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รา่ง กําหนดการ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดเชยีงใหม่ จงัหวดัแมฮ่่องสอน และจงัหวดัลําปาง
๒๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

--------------------------------------
วนัจนัทร์ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖.๓๐ น. - สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา

จากวงัสระปทุมไปกองบญัชาการกองทพัอากาศ ดอนเมอืง
๑๗.๐๐ น. - กองบญัชาการกองทพัอากาศ ดอนเมอืง

- (กองทพัอากาศจดัถวาย) ไปจงัหวดัเชยีงใหม่
๑๘.๐๐น. - ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จงัหวดัเชยีงใหม่

- ผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่ อธบิดผีูพ้พิากษาภาค ๕ แมท่พัน้อย ๓
ผูบ้ญัชาการตํารวจภธูรภาค ๕ ผูบ้งัคบัการกองบนิ ๔๑ และขา้ราชการ เฝ้า ฯ รบัเสดจ็

- ปร (ร.ย.ล.และจงัหวดัเชยีงใหมจ่ดัถวาย)ไปบา้นสมัมากร ตําบลฟ้าฮ่าม
(ระยะทาง ๑๖ กโิลเมตร)

๑๘.๑๐ น. - จงัหวดัเชยีงใหม่
- ประทบัแรม ณ หมูบ่า้นสมัมากร

วนัจนัทร์ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๔๕ น. - ประทบั (ร.ย.ล.และจงัหวดัเชยีงใหมจ่ดัถวาย) จากหมูบ่า้นสมัมากร ไปยงั

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่ (ระยะทาง ๑๖ กโิลเมตร)
๐๙.๐๐ น. - หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่

- ผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ อธบิดผีูพ้พิากษาภาค ๕ ๓ ผูบ้ญัชาการตํารวจภธูรภาค ๕
นายกสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่อธกิารบดี และกรรมการสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เฝ้า ฯ รบัเสดจ็

- เสดจ็ฯ เขา้ภายในเรอืนรบัรอง
- ทรงฉลองพระองคค์รุย
- ทรงลงพระนามาภไิธยในสมดุ ยม
- เสดจ็ออกจากเรอืนรบัรองเขา้ภายในหอประชุม
- ทรงประกอบพธิี “พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจาํปี
การศกึษา ๒๕๕๙

- ๑ จาํนวน ๒,๐๘๐ ๒ จาํนวน ๑,๖๙๙ ราย
- ๑ จาํนวน ๑,๗๓๔ ราย แล ๒ จาํนวน ๑,๗๕๗ ราย
- (กําหนดการ กองราชพธิ ีสาํนกัพระราชวงั)
- ผูไ้ดร้บัพระราชทานปรญิญาบตัร กล่าวคาํปฏญิาณ
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- สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานพระราโชวาท
-
- เสดจ็พระราชดาํเนินออกจากหอประชุมไปยงัเรอืนรบัรอง
-
- โปรดเกลา้ฯ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสมาคมนกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
เฝ้าฯ ทลูเกลา้ฯ ถวายเงนิโดยเสดจ็พระราชกุศล ตามพระราชอธัยาศยั (จาํนวน ๒ ราย)

-
ทลูเกลา้ฯ ถวายพระพุทธรปูเกสรดอกไม ้ศลิปะพม่าในลา้นนา

๑๕.๐๐ น. - คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่
๑๕.๐๕ น. -

- รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่นายกสภามหาวทิยาลยั อธกิารบดี รองอธกิารบดี
คณบดี และคณะกรรมการจดังาน เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- เสดจ็เขา้ภายในพลบัพลาพธิี
- อธกิารบด ีกราบบงัคมทลูสํานึกในพระมหากรณุาธคิุณ
- คณบดคีณะทนัตแพทยศ์าสตร ์กราบบงัคมทลูรายงาน
- (กําหนดการกองพระราชพธิ)ี
- ๑ โดยลฟิต์
- ฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม(่จาํนวน ๔ ชุด)

๑๕.๕๐ น. - (ระยะทาง ๑๒ กโิลเมตร)
๑๖.๐๐ น. - มลูนิธิขาเทียมในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อําเภอแม่รมิ

จงัหวดัเชยีงใหม่
- รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่
เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- เสดจ็เขา้ภายในอาคาร
- ทรงวางพวงมาลยัถวายราชสกัการะ พระรปูสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

- ทรงคม
- เสดจ็ ๒ ทางบนัได
- (กําหนดการกองพระราชพธิ)ี

๑๗.๐๐ น. - (มลูนิธขิาเทยีมจดัถวาย)
๑๘.๐๐ น. - ตําบลฟ้าฮ่าม (ระยะทาง ๑๖ กโิลเมตร)
๑๘.๑๐ น. - จงัหวดัเชยีงใหม่

- ประทบัแรม ณ หมูบ่า้นสมัมากร
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วนัองัคาร ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. - ประทบั (ร.ย.ล.และจงัหวดัเชยีงใหมจ่ดัถวาย) เสดจ็ไปยงั ท่าอากาศยานกองบนิ ๔๑

อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
๐๘.๔๕ น. - ท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่

- (สาํนกังานตํารวจแห่งจดัถวาย) เสดจ็ไปยงั อําเภอแมอ่าย
๐๙.๓๕ น. - โรงเรียนตาํรววจตระเวนชายแดน

เฮียงไทยธาํรงค์ ตําบลแม่สาว อําเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่
- รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ รองผูบ้งัคบัการตํารวจภธูร
จงัหวดัเชยีงใหม่

- (จงัหวดัเชยีงใหม่จดัถวาย) เสดจ็ไปยงั โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน
เฮยีงไทยธํารงค์ ตําบลแมส่าว อําเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่ (ระยะทาง ๑๐๐ เมตร)

๐๙.๔๐ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธาํรงค์ ๑๕
ตําบลแมส่าว อําเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่

- ผูบ้ญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน และขา้ราชการ เฝ้าฯรบัเสดจ็
- -หญงิ ๒ คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลแก่ผูแ้ทนชาวบา้นชาย-หญงิ จาํนวน ๒ คน
-
- ครใูหญ่กราบบงัคมทลูรายงานการดําเนินงานของโรงเรยีนและความกา้วหน้าของโครงการ
ตามพระราชดําริ

- นกัเรยีนในพระราชานุเคราะห ์ เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯไปทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชพี  การสาธติการเรยีนการสอน
-
- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัครู นกัเรยีน ผูบ้งัคบับญัชา จาํนวน ๑ ชุด
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมหอ้งสมดุ
-
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมรา้นสหกรณ์นกัเรยีน
- ทอดพระเนตร
- น และหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน (โดยคณะทนัตแพทยศ์าสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล จดั)

-
องคก์าร ฯ

-
- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบั หน่วยแพทยพ์ระราชทาน และหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน
รวม ๒ ชุด
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๑๐.๕๕ น. - บา้นเฮยีงไทยธาํรงค์ ตําบลแมส่าว
อําเภอแมอ่าย

๑๑.๐๐น. - ง โรงเรียนตาํรววจตระเวนชายแดน
เฮียงไทยธาํรง ตําบลแมส่าว อําเภอแมอ่าย

- จงัหวดัเชยีงใหม่
๑๑.๑๐ น. - บ้านหวันา ตําบล

- นายอําเภอฝาง รองผูบ้งัคบัการตํารวจภธูร
จงัหวดัเชยีงใหม่ และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- (จงัหวดัเชยีงใหม่จดัถวาย) เสดจ็ไปยงัโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน
อาโอยามา่ (ระยะทาง ๖ กโิลเมตร)

๑๑.๒๐ น. - รถยนตพ์ โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ๑๑
อําเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่

- ผูแ้ทนกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน และขา้ราชการ เฝ้า ฯ รบัเสดจ็
- ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย-หญงิ ๒ คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและเมลด็พนัธุผ์กั แก่ผูแ้ทนชาวบา้น ๒ คน
- ครใูหญ่ กราบบงัคมทลูรายงานการดําเนินงานของโรงเรยีน และความก้าวหน้าโครงการตาม
พระราชดําริ

-
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรหอ้งพยาบาล
-
-
-
- ทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอน
- เสดจ็ฯ เขา้ภายในหอ้ง นกัเรยีนในพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ
- ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชพี
- ทอดพระเนตรกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน
- ทอดพระเนตรกจิกรรมหอ้งสมดุ
- น
- ผูแ้ทนเหล่ากาชาดจงัหวั
องคก์าร ฯ

- ราษฎร
- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัครนูกัเรยีน ผูบ้งัคบับญัชา หน่วยแพทยพ์ระราชทาน  รวม ๒ ชุด
- เสวยพระกระยาหารกลางวนั (กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน จดัถวาย)

๑๓.๓๐ น. - บา้นหวันา ตําบล
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๑๓.๔๐ น. - บา้นหวันา ตําบล อําเภอฝาง
- ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

๑๔.๑๐ น. - บา้นแสนคาํลอื ตําบล อําเภอปางมะผา้
- ผูว้่าราชการจงัหวดัแมฮ่่องสอน คบัการตํารวจภธูร
จงัหวดัแมฮ่่องสอน และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- (จงัหวดัแมฮ่่องสอนจดัถวาย) เสดจ็ไปยงัโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน-
ชมรมอนุรกัษ์พุทธศลิปไทยอนุสรน์ (ระยะทาง ๓.๘ กโิลเมตร)

๑๔.๑๕ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรกัษ์พทุธศิลปะไทยอนุสรน์
บา้น ๒ ตําบล อําเภอปางมะผา้

- ผูแ้ทนกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
- ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย-หญงิ ๒ คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและเมลด็พนัธุผ์กั แก่ผูแ้ทนชาวบา้น ๒ คน
- เสดจ็เขา้ในศาลาอเนกประสงค์
-
- ครใูหญ่ กราบบงัคมทลูรายงานการดําเนินงานของโรงเรยีน และความก้าวหน้าโครงการตาม
พระราชดําริ

- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมหอ้งสมดุ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนต
- เสดจ็ฯ ไปอาคารอเนกประสงค์ “อนิทรอีาษา” ทอดพระเนตรผลติภณัฑข์องกลุ่มอาชพี (ภมูปิญัญา

)
- เสดจ็ฯ ไปอาคารเรยีน เขา้ภายในหอ้ง นกัเรยีนในพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอน
ก่อนวยัเรยีน

-
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิการรา้นสหกรณ์นกัเรยีน
- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัครนูกัเรยีน ผูบ้งัคบับญัชา ๑ ชุด
- เสดจ็ฯ ไปสุขศาลาพระราชทาน ทอดพระเนตรการใหก้ารรกัษาพยาบาล
แพทยพ์ระราชทาน

- ผูแ้ทนสาธารณสุขจงัหวดัแมฮ่่องสอนผูแ้ทนเหล่ากาชาดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูแ้ทน
นุษยจ์งัหวดัแมฮ่่องสอน และผูแ้ทนองคก์าร

- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัคณะหน่วยแพทยพ์ระราชทาน จาํนวน ๑ ชุด
- ราษฎร
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๑๕.๓๐ น. - เสดจ็ไปยงั สนามเฮลคิอปเตอ บา้นแสนคําลอื
๑๕.๓๕ น. - บา้นแสนคาํลอื

- อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
๑๖.๒๐ น. - ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่

