้ง  จัดรถไฟฟ้าส่องสว่างประจํา 
ทุกที่หมายทีม่กีารเสด็จฯ 

 
/5) ดูแลความ ... 
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  5) ดูแลความเรียบร้อย พร้อมจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ประชาชนที่อาจมาเฝ้าฯ รับเสด็จ  ณ  ทกุทีห่มายในพื้นทีอํ่าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

  6) กําหนดมาตรการควบคุมสถานบันเทิงบริเวณใกล้ค่ายกาวิละ  
ตลอดจนการงดใช้เสียงดังจากพลุ ประทัด หรือเครื่องขยายเสียง 
ในพื้นที่ใกล้เคยีง  เช่น  งานประเพณี  งานรื่นเริง  งานมหรสพ   
เป็นต้น  โดยประสานงานกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  7) ประสานการเตรียมการด้านรถไฟฟ้าส่องสว่าง  รถดับเพลิง  รถกู้ภัย
ฉุกเฉินประจําทุกทีห่มายโดยให้ประสานการดําเนินการกบัมณฑล
ทหารบกที ่33  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  8) ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้อง  รวมทั้งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน  ในการจัด
เตรียมการรับเสด็จให้เรยีบร้อยทุกทีห่มาย 

19. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ติดต้ังป้ายถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ-
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  จํานวน  2  ป้าย   
โดยดําเนินการให้เรียบร้อย  ในวันที ่ 13  ตุลาคม  2558   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  (ด้านลานบิน)  จํานวน 1 ป้าย  
และบริเวณหนา้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  จํานวน  1  ป้าย   

  2) จัดสวนหย่อมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณหน้าห้องรับรอง 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  อย่างสวยงาม  ณ  ด้านลานบิน 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยดําเนินการให้เรียบร้อยภายใน
วันที่  19  ตุลาคม  2558 

  3) เตรียมความพร้อม  รถดับเพลิง  รถกู้ภัย  และรถไฟฟ้าส่องสว่าง  
ณ  ที่ต้ัง  ให้พร้อมตลอด  24  ช่ัวโมง  ในกรณีที่มีการร้องขอ  
สามารถให้การสนับสนุนได้ทนัที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4) ให้องค์การบริหาร ... 
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  4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  รบัผิดชอบในการติดต้ัง 

ธงชาติ  ธงพระปรมาภิไธย  (ภปร.)  และธงพระนามาภิไธย  (มวก.)  
ตลอดเส้นทางเสด็จทั้งสองฝั่ง  ได้แก่  ถนนมหิดล ต้ังแต่ 
สี่แยกสนามบิน - สี่แยกศรีบัวเงินพัฒนา  ถนนสมโภชเชียงใหม่  
700  ปี  ต้ังแต่สี่แยกศรีบัวเงินพัฒนา –  แยกศูนย์ราชการร่วมใจ  
ถนนโชตนา  ต้ังแต่แยกศูนย์ราชการรวมใจ – ปากทางเข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยาเขตสะลวง  รวมระยะทาง   
46  กิโลเมตร  โดยในการติดต้ังธงชาติ  ธงพระปรมาภิไธย  (ภปร.)  
ธงพระนามาภิไธย  (มวก.)  และธงชาติ  (กลุ่มธงละ  4  ต้น)  ขอให้
ดําเนินการ  ดังนี้ 

   -  ในกรณีเส้นทางเสด็จฯ มีเกาะกลางถนน  ใหติ้ดต้ังกลุ่มธงบริเวณ
เกาะกลางถนน  หากเส้นทางเสด็จฯ ไม่มีเกาะกลางหรือมีแต่เป็น
แผงซีเมนต์หรอืราวรั้วกันข้าม  ให้ติดต้ังกลุ่มธงบริเวณข้างทาง  
โดยให้ติดต้ังทั้งไปและกลับ เว้นระยะห่างกลุ่มธงละ  1 กิโลเมตร 

-  งดเว้นการติดต้ังไขว้กันบนเสาไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนน 
- เสาธงควรมีลักษณะความสูงเท่ากัน  โดยใหม้ีความสูงอย่างน้อย  

2  เมตรขึ้นไป  (พิจารณาว่าเมื่อติดต้ังเสร็จแล้ว  ชายธงจะอยู่สูง
กว่าศีรษะ) 

20. สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาเชียงใหม่  (ช้ันพิเศษ)  
(กรณีประทับแรม ณ เรือนรับรอง
ที่ประทับ  ค่ายกาวิละ) 

1) จัดระบบการประปา  ณ  เรือนรับรองที่ประทับ  ค่ายกาวิละ   
โดยประสานงานกับผู้ดูแลเรือนรับรองฯ ค่ายกาวิละ  ให้เรียบร้อย  
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไปประจํา  ณ  ค่ายกาวิละ  ตลอด  24  ช่ัวโมง 

 2) สํารองน้ําสําหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ณ เรือนรับรองที่ประทับ  
ค่ายกาวิละให้เพียงพอ 

21. สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาแม่ริม 

1) จัดระบบการประปา  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ให้เรียบร้อย  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไปประจํา  ณ  หอประชุมทีปังกร-
รัศมีโชติ  ต้ังแต่วันที่  19-22  ตุลาคม  2558  ระหว่างเวลา  
08.00-17.00  น.   

  2) สํารองน้ําสําหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  ณ  หอประชุมทีปังกร-
รัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เพียงพอ 

  3) จัดระบบแรงดันน้ําประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณีพิเศษ   
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ระหว่างวันที่  19-22  ตุลาคม  2558 

22. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2 1) ทําความสะอาดเส้นทางเสด็จในเขตทางหลวง โดยเฉพาะถนนโชตนา 
  2) ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางเสด็จ  ซ่อมแซม 

ผิวถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  และตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทาง 
ในเขตทางหลวง  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

/3) รื้อถอนป้าย ... 
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  3) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุด และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขต

ทางหลวง 
  4) ประสานผู้รับจา้งก่อสร้างทางลอดสี่แยกกองพันสัตว์ต่าง ในการปรับ

ผิวถนนบริเวณสี่แยกกองพันสตัว์ต่างให้เรียบร้อย  พร้อมทั้ง   
ขอความร่วมมือหยุดการทํางานและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลให้พ้น
จากเส้นทางเสด็จ  ในช่วงที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งผ่าน   

  5) จัดซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนในเส้นทางเสด็จทุกเสน้ทาง   
ให้เรียบร้อย  ได้แก่ ถนนเชียงใหม-่ฝาง  ถนนมหิดล  ถนนเชียงใหม่-
ลําพูน  ถนนเชยีงใหม-่แม่โจ้  และอื่น ๆ ในเขตความรับผิดชอบ 

  6) ทาสีแผงเหล็กเกาะกลางถนนโชตนาบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอ 
แม่ริมไปจนถึง  สามแยกทุ่งหวัช้าง 

23. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1) ทําความสะอาดเส้นทางเสด็จในเขตทางหลวงชนบท  
 2) ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางเสด็จ  ซ่อมแซมผิวถนน

ที่ชํารุด  ตัดหญ้า  และตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางในเขต 
ทางหลวงชนบท  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

 3) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุด และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขต
ทางหลวง 

24. ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ 

- จัดปลัดอําเภอ  พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กองอํานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย  สว่นแยก พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์  
ระหว่างวันที่  17-22  ตุลาคม  2558  (ยกเว้นปลัดอําเภอเมือง-
เชียงใหม่และแม่ริม)  โดยขอให้ส่งรายชื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ภายใน
วันที่  13  ตุลาคม  2558  เพื่อจะได้ออกคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
เวรประจํากองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยต่อไป 

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ณ หอประชุม 
ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) จัดเตรียมวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารมี  เพื่อใช้ในการ
รับ-ส่งเสด็จ  ในวันที่  19-22  ตุลาคม  2558  ณ  หอประชุม- 
ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

  3) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการข้าราชการชั้นผู้ใหญท่ี่ไปเฝ้าฯ 
รับ-ส่งเสด็จฯ ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ 

  4) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวน  จํานวน  
15  คัน  พร้อมติดต้ังเต็นท์และระบายผ้าให้เรียบร้อย 

 
 

/5) จัดเตรียมอาหาร  ... 
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  5) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ทหาร  ตํารวจ  

