กําหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และจังหวัดเชียงใหม่
๑๘ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
-------------------------------------๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๖.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพ
จากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๑๖.๓๐ น. ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
(บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัดถวาย) เสด็จ ฯ
ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก
๑๗.๔๐ น. ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก
๓
ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจภูธรภาค ๖ และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
(จังหวัดตากจัดถวาย) เสด็จ ฯ ไปยังเรือนรับรองเหมืองผาแดง
(ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร)
๑๘.๐๐ น. เรือนรับรองเหมืองผาแดง
ฯ รับเสด็จ
- ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. (จังหวัดตากจัดถวาย) เสด็จ ฯ ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ท่านผูห้ ญิงทวี มณีนุตร (ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร)
๐๙.๑๐ น. - รถยนต์พ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผูห้ ญิ งทวี มณี นุตร
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธร
จังหวัดตาก ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- พระราชท
แก่ครูใหญ่ ผูด้ แู ลเด็ก ๒ คน และผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- คณะกรรมการหมู่บา้ นและคณะกรรมการการศึกษา เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าอาคารเรียน ๑

๑

- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดําริ
๓๔ กราบบังคมทูลรายงานโครงการไม้ผลในโรงเรียน
- รองอธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานแผนการสนับสนุนและแก้ป ั
- ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระบบมัลติมเี ดีย
- นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
๑
- ทอดพระเนตรกิจกรรมพยาบาล
- ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน – กลุ่มพัฒนาอาชีพในชุมชน ผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญั ญาไทย
- ทอดพระเนตรกิจกรรมนักเรียนห้องอนุ บาล
- ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพตัดผมของนักเรียน
๓ กิจกรรม
- ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
- ทอดพระเนตรกิจกรรมถนอมอาหารของนักเรียน
- ทรงพระดําเนินไปยังแปลงเกษตร
- กรมปศุสตั ว์ มูลนิธชิ ยั พัฒนา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี กราบบังคมทูล
รายงานความก้าวหน้าของ
- ทอดพระเนตรกลุม่ พัฒนาอาชีพในชุมชน
- นายแพทย์กําจัด รามกุล ผูอ้ ํานายการสํานักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ทูลเกล้า ฯ ถวาย
๒๕๕๙
และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน (คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัด)
มราษฎร
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูนกั เรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน จํานวน ๒ ชุด
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคม
และ
ตามโครงการส่งตัว
คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทรงพระดําเนินไป
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ท่านผูห้ ญิ งทวี มณี นุตร

๒

๑๐.๒๐ น. ๑๑.๐๐ น.

(สํานักงานตํารวจแห่งชาติจดั ถวาย) เสด็จ ฯ ไปยังโรงเรียน
บ้านกล้อทอ อําเภออุง้ ผาง จังหวัดตาก
ถึง
อําเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
รองผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดตาก เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- ทรงพระดําเนินไปยังโรงเรียนบ้านกล้อทอ (ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร)
เขต ๒ ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
งของแก่ผอู้ ํานวยการโรงเรียน ผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดําริ
- ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
- ทรงพระดําเนินไปยังอาคารเรียน ๑
๑
- ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
๖
- นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทรงพระดําเนินไปอาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ทอดพระเนตรกิจกรรมนัก
- ทอดพระเนตรกิจกรรมศิลป์ ประดิษฐ์ของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดช่วยฝึกสอน
- เสด็จเข้าอาคารเรียน ๒
- ทอดพระเนตรกิจกรรม
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภออุม้ ผาง
ทูลเกล้า ฯ ถวายเอกสารการดําเนินงานของกลุม่ อาชีพ
ชทาน (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลชลประทาน จัด)

๓

- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคม

๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๔.๐๐ น.

๑๔.๑๐ น.

๑๕.๐๐ น.
๑๕.๑๐ น.

ตัว

คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทอดพระเนตรกิจกรรม
- ทรงปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์)
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะหน่ วยแพทย์พระราชทาน จํานวน ๒ ชุด
- เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิรยิ าบถ
๑ ๒ (ทางบันได)
- ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศกึ ษา (วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สนับสนุ น)
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (
จัดถวาย)
- ทรงพระดําเนินไปยัง
บ้านกล้อทอ
เสด็จ ฯ ไปยังอําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ยนพบพระวิ ทยาคม
ผูก้ ํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอพบพระ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
แก่ผอู้ ํานวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
เสด็จ ฯ ไปยังโรงพยาบาลพบพระ
โรงพยาบาลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในอาคาร
- ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลพบพระกราบบังคม
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ
แก่ตวั แทนผูป้ ว่ ยชาย - หญิง จํานวน ๒ ราย
- ทอดพระเนตรห้องหลังคลอด (ห้องสูตกิ รรม)
๒ ชุด
- พระราชทานรถพยาบาลแก่ผอู้ ํานวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลแม่สอด
และผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง
- ทอดพระเนตร
๓ โรงพยาบาล
เสด็จ ฯ ไป
-

๔

เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด
๑๕.๓๐ น. ท่าอากาศยานแม่สอด
- ประทับร
เสด็จ ฯ ไปยังเรือนรับรองเหมืองผาแดง
(ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร)
๑๕.๕๐ น. เรือนรับรองเหมืองผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. - ประทั
เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด
๐๘.๕๐ น. ท่าอากาศยานแม่สอด
เสด็จ ฯ ไปยังอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
๐๙.๑๐ น. ศูนย์การเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ตําบลแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รองผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดตาก เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
เสด็จ ฯ ไปยังศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี
(ระยะทาง ๗๐๐ เมตร)
๐๙.๑๕ น. ถึงศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี หมู่ ๑๒
ตําบลแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
งแก่ครูใหญ่ ผูด้ แู ลเด็ก ๒ คน และผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- คณะกรรมการหมู่บา้ นและคณะกรรมการการศึกษา เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดําริ
- ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
- นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
๑
- ทอดพระเนตรกลุม่ พัฒนาอาชีพชาวบ้านหละคี และกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านตะโก๊ะโกร
-

๕

๑๐.๑๕ น.
๑๐.๒๐ น.

๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๕ น.

- ทอดพระเนตรห้องพยาบาล
- เสด็จเข้าโรงอาหาร ทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
- ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
แพทย์พระราชทาน และหน่ วยทันตกรรมพระราชทาน
(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด)
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคม
ตามโครงการส่งตัว
คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะหน่ วยแพทย์พระราชทาน รวม ๒ ชุด
เสด็จ ฯ
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่หละคี
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่หละคี
เสด็จ ฯ ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้
สน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านกามาผาโด้ ตําบลแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อําเภอท่าสองยาง เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
เสด็จ ฯ ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้
(ระยะทาง ๒๐๐ เมตร)
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ หมู่ ๕ ตําบลแม่หละ
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- ผูบ้ งั คับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
แก่ครูใหญ่ ผูด้ แู ลเด็ก ๒ คน และผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- คณะกรรมการหมู่บา้ นและคณะกรรมการการศึกษา เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ

๖

๑๑.๔๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๕ น.
๑๓.๒๐ น.

๑๓.๓๕ น.

โครงการตามพระราชดําริ
- นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของ ระถมศึกษา ๓ - ๔
- เสด็จไปยังโรงอาหารกลุม่ ภักดีบดิ ร สุพรรณบุร ี จัดสร้าง
- ทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการถนอมอาหาร
- ทรงตัดแถบแพรเปิ ด “อาคาร บี เจ ซี ๑๒”
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะกรรมการ บี เจ ซี จํานวน ๑ ชุด
๑๒
- ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
- ทอดพระเนตรห้องพยาบาล
- เสด็จลงจากอาคาร บี เจ ซี ๑๒
- เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัด)
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคม
ตามโครงการส่ง
ตัวคนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะหน่ วยแพทย์พระราชทาน (รวม ๒ ชุด)
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จัดถวาย)
เสด็จ ฯ ไปยั
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านกามาผาโด้
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้
เสด็จ ฯ ไปยังอําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเลผะสุคี
- รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก ผูอ้ ํานวยการถวายความปลอดภัยประจํา
ตํารวจภูธรอําเภอแม่ระมาด เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
เสด็จ ฯ ไปยังศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุค ี
(ระยะทาง ๓๐๐ เมตร)
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี
๑๐

๗

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
- รองผูบ้ งั คับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
แก่ครูใหญ่ ผูด้ แู ลเด็ก ๒ คน และผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- คณะกรรมการหมู่บา้ นและคณะกรรมการการศึกษา เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดําริ
- นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอน
- ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรียน
- ทอดพระเนตรห้องพยาบาล
- ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องเด็กก่อนวัยเรียน
- ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
๓ กิจกรรม
- กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
ทาน
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคม
ตามโครงการส่งตัว
คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- เสด็จเข้าโรงอาหาร ทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะหน่ วยแพทย์พระราชทาน รวม ๒ ชุด
๑๔.๓๐ น. เสด็จ ฯ
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเลผะสุค ี
- รถย
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านเลผะสุคี
เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อําเภอแม่สอด
๑๕.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระ

ท่าอากาศยานแม่สอด
เสด็จ ฯ ไปยังเรือนรับรองเหมืองผาแดง

๘

๑๕.๒๐ น. ถึงเรือนรับรองเหมืองผาแดง
๑๖.๓๐ น. - พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผูบ้ ริหารบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
นํานายโชอิชโิ วะ โตโยดะ ประธานคณะกรรมการ
ยดะ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์
เฝ้ า ฯ
กราบบังคมทูลแสดงความอาลัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และทูลเกล้า ฯ
ถวายเงิน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะผูเ้ ข้าเฝ้ า ฯ (จํานวน ๑ ชุด)
- ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด
๐๘.๕๐ น. ท่าอากาศยานแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เสด็จ ฯ ไปยังอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
๐๙.๒๐ น. วคราว ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านพอบือละคี
๔ ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รองผูบ้ งั คับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดตาก เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- ทรงพระดําเนินไปยังศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี
๐๙.๓๐ น. - ทรงพระดําเนินถึงศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี
๔ ตําบลแม่สอง
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
๓๔ และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
แก่ครูใหญ่ ผูด้ แู ลเด็ก ๒ คน และผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- คณะกรรมการหมู่บา้ นและคณะกรรมการการศึกษา เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดําริ
- ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
๒

๙

- ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรียน
- ทอดพระเนตรห้องพยาบาล
- ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
- ทรงพระดําเนินไปยังโรงอาหาร ทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัด)
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและ
คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ

- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะหน่ วยแพทย์พระราชทาน รวม ๒ ชุด
๑๐.๓๐ น. - ทรงพระดําเนินไปยังสนามเฮลิ คอปเตอร์
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านพอบือละคี
เสด็จ ฯ ไปยัง
บ้านห้วยมะโหนกคี
๑๐.๔๕ น. ถึงสนามเฮลิ คอปเตอร์
บ้านห้วยมะโหนกคี ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อําเภอท่าสองยาง เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
เสด็จ ฯ ไปยัง
บ้านห้วยมะโหนกคี
๑๐.๕๕ น. บ้านห้วยมะโหนกคี หมู่ ๗
ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ผูอ้ ํานวยการ
บ้านห้วยมะโหนกคี และข้าราชการ
เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- ทรงพระดําเนินบนสะพานแขวนข้ามไปยังอาคารอเนกประสงค์
- ผูอ้ ํานวยการ
บ้านห้วยมะโหนกคี กราบบังคมทูลรายงาน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พร้อมทูลเกล้า ฯ ถวายเอกสารการดําเนินงาน
- ทรงตัดแถบแพรปล่อยปลาพลวงลงสูแ่ หล่ง
- ทรงพระดําเนินไปยังอาคารเรียน
- ทอดพระเนตรศูนย์ฝึกอาชีพ

๑๐

- เสด็จไปยังบริเวณหน้าอาคารเรียน
ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน
- ผูอ้ ํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอท่าสองยาง
กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา
- ทรงปลูกต้นไม้ (ต้นชมพูพ่ นั ธุเ์ พชรสายรุง้ ) จํานวน ๑ ต้น
- ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการหลวง กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- ทอดพระเนตรโรงเพาะเห็ด
- ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน
๔-๖
- ทอดพระเนตรโรงอาหาร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะผูบ้ ริหารส่วนกลาง (รวม ๒ ชุด)
- ศิษย์เก่า
บ้านห้วยมะโหนกคี เฝ้ า ฯ
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและ
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๔๐ น.