- ประทบั ๑ (ระยะทาง ๗ กโิลเมตร)
๑๖.๓๐ น. - ๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่

- ๑ และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
- ประทบัพกัพระราชอริยิาบถ

๑๖.๕๕ น. - ปยงั ฌาปนสถานสนักู่เหลก็ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
๑๗.๐๐ น. -

- ผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่วฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูอ้ํานวยการวทิยาลยันาฏศลิปะเชยีงใหม่
คณะครอูาจารย ์และเจา้ภาพ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

-
- ประทบัพระราชอาสน์
-
- ประกอบพธิพีระราชทานเพลงิศพ
(กําหนดการกองพระราชพธิ)ี

๑๗.๓๐ น. - ๑ (ระยะทาง ๗ กโิลเมตร)
๑๗.๓๕ น. - ๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่

- ๑ และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
-
- ประทบัพกัพระราชอริยิาบถ

๑๗.๔๕ น. - เสดจ็ลง ณ ลานหลงั
- (กรมชลประทาน จดัถวาย)
- ตามพระราชอธัยาศยั

๑๙.๐๐ น. - ตําบลฟ้าฮ่าม (ระยะทาง ๑๑ กโิลเมตร)
๑๙.๑๐ น. - จงัหวดัเชยีงใหม่

- ประทบัแรม ณ หมูบ่า้นสมัมากร

วนัองัคาร ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. - (ร.ย.ล.และจงัหวดัเชยีงใหมจ่ดัถวาย) เสดจ็ฯ ไปท่าอากาศยานทหาร

กองบนิ ๔๑ (ระยะทาง ๑๑ กโิลเมตร)
๐๘.๔๕ น. - ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่

- ประ (สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ จดัถวาย) ไปอําเภอแมล่าน้อย
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๐๙.๒๐ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบ้านตนุ
๔ ตําบลหว้ยหอ้ม อําเภอแมล่าน้อย จงัหวดัแมฮ่่องสอน

- รองผูว้่าราชการจงัหวดัแมฮ่่องสอน ผูอ้ํานวยการถวายความปลอด

ขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
- เสดจ็พระดาํเนินไปยงับรเิวณดา้นหน้าโรงอาหาร (ระยะทาง ๓๐ เมตร)
- ครใูหญ่ ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย-หญงิ ๒ คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและผา้ห่มกนัหนาวแก่ผูแ้ทนชาวบา้น ๒ คน
- เสดจ็ฯ เขา้ภายในโรงอาหาร ครใูหญ่กราบบงัคมทลูรายงานความกา้วหน้าการดําเนินงานของโรงเรยีน
และโครงการตามพระราชดําริ

- เสดจ็ฯ การแปรรปู และการถนอมอาหาร
- เสดจ็ฯ ไปศาลาอนุสรณ์การทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงลงพระนามาภไิธย

-
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรหอ้งสมดุ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน
- เสดจ็ฯ เขา้หอ้งเรยีน นกัเรยีนในพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอน ภมูปิ ั
-
- ผูแ้ทนเหล่ากาชาดจงัหวดัแมฮ่่องสอน ผูแ้ทนสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูแ้ทนสาํนกังาน

ตามโครงการส่งตวัคนไขใ้นพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ
-
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรหอ้งเรยีนเดก็ก่อนวยัเรยีน
- เสดจ็ฯ ไปอาคารพยาบาล ทอดพระเนตรการใหบ้
- ฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัคณะครู นกัเรยีน และหน่วยแพทยพ์ระราชทาน จาํนวน ๒ ชุด

๑๐.๓๕ น. - เสดจ็ โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นตุน
- ยงั อําเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชยีงใหม่

๑๐.๕๕ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่
พฒันาสนัติ บา้นใหมพ่ฒันาสนัต ิหมู่ ๑๔ ตําบลแมน่าจร อําเภอแมล่าน้อย จงัหวดัเชยีงใหม่

- ผูแ้ทนฝา่ยปกครองจงัหวดัเชยีงใหม ่ ผูอ้ํานวยการถวายความปลอดภยัประจาํ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- (จงัหวดัเชยีงใหม ่จดัถวาย) เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน
บา้นใหมพ่ฒันาสนัติ (ระยะทาง ๕๐๐ เมตร)
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๑๑.๐๐ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พฒันาสนัติ
บา้นใหมพ่ฒันาสนัต ิหมู่ ๑๔ ตําบลแม่นาจร อําเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่

- ผูแ้ทนกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน และขา้ราชการ เฝ้า ฯ รบัเสดจ็
- ทรงเปิดป้ายอาคารเรยีน อาคารบรษิทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)
- – หญงิ ๒ คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและผา้ห่มกนัหนาวแก่ผูแ้ทนชาวบา้น ๒ คน
- เสดจ็ ๒ อาคารเรยีน ๑
- ครใูหญ่กราบบงัคมทลูรายงานความกา้วหน้าการดําเนินงานของโรงเรยีนและโครงการตามพระราชดําริ
- นกัเรยีนในพระราชานุเคราะหฯ์ เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอน หอ้งเรยีนวชิาคอมพวิเตอร์
- เสดจ็ฯ ลงอาคารเรยีน ทอดพระเนตร
- ทอดพระเนตรผลงานกลุ่มเครอืขา่ยการศกึษาแมน่าจร
- สหกรณ์ออมทรพัย ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ทลูเกลา้ถวายเงนิ
- เสดจ็ฯ ไปอาคารเรยีน ๒ หอ้งเรยีนเดก็ก่อนวยัเรยีน
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรหอ้งสมดุ
-
- เสดจ็ฯ ไปหอ้งพยาบาล
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน
-
- ผูแ้ทนเหล่ากาชาดจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสํานักงานพฒันา

ตามโครงการส่งตวัคนไขใ้นพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ
-
- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัคณะครแูละนกัเรยีน หน่วยแพทยพ์ระราชทาน จาํนวน ๒ ชุด

๑๒.๑๕ น. - เสวยพระกระยาหารกลางวนั (กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน จดัถวาย)
๑๓.๒๕ น. - ประทบัรถยนตพ์ระ คราวโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นใหม่

พฒันาสนัติ
๑๓.๓๐ น. - รถยนตพ์ร โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นใหม่

พฒันาสนัติ
- ประทบัเฮลคิอปเตอรไ์ปยงั ตําบลบา้นทบั อําเภอแมแ่จ่ม

๑๓.๔๐ น. - บา้นแมล่อง ตําบลบา้นทบั อําเภอแมแ่จม่
จงัหวดัเชยีงใหม่

- นายอําเภอแมแ่จ่ม -
อําเภอแมแ่จม่ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
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- (จงัหวดัเชยีงใหม่จดัถวาย) ไปยงัโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นแมล่อง
ตําบลบา้นทบั อําเภอแมแ่จ่ม (ระยะทาง ๘๐๐ เมตร)

๑๓.๔๕ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ๓ ตําบลบา้นทบั
อําเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่

- ผูแ้ทนกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
- – หญงิ ๒ คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและผา้ห่มกนัหนาว แก่ผูแ้ทนชาวบา้น ๒ คน
- คณะกรรมการหมูบ่า้น และคณะกรรมการศกึษาเฝ้าฯ รบัเสดจ็
- เสดจ็เขา้อาคารหอ้งสมุด
- ครใูหญ่กราบบงัคมทลูรายงานความกา้วหน้าการดําเนินงานของโรงเรยีนและโครงการตามพระราชดําริ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรหอ้งสมดุ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมรา้นสหกรณ์นกัเรยีน
- เสดจ็ฯ เขา้หอ้ง นกัเรยีนในพระราชานุเคราะหฯ์ เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯ ไปเรอืนพยาบาล ทอดพระเนตรการใหบ้ริ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกอาชพีนกัเรยีนและชุมชน
- เสดจ็ฯ เขา้โรงอาหา
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตร
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตร การสาธติการเรยีนการสอน หอ้งเรยีนเดก็ก่อนวยัเรยีน
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตร
- เสดจ็ฯ ไป
- ผูแ้ทนเหล่ากาชาดจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสาํนกังานพฒันาสงัคม

คนไขใ้นพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ
. -

- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัคณะครแูละนกัเรยีน หน่วยแพทยพ์ระราชทาน จาํนวน ๒ ชุด
๑๕.๐๐ น. - จฯ ไปสนามเฮลคิอปเตอร์ บา้นแมล่อง

- ลอง ตําบลบา้นทบั
- ท่าอากาศยานทหาร กองบนิ 41

๑๕.๓๐ น. - ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
๑๕.๔๕ น. -

- รถยนตพ์ระ
- ประทบัพกัพระราชอริยิาบถ
- พระสหาย ทลูฯ เชญิเสดจ็ฯไป..... เป็นการส่วนพระองค.์..........
- ประทบัแรม ณ บา้นสมัมากร
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วนัพฤหสับดี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. - ๔๑ (ระยะทาง ๑๑ กโิลเมตร)
๐๘.๔๕ น. - (ร.ย.ล.และจงัหวดัเชยีงใหม่จดัถวาย) ถงึท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอ

เมอืงเชยีงใหม่
- เชยีงดาว

๐๙.๒๐ น. - บ้านหนองแขม อําเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

- รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ รองผูบ้งัคบัการ
ตํารวจภธูรจงัหวดัเชยีงใหม ่เฝ้าฯ รบัเสดจ็

-
ตําบลเมอืงนะ อําเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ (ระยะทาง ๑.๕ กโิลเมตร)

๐๙.๒๕ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม ๑๑ ตําบลเมอืงนะ
อําเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

- รบัเสดจ็
- ครใูหญ่ ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย-หญงิ 2 คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและผา้ห่มกนัหนาวแก่ผูแ้ทนชาวบา้น 2 คน
-
- ครใูหญ่กราบบงัคมทลูรายงานความกา้วหน้าการดําเนินงานของโรงเรยีนและโครงการตามพระราชดําริ
- เสดจ็ฯ เขา้ภายในหอ้งพยาบาลทอดพระเนตรการใหบ้ริ
- เสดจ็ฯ เขา้ภายในหอ้งทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชพี
- ผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่
- เสดจ็ฯ เขา้ภายในหอ้งเรยีน นกัเรยีนในพระราชานุเคราะหฯ์ เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯ เขา้ภายในหอ้งเรยีน ชมรมศษิยเ์ก่า รร.ตชด.บา้นหนองแขม เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการสาธติการเรยีนการสอน
- เสดจ็ฯ ไป
- เสดจ็ฯ ไปหอ้งเรยีนเดก็ก่อนวยัเรยีน
- เสดจ็ฯ เขา้โรงอาหา
การถนอมอาหาร

- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมหอ้งสมดุ
- คณะผูบ้รหิารบรษิทัปนูซเีมนตน์ครหลวง จาํกดั(มหาชน) เฝ้าฯ รบัเสดจ็
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตร กจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน
- ยมหน่วยแพทยพ์ระราชทาน
- ผูแ้ทนเหล่ากาชาดจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสาํนกังาน
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ตามโครงการส่งตวัคนไขใ้นพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ
-. ฎร
- ทรงฉายพระรปูรว่มกบัคณะครแูละนกัเรยีน หน่วยแพทยพ์ระราชทาน จาํนวน ๒ ชุด