ที่ไปปฏิบัติหน้าที่  ณ  กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.) สว่นแยก  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

  6) จัดเตรียมรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์  จํานวน  
10  คัน  พร้อม  จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวไปนอนค้างคืน  
ประจํา  ณ  คา่ยกาวิละ  โดยให้นํารถยนต์ทั้งหมดไป รายงานตัว
พร้อมกันในวันที่  17  ตุลาคม  2558  เวลา  08.00 น.   
ณ  มณฑลทหารบกที่  33  ค่ายกาวิละ   

  7) จัดเตรียมรถยนต์บัสปรับอากาศรับ-ส่ง ทหารมหาดเล็ก  จาก 
ค่ายกาวิละไปยังหอประชมุทปัีงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่ และรับกลับทุกวัน ๆ ละ  2  คนั  ระหว่างวันที่  19-22  
ตุลาคม  2558 

  8) ประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  (นายปฏิวัติฯ  
โทรศัพท์  086-3461983) ในการจัดเตรยีมด้านพิธีสงฆ์ทั้งหมด  
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

  9) จัดเตรียมอาหารเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่สํานักงานราชเลขานุการใน
พระองค์ฯ  เจ้าหน้าที่ระบายผ้า กรมโยธาธิการและผังเมือง  และ
เจ้าหน้าที่ในขบวนเสด็จฯ ทุกวัน  (15-18  ตุลาคม  2558)  
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

  10) จัดเตรียมป้ายช่ือหรือโบว์เครื่องหมายประจําตัวให้กับคณาจารย์และ
แขกผู้มีเกียรติที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จทุกท่าน  บริเวณด้านหลังที่ประทับ  
เพื่อจัดเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล 

  11) จัดเตรียมผังที่นั่งการฉายพระรูปของมหาวิทยาลัยในวันสดุท้ายและ
ซักซ้อมการฉายพระรูปให้เรียบร้อย  โดยใหค้ํานึงถึงพื้นที่ฉายพระรูป
ด้วย  ทั้งนี้  ใหเ้จ้าหน้าที่จะตรวจดูในวันที่  18  ตุลาคม  2558 

  12) จัดเตรียมที่พักรอสําหรับญาติของบัณฑิตในวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาฯ พรอ้มสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร  ทุกวัน  

  13) ขอให้พิจารณาสนับสนุนน้ํามนัเชื้อเพลิง  สําหรับรถยนต์ในขบวน
เสด็จ  จํานวน  15  คัน  ต้ังแต่วันที่  17.23  ตุลาคม  2558  
ขอให้ประสานงานกับนายศรัณย์  สวัสดิพงษ์  โทรศัพท์  081-
8824452  สาํนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ  และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  14) จัดเตรียมช่างภาพของมหาวิทยาลัยฯ  จํานวน  2  คน  โดยขอให้ส่ง
ประวัติพร้อมรูปถ่ายให้ตํารวจสันติบาลและ กอร.ถปภ. ก่อนเสด็จ  
1  วัน 

 
/15) จัดวัสดุอุปกรณ์ ... 
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  15) จัดวัสดุอุปกรณ์  โต๊ะและเกา้อ้ี  ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญา-

บัตรฯ ให้เรียบร้อย   ตามท่ีได้รับการขอรับการสนับสนุน 
  16) จัดเจ้าหน้าที่ประจําหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ทุกวัน ๆ ละ 1-2  คน  เพื่อทําหน้าที่ประสานงานในการ
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ และการจดัสถานที่  การดูแล
สถานที่  การทาํความสะอาดสถานที่  รวมถงึ  อํานวยความสะดวก
การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  หอประชุม- 
ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  โดยขอใหแ้จ้ง
รายชื่อ  ผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา  
ให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในวันที่  13  ตุลาคม  2558 

  17) จัดเตรียมสถานที่พักรอพร้อมอาหารและเครื่องดื่มให้กับทหาร
มหาดเล็กและคณะส่วนล่วงหน้าในวันพิธีฯ ทุกวัน 

  18) จัดเตรียมห้องประทับรับรองและห้องสรง  ตกแต่ง  ทําความสะอาด  
พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องประทับรับรอง  และระบบแอร์  
การดับกลิ่น  การตกแต่งดอกไม้ตามปกติ  ให้เรียบร้อย 

