
กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให ้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
เสด็จแทนพระองค์  ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ณ  อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที่  ๙ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่  ๑8 - 19  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 
**************************** 

 
วันพุธที่  17  กุมภาพนัธ ์ 2559 
๑๓.๓๐  น. - เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตําหนักจักรีบงกช  เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง 
   

๑๓.๕๐  น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานดอนเมือง 
   

๑๔.๐๐  น. - ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศจัดถวาย) จากท่าอากาศยานดอนเมือง  เสด็จไปยัง
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

   

๑๕.๐๐  น. - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  จงัหวัดเชียงใหม่ 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  5  แม่ทัพภาคที่ ๓   

ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕  และผู้เกี่ยวข้อง  เฝ้ารับเสด็จ 
   

๑๕.๑๐  น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  จากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่   
เสด็จไปยังเรือนรับรองที่ประทับ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

   

๑๕.๓๐  น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  - ประทับแรม  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วันพฤหสับดทีี ่ ๑8  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕9 
13.30  น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  จากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  

เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้  อําเภอสันทราย   
   

14.00  น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที่ ๙  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ 
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๕  แม่ทัพภาคที่ ๓   
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เฝ้ารับเสด็จ 

 - ผู้แทนบุคลากรและผูแ้ทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ถวายพวงมาลัยข้อพระกร 
 - เสด็จเข้าภายในอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที ่๙ 
 - เสด็จเข้าห้องรับรอง 
 - ทรงฉลองพระองค์ครุย 
  - ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม 

 
/-  เสด็จออกจากห้องรับรอง  ... 



 
- ๒ -

 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  พระราชทานปริญญาบัตร

แด่พระภิกษุผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
 - เสด็จเข้าสู่ที่ประทับ 
 - ประทับพระเก้าอ้ี 
 - ผู้แทนบัณฑิต เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  กราบทูลสํานกึในพระมหากรุณาธิคุณ 
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย  กับขอพระราชทาน

พระวโรกาสพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ  ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  และ
พระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 

 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กราบทูลเบิกผูเ้ข้ารับพระราชทานปริญญากติติมศักด์ิ  
จํานวน  8  ราย  (ตามลําดับ) 

  - นายโรบินส์  พี.  แมคอินทอช  จูเนียร ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ํา 

  - นายทองย้อย  บัวศร ี    เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    สาขาวิชาการใช้ที่ดินและทรพัยากรอย่างยั่งยืน 

  - รองศาสตราจารย์ชัยยศ  สนัติวงษ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  - หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  - นายประวิทย์  บุญม ี    เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาวิชาพืชสวน 

  - นายธรรมยศ  ศรีช่วย    เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 

  - นายขุนศร ี ทองย้อย    เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาวิชาพืชไร่ 

  - นายสุนทร  หอมขจร    เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทานปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ตามลําดับ)   
 (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  กราบทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  (จํานวน  672  ราย) 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
 (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  

 
/- เสด็จไปประทับ ...



 
- ๓ -

 
 - เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ  ณ  ห้องรบัรอง  (ประมาณ  15  นาท)ี 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ประทับพระเก้าอ้ีที่เดิม 
 - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร  คณบดคีณะวิทยาศาสตร์  

กราบทูลเบิกผูส้ําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (จํานวน  660  ราย) 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
 (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ  ณ  ห้องรบัรอง  (ประมาณ  15  นาท)ี 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ประทับพระเก้าอ้ีที่เดิม 
 - คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่เฉลมิพระเกียรติ  

กราบทูลเบิกผูส้ําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (จํานวน  682 ราย) 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  พระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
 (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ  ณ  ห้องรบัรอง  (ประมาณ  15  นาท)ี 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ประทับพระเก้าอ้ีที่เดิม 
 - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กราบทูลเบิกศษิย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น   

เข้ารับพระราชทานโล่  จํานวน  6  ราย  (ตามลําดับ) 
  - นายสิทธิ   จุลกทัพพะ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุน่  20 
  - นายวุฒิ   ชพานนท์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุน่  22 
  - นายเขมชาติ   สุวรรณวัฒนา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุน่  33 
  - นายโสภณ   สุรโยธี  ศิษย์เก่าแม่โจ้รุน่  35 
  - ดร.ดํารงค์   ปินทะนา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุน่  47 
  - นายเฉลมิ   บุญประเชิญ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุน่  48 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   

พระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น (ตามลําดับ) 
 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคําปฏิญาณตน 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานพระโอวาท 

 (จบพระโอวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ไปยังห้องรับรอง 

 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย 
 - เสด็จออกจากห้องรับรอง 
 - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ประทับแรม  

(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 
   

 

/16.30  น.  ... 