๑๐.๔๐ น. -
๑๐.๔๕ น. -

- ประทบัเฮลคิอปเตอรพ์ (หว้ยลกึ) ตําบลเมอืงนะ อําเภอเชยีงดาว
๑๐.๕๕ น. - บ้านไชยา ตําบลเมอืงนะ อําเภอเชยีงดาว

- ผูแ้ทนฝา่ยปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่
ตํารวจภธูรอําเภอเชยีงดาว เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- (จงัหวดัเชยีงใหม่จดัถวาย) ไปยงัโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน

ชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ ( ถมัภ)์ 2 บา้นแกน้อย
(หว้ยลกึ) ตําบล เมอืงนะ อําเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ (ระยะทาง ๑.๕ กโิลเมตร)

๑๑.๐๐ น. - โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ๒
ตําบลเมอืงนะ อําเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

- ผูแ้ทนกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
- ใหญ่ ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย-หญงิ ๒ คน
- พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและผา้ห่มกนัหนาวแก่ผูแ้ทนชาวบา้น ๒ คน
-
- ครใูหญ่กราบบงัคมทลูรายงานความกา้วหน้าการดําเนินงานของโรงเรยีนและโครงการตามพระราชดําริ
-
- หอ้งสาธติการเรยีนการสอน
- หอ้งเรยีนแกไ้ขปญัหาการอ่านการเขยีนภาษาไทย
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรหอ้งสมดุ นกัเรยีนในพระราชานุเคราะหฯ์ เฝ้าฯ
- เสดจ็ฯ ไป หอ้งพยาบาล
- หอ้งเดก็ก่อนวยัเรยีน
-
- เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน
- โรงอาหาร-หอ้งครวั
-
- ผูแ้ทนเหล่ากาชาดจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่ผูแ้ทนสํานักงานพัฒนา

ตามโครงการส่งตวัคนไขใ้นพระราชานุเคราะห ์เฝ้าฯ



๑๒

-
- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัคณะครแูละนกัเรยีน หน่วยแพทยพ์ระราชทาน จาํนวน ๒ ชุด

๑๒.๑๐ น. - คารเรยีน
- เสวยพระกระยาหารกลางวนั (กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน จดัถวาย)

๑๓.๑๕ น. - ไชยา ตําบลเมอืงนะ
๑๓.๒๐ - ส ยา ตําบลเมอืงนะ

- อําเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง
๑๔.๐๐ น. - อําเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง

- ผูว้่าราชการจงัหวดัลําปาง ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัปาง ๓๒
ผูบ้งัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดัลาํปาง ผูอ้ํานวยการสถาบนัคชบาลแห่งชาตใินพระบรมราชปูถมัภ์
และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- (ร.ย.ล. และจงัหวดัลาํปางจดัถวาย) ไปยงั พลบัพลาพธิี
(ระยะทาง ๓.๕ กโิลเมตร)

๑๔.๐๕ น. -
- รองผูว้่าราชการ

เลขาธกิาร มลูนิธชิยัพฒันา ผูว้่าการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็
-
- ประ
-
ของงาน เบกิผูว้่าราชการจงัหวดั (จาํนวน ๒ เชอืก)
เบกินายอําเภอหา้งฉตัร ทลูเกลา้ฯ ถวายภาพถ่ายชา้งในพระราชปูถมัภ์ และเบกินายสุเมธ ตนัตเิวชกุล
ประธานมลูนิธคินืชา้งสู่ธรรมชาต ิกราบบงัคมทลูรายงานวตัถุประสงคข์องการปล่อยชา้งสู่ธรรมชาติ

- นายสุเมธ ตนัตเิวชกุล ประธานมลูนิธคินืชา้งสู่ธรรมชาต ิ เบกิผูส้นบัสนุนโครงการคนืชา้งสู่ธรรมชาติ
(จาํนวน ๑๕ ราย) และกราบบงัคมทลูเชญิเสดจ็ ทรงปล่อยชา้ง

- ทรงปล่อยชา้งสู่ธรรมชาติ (จาํนวน ๘ เชอืก) และปล่อยไก่ปา่ (จาํนวน ๖๒ ตวั)
- เสดจ็ลงจากพลบัพลาพธิี
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการคนืชา้งสู่ป่า เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติต์
พระบรมราชนีินาท

-
๑๕.๐๐ น. -

(ระยะทาง ๓๗ กโิลเมตร)
๑๕.๓๐ น. - วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม ต.เวยีงเหนือ อ.เมอืงลาํปาง จ.ลาํปาง

- ผูอ้ํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิและขา้ราชการเฝ้า ฯ รบัเสดจ็



๑๓

- เสดจ็ฯ ไปยงัวหิารพระนอน
- ทรงจดุธปูเทยีน ถวายผา้จวีรห่มพระพุทธรปูปางไสยาสน์
- แด่พระจนิดารตันาภรณ์ เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม
รองเจา้คณะจงัหวดัลําปาง

- พระจนิดารตันาภรณ์ เจา้อาวาสวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม ถวายพระพุทธรปูพระแกว้ดอนเตา้
จาํลอง จาํนวน ๑ องค์

- เสดจ็ฯ ไปยงัอาคารเรยีนสริกิจิจาภรณ์
- ทรงประเคนของพระราชทาน แก่พระครสูริริตันโสภติ ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนวดัพระแกว้ดอน
เตา้สุชาดาราม

- เสดจ็ฯ เขา้ไปในอาคารเรยีนสริกิจิจาภรณ์ (หอ้งจรยิธรรม)
- ทอดพระเนตรรายงานผลการดาํเนินงานโครงการตามพระราชดํารฯิ  ของกลุ่มโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัลําปาง จาํนวน ๘ โรงเรยีน  และของโรงเรยีนวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม

- เสดจ็ฯ ไปยงัอาคารวรีสารโกวทิ
- ทอดพระเนตรกจิกรรมการใชห้อ้งสมดุ การจดัทาํหนงัสอืเล่มเลก็
- ทอดเนตรพระเนตร การสาธติการใช้ DLIT/ DLTV และ
- ทอดพระเนตรสาธติการสอนภาษาบาลสีามเณรนกัเรยีนตน้แบบ โดยใช้หอ้งสมารท์คลาสรมู
(Smart classroom)

- เสดจ็ฯ ไปยงัดา้นหน้าอาคารเรยีนสริกิจิจาภรณ์
- ทอดพระเนตรผลงานการจดัการเรยีนรูก้จิกรรมสามเณรนกัเรยีนตน้แบบ กจิกรรมออมทรพัย์
และ สหกรณ์รา้นคา้ของสามเณรนกัเรยีน ผลการดาํเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตาม
พระราชดํารฯิ โครงงานวทิยาศาสตร ์โครงงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงผนวกสะเตม็ศกึษา

- นายอําเภอเมอืงลาํปาง  เบกิตวัผูม้จีติศรทัธาถวายเงนิ โดยเสดจ็พระราชกุศลตามพระราชอธัยาศยั
จาํนวน ๔๐ ราย

- ทรงฉายพระฉายาลกัษณ์รว่มกบัคณะครู และคณะกรรมการโรงเรยีนวดัพระแกว้ดอนเตา้ฯ
(จาํนวน ๒ ชุด)

- จาํนวน ๒๕ รปู
- เสดจ็ฯ ไปยงัหอ้งประทบัรบัรอง
- ฎร

๑๖.๓๐ น. - ประทบัรถยนตพ์ระ ภอเมอืงลาํปาง
๑๖.๔๐ น. - อําเภอเมอืงลาํปาง

- ๓๒
ผูบ้งัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดัลาํปาง ผูอ้ํานวยการท่าอากาศยานลาํปาง และขา้ราชการ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

- ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
๑๗.๑๐ น. - ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่



๑๔

- านสมัมากร ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
๑๗.๒๕ น. -

- ประทบัพกัพระราชอริยิาบถ
- ตามพระราชอธัยาศยั
- ประทบัแรม ณ บา้นสมัมากร

วนัศกุร์ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๕๐ น. - ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ ๗ รอบ

(ระยะทาง ๑๒ กโิลเมตร)
๐๙.๐๐ น. - ศนูยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
- ผูบ้งัคบัการ
ตํารวจภธูรจงัหวดัเชยีงใหม ่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวง

เลขาธกิารสาํนกังาน
สาํนกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ผูอ้ํานวยการ
สาํนกังานพฒันาพงิคนคร  ผูบ้ญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ผูอ้ํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย
ผูแ้ทนกรงุเทพมหานคร  และขา้ราชการ เฝ้า ฯ รบัเสดจ็

- ๓๓ ภรยิาผูบ้ญัชาการ
ตํารวจภธูรภาค ๕ ภรยิาผูบ้ญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน  และผูอ้ํานวยการสํานกังาน
พฒันาพงิคนคร ถวายมาลยัพระกร

- ทรงพระดาํเนินไปยงัหอ้งรบัรอง ๒ ประทบัพกัพระอริยิาบถ
- เสดจ็ฯ ยงัหอ้งประชุมวชิาการ
- รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร กราบบงัคมทลูรายงานการประชุมวชิาการการพฒันาเดก็

รกนัดาร ตามพระราชดาํร ิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศกึษา ๒๕๕๙ เบกิ

-
-

ประชุ และรายงานผลการดาํเนินงาน

- รองเลขาธกิารสํานกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัทูลเกลา้ฯ
สาํนกังานส่งเสรมิ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
- รองผูบ้ญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทลูเกลา้ฯ ถวายเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน



๑๕

- รองผูอ้ํานวยการสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิทูลเกลา้ฯ ถวายเอกสาร
ผลการดาํเนิ

-
และผูอ้ํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิทลูเกลา้ฯ ถวายเงนิสมทบกองทุนพฒันา

ร ตามลาํดบั
-

๖ ราย
-

๑๒๐ ราย
- พระราชทานพระราชดาํรสัเปิดการประชุมวชิาการ ฯ
- (ครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ๑ รปู)
-
- ทอดพระเนตรการรอ้งเพลงพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

จาํนวน ๓ เพลง จากตวัแทนนกัเรยีนในโครงการตามพระราชดาํรฯิ
-
ตามแนวพระราชดํารฯิ  จาํนวน ๖

๑
โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นนาสามคัค ีอําเภอนาทม จงัหวดันครพนม

๒๓
๒ สู่เดก็

นดารโดยใชร้ปูแบบ READ MODEL โรงเรยีนบา้นหว้ยโก๋น
๒ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

๓ ตระเวน
ชายแดน

๓๒
๔

นพระปรยิตัธิรรม
จงัหวดัแพร ่ สงักดัสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๕
นําพาเรยีนรูเ้มนูสุขภาพ ศนูยก์ารเรยีนชุมชนชาวไทยภเูขา “แมฟ้่าหลวง”
จงัหวดัแมฮ่่องสอน สงักดัสํานกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั



๑๖

๖
๓๔
และ

โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นตอืงอช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ ๑๓
อําเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส สงักดักองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดน ๓๒

- เสดจ็ฯ ไปยงัหอ้งนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการดําเนินงาน ๖
- เสดจ็ฯ ไปยงัลานนิทรรศการกลาง ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรติ และกจิกรรมสาธติ
เศรษฐกจิพอเพยีง ในโครงการตามพระราชดํารฯิ