๑๔.๒๐ น.
๑๔.๔๐ น.
๑๖.๓๐ น.
๑๖.๔๕ น.

คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จัดถวาย)
เสด็จ ฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
ในเขตภูเขาบ้านห้วยมะโหนกคี
- รถยนต์พระ
สนามเฮลิ คอปเตอร์
บ้านห้วยมะโหนกคี
เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด
ท่าอากาศยานแม่สอด
เสด็จ ฯ ไปยังเรือนรับรองเหมืองผาแดง
เรือนรับรองเหมืองผาแดง
- ประทับพักพระราชอิรยิ าบถตามพระราชอัธยาศัย
เสด็จ ฯ ไปยังร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง
ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่ าง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๑๑

- เสวยพระกระยาหารเย็น (กรมป่าไม้จดั ถวาย)
๑๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปยังเรือนรับรองเหมืองผาแดง
๑๘.๔๕ น. เรือนรับรองเหมืองผาแดง
- ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. ๐๘.๕๐ น. ๐๙.๔๐ น. บ้านแม่ละนา

เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด
ท่าอากาศยานแม่สอด
เสด็จ ฯ ไปยังอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๖ ตําบลท่าสองยาง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

-

ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดตาก เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- ทรงพระดําเนินไปยังศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา
๐๙.๔๕ น. - ทรงพระดําเนินถึงศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา
- รองผูก้ ํากับการตํารวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
แก่ครูใหญ่ ผูด้ แู ลเด็ก ๒ คน และผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานไม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- คณะกรรมการหมู่บา้ นและคณะกรรมการการศึกษา เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดําริ
- นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน
- ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ
- ทอดพระเนตรห้องพยาบาล
วัน กิจกรรมปลูกพืช ประมง
น
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและ

๑๒

คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ

- เสด็จไปยังโรงอาหาร ทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- ทอดพระเนตรห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะหน่ วยแพทย์พระราชทาน (รวม ๒ ชุด)
๑๐.๔๕ น. - ทรงพระดําเนินไปยัง
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ละนา
๑๐.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปยังศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแม่อมยะ
๑๑.๐๐ น. ถึงสนามเฮลิ คอปเตอร์
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่อมยะ
๗ ตําบลท่าสองยาง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
รองผูบ้ งั คับการตํารวจภูธร
จังหวัดตาก เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- ทรงพระดําเนินไปยังศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแม่อมยะ
- ทรงพระดําเนินถึงศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ
- ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
แก่ครูใหญ่ ผูด้ ูแลเด็ก ๒ คน และผูแ้ ทนนักเรียน ชาย-หญิง
- พระราชทานพันธุไ์ ม้ผลและเมล็ดพันธุผ์ กั แก่ผแู้ ทนชาวบ้าน ชาย-หญิง
- คณะกรรมการหมู่บา้ นและคณะกรรมการการศึกษา เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของ
โครงการตามพระราชดําริ
- นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
- ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน
- ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ
- ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมห้องสมุด
- เสด็จเข้าโรงอาหาร ทอดพระเนตรกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
วัน กิจกรรมเพาะปลูก
และกิจกรรมประมง
ระราชทาน
- ผูแ้ ทนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและ

๑๓

ตามโครงการส่งตัว

๑๒.๐๐ น.
๑๓.๑๐ น.

๑๔.๐๐ น.

๑๔.๑๕ น.

๑๘.๓๐ น.
๑๙.๐๐ น.

คนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ เฝ้ า ฯ
ยมราษฎร
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะครูและนักเรียน และคณะหน่ วยแพทย์พระราชทาน รวม ๒ ชุด
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (กองบัญชาการตํารวจชายแดนจัดถวาย)
- ทรงพระดําเนินไปยังสนามเฮลิ คอปเตอร์
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่อมยะ
เสด็จ ฯ ไปยังอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ดอยอิ นทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผูอ้ ํานวยการถวายความ
รับเสด็จ
(จังหวัดเชียงใหม่ จัดถวาย) เสด็จ ฯ ไปยังเรือนประทับแรมพิเศษ
งถึง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื คณะผูบ้ ริหารกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า
และพันธุพ์ ชื หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และ ข้าราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- ทรงปล่อยกวางผา ๔ ตัว เลียงผา ๒ ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว ๕๖ ตัว คืนสูป่ า่ ธรรมชาติ
- ทรงปลูกต้นมณฑาดอย (จํานวน ๑ ต้น)
ฯ (จํานวน ๒ ชุด)
- เสด็จเข้าภายในเรือนประทับแรมพิเศษ ดอยผ
- ประทับพักพระราชอิรยิ าบถ
- เสวยพระกระยาหารเย็น ณ เรือนทรงงาน (กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ชื จัดถวาย)
เสด็จ ฯ ไปยังหอดูดาว ดอยอินทนนท์ (
๔๔)
ถึงหอดูดาว ดอยอิ นทนนท์
- รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
ฯ รับเสด็จ
๒ (ทางบันได)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้รม่ พระบารมี
- ผูอ้ ํานวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้า ฯ ถวายภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก
เห