 
- ๔ -

 
๑๖.๓๐  น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงแรมที่ประทับ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
 - ประทับแรม   

 

วันศกุรท์ี่  19  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕9 
13.30  น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  จากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  

เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้  อําเภอสันทราย   
   

14.00  น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที่ ๙  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ 
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๕  แม่ทัพภาคที่  ๓   
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค  ๕  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เฝ้ารับเสด็จ 

 - ผู้แทนบุคลากรและผูแ้ทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ถวายพวงมาลัยข้อพระกร 
 - เสด็จเข้าภายในอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที ่๙   
 - เสด็จเข้าห้องรับรอง  
 - ทรงฉลองพระองค์ครุย  
 - เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
 - เสด็จเข้าสู่ที่ประทับ 
 - ประทับพระเก้าอ้ี 
 - คณบดีคณะผลติกรรมการเกษตร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กราบทลูเบิกผู้สําเร็จการศกึษา 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  (จํานวน  657  ราย) 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
 (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  

 - เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ  ณ  ห้องรบัรอง  (ประมาณ  15  นาท)ี 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ประทับพระเก้าอ้ีที่เดิม 
 - ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  คณบดคีณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร  กราบทูลเบิกผู้สาํเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร   
(จํานวน  662  ราย) 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
 (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  

 - เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ  ณ  ห้องรบัรอง  (ประมาณ  15  นาท)ี 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ประทับพระเก้าอ้ีที่เดิม 

 
 

/- คณบดีคณะพัฒนา  ... 



 
- ๕ -

 
 - คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว  คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ํา  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม  ผู้อํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน   
กราบทูลเบิกผูส้ําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (จํานวน  694  ราย) 

 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) 
 (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคําปฏิญาณตน 
 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทานพระโอวาท 

 (จบพระโอวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ไปยังห้องรับรอง 

 (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  
 - ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย  
 - เสด็จออกจากห้องรับรอง 
   

16.30  น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  ไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 

   

17.00 น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 - ประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัด  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  5  แมท่ัพภาคที่ ๓   

ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕  และผู้เกี่ยวข้อง  เฝ้าส่งเสด็จ 
 

**************************** 
 
 
การแต่งกาย  : ข้าราชการในพื้นที่ แต่งกาย  - เครื่องแบบปกติขาว  (18-19  กุมภาพันธ์) 

- เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด (17  กุมภาพันธ์) 
: ข้าราชการในพระองค์ แต่งกาย เครื่องแบบปกติกากีคอต้ัง  
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่           /2559 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี   

ลงวันที่       กุมภาพันธ์  2559 
********** 

 

ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
1. มณฑลทหารบกที่  33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 
  2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้กรมราชองครักษ์

ทราบ 
  3) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก   

ณ  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ โรงแรมอมิพีเรียล แม่ปิง  และทุกทีห่มาย   
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ทัง้นี้ จังหวัดได้แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนไปประจาํแต่ละที่หมายก่อนการเสด็จ  3  ช่ัวโมง  
เพื่อประสานงานและประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติก่อนการเสด็จ 

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่ 1) จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย  
และจัดเจ้าหน้าที่ประจําทางร่วมทางแยก  เพื่อถวายความปลอดภัย 
ตามเส้นทางเสด็จ 

  2) ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33,  ตํารวจภูธรภาค  5,  กองบิน  
41,  ตํารวจตระเวนชายแดนภาค  3,  ตํารวจตระเวนชายแดนที่  33,  
ตํารวจทางหลวง,  ตํารวจสันติบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการ
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย  

  3) ประสานการจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ส่วนแยก  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  และ 
ทุกที่หมาย 

  4) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้าฯ รถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย 
  5) ประสานจัดระเบียบของประชาชน  กลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้าฯ  

รับเสด็จทุกที่หมาย  ให้เรียบร้อย   
  6) จัดสถานที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จทุกที่หมายและอื่น ๆ ตามแต่จะ

พิจารณาเห็นสมควร 
  7) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงประจําห้องสรงทุกที่หมาย 
  8) จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนต์พระที่นั่ง 

ทุกที่หมาย 
  9) จัดซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่ง  ร่วมกับกรมราชองครักษ์  ในวันที่  17 

กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.  พร้อมออกจากท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  ไปยังโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  และจากโรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ปิง ไปยังมหาวิทยาลัยแมโ่จ้  และขอใหจ้ัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
ประจําเส้นทาง  ในการซักซ้อมขบวนเสด็จฯ ด้วย 

  10) จัดซ้อมขบวนเสด็จฯ ในเส้นทางตามแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
ให้เรียบร้อย 

/3.  ตํารวจตระเวน ... 

๕๐๐ 

๑๐ 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
3. ตํารวจตระเวนชายแดน 

ภาค  3 และตาํรวจตระเวน
ชายแดนที่  33 

1) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนที่เสด็จฯ  ทุกที่หมาย 
 2) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.ส่วนแยก 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  โรงแรมอมิพีเรียล แม่ปิง  และทุกที่หมาย 
  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษ์ขอรับการ

สนับสนุนตรวจวัตถุระเบิด  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  โรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ปิง  และทุกที่หมาย  โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่และตํารวจ 
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. สถานีตํารวจทางหลวง  4  
กองกํากับการ  5 

1) จัดรถยนต์ตํารวจทางหลวงนํารถยนต์ในขบวนเสด็จทุกที่หมาย   
โดยให้พร้อมในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  14.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนคณะส่วนล่วงหน้าในวันที่  17  
กุมภาพันธ์  2559  พร้อมเวลา  11.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41  โดยประสาน  น.ท.คณิต  อัตถาวร  โทรศัพท์   
06-1532-6519 