- และรว่มฉายพระรปู ๑ ชุด
๑๑.๓๐ น. - เสดจ็เขา้หอ้งรบัรอง
๑๑.๔๕ น. - เสดจ็ฯ ไปยงัหอ้งจดัเสวยพระกระยาหารกลางวนั

- เสวยพระกระยาหารกลางวนั( จดัถวาย)
- ทรงฉายพระรปูรว่มกบัคณะผูบ้รหิาร และคณะทาํงาน (จาํนวน ๕ ชุด)

๑๓.๐๐ น. - ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่
๑๓.๑๐ น. - ๔๑ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่

- (กองทพัอากาศจดัถวาย) เสดจ็ ฯ กลบักรงุเทพมหานคร
๑๔.๑๐ น. - อากาศยานกองบญัชาการกองทพัอากาศ ดอนเมอืง
๑๔.๔๐ น. -

------------------------------------------
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L11:'11 oc:t.rt:o \J. - fi1.1L~IilVl'~tL'YIW~I>I\J~1"ll'l~1 '1 i'f~11.1\.J'UI~1'0~1l1i Li:'IIJi"J~7t11'lfiJI'1LU\JbV!fJ~m.I\J~Vl'~t~,j'.:l 
~l1fl'VI~U1\Ji1.11.11n-s luci.:~'VIllU"it'IJ1.11.1"v111'Yiv1c\'llL~~~L vr1i ~h.nm~D~L~tJ~L vr:U 

~.:J'VI'li'IL;'JEJ~1 "v1~ 

L1~1 o~.oo \J. - 'Hlti\JtliW~t~tf~tki-1Dtht'!11.11.1"v1'l1'Yit11~EJL'!i~~L"v1~ ~1~.nmiin·U~!J.:!LVJ~ ~~'VI'J~L~!HL'V11i • 
(1~~\J{;l'ft VJEJ 1·H~~~\Ji'f15Vl1.1"v11'1'r1t11~~ L ~!J~L vr:IJ m''S Lfl~ L 'W£9~1'111 L~~tyWittmii) 

- ~1111'!ln1~~~'VI1~L~EJ-1L~1i fJ5u~~WW1n~11l1Fl d: 
ILl J II.., 0 

LL1.1VlYill1f'l'YI 1011 ~tlty'1.11n111il111"1J5'ill'1Fl ct 

'U1tJ flft1111.1"v111'YI!J1ii!I L ~lEJ" 1 'VI:U £lGn1~tJii 
iEJ.:mBrnnJ~ FICUtJ~ ~~1tA'JfJm-s~muu/ri1,Jn 

LLfltfl7"11.1n1iflll11.1"v111'YI£J1t9'm~EI~L\1~ L~1 '1 t'tlbfl~lil 

- \J1!JnL "v1rhm'!111'l~.:i"v11'1ilL~EJ.:!L"v11i LLflt:~LL'Yl\JfiiCU1fll1i6 ";,Jfl~nft'1 ., fiJ1!JW1~1.11~tl 

- ~ft~lilnnmnm7~ui'u"1EJ.:J~oU1"v1ll'J~t'lJ1.1 
<u~cn~i'e~ ~ wfl~ft'Si~ft~tlJw'l~u,~~) 

ol .''1 ..,j "" Q 

- Vl'H~~~ uL Yi!J\.1Lf'l'HN'U:Wftn17\j't11W~t~'Yitl\J1~1'1Jti'Wm 

- 'YI1.:!R1.1 

- tl~t~ti'Vf~~,1'!l(l1?!tJ 

w ~~L'Yiu\1nP!rn~1 boU1b~1 ., 'J~Ln~., ., m1EJ~~um 

- 'LJ1!JMIIl1:W'V111VIEJ1i!m~!I~L,1i 'm1UU~A1.1'Jel~''l'Un1u~<Jt1.1'V11n~ru1~~~ 

!1Gn1iti~UVJ11VJEJ1g;'EJL~EJ.o1 "v1~ fl~1tJU~fl1J"rJfiL tin.-
- f'l1!'111'51fli1<J6Lnf.J~~FJ~n;J~iJ£J 1'1'll\.11'Um L•ihru-w"1t<J1'!!VI1'UU';qjqj1 

tli''llf1!1~'1Y~uw4i~n11~:wM'n~ ft1'1l11't11G1ruwi;mhh'::~n~ 
t.I1EI~'1.11~ LVl'!J1~1L~ L.fh1tJYi~~~1'1JVI1WJ~~tl!1LFl~'IY§f'11!'1~"1~~~UCU'Ii11n(;)~1J~fl~ 
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- u1t1tlG ~mu\ll1'1Jt.Jvi L'lhrtJ~~~,,'1JVJ1utl~ClJ'Y1 

~C11t:l~C.Jm"SlJI'I .1C'I\Jl<J~~~,rru~J;JA(;l~1lM'n~ G'l1t11'V111()TU\lltJn1'SlJ 

'U1tlijft~1"J'H\J ~fl"l-sfllii ~'171~'\.J~'St'S1'V"r11t.IU;qjqj1 

tl~'V'Y1~'l!fauru;it'lnt'l~1J~n~ a1t11'll1~.n~'11mfl\lli 
!'11i'!(;l711il1~el!llf;Um.J(\l~1J oOEI1J~!i'ifl L"'i'1~'\.J~~t~1'llVI1'Utnqjqj1 

U~'ll'1J1~~~U ru;i\Jln\llPilJ~ n ~ ~1'lJ11'll1 LL ~VI !Jf'11fl(;li 

Pl1ft~,,lij,,~Ln~"J~~ru~1flln ih.rll;r, Lt1-stJ~,t,,'1J...,,tJtnfY'lJ1 

tJ-r'!111J1~'cl~1Jru41~n(;l~1J~n~ i11•In1'!11m~Pln'cl1 
li11flm1~J1~Vfi~&Jf'.!M~'U-5'1 Lfl~1£Jrt~t.J ~'!)1~'\.J~"lt'S1'1JVI1U\fiqJqJ1 

C'I1G1-aru~tP11ftl"l,~'cl~ut;lJ9iiJ1n~6i1J~n~ 
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'U1m~~lJ'tl1~ tJfl~4~fl L'!J1i'u~~t,1'tlVI1'UtJ~cycy,u~'\111'S~,;;·\l1JVm1ru~~'~n~;i1Jf!in~ 
f'11i1\Jl"51~1ifi'(L~EJ1~1qj'Wbl'l'l.f)~1(11J~ ~~tJ1L~I'If'i'n~ L'IJ1i''U~~t'S1'!JVI1tJLntJ'S~'IJ~~ 
1'11fl\lli1~Vl'HJLntJ~~f1lru f!1'1.111'll1n'lllll1fllll~'ll1l'1ltJ 

' ' ( 1 u.! '-',! 11....- q ~u 
1'11~m1<V1'H.I '\111J~lJ,"''N~'Sft'H'I~ ~'Ufl1&'1~ L~1'StJV'l~t,1'!JV11\JbfH.I"i9l'UIJli 

1'1111m11il1-se1Lncn~~ru ft1t11'll1r'1~tlt1VIll 

fi!1C'ItJ!'S1~1 'S V'W~PlL\il'!J 1 '!1~ f'J j;J, L'li1i''UV'l 'St "J1'!l V11'U LnCJ'S~hJmP!1 ft(JJ 'S 1'il1~~ Ln EJ ':i~ ~ ru 
G'I1'U11'll1Pl~'lJt:mwwlJw 

~ ..., ( tl &J ~ OII.J ,RJ A 

- P11i'llll'Pil1'HJ'Sf'l"'t.J n1~1J1 L'tmtJ~"jt"S1"1JVl1tJLm.J~IJltJ(;l'SP!1i'lm1~1"Smne.r~t~~~ru 

111'l111'111,~\.J:::mww~.,{ 
< "' ~ .aiCI! ~~e~J 

- ft~L~~Yi~t:~ Vl'r'f~tllt.J~1'l!~tJ11 "1 rtf.I11JtJ'SlJ11'!1~1J1'5 ~~t~1'VVI1tJ u1qj'1J1n\ll91Ut'ln~ 
Ill ~ ~ OOJ I ~~ 12 o"" 

L~m.J'Yl1.:l~"~tlJ111ll LLf\t:LnEJ"jtll'I.J\ll'SLLnf11ft'l11!il17mnEJ'l'tllflClJ 111~~1~\l 
\1 I' . . 

( Jr t ... ... ) 
'Urut\J ~~:::~~~L~~fY'IJE.l~~fllM1tl1 

- f'lW'J~1'V1EJ1~EJ~~tl::: ~El btflt:Wif'l1'U1i1U f'lClJ'U~FIOJt~n~11"11~~i 
f1l ruu ~f!OJ~ LF'I 'S~!f'll r~ {;).; F~ ruu~ ~"~rut a m\11'1 vm ,1J Pl1i'1J;Ji PI ruu ~ fl ru::: ~~ fll1.1P11111Jli 

d ~ , 41!!11 

filru'UV\f!ClJt 1:'1~1 LL Vi VI EJP!"li'lm Lb~tl'lOJ'tJVIfl rut ~~ftlVIm~1JLn1:Hili 

m1tJU~fllJ'Vlf'l Lti fl~ft1L ~~m1ri n'l.f"l L .U1~'UW"Jt"J1'll'V11Utfirun '1Ut;~ 1 ( 41tJ1\J l£l,o~o~1tl) 
\i " ... ·~ 

- ft1JL~~'WitLVI'W-s(lltl~1"11~c;l1 "1 CfE.I1lJ'US1J11'1l~~1~ vr~t:11'!1VI1\J~qjqj1Um 

LLri~~1L !~rn-sPim~n li111J~1~\J . 

('U ru~d 'W~~L"~~'i~L~'iry~EJ1J~f'lt1!i'i1m) 
• Lft~'OJEJEJmnn'\11~\.Jlt'!!ll 1 uei'~L~m.tYu1~'1 

' 
- 'lJ·n:Vi'u~nW'it:,1'llD~!J1'Ufl ('lJ'1~1J1ru (i)ct \J1Yl) 

Lft~'JflflmnnL1ti'W~'J~€NLtV1'WEJ\J"Jt'IJ~ 
' 
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., Oil t #1!1'/ Ctt t .. q.q, .. 