๑๔

- ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้า ฯ ถวาย
หนังสือนายห้างป่าไม้
- เสด็จเข้าภายในห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์
าราศาสตร์
- ทรงถ่ายภาพดาวยูเรนัส เอสกิโมเนบิวลา จากห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์
กล้องโทรทรรศน์วทิ ยุ
- ผูอ้ ํานวยการศูนย์ศกึ ษากา
และผูอ้ ํานวยการ
โครงการบูรณาการระบบนิเวศและการอนุ รกั ษ์ปา่ ไม้
- เสด็จไปยังส่วนนิทรรศการหอดูดาวแห่งชาติ
- ลงพระนามาภิไธยบนภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ (จํานวน ๓ ภาพ)
บนดาดฟ้ า ๓ (ทางบันได)
- ทอดพระเนตรวัตถุทอ้ งฟ้ าผ่านกล้องโทรทรรศน์
- เสด็จไปยังอาคารหอดูดาว (ทางบันได)
- ทอดพระเนตรกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔ เมตร
- ทอดพระเนตรวัตถุทอ้ งฟ้ าผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece)
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับผูบ้ ริหาร
บริเวณด้านหน้าโดมหอดูดาว (จํานวน ๒ ชุด)
- เสด็จลงไปยังอาคารควบคุม ๑ (ทางบันได)
- ทอดพระเนตรงานวิจยั ดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
๒๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ
ง
๒๐.๓๐ น. ถึง
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. ฯ ไปยังสถานีรายงานดอยอินทนนท์
๐๙.๐๐ น. งถึงสถานี รายงานดอยอิ นทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผพู้ พิ ากษาภาค ๕ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจภูธรภาค ๕ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการจัดงาน
เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าภายในพลับพลาพิธี
- ประทับพระราชอาสน์

๑๕

- ผูช้ ่วยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เฝ้ า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจบิ ตั ร
- ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ กราบบังคมทูลรายงาน
- เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุม่ ไฟฟ้ าเปิ ดแพรคลุมป้ าย “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ”
- เสด็จเข้าภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
- ทอดพระเนตรหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะกรรมการ (จํานวน ๒ ชุด)
- เสด็จไปยังเต็นท์นิทรรศการ
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ
๐๙.๔๐ น. เสด็จ ฯ ไปโรงพยาบาลจอมทอง
๑๐.๔๐ น. โรงพยาบาลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง
ฯ รับเสด็จ
- เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
- ประทับพระราชอาสน์
- รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงาน ยวกับการก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา
(จํานวน ๑๐๐ ราย)
- เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุม่ ไฟฟ้ าเปิ ดแพรคลุมป้ าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา”
- ทรงปลูกต้นศรีตรัง (จํานวน ๑ ต้น)
- เสด็จเข้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา
๒ (ทางบันได)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ
- ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับคณะผูบ้ ริหาร
(รวม ๓ ชุด)
- เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิรยิ าบถ
- เสด็จไปยังห้องเสวย
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (โรงพยาบาลจอมทอง จัดถวาย)
๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเต
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๑๖

๑๓.๑๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. -

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
(กองทัพอากาศจัดถวาย) เสด็จ ฯ ไปยังกรุงเทพมหานคร
ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
เสด็จ ฯ ไปวังสระปทุม
วังสระปทุม
--------------------------------------

๑๗

บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ที่ õðõô /2559
เรื่อง มอบหมายหนาที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลงวันที่ ñö ธันวาคม 2559
ที่
หนวยงาน
1. มณฑลทหารบกที่ 33

1)
2)
3)

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 1)
และตํารวจตระเวนชายแดนที่
33
2)
3)
3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยให
เปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕57
ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัย และสงให
กรมราชองครักษทราบ
จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จังหวัดไดแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของสงผูแทนไปประจําแตละที่หมายกอนการเสด็จ
3 ชั่วโมง เพื่อประสานงานและประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติ
กอนการเสด็จ ตามที่หมายเสด็จทุกที่หมาย
จัดเจาหนาที่พรอมเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดทุกที่หมาย
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม รวมทั้ง ขบวนรถยนตพระที่นั่ง พรอม
จัดเตรียมดานการถวายความปลอดภัยทุกที่หมายโดยประสานงาน
กับมณฑลทหารบกที่ 33 ตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก ตามที่มณฑลทหารบกที่ 33 กําหนด
ใหการสนับสนุนในการจัดเตรียมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบประตู
นําไปติดตั้ง ณ ที่หมายซึ่งมณฑลทหารบกที่ 33 กําหนด
จัดรถตํารวจนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย
ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย
ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก
ทุกที่หมาย
ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวง นําขบวนเสด็จ
ทุกที่หมายและจัดเจาหนาทีป่ ระจําทางรวมทางแยกเพื่อถวายความ
ปลอดภัย ตามเสนทางเสด็จทุกที่หมาย และจัดเจาหนาที่ตํารวจ
รวมการซักซอมขบวนเสด็จทุกที่หมาย
จัดเจาหนาที่ตํารวจจัดสถานที่จอดรถยนตในขบวนเสด็จในแตละ
ที่หมาย โดยประสานกับเจาของสถานที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดเจาหนาที่ตํารวจเฝาฯ รถยนตพระที่นั่งทุกที่หมาย
จัดเจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละที่หมาย
/9) จัดระเบียบของ ...
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4.

5.

6.

7.

หนวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
9) จัดระเบียบของกลุมพลังมวลชนที่ไปเฝาฯ รับเสด็จทุกที่หมาย
ใหเรียบรอย
10) จัดเจาหนาที่ตํารวจหญิงประจําหองสรง ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลจอมทอง และทุกที่หมาย
สถานีตํารวจทางหลวง 4
1) จัดเตรียมรถตํารวจทางหลวงนํารถยนตในขบวนเสด็จ พรอมในวันที่
กองกํากับการ 5
22 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. ณ ที่ทําการอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง
2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะสวนลวงหนา จํานวน 1 คัน
ทุกที่หมาย โดยใหพรอม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา
10.00 น. ณ ทีท่ ําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
3) พิจารณาทําการซักซอมขบวนรถยนตพระที่นั่งตามเสนทางเสด็จจริง
ไปยังทุกที่หมาย โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมงานจราจร
1) จัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ ทางรวม ทางแยก
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ในการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ระหวางวันที่ 22 23 ธันวาคม 2559
2) รวมทําการซักซอมขบวนรถยนตพระที่นั่งตามเสนทางเสด็จจริงไปยัง
ทุกที่หมาย โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม
กองกํากับการ 3 กองบังคับการ 1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกที่หมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
ตํารวจสันติบาล 1
กลุมพลังมวลชนโดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สวนราชการที่เกี่ยวของทราบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียมการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนง ในการ
ไปทําขาวและควบคุมการแตงกายของสื่อมวลชนทุกที่หมายในพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้ง ตรวจกลองถายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชน และ
แจกปลอกแขน ใหเรียบรอย
3) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด พรอมจัดทํา
บัญชีไวใหเรียบรอย
4) ติดตอขอรับประวัติของชางภาพในแตละที่หมายใหเรียบรอย
กองบิน 41
1) จัดสถานที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง พรอมจัดการถวายรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดเตรียมสถานที่จอด ฮ. พระที่นั่งและ ฮ.ในขบวนเสด็จ ในวันที่
23 ธันวาคม 2559 พรอมทั้ง อํานวยความสะดวกใหกับ
ขาราชการที่ไปรับ-สงเสด็จ
/3) จัดเตรียมหอง ...
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หนวยงาน