  3) จัดรถยนต์ตํารวจทางหลวงนําขบวนรถยนต์พระที่นั่งเพื่อซักซ้อมขบวน  
ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.   
โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

5. กลุ่มงานจราจร  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดรถตํารวจจราจรนํารถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ   
โดยขอให้พร้อมกันในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  พรอ้มเวลา  
14.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก   
ในการรักษาความปลอดภัย  ในระหว่างวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์ 
2559  และรว่มซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย  ในวันที่  17  
กุมภาพันธ์  2559  พร้อมเวลา  10.00  น.  ณ  ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่  (นายศรัณย์  สวัสดิพงษ์  โทรศัพท์  08-1882-4452) 

6. กองกํากับการ  3  
กองบังคับการตํารวจ 
สันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหว 
กลุ่มพลังมวลชน  โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ประจํา  กอร.ถปภ.แต่ละที่หมาย  โดยมณฑลทหารบกที่ 33  
จะประชุมเจ้าหน้าที่ประจํา  กอร.ถปภ.ก่อนการเสด็จ 3 ช่ัวโมง   
เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

  3) ตรวจสอบการถวายฎีกาของประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ทกุที่หมาย 
 
 

/4)  จัดเจ้าหน้าที่  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  4) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้องถ่ายภาพของสื่อมวลชนทุกประเภท  (มีบัตร 

ที่ได้รับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์)  และตรวจสิ่งของที่ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุกช้ินให้เรียบร้อย  สําหรับดอกไม้งดดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน 

  5) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทําข่าว  
และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน  ใหเ้รียบร้อย 

7. กองบิน 41 1) ขอเชิญผู้บังคับการกองบิน  41  และคู่สมรส  พร้อมข้าราชการทหาร
กองบิน  41  ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  (พร้อม  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41) 

  2) จัดสถานที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง  พร้อมจดัการถวายรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดเตรียมห้องรับรองที่ประทับ  (เตรียมสํารอง)  พร้อมทั้ง  ทําความ
สะอาด  ตกแต่ง  และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่  ที่เขา้ไปตกแต่งสถานที่ 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  เพื่อเตรียมเป็น
สถานที่นั่งพักรอของข้าราชการชั้นผู้ใหญท่ี่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  พร้อม
จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ําด่ืมบริการ  ในวันที่  17  และ  19  
กุมภาพันธ์  2559  ตามแต่จะเห็นสมควร 

  5) จัดทําความสะอาด  ตกแต่ง  อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  6) อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่  ที่เข้าไปตกแต่ง
สถานที่  ระหว่างวันที่  16-17  กุมภาพันธ์ 2559  เช่น การระบายผ้า  
การตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับ  การติดต้ังธงชาติ  และอืน่ ๆ  เป็นต้น 

  7) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์พระที่นั่ง  ในวนัที่  17  
กุมภาพันธ์  2559  พร้อมเวลา  14.00  น.  ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

  8) จัดการถวายความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  9) จัดรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมกําลังพล  เพื่อขนสัมภาระจากท่าอากาศยาน

ทหารกองบิน  41 ไปยังโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  ในวันที ่ 17  
กุมภาพันธ์  2559  พร้อมเวลา  10.30  น.  และขนกลับในวันที่  19  
กุมภาพันธ์  2559 

  10) ประสานบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  ในการจดัรถบัสรับ-ส่ง 
ผู้มาเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ จากท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 ไปยัง  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ในวนัที่  17  และ  19  กุมภาพันธ์  2559 

 
 

/8.  คณะแพทย ... 
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8. คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม  

และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง  ต้ังแต่วันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร  
ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ระหว่างวันที่  17-19  
กุมภาพันธ์  2559 

  2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดซ้อม
แผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

9. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์  พยาบาล  
ติดตามขบวนเสด็จทุกที่หมาย   โดยให้พรอ้มในวันที่  17  กุมภาพันธ์  
2559  เวลา  14.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
โดยพักที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

  2) จัดรถพยาบาล  พร้อมแพทย์  พยาบาล  และอุปกรณ์การแพทย์   
ไปบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยบริเวณที่หมาย
ที่มีการเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ  ในวนัที่  18 - 19  กุมภาพันธ์  
2559  พร้อมเวลา  10.00 - 18.00  น.  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

  3) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อตรวจอุณหภูมิ
ผู้ไปร่วมรับเสด็จในพิธีฯ  ในวนัที่  18 - 19  กุมภาพันธ์  2559  ตามท่ี
มณฑลทหารบกที่  33  กําหนดในแผนถวายความปลอดภัย 

  4) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  และโรงพยาบาล 
สันทราย  ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม  
และอุปกรณ์การแพทย์ให้พรอ้ม  24  ช่ัวโมง  ระหว่างวันที่  17-19  
กุมภาพันธ์  2559   

  5) จัดส่งตารางแพทย์ตามข้อ  1  และ  2  ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2559 

10. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่งระบายผ้าและเปลี่ยนผ้าใหม่ที่ซุ้มประตูทางเข้า-ออก  ช่องทางของ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่  โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  17  
กุมภาพันธ์  2559   