FICI.IU~f'HlJ~ ~ VIFI'UM11LL rl'fl £J fi'IW\J\'1 PIN~~ Ylfl'UFI fl1~LL 'WVIEJ fl rutWlf'lfU~'UIJ!f't1et~~ 

u.fl~Flru'U~fllrutu~'v'l17l'i~i1~ n11UU~Fl11'VletLun~fl'1L7~m~Prn'l!rlL'hruw1t11'1l'Vl1tJtnqJ'111Um "' ., " 
(~1VltJ oo,b!O<~ •nt~) 

- euu~~W1:JL YIWi'VltJ11'i/~fl1 "1 Hll1l.ltl'il./11'11Q3J1~ mt71't1'Yl1'Utfi'1JqJ1U~1 
ll.tt!i It d ...... 

bLn~~1L ~~n~~Pln~1 ~12J~1Pl'U 

("1Jrut.U -w~~~~tJL\l~ry-B't~u~f'l~f'l1rn) 

- ~~oruw'5t'51'll'Vl1tJ1J;ryry1uY11 n~11fi1UQC\J1ru 
~ " ., i 

• i11JL~~Yf~~b 'Yl'Yf~,'U~1"!1~(;)1 '1 ~EJ12J'U'f2J~1'!1~1J1'5 'W'5t71'1J'Vl1'U'W~~11 ~'1l11'V1 

( \ltJW'St"n 1 'IJ11VI/UW.fiV!;'€l-:~ L 'Virl~~'51LH~ty'W'H~U1'5~) 

- LH~!iJ '1 h.JVl'~.:tm1'U~,_.,J1LFl~fWLJ~Hn1'5 

nrn oooo.tfo tJ. - L~~"JJ£lmnn,m..l7t'!lu1uei'.:~L~fl'Ui'u~El'l • 
• ,J' c 

- m.:tLufimU~El-!lV'f~tU\IFIFl1f.J 

- \J1~\i'tJwnr~'St11'!lD~Enun 

~ ..., ~ ~ 11 a I 
b':lfl1 Cili!:l.cf:o \J. - f!2JL1!~ri'5~L 'VlW1!1ltJ'S1'!1~m '1 ~t111J\J'UJ~1"!1~l./1'5 Lf'lri\JL'U1'v'l£lu'St~2J 

( tJ C\.1+1 VI ~£1'1 L 'Wfl~fl '5'5Lfl~flj Vi '5t 'U 1 'Sii) 

• 'V11\I~ri~\JL VitJtJLf!l~U.:t'U,j~ll1'HJ'!l1Yf~t'Yj'Yli5'U1'51'iiUYlV!'5 

- 'Vl'5~Fil./ 

- U'5~\i'U'W'5t11'iJ[)1el'oU 
etlt.l C\ c. 11V ~ I ~ t ( 

- f'lWUVIUW"t'llnTVll:ll~£J FlCIJ'Uc;)Fit'Ut:'WEJ1'U1etP11i'l!ll-, FIW'UV'lfilWt bb 'WVIE.Jf'11g'lm 
~ Q,/ .. 4 t 

PltlJ'U~f'l rut L.n~'!Jf'11g'I~'S f'lC\JtJ1!FitlJ~3J~~EJP11flm 

LLrltFlrutJ~filru:::i'~l"11111'1'fL~~ti'~\J'5~P11rttJP11'f'l9li n·nuu.:~l'lu'Vlmun~ri1b7~n1~;fn't!f1 
~ ~ ~ ~ 

b'!JTStJYf~:!71'll'V11'\.rJ'1qj'1J1Uvl'a (~11411.4 oo,~illc( 71EJ) 

- ~1JL~ '\IVI~t~ 'Vl'Wi'Vl'U~1'V~~1 "1 "'~1lJ'U12J'S1'lJ~2J1~ .Yi'S~11'!lVl1'U'l.);tyty1UVl'5 
IUD ~ 4 0 ~ 

Lbf1~~1b'~~n1~fBln'l~1 1'111J"11'1\J 

('tJCIJ~tJ 'W1'~~'1'iiL~'i'ljeOeJl./.:JFl~FI1Cl1) 

- bi1~~flelf1!il1f1VJ~\J~t~l.J1 t.Jei'IL~DtJi'U~fl~ 

- \J·a~~tt-w'nm~i1'!J£7mur~ (tht3J1CI.I Cilct u1Yi) 
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- tl1t~'UY'I~t~1"!1~1"'U ru ~L~1J 

- f!Cl.l'I.J~flrut1~lll1~~tl f!NU~f!lru~iVJmfil1f!PJi LU'Itfilruu~filrut11'11m~1Jf'l1~~f 
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~ fll a • re .., 
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Lbn~~1Li';Jm~Mm~1 (mu~"llil\J) 

('Urut-d t~~:::"'~~Liil'i~-a'EJ~NFlflmCl1) 

- ~~i'ut~~::~l'V'Vl1'U'lJ'i'Y'lJ1UI'l~ fl~T"Jfh\1~ qj1CU 
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- LA~~tltl n~1 n'M'EI'\J~::'U1J 1 tl~"L1tl'U~'u'~fl" 

' 

- 1tl~~bn~1 ., t~ f1rutm~1Jm11'i1L'U'Un11'!1·vm~clm.J1JVIi'wr11J'Vf11'VlV1ftm~r.~.,t'H~ 

LLrttflru:::imm'S1Jf'l1"'~i~1J1fl1JtJnPin"1LrhAru:::'5mm'i1Jf'l1fl~i 1J'M1:SVJ!i1~!1L~tJ.,1'H).] 
Lt1b~1 ., '(]gjbn~l ., m1m~u1~tJLft~~'Y'l'it'S1-t~~f'I~(;J11J'rm~-s1"tJ-eJ'fm1f!tJ (~1\J1\J 1v 'l'ltJ) 

- f'I1C'Ili111~1'S~Vivn,--sru ~.,,t.,!J m~11dtl1:::~1flru:::i~9l'S~~tl1J'Vf1iVJ~1~m~t.~.,'lVI~ 
L,J,Lth ., t!mJLna, ., m1EJw-s:::Yj'VIol\ILn~-s{;}on1~ ~~\l:::w~11ua1uu1 

L1rt1 (j)<t.oo 'U. • \I'St:Vl\J'ifltJUI'iw·H~~tf_, Lft~~ '11\IV.,FlfUt:Vl\J111LLWVltJP11i'ltJ1{ 1JVI11'VltJ'1~VL~tJ4L~A).] 
~1UlmiitNb~EJ.:JLVI~ ~~·vr1~L~tJ4LVI:IJ 

mlLb~rnv. - cff,~1"Uml1u~-u~ LL~.,~~~~~LLuu\Jn~'V11 HVJn"ll 
,_, t ~ ' .,j .I .. .., t ~" t - 'tJ1'n'!lnT~ U'Yf~~~NFl LL~.:J~FI~El~L~UU un(;lf11nFJEJ(;J~ ~1V)n'tl 
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" .., ~ ~,. r .JO:. 
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- 'SEl..,~'l111'Un1~~\l'vrl'~L~fl~L ".12-i 'U1~m'if11).J'v111VJEJ1ftf.H~~~t .,.,,J 

~~1111u~ ~tl~acrm'StJ~ Flrutr~ LLf1tflrutn1~~m·r~·~~1'U .., L~1i''ULi'l~~ 

- 'i£l~'U1tlnt Vlfhn1'1J11'ls5'.:tVI11llL~EJ\lL'VI:l LLfi~~~1£JP11f'l!1li1~1'5El1~fll1~1 M~:.J'v1171'1J 
II ., .... 

XJ~L7'1fl1 "1 C111tl'l'l'H).J1~EJ 

Ill ~ q .c:lj .., ~&J 

- ~'111t11'11Ml'S1~1'HJ5'U\Yl1 f'l~~T~'Hl.l ~L'HMI'l "1 C111£J~~tlll1'S 

- £J5nTnJ~ fl'~1UU..:Jf11JVlfl~1ilnt'Uvm~).Jvnmru1~Flru 
\j ' • 

ct ... ¥. ~ "" 
- liHU'U91FlNt¥t'U~UW'Vli!Jfl!1i'lll1~ m1'U\J.:ti"I:.!Xjfi71~.:!1'U 

- Li'l~~ "'I 1tleJ-3LLVh.Jm.:tfllll~:.J1 'Wvhbtlt'lLL'I'l'ifl~~th!J "El1Fl1'S ttr.t U Flrut\-1'UtJ!bb'l'lVI!II'11i'lllli '' 
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" - VI£Jiii'Vf~tL'U~'m1'S~1LU'U·nUL!in-lln1'1'1'HlUF1i'1~~H1m~~.:t1ft ~brl::~thr.Ji'U~J~n'f~:.J'Vl7t~1'!JVI1'U 

~A't: If .... 
- Lff~~'!J'IJ't!'U ~ \b~mwJtil,) 

- 'Vl!l~'Vl'StL 'Um 1m\lm~~'UI"I11:.J~'!JL 'Um~u~L~fJ11 ~ntJ~~.:~a1~~enn 1 ~ 
LLI;u~~~ fm L£Jmft~1m 'VlA 1 'U 1~~~~~flvn~~ut~~m-a'-J 

" 
d t l'i ..... 1~) 

- bftlll~fWY1'U ® \•~!Jfln~ 
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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2560

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ลงวันท่ี มกราคม 2560

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. 2560

2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงให
กรมราชองครักษทราบภายในกําหนด

3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ จังหวัด
ไดแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของสงผูแทนไปประจําแตละท่ีหมายกอนการ
เสด็จ 3 ชัว่โมง  เพ่ือประสานงานและประชุมซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติกอนการเสด็จ ตามท่ีหมายเสด็จทุกท่ีหมาย

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 1) จัดเจาหนาท่ีพรอมเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดทุกท่ีหมาย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  รวมท้ัง ขบวนรถยนตพระท่ีนั่ง
พรอมจัดเตรียมดานการถวายความปลอดภัยทุกท่ีหมาย
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 ตํารวจภูธรภาค 5
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก
ตามท่ีมณฑลทหารบกท่ี 33 กําหนด

3. ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 1) จัดเจาหนาท่ีพรอมเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดทุกท่ีหมาย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  รวมท้ังขบวนรถยนตพระท่ีนั่ง  พรอม
จัดเตรียมดานการถวายความปลอดภัยทุกท่ีหมาย  โดยประสานงาน
กับมณฑลทหารบกท่ี 33, ตาํรวจภูธรภาค 5, ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก ทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3) จัดเตรียมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบประตู นําไปติดตั้ง
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันท่ี 23 มกราคม 2560
และศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา  ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา
06.00 น. เปนตนไป

/4) จัดเตรียมสถานท่ี ...

òðø
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
4) จัดเตรียมสถานท่ีจอด ฮ. ณ  สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวเฮียงไทย-

ธํารงค  ตําบลแมสาว  อําเภอแมอาย สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราว
บานปาคา อําเภอฝาง, สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวบานใหมพัฒนา
สันติ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม, สนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราว
บานแมลอง ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม พรอมท้ัง  ประสาน
และอํานวยในการข้ึนลงของ ฮ. พระท่ีนั่ง  และรดน้ําบริเวณโดยรอบ
สนาม ฮ. เพ่ือปองกันฝุนละออง

5) จัดเตรียมการรับเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมดใหเรียบรอย
ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับ
กองงานในพระองคฯ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และอําเภอพ้ืนท่ี

6) จัดเตรียมผูเขารับพระราชทานสิ่งของและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุกท่ีหมาย  ใหเรียบรอย

7) ประสานครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแตละท่ีหมาย
ดําเนินการ ดังนี้
- เตรียมรับเสด็จใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ
- จัดผูเขารับพระราชทานสิ่งของและพันธุไมผล
- จัดโตะ/สมุด/ปากกา  สําหรับลงพระนามาภิไธย ในบริเวณหองท่ี

กรมราชองครักษกําหนด  ใหเรียบรอย
- จัดทํารมขนาดใหญมุงดวยหญาคา  ในจุดท่ีกรมราชองครักษ

กําหนด
- จัดเตรียมสถานท่ีฉายพระรูป  จํานวน 1 จุด  สําหรับฉายพระรูป

รวมกับผูบริหารและครูของโรงเรียน  ใหเรียบรอย
- จัดทําปายชื่อ  ตําแหนง  และหนาท่ี  ครูโรงเรียนทุกคน

เพ่ือสะดวกในการประสานงาน
- จัดทําสนาม ฮ. และสนาม ฮ. สํารอง  ใหปลอดภัยและเพียงพอ
- จัดทําหองสรง/หองน้ําผูติดตาม  พรอมอุปกรณ  เครื่องใช