3)
4)

5)
6)
7)
8. ทาอากาศยานเชียงใหม

1)
2)

3)
4)
9. บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) สถานีเชียงใหม

1)
2)
3)
4)

10. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเตรียมหองรับรองที่ประทับ ทําความสะอาด ตกแตง และ
อํานวยความสะดวกใหกับ เจาหนาที่โรงแรมดิเอ็มเพรสและ
เทศบาลนครเชียงใหม ที่เขาไปตกแตงสถานที่
จัดเตรียมหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เพื่อเตรียม
เปนสถานที่นั่งพักรอของขาราชการชั้นผูใหญที่ไปเฝาฯ สงเสด็จ
พรอมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ําดื่มบริการ ในวันที่ 23 ธันวาคม
2559 ตามแตจะเห็นสมควร
จัดทําความสะอาด ตกแตง อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน
41 ใหเรียบรอยสวยงาม
จัดเจาหนาที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จรวมกับจังหวัดเชียงใหม
อํานวยความสะดวกใหแกคณะสวนลวงหนาที่จะเดินทางมาในวันที่
22-23 มกราคม 2559 โดยจัดรถยนตตูรับ-สงคณะนักบินและ
ลูกเรือตามที่มีการรองขอ
จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณหองรับรองพิเศษและ
ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยานเชียงใหม
กับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนตพระที่นั่ง
เขาออกบริเวณทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41
จัดเจาหนาที่เฝาฯ สงเสด็จฯ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาที่สํานักพระราชวังและ
ผูตามเสด็จฯ ตามความเหมาะสม
จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบิน ใหพรอม (กรณี
เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะ
ผูตามเสด็จฯ ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
จัดเตรียมความพรอมของรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใชในการรับ-สง
เสด็จฯ (กรณีใชรถบันไดของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน))
จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จฯ
ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน และอุปกรณ
ทางการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหมเปนตนไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
/2) ประสานงานกับ ...
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หนวยงาน

11. การไฟฟาสวนภูมิภาค
เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม

2)
1)

2)
3)

12. สวนบริการลูกคาจังหวัด
เชียงใหมบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

1)

2)
13. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการ
จัดซอมแผนทางการแพทยฉุกเฉิน ในเสนทางเสด็จฯ ทุกที่หมาย
ใหเรียบรอย
ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารอง
ในพื้นที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับเจาของสถานที่ ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลจอมทอง เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง
และที่หมายอื่น ๆ
ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพื้นที่
ที่เสด็จทุกแหง (กรณีมีที่หมายเพิ่มเติม)
ใหหัวหนาชุดที่ไปปฏิบัติหนาที่ไปรายงานตัวประจํา ณ กอร.ถปภ.
แตละที่หมายกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพื่อประชุมและประสานการ
ปฏิบัติงานตอไป โดยสงรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ ไปยัง
จังหวัดเชียงใหมภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร ในการรับเสด็จ ดังนี้
(1) ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย ณ หองรับรอง
ที่ประทับ เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง จํานวน 1 เลขหมาย
ณ กอร.ถปภ. เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง จํานวน
1 เลขหมาย ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ขอเปดใช
ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 11.00 น.
เปนตนไป
(2) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ.
ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 โดยขอใหเปดใชตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป
(3) ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ.
สถานีรายงานดอยอินทนนท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
โดยขอใหเปดใชตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป
(4) ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย ณ กอร.ถปภ.
โรงพยาบาลจอมทอง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ขอเปด
ใชตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป
ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการติดตั้ง
และการใชบริการตามขอ (1) – (4) โดยขอเปดทางไกลภายใน
ประเทศ
ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร กับบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ในระหวางวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ทุกที่หมาย
แลวรายงานผลการดําเนินการใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
/14. สํานักงานสาธารณ ...