  2) จัดตกแต่งระบายผ้า  ติดต้ังธงชาติ  และธงประจําพระองค์  ตกแต่ง  
ดูแล  และเสรมิต้นไม้  บริเวณด้านหน้า  ด้านใน  ลานบิน  และภายใน
อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  3) ตกแต่งระบายผ้าอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ประดับ 
ธงชาติ  และธงประจําพระองค์  บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
ให้สวยงาม 

  4) ประดับธงชาติและธงประจําพระองค์  ตามเส้นทางเสด็จฯ  ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  และบริเวณถนนหน้าโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เป็นต้น 

 
/5) จัดทําความ  ... 
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  5) จัดทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนน  ล้างถนนให้สะอาด  ปรับปรุง  

ซ่อมแซม  พร้อมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ  ถนนมหิดล  ถนนสนามบิน 
และถนนที่เป็นเส้นทางเสด็จ  ให้เรียบร้อย  

  6) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คนั  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  จํานวน  1  คัน  
และรถกู้ภัย  จาํนวน  1  คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ไปประจํา  
ณ  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  ในระหว่างวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์  
2559  โดยให้พร้อมในวันที ่ 17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา   
14.00  น.  และให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวที่  กอร.ถปภ. ส่วนแยก
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

11. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1) มอบหมายนายอําเภอเมืองเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ และอํานวย
เรียบร้อย  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

  2) จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าทีป่กครอง  พรอ้มอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจาํ  
กอร.ถปภ.ส่วนแยก โรงแรมอมิพีเรียล แม่ปิง  เพื่อประสานงานกับ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ไปรายงานตัวต่อ ผอ.กอร.ถปภ.   
ในวันพุธที ่ 17  มกราคม  2559  เวลา  13.00  น. 

  3) จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  และอํานวยความสะดวก   
ในวันที่  17  และ  19  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

12. แขวงการทางเชียงใหม่ที่  2 1) ทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  เกาะกลางถนน  และ
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรบัผิดชอบ  
ได้แก่  ถนนสายเชียงใหม่-แม่โจ้  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  เป็นต้น 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาตา่ง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสดจ็ 

13. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ  พร้อมทั้ง  อํานวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ ให้พร้อม 

  2) เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดระยะเวลาเสด็จ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) จัดเตรียมการ รปภ.บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และในพื้นที่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  สําหรับเป็น 
ห้องประทับรับรอง  ในวันที่  17  และ  19  กุมภาพันธ์  2559  
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม- 
ดิเอ็มเพรสที่นําดอกไม้และอุปกรณ์ห้องสรงมาจัดในห้องประทับรับรอง 

  5) จัดเตรียมห้องสรงในบริเวณห้องรับรองพิเศษ  ทําความสะอาดและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
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  6) จัดเตรียมสถานที่สําหรับผู้มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่  ในวนัที่  17  และ  17  กุมภาพันธ์  2559  พร้อมทั้ง   
จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก 

  7) จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ของโรงแรมดิเอ็มเพรส  
ที่เข้าไปตกแต่งดอกไม้สด  ณ  ห้องรับรองพิเศษ  ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  ในวนัที่  17  กุมภาพันธ์  2559 

  8) ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่  เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  ในวันที ่ 17  และ  19  
กุมภาพันธ์  2559  ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  แต่งกาย  เครื่องแบบ
ตามสังกัด   

  9) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่กับ
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องนํารถยนต์ที่นั่งเข้าออกบริเวณ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  10) อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังและผู้ตามเสด็จ
ตามความเหมาะสม 

  11) ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของลิฟท์ให้พร้อมใช้งานและจัด
เจ้าหน้าที่ขับลิฟท์เป็นการเฉพาะ 

14. สถานีเชียงใหม่  บริษัท  
การบินไทย  จาํกัด  
(มหาชน) 

1) จัดเตรียมการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จในพื้นที ่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 2) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องบินพระที่นั่ง 

  3) จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่และผูต้ามเสด็จ  กรณีเสด็จ
เครื่องบินบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  พร้อมอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

  4) จัดรถบัสรับ-ส่งผู้มาเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ จากท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 - ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ในวันที่  17  และ  19  
กุมภาพันธ์  2559 

15. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับรับรองพิเศษ  ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
รวมทั้ง  จัดอุปกรณ์ประจําห้องสรงในห้องรับรองที่ประทับ  โดยขอให้
ดําเนินการในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  ต้ังแต่เวลา  09.00  น.  
เป็นต้นไป  และขอให้ประสานงานกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต  7  
(เชียงใหม่) 

1) ประสานการตดิต้ังโทรศัพทแ์ละโทรสาร  ณ  กอร.ถปภ. มหาวิทยาลยั 
แม่โจ ้ และโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  โดยประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  
จํากัด  (มหาชน) 

  2) ดําเนินการติดต้ังให้เรียบร้อยทุกที่หมายก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 
 
 

/17.  ส่วนบริการ  ... 
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17. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด

เชียงใหม่  บรษิัท  ทีโอที  
จํากัด  (มหาชน) 

1) จัดติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร  ณ  ที่หมาย  ดังนี้ 
  (1) ห้องประทับรับรอง ช้ัน  15  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  จํานวน   

1  เลขหมาย  พร้อมติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ระหว่างวันที่  
17 - 19  กุมภาพันธ์  2559  และขอเปิดบริการทางไกลภายใน 
ประเทศในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  ต้ังแต่เวลา  15.00  น.   
เป็นต้นไป   

   (2) กอร.ถปภ. โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  จํานวน  2  เลขหมาย  ระหว่าง
วันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์  2559  และขอเปิดบริการทางไกลภายใน 
ประเทศ ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  ต้ังแต่เวลา  14.00  น.  
เป็นต้นไป   

   (3) กอร.ถปภ. อาคารศูนย์กาญจนาภิเษก  รัชกาลที่  9  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จํานวน  2  เลขหมาย  ในวันที่  18 - 19  กุมภาพันธ์   2559  และ 
ขอเปิดบริการทางไกลภายในประเทศในแตล่ะวัน  ต้ังแต่เวลา  
08.00  น.  เป็นต้นไป   

   ทั้งนี้  จังหวัดได้มอบหมายใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต  7  (เชียงใหม่)  เป็นหนว่ยงานในการประสานการติดต้ัง 

  2) ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ  1)  ในการดําเนินการติดต้ังและขอยกเว้น
ค่าใช้บริการทั้งหมด  เพื่อให้การจัดเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

18. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร  ไปประดิษฐาน  ณ  อาคารศูนย์กีฬา
กาญจนาภิเษก  รัชกาลที ่ 9  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อเป็นพระประธาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ  ในวันที่  18  และ  19  กุมภาพันธ์ 
2559  ผู้อัญเชิญ  แต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว  สวมถงุมือ  (อัญเชิญ
ไป-กลับในแต่ละวัน) 

  2) นิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี  พร้อมทั้งจัดรถยนต์รับ-ส่งพระสงฆ์ 
ให้เรียบร้อย  โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต  1  ภาคเหนือ  (จังหวัด
เชียงใหม่) 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ 
ที่เสด็จ ดังนี้ 

  1) โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม ่
   2) มหาวิทยาลยัแม่โจ้  อําเภอสันทราย 

 
 
 
 
 

/20. การไฟฟ้า ... 
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20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่ 
- ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 

รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ 
ที่เสด็จ ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่  และให้
หัวหน้าชุดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานตัวประจํา  ณ  กอร.ถปภ.  
ส่วนแยกโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง   ก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง  เพื่อประชุม
และประสานการปฏิบัติงานต่อไป โดยส่งรายชื่อพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์มือถือไปยังจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  
2559 

22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอสันทราย 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ 
ที่เสด็จ  ณ  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  และให้หัวหน้าชุดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ 
ไปรายงานตัวประจํา  ณ  กอร.ถปภ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ก่อนเสด็จ   
3  ช่ัวโมง  เพือ่ประชุมและประสานการปฏิบัติงานต่อไป  โดยส่งรายชื่อ
พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ มือถือไปยังจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  15  
กุมภาพันธ์  2559 

23. โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 1) จัดตกแต่งห้องประทับรับรอง  ห้องสรง  พรอ้มอุปกรณ์ในห้องประทับ  
ให้เรียบร้อย 

  2) จัดเตรียมห้องพักให้กับผู้ตามเสด็จ  ตามท่ีกองงานในพระองค์ฯ 
ประสานไว้ 

  3) จัดเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มทุกวัน ใหกั้บเจ้าหน้าที่  พนกังาน 
ขับรถยนต์  เจา้หน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าที่ทหาร  แพทย์  พยาบาล  
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  และเจ้าหนา้ที่ดับเพลิง  ตามแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  พรอ้มเครื่องดื่มบริการบริการ
ตามสมควร  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของโรงแรมฯ  จํานวน 1 คน  ประจํา 
ณ กอร.ถปภ. เพื่ออํานวยความสะดวกและเป็นการประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

  5) ขอเรียนเชิญเจ้าของโรงแรมฯ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จทุกครั้ง  ณ  บริเวณ
รถยนต์ที่นั่งจอดหน้าโรงแรมฯ 

  6) ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที จํากัด  (มหาชน)  ในการตดิต้ังโทรศัพท์
ในห้องประทับ  จํานวน  1  เลขหมาย  สําหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
และที่ต้ัง  กอร.ถปภ.  จํานวน  2  เลขหมาย  รวม  3  เลขหมาย  
(จังหวัดได้แจ้งบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  7) จัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ  สถานที่จอดรถยนต์ของ
รถดับเพลิง  รถไฟฟ้าสํารอง  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  และรถกูภั้ย   
เพื่อเตรียมความพร้อม  ให้เรยีบร้อย 

 

/8)  ประสานงานกับ ... 
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  8) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อป้องกัน

ไฟฟ้าขัดข้อง  ในระหว่างการประทับ  ณ  โรงแรมอิมพีเรยีล แม่ปิง 
(จังหวัดได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว) 

24. อําเภอสันทราย 1) จัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน  1  คน  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจํา   

ณ  กอร.ถปภ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยขอให้รายงานตัวในเวลา  11.00  น. 