ใหเรียบรอย
- ทําความสะอาดเสนทางเสด็จฯ
- จัดเตรียมคํากราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน

และความกาวหนาของโครงการตามพระราชดําริ  พรอมผูกลาว
รายงาน

- จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับทรงทอดพระเนตร  พรอมจัดเจาหนาท่ี
ประจํา  เพ่ือตอบกรณีท่ีทรงสอบถาม

- จัดเตรียมสถานท่ีตั้งหนวยแพทยพระราชทานและหนวยทันตกรรม
พระราชทาน

/- จัดเตรียมสถานท่ี ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
- จัดเตรียมสถานท่ีเสวยพระกระยาหารกลางวัน  ณ  โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ  อําเภอแมแจม  และ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอเชียงดาว
พรอมจัดอาหารบริการผูตามเสด็จใหเพียงพอ

- จัดอาหารและน้ําดื่มบริการเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับเสด็จ
ใหเพียงพอ

- จัดเตรียมพิธีเปดแพรคลุมปายอาคารทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย  ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ

- จัดติดตั้งเต็นทสําหรับประชาชนนั่งเฝาฯ รับเสด็จ  ในบริเวณจุดท่ี
กําหนด

- จัดชางภาพ  จํานวน 1 คน  และชางวีดีโอ  จํานวน 1 คน
สําหรับปฏิบัติหนาท่ี  โดยนํากลองไปตรวจ  ณ  กอร.ถปภ.สวน
แยก  กอนเวลาเสด็จ 2 ชั่วโมง  ท้ังนี้  ใหจัดสงประวัติชางภาพ
ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

4. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) จัดรถตํารวจนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ี
2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จัดทําแผนถวายความปลอดภัย
3) ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก

ทุกท่ีหมาย
4) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวง  นําขบวนเสด็จ

ทุกท่ีหมายและจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวมทางแยกเพ่ือถวายความ
ปลอดภัย  ตามเสนทางเสด็จทุกท่ีหมาย  และจัดเจาหนาท่ีตํารวจ
รวมการซักซอมขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย

5) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจัดสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จในแตละ
ท่ีหมาย  โดยประสานกับเจาของสถานท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

6) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝาฯ รถยนตพระท่ีนั่งทุกท่ีหมาย
7) จัดเจาหนาท่ีตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
8) กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละท่ีหมาย
9) จัดระเบียบของกลุมพลังมวลชนท่ีไปเฝาฯ รับเสด็จทุกท่ีหมาย

ใหเรียบรอย
10) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝาพลับพลาท่ีประทับตั้งแตเริ่มการกอสราง

ทุกท่ีหมายท่ีมีการจัดตั้งพลับพลาท่ีประทับ
11) จัดเจาหนาท่ีตํารวจหญิงประจําหองสรง  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม, คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา, มูลนิธิขาเทียมฯ, และทุกท่ีหมาย

/12) จัดรถตํารวจ ...
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12) จัดรถตํารวจนําขบวนสวนลวงหนาในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม อําเภอ

เชียงดาว  อําเภอแมอาย  และอําเภอฝาง จากสนาม ฮ. ไปยัง
ท่ีหมายเสด็จฯ  โดยประสานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(นายศรัณย  สวัสดิพงษ โทรศัพท 08-1882-4452)

5. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนํารถยนตในขบวนเสด็จ พรอมในวันท่ี 22
มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

2) จัดเตรียมรถตํารวจทางหลวงนํารถยนตในขบวนเสด็จในพ้ืนท่ีอําเภอ
แมอาย อําเภอฝาง  อําเภอเชียงดาว และอําเภอแมแจม

3) จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะสวนลวงหนา  จํานวน 1 คัน
ทุกท่ีหมาย  โดยใหพรอม ในวันท่ี 21 มกราคม 2560 เวลา
10.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

4) พิจารณาทําการซักซอมขบวนรถยนตพระท่ีนั่งตามเสนทางเสด็จจริง
ไปยังทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

6. กลุมงานจราจร
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

1) จัดรถตํารวจจราจรนํารถยนตพระท่ีนั่งและรถยนตในขบวนเสด็จ
โดยขอใหพรอมกัน ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 พรอมเวลา
07.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ  ทางรวม  ทางแยก
ในการรักษาความปลอดภัย  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ระหวางวันท่ี 22-
27 มกราคม 2560

3) รวมทําการซักซอมขบวนรถยนตพระท่ีนั่งตามเสนทางเสด็จจริงไปยัง
ทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวง และสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม

7. กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจ สันติบาล 1

1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
กลุมพลังมวลชนโดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนง  ในการไปทํา
ขาวและควบคุมการแตงกายของสื่อมวลชน ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังตรวจกลองถายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชน และ
แจกปลอกแขน ใหเรียบรอย

3) ตรวจสิ่งของท่ีประชาชนจะทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด พรอมจัดทํา
บัญชีไวใหเรียบรอย

4) ติดตอขอรับประวัติของชางภาพในแตละท่ีหมายใหเรียบรอย

/8. กองบิน 41 ...
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8. กองบิน 41 1) จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินพระท่ีนั่ง  พรอมจัดการถวายรักษาความ

ปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) จัดเตรียมหองรับรองท่ีประทับ  ทําความสะอาด  ตกแตง  และ
อํานวยความสะดวกใหกับ เจาหนาท่ีโรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาล
นครเชียงใหม  ท่ีเขาไปตกแตงสถานท่ี

3) จัดเตรียมหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เพ่ือเตรียม
เปนสถานท่ีนั่งพักรอของขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ รับ-สงเสด็จ
พรอมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ําดื่มบริการ ในวันท่ี 22, 24, 25,
26 และ 27 มกราคม 2560 ตามแตจะเห็นสมควร

4) จัดทําความสะอาด  ตกแตง  อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน
41 ใหเรียบรอยสวยงาม

5) จัดเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จรวมกับจังหวัดเชียงใหม
6) อํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ท่ีจะเขาไปติดตั้งพระฉายาลักษณ ณ อาคารทาอากาศ
ยานทหารกองบิน 41

7) จัดเตรียมสถานท่ีจอด ฮ. พระท่ีนั่งและ ฮ.ในขบวนเสด็จ ในวันท่ี
24-26 มกราคม 2560 พรอมท้ัง  อํานวยความสะดวกใหกับ
ขาราชการท่ีไปรับ-สงเสด็จ

8) จัดเตรียมรถยนตบรรทุก  จํานวน 2 คัน  พรอมกําลังพล 10 นาย
เพ่ือขนพระสัมภาระและสัมภาระ ในวันท่ี 21 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น. จากทาอากาศยานทหารกองบิน 41 - หมูบาน
สัมมากร และในวันท่ี 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
จากหมูบานสัมมากร – ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

9) อํานวยความสะดวกใหแกคณะสวนลวงหนาท่ีจะเดินทางมาในวันท่ี
22 มกราคม 2560 โดยจัดรถยนตตูรับ-สงคณะนักบินและลูกเรือ
ตามท่ีมีการรองขอ

9. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณหองรับรองพิเศษและ
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

2) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยานเชียงใหม
กับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนตพระท่ีนั่งเขา
ออกบริเวณทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานทหารกองบิน
41

3) จัดเจาหนาท่ีรับ-สงเสด็จฯ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
4) อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ีสํานักพระราชวังและผูตาม

เสด็จฯ ตามความเหมาะสม

/10. บริษัท การบินไทย ...
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10. บริษัท การบินไทย จํากัด

(มหาชน) สถานีเชียงใหม
1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองท่ีนั่งเครื่องบิน ใหพรอม (กรณี

เสด็จฯ โดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะผูตาม
เสด็จฯ ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

2) จัดเตรียมความพรอมของรถบันไดเครื่องบิน เพ่ือใชในการรับ-สง
เสด็จฯ (กรณีใชรถบันไดของบริษัท การบินไทย จํากัด)

3) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จฯ
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

11. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

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

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการจัดซอม
แผนทางการแพทยฉุกเฉิน ในเสนทางเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย
ใหเรียบรอย

12. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา  พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารอง
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับเจาของสถานท่ี

2) ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีเสด็จ
ทุกแหง (กรณีมีท่ีหมายเพ่ิมเติม)

3) ใหหัวหนาชุดท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีไปรายงานตัวประจํา ณ กอร.ถปภ.
แตละท่ีหมาย กอนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือประชุมและประสานการ
ปฏิบัติงานตอไป  โดยสงรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ ไปยัง
จังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

13. สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

1) ตดิตั้งโทรศัพท โทรสาร ในการรับเสด็จ  ดังนี้
- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร ณ หองรับรองท่ีประทับ หมูบานสัมมากร

จํานวน 2 เลขหมาย และ กอร.ถปภ.หมูบานสัมมากร จํานวน
1 เลขหมาย ในวันท่ี 22-27 มกราคม 2560 โดยขอเปดใช
ตั้งแตวันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 23 มกราคม 2560
ขอเปดใชตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 23
มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป

/- ติดตั้งโทรศัพท/ ...
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- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.

มูลนิธิขาเทียมฯ ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแต
เวลา 13.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค ตําบลแมสาว
อําเภอแมอาย ในวันท่ี 24 มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแต
เวลา 07.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา ตําบลมอนปน
อําเภอฝาง ในวันท่ี 24 มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแตเวลา
08.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
ฌาปนสถานสันกูเหล็ก อําเภอเมืองเชียงใหม ในวันท่ี 24
มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ ตําบล
แมนาจร อําเภอแมแจม ในวันท่ี 25 มกราคม 2560
ขอเปดใชตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลอง ตําบลบานทับ
อําเภอแมแจม ในวันท่ี 25 มกราคม 2560
ขอเปดใชตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม ตําบลเมืองนะ
อําเภอเชียงดาว ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแต
เวลา 07.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลเมืองนะ
อําเภอเชียงดาว ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแต
เวลา 08.00 น. เปนตนไป

- ติดตั้งโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 1 เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 ขอเปดใชตั้งแต
เวลา 06.00 น. เปนตนไป

2) ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการติดตั้ง
และการใชบริการตามขอ 1) โดยขอเปดทางไกลภายในประเทศ

/3) ประสานงานกับ ...
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3) ประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7

(เชียงใหม)
14. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
- ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสารกับบริษัท ทีโอที จํากัด

(มหาชน) ในระหวางวันท่ี 22-27 มกราคม 2560 ทุกท่ีหมาย
แลวรายงานผลการดําเนินการใหจังหวัดเชียงใหมทราบ

15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดเตรียมรถพยาบาลพรอมอุปกรณการแพทย  พรอมแพทย
พยาบาล  ติดตามขบวนเสด็จทุกพ้ืนท่ี  และพักคางแรม  ณ หมูบาน
สัมมากร  ตําบลฟาฮาม  อําเภอเมืองเชียงใหม โดยใหพรอมในวันท่ี
22 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

2) จัดเตรียมหนวยแพทยเคลื่อนท่ีและเวชภัณฑ ไปประจํา ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, มูลนิธิขาเทียมฯ, ฌาปนสถานสันกูเหล็ก, ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และทุกท่ีหมาย

3) จัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีไปบริการประชาชนตามท่ีหมายเสด็จ  ดังนี้
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค  อําเภอแมอาย
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา  อําเภอฝาง
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ อําเภอ
แมแจม

- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลอง  อําเภอแมแจม
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม  อําเภอเชียงดาว
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ  อําเภอ
เชียงดาว

4) ขอเชิญทานเขาเฝาฯ เพ่ือรายงานเก่ียวกับโครงการสงตัวคนไข
ในพระราชานเุคราะห  ณ  หนวยแพทยเคลื่อนท่ีทุกท่ีหมาย

5) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาล
นครพิงค โรงพยาบาลแมอาย  โรงพยาบาลฝาง  โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล และโรงพยาบาลเชียงดาว ในการเตรียมแพทย
พยาบาล  หองฉุกเฉิน  โลหิต  และอุปกรณการแพทย ใหพรอม
24 ชั่วโมง  ในระหวางเสด็จในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

6) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเพ่ือตรวจ
อุณหภูมิประชาชน และผูไปรวมรับเสด็จในพิธีฯ  ในวันท่ี 22-27
มกราคม 2560 ตามท่ีมณฑลทหารบกท่ี 33 กําหนดในแผน
ถปภ.