  19) จัดเตรียมห้องเตรียมเครื่องเสวยฯ  หัวแก๊ส  ซิงค์ล้างจาน  ถังขยะ  
และอื่น ๆ ให้เรยีบร้อย 

  20) จัดเตรียมห้องสุขาบริการใหกั้บผู้ไปร่วมพิธี บุคคลสําคัญ ผู้ตามเสด็จ  
คณะส่วนล่วงหน้า  นักศึกษา  บัณฑิต  และคณะญาติของนักศึกษา  
ให้เพียงพอ 

  21) ประสานจัดหน่วยแพทย์บริการดูแลนักศึกษาและญาติที่มาร่วมพิธี 
ทุกวัน  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

  22) จัดติดต้ังโทรศัพท์  จํานวน  1  เครื่อง และโทรสาร  จํานวน   
1 เครื่อง  ภายในห้องประทับรับรอง  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

  23) จัดติดต้ังคัทเอ้าท์พระฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่สมเด็จพระบรม- 
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ  บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ  
(ตรงป้ายมหาวิทยาลัยฯ)  ถนนเชียงใหม่-ฝาง  พร้อมเครื่องสักการะ  
ให้เรียบร้อย  ก่อนวันที่  13  ตุลาคม  2558 

  24) ติดต้ังนาฬิกาเรือนใหญ่ภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและ 
ห้องประทับรับรอง ให้เรียบรอ้ยก่อนวันที่  13  ตุลาคม  2558 

  25) ขอให้ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต่างจังหวัด  ได้ทราบ 
ทุกเส้นทางที่ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ตําบลสะลวง  อําเภอ
แม่ริม 

  26) ติดต้ังเต็นท์พร้อมระบายผ้า  จํานวน  3-4  หลัง  สําหรับใช้เป็น
สถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่งและรถในขบวนเสด็จ  ณ  บริเวณ
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
/27) ตรวจสอบระบบ  ... 
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  27) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  โดยให้เปิดไฟฟ้าสํารองในช่วงพระราชทาน

ปริญญาบัตรไว้ตลอดและระบบน้ําประปา  ภายในหอประชุม- 
ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  ให้เรียบรอ้ย 
ก่อนการเสด็จ  1  วัน 

  28) จัดสถานที่จอดรถดับเพลิง  รถกู้ภัย  และรถไฟฟ้าส่องสว่าง   
ที่อําเภอแม่ริมได้ประสานให้มาปฏิบัติหน้าที่  ให้เรียบร้อย   

  29) จัดตกแต่งดอกไม้ภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ  บริเวณรอบอาคาร
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ให้สวยงาม  ตามแต่จะเห็นสมควร 

  30) ทําความสะอาดถนนทางเข้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ตัดหญ้า   
ก่ิงไม้  รวมทั้ง  ติดต้ังธงชาติ  ธงพระปรมาภิไธย  ภปร.   
ธงพระนามาภิไธย  มวก.  ตลอดเส้นทางเสด็จจนถึงหอประชุมฯ 

  31) พิจารณาให้การสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ตามแต่จะได้การร้องขอเพิ่มเติม 

  32) จัดเตรียมสมุด  ปากกา  สําหรับลงพระนามาภิไธย ให้เรียบร้อย  
โดยประสานการปฏิบัติกับกองพระราชพิธี 

  33) จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถยนต์ในขบวนเสด็จ
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จาํนวน  10  คนั  พร้อม
พนักงานขับรถยนต์  จึงขอความอนุเคราะห์น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
รถยนต์ในขบวนเสด็จฯ และที่พักของพนักงานขับรถยนต์  (ประสาน
นายสมพรฯ  เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
โทรศัพท์  081-8033094) 

  34) ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

26. อําเภอแม่ริม 1) ประสานจัดเตรียมการต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับ
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และการจัดระเบียบประชาชนที่เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ 

  2) ประสานเทศบาลตําบลแม่ริม  จัดเตรียมรถน้ํารดน้ําบริเวณสถานที่
เสด็จฯ เพื่อบรรเทาความร้อนและฝุ่นละออง  ต้ังแต่วันที่  19  
ตุลาคม  2558 