  3) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการจัดสถานที่ให้ประชาชนทั่วไป
เฝ้าฯ รับเสด็จ  

  4) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดรถดับเพลิง  จํานวน   
2  คัน  รถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  จํานวน  2  คัน  พรอ้มเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวันที ่ 18 - 19 
กุมภาพันธ์  2559  พร้อมเวลา  11.00  น. 

  5) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย  ในการป้องกัน
ไฟฟ้าขัดข้อง  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

  6) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่  ในการจัดตกแต่ง  
ปรับปรุง  ถนนและเส้นทางเสด็จ  รวมทั้ง  การติดต้ังธงชาติและ 
ธงประจําพระองค์ตามเส้นทางเสด็จ  (แมร่มิ-สันทราย)  ให้เรียบร้อย
สวยงาม 

25. เทศบาลเมืองแม่โจ้ 1) ติดต้ังธงชาติ  และธงประจําพระองค์  ตามเส้นทางเสด็จในเขตความ
รับผิดชอบ  เช่น  ถนนเชียงใหม่-พร้าว,  บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ ้

  2) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  2  คนั  รถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  จํานวน  2  
คัน  พร้อมเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ในวันที ่ 18 - 19  กุมภาพันธ์  2559  พรอ้มเวลา  11.00  น.   
เป็นต้นไป  โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประชุมส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  ณ  กอร.ถปภ. ส่วนแยก  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ก่อนเวลาเสด็จ  
3  ช่ัวโมง  ทั้งนี้  ใหส้่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพทม์ือถือเจ้าหน้าที่  
ให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2559 

  3) จัดสถานที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอําเภอสันทราย  กรณี 
มีประชาชนไปเฝ้าฯ รับเสด็จจํานวนมาก  โดยให้มีเจ้าหนา้ที่ดูแล
รับผิดชอบในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  4) จัดตกแต่งถนนให้สวยงามตามเส้นทางเสด็จ  และติดต้ังพระฉายาลักษณ์
ในเส้นทางเสด็จ  เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ   
ตามความเหมาะสม 

26. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1) จัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในการประกอบงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรฯ 

 

/2) ขอให้ต้ัง  ... 
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  2) ขอให้ต้ังอุณหภูมิแอร์ในห้องประชุมใหญ่  ที่  21-22 C  ํ และ 

อุณหภูมิแอร์ในห้องประทับรับรอง  ที่  21 C  ํ  พร้อมทั้ง  จัดให้มี
เครื่องวัดอุณหภูมิ  (วางไว้พ้ืนพรมด้านล่าง)  ในห้องประชุมใหญ่และ
ห้องประทับรับรอง 

  3) จัดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องประชุมใหญใ่ห้เพียงพอ 
  4) จัดไฟฟ้าแสงสว่างของช่างภาพให้มีแสงตามที่กําหนด 
  5) จัดเตรียมสูจิบัตรสําหรับทูลเกล้าฯ ถวาย  ให้เรียบร้อย 
  6) จัดระเบียบการเข้านั่งของบัณฑิต, การจัดพิธีซักซ้อมการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร,  การจัดสถานที่ฉายพระรูป,  การจัดตกแต่ง
สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร,  การจัดวงดุริยางค์รับ-ส่ง
เสด็จ,  การจัดเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม,  การตกแต่งระบายผ้าให้
สวยงาม,  การจัดสถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่ง,  การจัดสถานที่สําหรับ 
ผู้ไปร่วมพิธี,  การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย,  การจัดเตรียม 
ของที่ระลึกที่จะถวาย,  การจัดเตรียมคํากราบทูลถวายรายงาน,   
การจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชา,  และอื่น ๆ   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
ให้เรียบร้อยกอ่นเสด็จถึง  2  ช่ัวโมง 

  7) ประสานจัดเตรียมห้องประทับรับรอง  ห้องสรง  พร้อมอุปกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  ให้เรียบร้อยและจดัเตรียมกุญแจสํารองให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

  8) ประสานจัดเตรียมสถานทีใ่นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  พร้อม
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พรอ้มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   
ให้เรียบร้อย 

  9) การจัดปูพรมรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง  (เน้นความตึงของพรม) 
  10) จัดซักซ้อมนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาทกุคนให้เรียบร้อย  

ตามคําแนะนําจากสํานักพระราชวังและกรมราชองครักษ์ 
  11) ตรวจสอบการแต่งกายของบัณฑิต  ให้เรียบร้อยเหมาะสม 
  12) กรณีบัณฑิตพิการ  ใหจ้ัดเจ้าหน้าที่นําบัณฑิตเข้ารับพระราชทานด้วย 
  13) จัดเตรียมทางลาดตามที่ได้รับการประสานงาน  โดยเน้นความมั่นคง  

แข็งแรง  โดยรอบไม่ต้องระบายผ้า 
  14) จัดซักซ้อมการอ่านเบิกตัวนักศึกษาของอาจารย์หรือคณบดี ให้เรียบร้อย 
  15) จัดทําป้าย โบว์ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่  คณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน

ทุกคน เพื่อใหก้ารตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยในการรับเสด็จ  
โดยแยกเป็น  2  ส่วน  (บนเวทีและด้านล่าง)  แยกสีให้เหน็ได้ชัดเจน 