/16. เทศบาลนคร ...
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16. เทศบาลนครเชียงใหม 1) ตกแตงประดับธงชาติ พรอมระบายผาท้ังภายในและภายนอก

อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41 บริเวณรอบอาคาร
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม  บริเวณลานจอดรถยนต  ใหเรียบรอย
กอนวันท่ี 22 มกราคม 2560 ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน
41

2) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จ  และจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบตามเสนทางท่ีเสด็จ ใหเปนระเบียบเรียบรอย  เชน
ถนนมหิดล, ถนนเชียงใหม-ลาํพูน, ถนนเจริญเมือง, ถนนทุงโฮเต็ล,
ถนนนิมมานเหมินท เปนตน

3) ประดับธงชาติ บริเวณถนนภายในกองบิน 41, ถนนมหิดล,
ถนนเจริญเมือง, ถนนทุงโฮเต็ลตลอดท้ังสาย, ถนนคันคลอง-
ชลประทาน, ถนนบุญเรืองฤทธิ,์ ถนนนิมมานเหมินท  เปนตน

4) ระบายผาบันไดเครื่องบินพระท่ีนั่ง  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน
41 ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
โดยประสานงานกับกองบิน 41 และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

5) ตัดหญา  ขุดลอกคูน้ํา  ตัดแตงก่ิงไมและจัดเก็บขยะ  ในบริเวณ
สวนสาธารณะรถไฟ โดยเฉพาะดานท่ีติดกับสํานักงานชลประทาน
ท่ี 1 ท้ังนี้ ในระหวางหวงเวลาท่ีประทับแรม ณ สํานักงาน
ชลประทานท่ี 1 ขอใหงดการจัดกิจกรรมและงดอนุญาตใชเสียง
ในบริเวณดังกลาว

6) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน
พรอมอุปกรณและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 โดยขอให
พรอมในเวลา 06.00 น. โดยใหหัวหนาชุดไปรายงานตัวและ
ประจํา ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกฯ  เวลา 06.30 น.
เพ่ือประสานงาน

7) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน
พรอมอุปกรณและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ คณะทันต-
แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 23 มกราคม
2560 โดยขอใหพรอมในเวลา 13.00 น. โดยใหหัวหนาชุด
ไปรายงานตัวและประจํา  ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกฯ  เวลา
13.30 น. เพ่ือประสานงาน

/8) จัดรถดับเพลิง ...
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8) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน

พรอมอุปกรณและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ ฌาปนสถาน
สันกูเหล็ก ในวันท่ี 24 มกราคม 2560 โดยขอใหพรอมในเวลา
14.00 น. โดยใหหัวหนาชดุไปรายงานตัวและประจํา
ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกฯ  เวลา 14.30 น. เพ่ือประสานงาน

9) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน
พรอมอุปกรณและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ สํานักงาน
ชลประทานท่ี 1 ในวันท่ี 24 มกราคม 2560 โดยขอใหพรอม
ในเวลา 14.00 น. โดยใหหัวหนาชุดไปรายงานตัวและประจํา
ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกฯ เวลา 14.30 น. เพ่ือประสานงาน

10) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 1 คัน และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน
พรอมอุปกรณและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 โดยขอใหพรอมในเวลา
06.00 น. โดยใหหัวหนาชดุไปรายงานตัวและประจํา
ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกฯ  เวลา 06.30 น. เพ่ือประสานงาน

11) สนับสนุนเทศบาลตําบลฟาฮามโดยจัดรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ี
จํานวน 2 คัน และรถสุขาเคลื่อนท่ี  จํานวน 1 คัน พรอม
อุปกรณและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ หมูบานสัมมากร
ตําบลฟาฮาม ในวันท่ี 22-26 มกราคม 2560 โดยขอใหพรอม
ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. โดยให
หัวหนาชุดไปรายงานตัวและประจํา  ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกฯ
เวลา 11.30 น. เพ่ือประสานงาน

12) ทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอยของปายประชาสัมพันธ
ตาง ๆ ในเสนทางเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม,
หมูบานสัมมากร และไปยังสํานักงานชลประทานท่ี 1 และ
ทําความสะอาด ตัดหญา ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมฝงแมน้ําปง
ฝงตรงขามท่ีประทับรับรองหมูบานสัมมากร  ตําบลฟาฮาม  อําเภอ
เมืองเชียงใหม

13) จัดเตรียมเรือลาดตระเวนบริเวณแมน้ําปง  จํานวน 2 ลํา
ในระหวางวันท่ี 22-27 มกราคม 2560 โดยประสานการ
ปฏิบัติกับมณฑลทหารบกท่ี 33

14) ปรับปรุง  ซอมแซม  ทําความสะอาด  จัดความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ณ  ฌาปนสถานสันกูเหล็ก  โดยดําเนินการใหเรียบรอย
กอนวันท่ี 25 มกราคม 2560

/15) ซอมแซมเปลี่ยน ...
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15) ซอมแซมเปลี่ยนผาเพดานบริเวณท่ีประทับ  จัดเตรียมเกาอ้ีบุนวม

ภายในอาคารท่ีประทับท้ังหมด  และติดตั้งราวบันไดบริเวณ
ท่ีประทับและเมรุ

16) จัดเตรียมความพรอมของเตาเผา  พรอมเจาหนาท่ี  ใหเรียบรอยและ
และใชงาน

17) ประสานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  ในการจัดเตรียม
สถานท่ีพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ  ใหเรียบรอย

18) จัดเจาหนาท่ี  จํานวน 1 คน  พรอมเครื่องมือสื่อสาร  ประจํา
ณ  กอร.ถปภ.ฌาปนสถานสันกูเหล็ก  โดยใหไปรายงานตัวและ
ประจํา  ณ  กอร.ถปภ. เวลา 14.00 น. เพ่ือประสานงาน

17. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทําขาวใหเปนไปดวย
ความเหมาะสมเรียบรอยทุกท่ีหมายท่ีมีการนําเสนอขาว

2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนในการทําขาวและการ
แตงกายของสื่อมวลชนทุกท่ีหมาย

18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม - จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมท้ัง จัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในระหวางวันท่ี
22-27 มกราคม 2560 โดยพิจารณาเสริมดอกไมใหสดใหม
อยูเสมอ  โดยประสานงานกับกองบิน 41

19. อําเภอเมืองเชียงใหม 1) จัดเวรเจาหนาท่ี จํานวนผลัดละ 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร
ไปประจํา กอร.ถปภ. หมูบานสัมมากร  ตั้งแตวันท่ี 22-27
มกราคม 2560 เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
โดยขอใหไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. ในวันท่ี 22 มกราคม
2560 เวลา 11.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสงรายชื่อเจาหนาท่ีและ
หมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 19
มกราคม 2560

2) จัดเวรเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 23 มกราคม
2560 เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยขอใหไป
รายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 06.00 น. เพ่ือประชุมซักซอม
แนวทางการปฏิบัตงิานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสงรายชื่อ
เจาหนาท่ีและหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม ภายใน
วันท่ี 19 มกราคม 2560

/3) จัดเวรเจาหนาท่ี ...
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3) จัดเวรเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา

กอร.ถปภ. คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี
23 มกราคม 2560 เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
โดยขอใหไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 13.00 น.
เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และ
ขอใหสงรายชื่อเจาหนาท่ีและหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

4) จัดเวรเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ. ฌาปนสถานสันกูเหล็ก ในวันท่ี 24 มกราคม 2560
เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยขอใหไปรายงานตัว
ณ กอร.ถปภ. เวลา 14.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสงรายชื่อเจาหนาท่ีและ
หมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 19
มกราคม 2560

5) จัดเวรเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ. สํานักงานชลประทานท่ี 1 ในวันท่ี 24 มกราคม
2560 เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยขอใหไป
รายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 15.00 น. เพ่ือประชุมซักซอม
แนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสงรายชื่อ
เจาหนาท่ีและหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม ภายใน
วันท่ี 19 มกราคม 2560

6) จัดเวรเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยขอใหไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 07.00 น.
เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และ
ขอใหสงรายชื่อเจาหนาท่ีและหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

7) แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม (ยกเวน
เทศบาลนครเชียงใหม) จัดติดตั้งธงชาติ บริเวณถนนท่ีรับผิดชอบ
ซึ่งกําหนดใชเปนเสนทางเสด็จ เชน ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป,
ถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนเชียงใหม – ลําพูน หรือถนน
ในชุมชน โดยดําเนินการใหแลวเสร็จในวันท่ี 22 มกราคม 2560

20. สํานักงานการประปาสวนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)

1) จัดระบบน้ําประปา  ณ หมูบานสัมมากร โดยประสานงานกับ
เจาของสถานท่ีใหเรียบรอย

/2) สํารองน้ํา ...
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2) สํารองน้ําสําหรับใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ณ หมูบานสัมมนากร

ใหเพียงพอ และจัดระบบแรงดันน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพเปนกรณี
พิเศษ ในระหวางหวงเวลาท่ีมีการเสด็จ

21. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จในเขตทางหลวง และรื้อถอนปาย
จราจรและปายโฆษณาตาง ๆ ท่ีชํารุดตามถนนในเขตทางหลวง
ตามเสนทางเสด็จ

2) ซอมแซมถนนท่ีชํารุด  ตัดหญา  ทําความสะอาด  และตัดแตงตนไม
ตลอดสองขางทางในเขตทางหลวงใหเปนระเบียบเรียบรอย
โดยดําเนินการใหเรียบรอย  กอนวันท่ี 22 มกราคม 2560

3) พิจารณาจัดระเบียบความเรียบรอยบริเวณสถานท่ีกอสรางสะพาน
ปาตัน  ใหเปนระเบียบเรียบรอย  เนื่องจากเปนเสนทางเสด็จ

4) ปรับปรุงเสนทางจักรยาน (bike lane) ชวงหนามูลนิธิขาเทียมฯ
ใหเรียบรอย

22. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 1) ทําความสะอาดเสนทางเสด็จในเขตทางหลวงชนบท
2) ซอมแซมถนนท่ีทรุดต่ําชํารุด  ตัดหญา และตัดแตงตนไมตลอด