dlenovo/สํารองmydoc/รับเสด็จ/พระเทพฯ/เดโชชัย5 (18-23 ธ.ค.59)/17

-5ที่
หนวยงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
14. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1) จัดเตรียมการรับเสด็จกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ณ โรงพยาบาล
เชียงใหม/โรงพยาบาลจอมทอง
จอมทอง โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดสถานที่ตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ณ โรงพยาบาลจอมทอง พรอมจัดอาหารพรอมน้ําดื่มบริการ
โดยประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และอําเภอจอมทอง
พรอมทั้ง จัดขาราชการ จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร
ประจํา ณ กอร.ถปภ. พรอมเวลา 08.30 น. เพือ่ ประสานงาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของ
3) จัดเตรียมเจาหนาที่และอุปกรณในการเปดแพรคลุมปายอาคาร
รวมทั้ง พระราชอาสน ณ พลับพลาหนาอาคาร โดยประสานงาน
กับเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
4) จัดเตรียมสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกสําหรับมอบใหกับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลฯ ทูลเกลาฯ ถวาย
5) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารฯ เสนทางเสด็จ
จัดสถานที่สําหรับทอดพระเนตร พรอมจัดเจาหนาที่นําเยี่ยมชม
และบรรยายในแตละจุด ในกรณีที่ทรงซักถาม
6) จัดเตรียมหองประทับรับรอง ณ โรงพยาบาลจอมทอง ใหเรียบรอย
7) จัดเตรียมคํากราบบังคมทูลรายงาน คํากราบบังคมทูลเบิก
ผูกราบบังคมทูลรายงาน ผูกราบบังคมทูลเบิก และผูเขารับ
พระราชทานของที่ระลึก ใหเรียบรอย
8) จัดขาราชการหญิงแตงกายเครื่องแบบปกติขาวไวทุกข จํานวน
3 คน ปฏิบัติหนาที่สงของที่ระลึก ในวันที่ 23 ธันวาคม
2559 พรอมเวลา 09.00 น. พรอมซักซอมใหเรียบรอย
9) ตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับขาราชการชั้นผูใหญที่มาเฝาฯ
รับเสด็จ โดยจัดเจาหนาที่ใหการตอนรับ พรอมทั้งจัดอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่มบริการตามแตจะเห็นสมควร
10) จัดเตรียมสถานที่สําหรับขาราชการและบุคคลที่มารับเสด็จและ
ผูตามเสด็จนั่งพักรอ ใหเรียบรอย พรอมบริการอาหารวางและ
เครื่องดื่มตามแตจะเห็นสมควร
11) จัดทํารายชื่อผูมีจิตศรัทธาสมทบทุนกอสรางอาคารฯ เขารับ
พระราชทานของที่ระลึก จํานวน 150 ราย สงใหกับจังหวัด
เชียงใหม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

/12) จัดโตะสําหรับ ...
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หนวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
12) จัดโตะสําหรับรับลงทะเบียนและรับลงทะเบียนผูเขารับ
พระราชทานของที่ระลึก พรอมทั้งจัดทําโบวสีและติดหมายเลข
เพื่อนําไปติดเสื้อที่หนาอกดานซายผูเขารับพระราชทานฯ ในวันที่
23 ธันวาคม 2559 โดยดําเนินการรับลงทะเบียนใหเรียบรอย
กอนเสด็จ 2 ชั่วโมง และซักซอมการเขารับพระราชทานจาก
สํานักพระราชวัง
13) จัดเตรียมโบวสี สําหรับเสื้อที่หนาอกดานซายคณะกรรมการ
จัดงานฯ และผูที่ไปเฝาฯ รับเสด็จ ในพลับพลาพิธีทุกคน
14) จัดที่นั่งตําแหนงเฝาฯ ในพลับพลาพิธี ไดแก ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมและภริยา, รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและภริยา,
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงใหม, รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
15) จัดเตรียมสถานที่สําหรับเสวยพระกระยาหารกลางวัน อาหารเสวยฯ
โตะเสวยฯ และรายการอาหาร พรอมทั้งอาหารสําหรับผูตามเสด็จ
ณ โรงพยาบาลจอมทอง พรอมทั้ง จัดเตรียมผูที่จะรวมเสวยฯ
ใหเรียบรอย
16) จัดอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม บริการขาราชการชั้นผูใหญและ
เจาหนาที่ผูไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามสมควร
17) จัดเตรียมสถานที่ฉายพระรูป ผังที่นั่งการฉายพระรูป และผูที่จะ
รวมฉายพระรูป จํานวน 3 ชุด พรอมซักซอมการถายรูป
ใหเรียบรอย ทั้ง 3 ชุด
18) จัดเตรียมพวงมาลัยขอพระกร สําหรับภริยารองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม และผูแทนโรงพยาบาลฯ ทูลเกลาฯ ถวาย
19) จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณที่เกี่ยวของ พรอมเจาหนาที่
ผูควบคุม โดยใหพรอมตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป
20) จัดพิธีกร จํานวน 1 คน เพื่อประชาสัมพันธงานกอนการเสด็จ
21) จัดเตรียมชางภาพ ถายภาพในพิธี หองฉายพระรูป พรอมสง
ประวัติบุคคลใหกับตํารวจสันติบาลใหเรียบรอย
22) จัดวงดุริยางค ในการบรรเลงเพลงมหาชัยในการรับ-สงเสด็จ และ
บรรเลงเพลงมหาฤกษในพิธีเปดแพรคลุมปายอาคารฯ ในวันที่ 23
ธันวาคม 2559 พรอมเวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาล
จอมทอง ทั้งนี้ ใหซักซอมการบรรเลงใหเรียบรอย
23) จัดเตรียมสถานที่จอดรถขบวนเสด็จ ใหเรียบรอย
24) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ ในการเตรียมการปองกันไฟฟา
ขัดของ พรอมติดตั้งเครื่องไฟฟาสํารอง ณ โรงพยาบาลจอมทอง
/25) จัดเตรียมสถานที่ ...
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15.

16.

17.
18.

หนวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
25) จัดเตรียมสถานที่จอดรถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสํารอง พรอม
จัดเจาหนาที่ประสานงาน ใหเรียบรอย (จังหวัดไดประสาน
หนวยงานใหจัดรถดับเพลิง รถกูภัย และรถไฟฟาสํารอง มาประจํา
ไวแลว)
26) สนับสนุนขาวกลองพรอมน้ําดื่ม ใหแกเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ
เทศบาล และไฟฟา ที่มาปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
ของทาน ตามที่ไดรับการประสานงานตามความเหมาะสม
27) จัดเตรียมรถพยาบาลพรอมอุปกรณการแพทย พรอมแพทย
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จทุกพื้นที่ในจังหวัดและพักคางแรม
ณ เรือนประทับแรม ดอยผาตั้ง โดยใหพรอมในวันที่ 22
ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท
28) จัดเตรียมหนวยแพทยเคลื่อนที่และเวชภัณฑไปประจํา ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจอมทอง และทุกที่หมาย
29) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพรอมเจาหนาที่ผูปฏิบัติเพื่อตรวจ
อุณหภูมิประชาชน และผูไปรวมรับเสด็จในพิธีฯ ในวันที่ 23
ธันวาคม 2559 ตามที่มณฑลทหารบกที่ 33 กําหนดในแผน
ถวายความปลอดภัย
เทศบาลนครเชียงใหม
- ระบายผาบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน
41 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ใหแลวเสร็กอนเวลา
16.30 น. โดยประสานงานกับกองบิน 41 และสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด 1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทําขาวใหเปนไป
เชียงใหม
ดวยความเหมาะสมเรียบรอยทุกที่หมายที่มีการนําเสนอขาว
2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนในการทําขาวและ
การแตงกายของสื่อมวลชนทุกที่หมาย
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
- จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมทั้ง จัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 23
ธันวาคม 2559 โดยประสานงานกับกองบิน 41
อําเภอเมืองเชียงใหม
- จัดเจาหนาที่ จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ. ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 23 ธันวาคม
2559 เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยขอใหไป
รายงานตัว ณ กอร.ถปภ. ในเวลา 11.30 น. เพื่อประชุม
ซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสง
รายชื่อเจาหนาที่และหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม
ภายในวันที่ 19 กันยายน 2559
/19. แขวงทางหลวง ...
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-8ที่
หนวยงาน
19. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

20. ผูบังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท

หนาที่ความรับผิดชอบ
1) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จในเขตทางหลวง ซอมแซมถนนที่ชํารุด
ตัดหญา ทําความสะอาด และตัดแตงตนไมตลอดสองขางทาง
ในเขตทางหลวงใหเปนระเบียบเรียบรอย ไดแก ทางหลวงหมายเลข
108 ทางหลวงหมายเลข 1009 เปนตน โดยดําเนินการ
ใหเรียบรอยกอนวันที่ 22 ธันวาคม 2559
2) รื้อถอนปายจราจรและปายโฆษณาตาง ๆ ที่ชํารุดตามถนนในเขต
ทางหลวง ตามเสนทางเสด็จ
1) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดเตรียมทําความสะอาดและตกแตงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติและ
บริเวณโดยรอบ ใหเรียบรอย
3) จัดเตรียมวงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการรับ-สง
เสด็จ และบรรเลงเพลงมหาฤกษในพิธีเปดหอดูดาวฯ พรอมทั้ง
ซักซอมใหเรียบรอย โดยใหพรอมเวลา 08.00 น. ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ
4) จัดสถานที่ตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ พรอมจัดอาหารพรอมน้ําดื่มบริการ
โดยประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และจัดเจาหนาที่ จํานวน
1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ประจํา ณ กอร.ถปภ. พรอม
เวลา 07.00 น. เพื่อประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
5) จัดเตรียมพิธีเปดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ พรอมอุปกรณและ
เจาหนาที่
6) จัดเตรียมสถานที่สําหรับทอดพระเนตร พรอมจัดเจาหนาที่นํา
เยี่ยมชมและบรรยายในแตละจุด ในกรณีที่ทรงซักถาม
7) ประสานจัดเตรียมคํากราบบังคมทูลรายงานของผูบัญชาการ
กองทัพอากาศ ใหเรียบรอย
8) จัดเตรียมสถานที่ฉายพระรูป ผังที่นั่งการฉายพระรูป และผูที่จะ
รวมฉายพระรูป จํานวน 3 ชุด พรอมซักซอมการถายรูป
ใหเรียบรอย ทั้ง 3 ชุด
9) จัดเตรียมชางภาพ ถายภาพในพิธี ฉายพระรูป พรอมสงประวัติ
บุคคลใหกับตํารวจสันติบาลใหเรียบรอย
10) สนับสนุนขาวกลองพรอมน้ําดื่ม ใหแกเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ
เทศบาล และไฟฟา ที่มาปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
ของทาน ตามที่ไดรับการประสานงานตามความเหมาะสม
11) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนตในขบวนเสด็จ โดยประสานกับ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
/12) จัดเตรียมสถานที่ ...
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หนวยงาน

12)
13)
14)

21. อําเภอจอมทอง

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเตรียมสถานที่จอดรถดับเพลิง รถไฟฟาสํารอง พรอมจัด
เจาหนาที่ประสานงาน ใหเรียบรอย (จังหวัดไดประสานหนวยงาน
ใหจัดรถดับเพลิง และรถไฟฟาสํารอง มาประจําไวแลว)
ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ ในการเตรียมการปองกันไฟฟา
ขัดของ พรอมติดตั้งเครื่องไฟฟาสํารอง ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท (จังหวัดไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคอีกทางหนึ่งแลว)
เชิญขาราชการชั้นผูใหญที่ไปเฝาฯ รับเสด็จ และผูเกี่ยวของ
เขาประจําที่นั่ง รวมทั้ง จัดที่นั่งใหเหมาะสมเรียบรอย (ที่นั่ง
ตําแหนงเฝาฯ จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม อธิบดีผูพิพากษาภาค 5 และผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 5)
ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
ทุกที่หมาย โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประสานอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท สถานีรายงานดอยอินทนนท และโรงพยาบาลจอมทอง ในการเตรียมรับเสด็จฯ
ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดรถดับเพลิง และ
รถกูภัย หรือเจาหนาที่พรอมถังดับเพลิง (ตามแต กอร.ถปภ.
กําหนด) ประจํา ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท,
เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ,
โรงพยาบาลจอมทอง, วิทยาลัยการอาชีพ จอมทอง และ
ทุกที่หมาย โดยประสานสถานที่จอดกับเจาของสถานที่
ประสานวิทยาลัยการอาชีพ จอมทอง ในการจัดเตรียมสนามกีฬา
สําหรับเปนสนาม ฮ. ชั่วคราว พรอมทั้ง รดน้ําเพื่อปองกันฝุน
ใหเรียบรอย
ประสานอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ในการตัดกิ่งไม หญา
บริเวณสองขางทางซึ่งเปนเสนทางเสด็จฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ใหเรียบรอย
ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ปรับพื้นที่ถนนที่เปน
เสนทางเสด็จ ทําความสะอาด ตัดกิ่งไม หญา ตามสองขางทาง
ใหเรียบรอย
จัดปลัดอําเภอ พรอมเครื่องมือสื่อสาร ประจํา กอร.ถปภ.
สวนแยก ณ ทีท่ ําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท,
เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ,
โรงพยาบาลจอมทอง, วิทยาลัยการอาชีพ จอมทอง และ
ทุกที่หมาย แหงละ 1 คน โดยใหพรอมกอนเสด็จ 2 ชั่วโมง
เพื่อประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
/8) ประสานการไฟฟา ...
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- 10 ที่