  3) ติดต้ังป้ายพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-
มกุฎราชกุมาร  พร้อม   เครือ่งสักการะ  (ธูปเทียนแพ  ดอกไม้สด)  
บริเวณทางแยกทุ่งหัวช้าง 

 
 

/4) จัดรถดับเพลิง ... 
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  4) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  2  คนั  รถกู้ภัย  จาํนวน  2  คัน  และ

รถไฟฟ้าส่องสว่าง  จํานวน  1  คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ไปประจํา  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่  19  ตุลาคม  2558  เวลา  07.00  น.  
เป็นต้นไป  จนแล้วเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  โดยให้หัวหน้า
ชุดไปรายงานตัวกับ ผอ.กอร.ถปภ.หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ   
ในเวลา  09.00  น. 

  5) แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่  ติดต้ังธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย 
ภปร.  ธงพระนามาภิไธย มวก.  (เรียงตามลําดับ)  ตลอดเส้นทาง
เสด็จในถนนสนัทราย-แม่ริม และถนนโชตนา รวมถึงจัดเก็บขยะ  
ตัดหญ้า ทําความสะอาดสองข้างทางเสด็จ และจัดเก็บป้าโฆษณา 
ที่ชํารุดหรือเกินเวลา  

  6) ประสานจัดเตรียมสถานที่จอดขบวนรถยนต์ที่นั่งและขบวนตาม 
เสด็จฯ  โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแม่ริม 

  7) จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าที่  จํานวน  1  คน  พร้อมเครื่องมือ
สื่อสาร  ไปประจํา  ณ  กองอํานวยการร่วมถวามยความปอลดภัย 
(กอร.ถปภ. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ทุกวัน ตามคําสั่งจังหวัด
เชียงใหม่  โดยให้พร้อมต้ังแต่เวลา  09.00  น.  เพื่อประชุม
รับทราบแนวทางการปฏิบัติทุกวันจาก ผอ.กอร.ถปภ.  โดยให้ส่ง 
ช่ือ - สกุล  โทรศัพท์มือถือ  ส่งให้จังหวัดเชียงใหม่  ภายในวันที่  13  
ตุลาคม  2558 

  8) ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดเตรียมสถานที่จอด
รถยนต์ของนักศึกษา ผู้ปกครองและแขกรับเชิญ  

  9) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม  จัดเครื่องไฟฟ้าสํารอง
ไปประจํา  ณ หอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่  18  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 

  10) ประสานการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาแม่รมิ  จัดระบบการประปา  
ณ  เรือนรับรองที่ประทับ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

27. อําเภอแม่แตง - ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่  อุปกรณ์  หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ให้เรียบร้อย  สามารถ
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ  ในระหว่างวันที่  19-22  ตุลาคม  
2558 

 
 
 

/28.  สํานักงานวัฒนธรรม ... 
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28. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิธไปประดิษฐาน  ณ  หอประชุม- 

ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  ทุกวัน  ระหว่าง
วันที่  19-22  ตุลาคม  2558  โดยให้พร้อมก่อนเวลา 09.00 น.  
และอัญเชิญกลับคืนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกิจ  ทั้งนี้  การแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ผู้อัญเชิญเครื่องแบบปกติขาว  สวมถุงมือ 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ประสานเตรียมการทางศาสนา  โดยประสานงานกับ
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ  ในวันที่  19-22  ตุลาคม  
2558  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

  3) จัดเตรียมข้อมูลสถานทีส่ิ่งศักด์ิสิทธ์ิของเมืองเชียงใหม่แต่ละแห่ง 
ให้พร้อม เช่น  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   
วัดสวนดอก  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  เป็นต้น  สําหรับใช้ 
ในกรณีที่อาจจะมีกําหนดการเสด็จฯ ไปยังสถานที่ดังกล่าวในกรณี
ประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

29. สํานักบริหารอนุรักษ์พ้ืนที่  16 1) วางแผนป้องกนั  จัดระบบ  ตรวจสอบ  ดูแล  และป้องกนัไฟป่า 
ในเขตพื้นทีค่วามรับผดิชอบ 

  2) จัดเตรียมป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม  โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  จํานวน  10  คน  ประจําทุกวัน  เพื่อพร้อม
ปฏิบัติในการดับไฟตลอดเวลา  และทุกที่หมายที่มีการเสด็จและ 
ทุกอําเภอ   โดยเคร่งครัด 

