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กําหนดการ
พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ

เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย
**************

วัน  เดือน  ป พระกรณียกิจ ประทับแรม
วันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ประทับเครื่องบินท่ีนั่งถึง

ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
เรือนรับรองท่ีประทับ กองบิน 41
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

วันท่ี 23 มกราคม 2560 สวนพระองค เรือนรับรองท่ีประทับ กองบิน 41
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

วันท่ี 24 มกราคม 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา

องคการอุตสาหกรรมปาไมวัดจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา

วันท่ี 25 มกราคม 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา

องคการอุตสาหกรรมปาไมวัดจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา

วันท่ี 26 มกราคม 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา

องคการอุตสาหกรรมปาไมวัดจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา

วันท่ี 27 มกราคม 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา

เฮือนแจมรัฐ  อําเภอแมแจม

วันท่ี 28 มกราคม 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดปาแดด  อําเภอแมแจม เฮือนแจมรัฐ  อําเภอแมแจม
วันท่ี 29 มกราคม 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดปาแดด  อําเภอแมแจม เฮือนแจมรัฐ  อําเภอแมแจม
วันท่ี 30 มกราคม 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดปาแดด  อําเภอแมแจม เฮือนแจมรัฐ  อําเภอแมแจม
วันท่ี 31 มกราคม 2560 สวนพระองค เรือนรับรองท่ีประทับ กองบิน 41

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ

อําเภอแมแตง
เรือนรับรองท่ีประทับ กองบิน 41
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 สวนพระองค เรือนรับรองท่ีประทับ กองบิน 41
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 เวลา 17.00 น. ประทับรถยนตท่ีนั่งจาก
เรือนรับรองท่ีประทับ  กองบิน 41 ไปยัง
จังหวัดเชียงราย

ดอยอิสระ  รีสอรท  อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดสันติคีรีญาณสังวราราม
อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

ดอยอิสระ  รีสอรท  อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2560 เสด็จทรงงาน  ณ  วัดสันติคีรีญาณสังวราราม
อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย

ดอยอิสระ  รีสอรท  อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย

วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.00 น. ประทับเครื่องบินท่ีนั่ง
กลับกรุงเทพมหานคร  ณ  ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

**********
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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2560

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จ พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ
ลงวันท่ี มกราคม 2560

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. 2557

2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงให
กรมราชองครักษทราบ

3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก
ทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไปรายงานตัว
และรวมประชุมแตละท่ีหมายกอนการเสด็จ 3 ชั่วโมง

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
และตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

1) ประสานจัดเจาหนาท่ีตํารวจไปประจํา กอร.ถปภ.สวนแยก
ทุกท่ีหมาย

2) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนท่ีเสด็จฯ ตามท่ีไดมีการประสาน
3) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา  กรณีไดรับการประสานขอรับการ

สนับสนุน
3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จ

ทุกท่ีหมาย และจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวม ทางแยก  เพ่ือถวาย
ความปลอดภัยตามเสนทางเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย

2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย

3) ประสานจัดตั้ง  กอร.ถปภ.สวนแยกทุกท่ีหมาย
4) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝารถยนตท่ีนั่งทุกท่ีหมาย  และจัดสถานท่ีจอด

รถยนตขบวนเสด็จใหเรียบรอย
5) กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละท่ีหมาย
6) จัดเจาหนาท่ีตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกท่ีหมาย (ถามี)
7) จัดระเบียบของกลุมพลังมวลชนท่ีไปเฝารับเสด็จฯ แตละท่ีหมาย

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1) จัดเตรียมรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย  ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  โดยใหพรอมในวันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา
17.00 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) จัดรถตํารวจทางหลวงสํารองไวสําหรับนําคณะสวนลวงหนา (ถามี)
ไปยังทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จฯ  ตามท่ีไดมีการประสาน

5. กลุมงานจราจร
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
โดยใหพรอมในวันท่ี 22 มกราคม 2560 พรอมเวลา
17.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

/2) จัดเจาหนาท่ี ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
2) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ  ทางรวม  ทางแยก

ในการรักษาความปลอดภัย
3) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจร  ไปประจําสถานท่ีจอดรถยนตในขบวน

เสด็จฯ  ณ พระตําหนักกองบิน 41 ตามความเหมาะสม
6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล 1
1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว

กลุมพลังมวลชนโดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและสวน
ราชการท่ีเก่ียวของทราบ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

2) เนื่องจากเปนการเสด็จสวนพระองค  จึงใหจัดกําลังควบคุมประชาชน
ท่ีมาเฝารับเสด็จ  โดยไมอนุญาตใหถายภาพโดยเด็ดขาด

3) ตรวจสิ่งของท่ีประชาชนจะทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด พรอมจัดทํา
บัญชีไวใหเรียบรอย

7. กองบิน 41 1) กองงานในพระองคฯ ขอเชิญผูบังคับการกองบิน 41 และคูสมรส
พรอมขาราชการพอสมควร  เฝารับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