หนวยงาน

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)
22. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16/ 1)
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
2)
3)
4)
6)
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ ในการเตรียมการปองกันไฟฟา
ขัดของ พรอมติดตั้งเครื่องไฟฟาสํารอง ณ เรือนประทับแรม
ดอยผาตั้ง, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลจอมทอง และ
ทุกที่หมาย
ประสานกับหนวยงานทหารและตํารวจในพื้นที่ ในการถวายความ
ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จและบริเวณพื้นที่เสด็จในสวนที่เกี่ยวของ
สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงแกขบวนรถยนตพระที่นั่ง โดยจะขอเติม
น้ํามันเชือ้ เพลิงในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยประสานงานกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณย สวัสดิพงษ โทรศัพท
08-1882-4452)
ประสานจัดเตรียมดานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และการ
ดูแลประชาชนที่ไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของใหเรียบรอย
ประสานอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท สถานีควบคุมและรายงาน
ดอยอินทนนท และโรงพยาบาลจอมทอง ในการจัดสถานที่ตั้ง
กอร.ถปภ. ณ ที่หมายทั้งสี่แหง พรอมจัดอาหารพรอมน้ําดื่ม
บริการ
ประสานจัดเตรียมสถานที่พักแรมของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1 หอง และหองพักเลขานุการผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมและพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 หอง ในวันที่ 22
ธันวาคม 2559 พรอมบริการอาหารและน้ําดื่ม โดยมอบหมาย
ใหปลัดอําเภอดูแลใหเรียบรอย
ประสานในการทําความสะอาดและเตรียมการรับเสด็จทั้งหมด
ณ เรือนประทับแรม ดอยผาตั้ง
เตรียมการรับเสด็จ ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง และทุกที่หมาย
ทําความสะอาดและเตรียมความพรอม ณ เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง
จัดเตรียมสถานที่จอด ฮ.พระที่นั่ง พรอมจัดเจาหนาที่ดูแลความ
ปลอดภัย ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
ตกแตงและทําความสะอาดสถานที่เสด็จ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
จัดเตรียมสถานที่พักคางคืนใหกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1 หอง เลขานุการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 หอง และเจาหนาทีส่ ํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 หอง รวม 4 หอง
โดยประสานงานกับอําเภอจอมทอง
/3) จัดเตรียมสถานที่ ...

- 11 ที่

หนวยงาน

7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)

23. การประปาสวนภูมิภาค อําเภอ 1)
จอมทอง

หนาที่ความรับผิดชอบ
ขอความอนุเคราะหจัดสถานที่พักแรมของพนักงานขับรถยนตใน
ขบวนเสด็จ ในระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 (2 คืน)
จัดเตรียมสถานที่และรายการอาหารสําหรับเสวยพระกระยาหารค่ํา
และอาหารสําหรับผูตามเสด็จ ณ เรือนประทับแรม ดอยผาตั้ง
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยจัดโตะเสวยฯ โตะผูตามเสด็จ
และขาราชการที่เกี่ยวของ ใหเพียงพอเรียบรอย
จัดเตรียมสถานที่ทรงปลูกตนไม พันธุไม (ตนมณฑาดอย) และ
อุปกรณการปลูก พรอมเจาหนาที่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ใหเรียบรอย
จัดเตรียมสถานที่ฉายพระรูป ตําแหนงการยืน และผูรวมฉายพระรูป
และซักซอมใหเรียบรอย
จัดเตรียมสถานที่ตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) สวนแยก ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท,
เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง และทุกที่หมาย พรอมบริการอาหาร
และน้ําดื่ม โดยประสานการจัดตั้งกับมณฑลทหารบกที่ 33
พรอมจัดเจาหนาที่ จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร
ประจํา ณ กอร.ถปภ. โดยใหไปรายงานตัวกับ ผอ.กอร.ถปภ.
กอนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพื่อซักซอมการรับเสด็จ
ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ ในการเตรียมการปองกัน
ไฟฟาขัดของ ณ เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง ทั้งนี้ จังหวัด
ไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบแลว
กําหนดสถานที่จอดรถดับเพลิง รถกูภัย และรถไฟฟาสํารอง
ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท, เรือนประทับแรม
ดอยผาตั้ง และทุกที่หมาย พรอมจัดอาหารและน้ําดื่มบริการ
เจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติหนาที่
เตรียมการปองกันมิใหเกิดหมอกควันและไฟปา ในหวงที่มีการ
เสด็จฯ
จัดเตรียมอาหารเย็นและน้ําดื่ม (อาหารกลอง) ในวันที่ 21
ธันวาคม 2559 ใหแกพนักงานขับรถยนตในขบวนเสด็จและ
ตํารวจทางหลวง จํานวน 80 ชุด
จัดเตรียมอาหารเชาและน้ําดื่ม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
มื้อละ 100 ชุด ใหแกพนักงานขับรถยนตในขบวนเสด็จและ
ตํารวจทางหลวง รวมทั้ง แพทย พยาบาล และผูเกี่ยวของ
ในขบวนเสด็จ
จัดระบบน้ําประปา ณ ที่หมายเสด็จทุกที่หมาย โดยประสานงาน
กับเจาของสถานที่ ใหเรียบรอย
/2) สํารองน้ํา ...
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- 12 ที่

หนวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
2) สํารองน้ําสําหรับใชเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ ที่หมายเสด็จ
ทุกที่หมาย ใหเพียงพอ
3) จัดระบบแรงดันน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพเปนกรณีพิเศษ
ณ โรงพยาบาลจอมทอง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน
อย า งใกล ชิ ด (นางสุ น ทรี อิ น ตา รั ก ษาการในตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกลุ ม งานอํ า นวยการ โทรศั พ ท
08-1883-9977 หรือนายธีรวุฒิ แกวฟอง โทรศัพท 08-1020-6266) ทั้งนี้ หากมีปญหาหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติหนาที่ใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพื่อพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน ตอไป
**************************
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