  16) จัดช่างภาพของมหาวิทยาลัย  จํานวน  3  คน สําหรับบันทึกภาพนิ่ง  
จํานวน  2  คน  และภาพเคลื่อนไหว  จํานวน  1 คน  โดยให้จัดส่ง
ประวัติใหก้รมราชองครักษท์ราบ ทางโทรสารหมายเลข  0-2205-1515  
ก่อนล่วงหน้า  1  สปัดาห ์

/17) จัดเตรียม ... 
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  17) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  และเจา้หน้าที่ผู้ควบคุม   

ในห้องประชุมใหญ ่ ให้เรียบร้อย 
  18) ขอให้จัดเตรียมลิฟต์ที่ประทบัและลิฟต์ผู้ตามเสด็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ 

ผู้ควบคุมลิฟต์  พร้อมจัดช่างประจําลิฟต์  เพื่อป้องกันกรณีลิฟต์ 
มีปัญหา/ขัดขอ้ง  โดยให้ช่างประจํา  ณ  กอร.ถปภ.มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

  19) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก  พรอ้มอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  โทรศัพท์  โทรสาร ให้เรียบร้อย  
พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มตามสมควร  โดยประสานงานกับ
มณฑลทหารบกที่  33 

  20) จัดเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จํานวน  1  คน  พรอ้มอุปกรณ์
สื่อสาร  ไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.  เพื่อประชุมและประสานงานกับ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยขอไปรายงานตัวเวลา  11.00  น. 

  21) ประสานในการจัดเตรียมการป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดที่จอดรถไฟฟ้า
สํารอง  โดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1  ภาคเหนือ 
(จังหวัดเชียงใหม่)  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย  (จังหวัด
ได้แจ้งไว้แล้ว)  และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสานรายละเอียด 

  22) จัดสถานที่จอดรถดับเพลิง  จาํนวน 2 คัน  รถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  
จํานวน  2  คนั  จากเทศบาลเมืองแม่โจ้  โดยให้มีเจ้าหนา้ที่คอย
ประสานงานตลอดเวลาจัดเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงเจ้าหน้าที่สํานัก-
พระราชวัง  เจ้าหน้าที่ กอร.ถปภ.  ทหาร  ตํารวจ  ไฟฟ้า  รถดับเพลิง  
ตามสมควร 

  23) จัดเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวัง  เจ้าหน้าที่ 
กอร.ถปภ.  ทหาร  ตํารวจ  ไฟฟ้า  รถดับเพลิง  ตามสมควร 

  24) จัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมน้ําด่ืม  ให้กับพนักงานขับรถยนต์ในขบวน
เสด็จ  (รถยนต์พระที่นั่ง  พระที่นั่งสํารอง  รถยนต์ส่วนลว่งหน้า  รถยนต์
ในขบวน  รถตาํรวจทางหลวง)  จํานวน  50  กล่อง  โดยมอบให้ 
นายศรัณย์  สวัสดิพงษ์  โทรศัพท์  08-1882-4452  ผูค้วบคุมขบวน
รถยนต์  ในวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์ 2559  ดังนี้   

   วันที่  17  กุมภาพันธ์  2559 
มื้อกลางวัน  สง่มอบเวลา  11.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  

41 
มื้อเย็น ส่งมอบเวลา  16.30  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

 
 
 

/วันที่  18  ... 
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   วันที่  18  กุมภาพันธ์  2559 

มื้อเช้า ส่งมอบเวลา  07.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
มื้อกลางวัน  สง่มอบเวลา  11.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
มื้อเย็น ส่งมอบเวลา  16.30  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

   วันที่  19  กุมภาพันธ์  2559 
มื้อเช้า ส่งมอบเวลา  07.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
มื้อกลางวัน  สง่มอบเวลา  11.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

  25) จัดอาหารกล่องพร้อมน้ําด่ืม  ให้กับเจ้าหน้าที่ประจํา  กอร.ถปภ.  
แต่ละแห่ง  มื้อละ  250  กลอ่ง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   วันที่  17  กุมภาพันธ์  2559 
มื้อกลางวัน  สง่มอบเวลา  11.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
มื้อเย็น ส่งมอบเวลา  16.30  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

   วันที่  18  กุมภาพันธ์  2559 
มื้อเช้า ส่งมอบเวลา  07.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
มื้อกลางวัน  สง่มอบเวลา  11.00  น.  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ 

โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
มื้อเย็น ส่งมอบเวลา  16.30  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

   วันที่  19  มีนาคม  2559 
มื้อเช้า ส่งมอบเวลา  07.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 
มื้อกลางวัน  สง่มอบเวลา  11.00  น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

และมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
  26) จัดสถานที่สําหรับรับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญแ่ละบุคคลสําคญัที่ได้ 

รับเชิญ  และจดัอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง  ตามสมควร   
พร้อมทั้ง  จัดที่นั่งบุคคลสําคญัที่ได้รับเชิญในพิธีฯ  ภายในอาคารฯ 
ตามความเหมาะสม 

  27) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหน้าที่ 
การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยฯ  และการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ให้เรียบร้อย 