  3) ประสานงานกับศูนย์ควบคุมไฟป่าเชียงใหม่  สํานักงานทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

  4) จัดเตรียมตกแต่งทําความสะอาดสถานที ่ หน่วยพิทักษ์ฯ ที ่ทป. 4  
(แม่เหียะ)  ตําบลแม่เหยีะ  อําเภอเมืองเชียงใหม่  เนื่องจากอาจมีการ
เสด็จฯ ส่วนพระองค์  ผ่านบริเวณที่ทําการหน่วยฯ ในระหว่างที่
ประทับแรม  โดยให้พิจารณาปรับปรุงพื้นผิวถนนหน้าที่ทําการหน่วย
ฯ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทางในเขตอุทยานแห่งชาติ   
ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  5) แจ้งรายชื่อ  หมายเลขโทรศพัท์มือถือ  โทรศัพท์  โทรสาร  ในการ
ติดต่อประสานตลอด  24  ช่ัวโมง  ส่งให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
ทางโทรสารหมายเลข  053-112707  ภายในวันที่                
15  ตุลาคม  2558   

30. คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมทันตแพทย์  พยาบาล  และอุปกรณ์การทําฟัน  ไว้ให้พร้อม
ตลอด  24  ช่ัวโมง  กรณีจะต้องเสด็จฯ ทรงทําพระทนต์   
ณ  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

/2)  จัดเจ้าหน้าที่  ... 
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  2) จัดเจ้าหน้าที่ประจํา คอยประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการฯ  

ณ เรือนรับรองฯ ค่ายกาวิละ  และขอใหส้่งรายชื่อและโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  ส่งให้จังหวัดเชียงใหม่  ทางโทรสาร      
0-5311-2707  ภายในวนัที่  15  ตุลาคม  2558   

  3) จัดเตรียมห้องประทับรับรอง  ห้องทําพระทนต์  และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ  ใหพ้ร้อมตลอดเวลา 

  4) จัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้องและอํานวยความสะดวก
ให้กับหน่วยงานทหาร  ตํารวจ  ไฟฟ้า  และอื่น ๆ  ที่ไปจัด
เตรียมการรับเสด็จ  เพื่อให้พร้อมและมคีวามปลอดภัยสูงสุด 

31. คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 

1) จัดเตรียมสัตวแพทย์  เจ้าหน้าที่  และอปุกรณ์  ให้พร้อมตลอด  
24  ช่ัวโมง  ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558  ณ  โรงพยาบาล
สัตว์เล็ก  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  2) จัดเจ้าหน้าที่ประจํา คอยประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการฯ  
ณ เรือนรับรองฯ ค่ายกาวิละ  และขอใหส้่งรายชื่อและโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  ส่งให้จังหวัดเชียงใหม่  ทางโทรสาร      
0-5311-2707  ภายในวนัที่  13  ตุลาคม  2558   

32. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

1) ประสานวางแผน จัดระบบ  ตรวจสอบ  และป้องกันปัญหา  ไฟป่า  
หมอกควันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) ให้รายงานสภาพและปริมาณหมอกควันในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในแต่ละวันใหจ้ังหวัดทราบ  ภายในเวลา  12.00  น.  ต้ังแต่วันที่  
19  ตุลาคม  2558 เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  22  ตุลาคม  2558  
ทางโทรสารหมายเลข  0-5311-2707 

  3) ประสานการรายงานกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าประจําและป้องกันไฟป่า
ในพื้นที่ตําบลสะลวง  อําเภอแม่ริม  ทุกวัน ๆ ละ  10  คน   
เพื่อพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา 

  4) แจ้งรายชื่อ-สกุล  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  โทรศัพท์  โทรสาร   
ที่สามารถติดต่อได้ตลอด  24  ช่ัวโมง  ส่งให้สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่  ทางโทรสารหมายเลข  053-112707  ภายในวันที่   
15  ตุลาคม  2558   

 
   ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน
อย่างใกล้ชิด  (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  โทรศัพท์  081-9935755,  
นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  โทรศัพท์ 081-0206266)  ทั้งนี้  หากมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไป   
 

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