2) จัดเตรียมรถยนตบรรทุก  จํานวน 1 คัน  พรอมกําลังพล เพ่ือรับ
สัมภาระ ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 เม่ือไดรับการประสาน
จากกองงานในพระองคฯ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3) จัดเตรียมความเรียบรอยของพระตําหนักกองบิน 41 พรอมจัด
เจาหนาท่ีประจําตลอดเวลา เพ่ือประสานงานในระหวางการเสด็จ

4) จัดเตรียมหองพักคณะผูตามเสด็จในขบวนเสด็จใหพรอม
5) จัดเตรียมหองรับรอง  หองสรง  เพ่ือใชเปนสถานท่ีประทับรับรอง

ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
6) จัดเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จรวมกับจังหวัดเชียงใหม
7) จัดการถวายความปลอดภัยบริเวณท่ีรับผิดชอบ
8) อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีโรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาล

นครเชียงใหม  ท่ีเขาไปตกแตงสถานท่ี ในวันท่ี 22 มกราคม
2560 เชน  การระบายผา  การตกแตงตนไมดอกไม  การติดตั้ง
ธงชาติ  ระบายผาบันไดเครื่องบิน  และอ่ืน ๆ  เปนตน

9) จัดเตรียมหองพักใหกับพนักงานขับรถยนตในขบวนและรถยนต
สวนลวงหนา  โดยใหประสานกับกองงานในพระองคฯ

10) จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินท่ีนั่ง  พรอมจัดการถวายรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

/11) จัดตั้งกอง ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
11) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก

ณ กองบิน 41 โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33,
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  และสวนราชการท่ีเก่ียวของ

12) จัดเตรียมหองพักใหกับเจาหนาท่ีตํารวจทางหลวง  แพทย  พยาบาล
รวมท้ัง  เจาหนาท่ีท่ีมาปฏิบัติหนาท่ี  ณ  กอร.ถปภ. กองบิน 41

13) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการใหกับเจาหนาท่ีตามขอ 11)
8. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณหองรับรองพิเศษและ

ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม
2) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยานเชียงใหม

กับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนตท่ีนั่งเขาออก
บริเวณทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3) อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ีและผูตามเสด็จฯ ตามความ
เหมาะสม

9. บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) สถานีเชียงใหม

1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองท่ีนั่งเครื่องบิน ใหพรอม (กรณีเสด็จ
โดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน))

2) จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะ
ผูตามเสด็จฯ ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

3) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพ่ือใชในการรับ-สงเสด็จฯ โดยใหนํา
รถบันไดเครื่องบินไปพรอมกันในเวลา 17.00 น. (กรณีใช
รถบันไดของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน))

4) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จฯ
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

10. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1) จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน และอุปกรณ
ทางการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหมเปนตนไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการจัดซอม
แผนทางการแพทยฉุกเฉินในเสนทางเสด็จฯ จากเรือนรับรอง
ท่ีประทับ กองบิน 41 ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ใหเรียบรอย

11. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

- ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้ง ณ เรือนรับรอง
ท่ีประทับ  กองบนิ 41 และทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ โดยใหหัวหนาชุดไปซอมเตรียมความพรอมและรวม
ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ.

/12. สวนบริการลูกคา ...
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12. สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
1) ติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  เรือนรับรอง

ท่ีประทับ  กองบิน 41 และทุกท่ีหมายท่ีมีการเสด็จในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ

2) ติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร  จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
สวนแยก  กองบิน 41

3) ขอความอนเุคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการติดตั้ง
และการใชบริการตามขอ 1) และ 2) โดยขอเปดทางไกลภายใน
ประเทศ

4) ดําเนินการติดตั้งและเปดการใชบริการไดในวันท่ี 22 มกราคม
2560 ตังแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป

13. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดเตรียมรถพยาบาลพรอมอุปกรณการแพทย  พรอมแพทยและ
พยาบาล  ติดตามขบวนเสด็จฯ ทุกครั้งและทุกพ้ืนท่ี โดยใหพรอม
ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาล
วัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชา-
นุกูล และโรงพยาบาลแมแตง ในการเตรียมแพทย  พยาบาล
หองฉุกเฉิน  โลหิต  และอุปกรณการแพทย โดยใหพรอมตลอด
24 ชั่วโมง

3) จัดซักซอมรถพยาบาล (กรณีฉุกเฉิน) ในเสนทางจากท่ีประทับ
ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  โดยประสานงานกับ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและตํารวจจราจร

14. เทศบาลนครเชียงใหม 1) ตกแตงประดับธงชาติ ใหเรียบรอยสวยงาม  ในวันท่ี 22 มกราคม
2560 ในบริเวณกองบิน 41

2) ทําความสะอาดถนนซึ่งเปนเสนทางเสด็จในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ใหเรียบรอย

3) จัดรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ี  จํานวน 1 คัน  พรอมเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติ  ไปประจํา ณ  เรือนรับรองท่ีประทับ  กองบิน 41
ในวันท่ี 22 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2560 โดยใหหวัหนาชุด
ไปรายงานตัวและรวมประชุมกับ ผอ.กอร.ถปภ. กองบิน 41
ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.

15. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม - จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมท้ังจัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 22
มกราคม 2560 พรอมเวลา 10.00 น. โดยประสานงานกับ
กองบิน 41

/17. อําเภอเมือง ...
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16. อําเภอเมืองเชียงใหม - จัดเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา

กอร.ถปภ. กองบิน 41 ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 จนเสร็จ
ภารกิจ เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยขอใหไป
รายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 15.00 น. เพ่ือประชุมซักซอม
แนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสงรายชื่อ
เจาหนาท่ีและหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม ภายใน
วันท่ี 19 มกราคม 2560

17. อําเภอกัลยาณิวัฒนา 1) เตรียมการรับเสด็จทุกท่ีหมายและสนับสนุนการรับเสด็จในพ้ืนท่ี
โดยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) มอบหมายนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา รับเสด็จและอํานวยการการ
รับเสด็จในพ้ืนท่ีทุกท่ีหมาย รวมท้ัง  ประสานงานเพ่ือสนับสนุน
พระกรณียกิจในพ้ืนท่ี

3) ประสานมณฑลทหารบกท่ี 33 ในการจัดตั้งกองอํานวยการรวม
ถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  โดยจัดเจาหนาท่ีประจําตลอดเวลา
เพ่ือประสานงาน

4) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาหนาท่ีผูมาปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับการรองขอใหพอเพียง

5) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย  พรอมเจาหนาท่ีประจําท่ีประทับ  และ
ท่ีหมายทรงงาน  กอนเวลาเสด็จอยางนอย 2 ชั่วโมง

6) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  ในการจัดรถไฟฟาสํารอง
ปองกันกระแสไฟฟาขัดของ

7) แจงโรงพยาบาลประจําอําเภอ  เตรียมความพรอมตลอด
24 ชั่วโมง

18. อําเภอแมแจม 1) เตรียมการรับเสด็จทุกท่ีหมายและสนับสนุนการรับเสด็จในพ้ืนท่ี
โดยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) มอบหมายนายอําเภอแมแจม   รับเสด็จและอํานวยการการรับเสด็จ
ในพ้ืนท่ีทุกท่ีหมาย รวมท้ัง  ประสานงานเพ่ือสนับสนุน
พระกรณียกิจในพ้ืนท่ี

3) ประสานมณฑลทหารบกท่ี 33 ในการจัดตั้งกองอํานวยการรวม
ถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  โดยจัดเจาหนาท่ีประจําตลอดเวลา
เพ่ือประสานงาน

4) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาหนาท่ีผูมาปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับการรองขอใหพอเพียง

5) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย  พรอมเจาหนาท่ีประจําท่ีประทับ  และ
ท่ีหมายทรงงาน  กอนเวลาเสด็จอยางนอย 2 ชั่วโมง

/6) ประสานการไฟฟา ...
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6) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  ในการจัดรถไฟฟาสํารอง

ปองกันกระแสไฟฟาขัดของ
7) แจงโรงพยาบาลประจําอําเภอ  เตรียมความพรอมตลอด

24 ชั่วโมง
19. อําเภอแมแตง 1) เตรียมการรับเสด็จทุกท่ีหมายและสนับสนุนการรับเสด็จในพ้ืนท่ี

โดยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2) มอบหมายนายอําเภอแมแตง   รับเสด็จและอํานวยการการรับเสด็จ

ในพ้ืนท่ีทุกท่ีหมาย รวมท้ัง  ประสานงานเพ่ือสนับสนุน
พระกรณียกิจในพ้ืนท่ี

3) ประสานมณฑลทหารบกท่ี 33 ในการจัดตั้งกองอํานวยการรวม
ถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  โดยจัดเจาหนาท่ีประจําตลอดเวลา
เพ่ือประสานงาน

4) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาหนาท่ีผูมาปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับการรองขอใหพอเพียง

5) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย  พรอมเจาหนาท่ีประจําท่ีประทับ  และ
ท่ีหมายทรงงาน  กอนเวลาเสด็จอยางนอย 2 ชั่วโมง

6) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  ในการจัดรถไฟฟาสํารอง
ปองกันกระแสไฟฟาขัดของ

7) แจงโรงพยาบาลประจําอําเภอ  เตรียมความพรอมตลอด
24 ชั่วโมง

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน
อยางใกลชิด (นางสุนทรี  อินตา รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการกลุมงานอํานวยการ  โทรศัพท
08-1883-9977 หรือนายธีรวุฒิ แกวฟอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  โทรศัพท 08-1020-6266)
ท้ังนี้  หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหา
โดยดวน ตอไป

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