  28) จัดที่นั่งตําแหน่งเฝ้าฯ  ให้กับ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิบดี- 
ผู้พิพากษาภาค  5  แม่ทัพภาคที่  3  และผู้บัญชาการตํารวจภูธร 
ภาค  5  ในหอประชุมฯ 

  29) ประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในการอัญเชิญ
พระพุทธนวราชบพิตร  ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ในวันที่  
18  และ  19  กุมภาพันธ์  2559  (อัญเชิญไปและกลบัทุกวัน) 

  30) จัดนิมนต์พระสงฆ์มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  และจัดที่นั่ง 
พักรอของพระสงฆ์  ให้เรียบรอ้ย  โดยให้พรอ้มก่อนเสด็จ  2  ช่ัวโมง 

 

/31) ประสานงานกับ  .. 
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  31) ประสานงานกับอําเภอสันทรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

พ้ืนที่  ในการจดัตกแต่ง  ปรับปรุง  ถนนและเส้นทางเสด็จ  รวมทั้งการ
ติดต้ังธงชาติตามเส้นทางเสด็จ  ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  32) ติดต้ังธงชาติ  ธง ภปร.  และธงประจําพระองค์  บริเวณด้านหน้าทางเข้า 
บริเวณเส้นทางไปอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  และบริเวณโดยรอบ
อาคารศูนย์กีฬาฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ ให้เรยีบร้อย 

  33) จัดรถตู้ปรับอากาศ  จํานวน  2  คัน  เพื่อใชใ้นขบวนเสด็จ  โดยให้
พร้อมในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่   

  34) จัดรถตู้ปรับอากาศ  จํานวน  7  คัน  เพื่อรบัคณะส่วนล่วงหน้าและ 
กรมราชองครักษ์  โดยให้พรอ้มในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  
พร้อมเวลา  10.30  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่   

  35) จัดเตรียมที่พักสําหรับกําลังพล  (นายทหารมหาดเล็ก)  จํานวน  2  คืน  
ต้ังแต่วันที่  17 - 18  กุมภาพันธ์  2559  พร้อมบริการอาหารและ
พาหนะรับ-ส่งระหว่างที่พักกับอาคารศูนย์กีฬาฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

  36) ให้เจ้าหน้าที่ด้านระบบต่าง ๆ  ประจําจุดตลอดเวลาที่มีการเสด็จ 
  37) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ณ  อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก 

รัชกาลที่  9  ตลอด  24  ช่ัวโมง  ต้ังแต่วันที่  14-19 
  38) จัดเจ้าหน้าที่ประสานและอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ทีเ่ข้าไปจัดเตรียมสถานที่  ต้ังแต่วันที่  14 -
19  กุมภาพันธ์ 2559  พรอ้มทั้ง  จัดเตรยีมอาหารเลี้ยงรับรองและ 
จัดที่พักแรมใหกั้บเจ้าหน้าที่  โดยประสานกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  (นายสมศักด์ิฯ  09-4553-5859) 

27. การประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาเชียงใหม่ 

1) จัดระบบน้ําประปา  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  โดยประสานงานกับ
เจ้าของสถานที่ให้เรียบร้อย 

  2) จัดระบบแรงดันน้ําประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณีพิเศษ  ณ  บริเวณ
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  ในระหว่างวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์ 
2559 

28. คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประสานจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อม 
สัตวแพทย์อยู่ประจําห้องฉุกเฉิน  เลือด และอุปกรณ์ทางการแพทย ์
ให้พร้อมตลอดช่วงระยะเวลาที่เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนกว่า
จะเสด็จกลับ  ณ  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  โดยขอให้ส่งรายชื่อสัตวแพทย์  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ประจําทุกวัน  ให้จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที ่ 
15  กุมภาพันธ์  2559 

/29. คณะทันตแพทย ... 
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29. คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ขอประสานจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อม 

ทันตแพทย์  พยาบาล อยู่ประจํา ห้องฉุกเฉนิ  รวมทั้งอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ให้พร้อมตลอดช่วงระยะเวลาที่เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไป
จนกว่าจะเสด็จกลับ  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
โดยขอให้ส่งรายชื่อทันตแพทย์ พยาบาล  หมายเลขโทรศพัท์มือถือ  
ประจําทุกวัน  ให้จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2559   

30. สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) แจ้งสื่อมวลชนให้ทราบและทาํการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสด็จ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 2) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภท  ในการจัดทําข่าว  ให้เป็นไป 
ด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย 

31. สํานักชลประทานที่  1 1) จัดสถานที่ประทับแรมให้พร้อมตลอดเวลา  (กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่
ประทับแรม) 

  2) จัดที่พักให้กับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี/มหาดไทย/เจ้าหน้าที่ในขบวน
เสด็จ  และอื่น ๆ  ตามท่ีได้รบัการประสาน 

  3) จัดอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่ที่พักในสํานักงานชลประทาน 
ที่  1  ให้เพียงพอและเหมาะสม 

  4) ให้การสนับสนนุรถยนต์/เจ้าหน้าที่  เมื่อได้รับการประสานงาน 
  5) อํานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ  ตามเหมาะสม 

 

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

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