สองขางทางในเขตทางหลวงใหเปนระเบียบเรียบรอย เชน
ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป เปนตน โดยดําเนินการใหเรียบรอย
กอนวันท่ี 22 มกราคม 2560

3) รื้อถอนปายจราจรและปายโฆษณาตาง ๆ ท่ีชํารุดตามถนนในเขตทาง
หลวงชนบท ตามเสนทางเสด็จ

23. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันท่ี 23 มกราคม 2560
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร  ไปประดิษฐาน ณ หอประชุม-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือเปนพระประธานในพิธีประทานปริญญา
บัตรฯ  โดยผูอัญเชิญ แตงกาย เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข
สวมหมวก  สวมถุงมือ  และอัญเชิญกลับเม่ือเสร็จสิ้นพิธีฯ

2) ประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหมนิมนตพระสงฆเพ่ือประกอบพิธี
พรอมท้ังจัดรถยนตรับ-สงพระสงฆใหเรียบรอย

พิธีพระราชทานเพลิงศพฯ  วันท่ี 24 มกราคม 2560 ณ ฌาปนสถาน
สันกูเหล็ก
1) ประสานเจาภาพในการนิมนตพระสงฆในการประกอบพิธี
2) ประสานเจาภาพและสํานักพระราชวัง  ในการจัดเตรียมลําดับ

ข้ันตอนพิธีการ  พรอมจัดเจาหนาท่ีและอุปกรณ  เชน การจัดเตรียม
ผาบังสุกุล การวางผาบังสุกุล และถวายผาบังสุกุล พิธีพระราชทาน
เพลิงศพ  เปนตน

/3) ขอเชิญทาน ...
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3) ขอเชิญทาน  และขาราชการในสังกัด  จํานวน 10 ทาน  เฝาฯ

รับเสด็จและอํานวยความสะดวก  ณ  สุสานสันกูเหล็ก  พรอมเวลา
14.00 น. โดยประสานงานกับสํานักพระราชวัง แตงกาย
เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข

4) ประสานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จัดตกแตงดอกไมสด
ท่ีเมรุใหสวยงามพอสมควร (จังหวัดมีหนังสือแจงโดยตรงแลว)

5) จัดท่ีนั่งขาราชการชั้นผูใหญในตําแหนงเฝาฯ ดานหลังฝงซายมือ
ท่ีประทับ  ไดแก ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม, ผูพิพากษาหัวหนา
ศาลจังหวัดเชียงใหม, ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33,
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  รวม 4 ทาน  และใหมี
ท่ีนั่งขาราชการท่ีแตงเครื่องแบบปกติขาวไวทุกข  จํานวน 50 ท่ีนั่ง
โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

6) จัดเจาหนาท่ี  จํานวน 3-5 คน  ปฏิบัติหนาท่ีตอนรับและนําบุคคล
สําคัญ (เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข) ไปนั่งในท่ีจัดเตรียมไวให
เหมาะสม  โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

7) ประสานงานกับพิธีกรซักซอมการปฏิบัติและการรับเสด็จในสวนท่ี
เก่ียวของ

8) จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณท่ีเก่ียวของ  โดยใหพรอมในเวลา
13.00 น. เปนตนไป

9) จัดสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่งและรถยนตในขบวนเสด็จ
ใหเรียบรอย

10) จัดสถานท่ีตั้งรถไฟฟาสํารองและรถสุขาเคลื่อนท่ี  ใหเรียบรอย
24. สํานักงานชลประทานท่ี 1 1) จัดเตรียมและทําความสะอาดอาคารรับรองท่ีประทับ

ณ สํานักงานชลประทานท่ี 1 ใหเรียบรอย  สวยงาม
2) ประสานจัดเตรียมการถวายพระกระยาหารเย็น ในวันท่ี 24

มกราคม 2560 ใหเรียบรอย
3) จัดเตรียมหองท่ีพักรับรอง  สําหรับคณะผูตามเสด็จ ใหเรียบรอย

เพียงพอตามท่ีมีการประสาน
4) จัดสถานท่ีตั้ง  กอร.ถปภ.รวม พรอมเปดใชงานในวันท่ี 24

มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. พรอมจัดเจาหนาท่ี  จํานวน
1 คน  ประจํา  กอร.ถปภ.

5) จัดอาหารเลี้ยงรับรอง  แพทย  พยาบาล  ทหาร  ตํารวจ  และ
พนักงานขับรถยนต  ตามแตจะเห็นสมควร ในวันท่ี 24 มกราคม
2560

6) จัดสถานท่ีจอดรถดับเพลิง  รถไฟฟาสองสวาง  รถกูภัย  ใหกับ
เทศบาลนครเชียงใหม ในวันท่ี 24 มกราคม 2560

/7) จัดสถานท่ี ...
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7) จัดสถานท่ีจอดรถไฟฟาสํารองของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม ในวันท่ี 24 มกราคม 2560
8) ตกแตงและติดตั้งธงชาติ  ณ บริเวณสํานักงานชลประทานท่ี 1

ใหสมพระเกียรติ
25. เทศบาลตําบลฟาฮาม 1) ประดับธงชาติ บริเวณเสนทางเสด็จไปยังหมูบานสัมมากร

2) ประสานผูดูแลบานพักฯ  ในการจัดเตรียมการรับเสด็จ  ณ  หมูบาน
สัมมากร

3) จัดเตรียมสถานท่ีตั้งเต็นทสําหรับเปนสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่ง
พระท่ีนั่งสํารอง และรถยนตในขบวน

4) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณสถานท่ีโดยรอบบานพัก  พรอมท้ัง
เสนทางเสด็จ

5) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 2 คัน  และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน
พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  หมูบานสัมมากร  ตําบล
ฟาฮาม  ในระหวางวันท่ี 22-27 มกราคม 2560 พรอมเวลา
11.00 น. และใหหัวหนาชดุไปรายงานตัวและประจํา
ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกฯ  เวลา 11.30 น. เพ่ือประสานงาน

6) จัดเตรียมสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) สวนแยก  ณ หมูบานสัมมากร พรอมท้ัง
จัดเจาหนาท่ีเทศบาลฯ  จํานวน 1 คน  พรอมเครื่องมือสื่อสาร
ประจํา ณ  กอร.ถปภ. หมูบานสัมมากร โดยขอใหไปรายงาน
ในวันท่ี 22 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. เพ่ือประชุม
ซักซอมความเขาใจรวมกับทหารและตํารวจ

7) จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ีและรถสุขา
(จังหวัดไดแจงเทศบาลนครเชียงใหมจัดเตรียมมาประจํา)

8) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของประชาชนท่ีมาเฝาฯ รับเสด็จ
9) จัดเตรียมสถานท่ีพักใหแกคณะผูตามเสด็จและพนักงานขับรถยนตใน

ขบวนเสด็จ  ใหเรียบรอยตามท่ีมีการประสาน
10) พิจารณาติดตั้งโตะหมูบูชาพรอมพระฉายาลักษณ  บริเวณทางเขา

บานสัมมากร  ใหสวยงาม
26. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  วันท่ี 23 มกราคม 2560

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมด  โดยประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2) จัดเตรียมทําความสะอาดและตกแตงหอประชุมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม  ใหเรียบรอย

/3) จัดเตรียมวง ...
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3) จัดเตรียมวงดนตรีรับ-สงเสด็จ และซอมการบรรเลงเพลงสรรเสริญ

พระบารมีใหเรียบรอย  โดยใหพรอมเวลา 08.00 น.
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

4) จัดระเบียบการเขานั่งของบัณฑิต (จะตองนําบัณฑิตเขานั่งกอนเวลา
เสด็จ 30 นาที) และขอใหมีอาจารยประจําแตละจุดดวย, การจัด
พิธีซักซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร, การจัดสถานท่ี
ฉายพระรูป, การจัดตกแตงสถานท่ีประกอบพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร, การจัดสถานท่ีสําหรับผูไปรวมพิธี, การจัดการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย, การจัดเตรียมของท่ีระลึกท่ีจะถวาย, การจัด
เตรียมคํากราบบังคมทูลถวายรายงาน, การจัดเตรียมเครื่องนมัสการ
บูชา  และอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ  ใหเรียบรอยกอนเสด็จ
2 ชั่วโมง

5) ตรวจสอบการแตงกายของบัณฑิตใหเรียบรอย  รวมถึง  การคาด
กระบี่  ถุงมือ  ใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงกลาโหม

6) จัดเตรียมเครื่องเสียงพรอมอุปกรณและเจาหนาท่ีผูควบคุม
เครื่องเสียง  ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

7) จัดวัสดุอุปกรณ  โตะ  และเกาอ้ี  ในการจัดพิธี  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเรียบรอย  ตามท่ีไดรับการขอรับการ
สนับสนุน

8) ติดตั้งเต็นทพรอมระบายผา  จํานวน 3-4 หลัง  สําหรับใชเปน
สถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่งและรถยนตในขบวนเสด็จ  ณ  บริเวณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

9) จัดทําบัตรแสดงตนเจาหนาท่ีแตละจุดใหชัดเจน  พรอมท้ัง  จัดสง
ตัวอยางให กอร.ถปภ.

10) ตรวจสอบระบบไฟฟาและน้ําประปา  ภายในหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเรียบรอย  กอนการเสด็จ 1 วัน

11) การระบายผาบริเวณท่ีประทับ ขอใหงดการใชเข็มหมุดในการ
เย็บรอย

12) จัดเจาหนาท่ีประจําหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกวัน ๆ ละ
1-2 คน  เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานในการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ และจัดสถานท่ี  การดูแลสถานท่ี การทําความ
สะอาดสถานท่ี  รวมถึง  อํานวยความสะดวกการเขาไปปฏิบัติหนาท่ี
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม
โดยขอใหแจงรายชื่อผูประสานงานและหมายเลขโทรศัพทมือถือ
ติดตอไดตลอดเวลาใหจังหวัดเชียงใหมทราบภายในวันท่ี 19
มกราคม 2559

/13) จัดตกแตงไม ...
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13) จัดตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณดานหนาหอประชุมมหาวิทยาลัย

เชียงใหมและบริเวณวงเวียนหนาเรือนรับรองท่ีประทับ ใหเรียบรอย
14) จัดซอมแซมและจัดระบบน้ําประปาบริเวณหองประทับรับรองและ

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ใหเรียบรอย
15) จัดเตรียมหองประทับรับรอง  หองสรง (พรอมอุปกรณเครื่องใช)

และปูพรมลาดพระบาทจากเรือนรับรองไปยังหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ใหเรียบรอย

16) จัดเตรียมหองประทับรับรองภายในหอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม พรอมอุปกรณ  ไฟฟา  แสงสวาง  เครื่องปรับอากาศ
น้ําประปา  และเจาหนาท่ีผูควบคุมดูแล  ใหเรียบรอย (งดผลิตภัณฑ
ปรับอากาศและดอกไมท่ีมีกลิ่นฉุน)

17) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 ในการติดตั้ง
เครื่องไฟฟาสํารอง  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม (จังหวัด
ไดแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 ทราบแลว)

18) จัดเตรียมหองน้ําหองสุขา  บริการผูไปรวมงานใหเรียบรอย
19) จัดเตรียมหองสําหรับเปนท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความ

ปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก และหองพยาบาล  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พรอมบริการเครื่องดื่มและอาหาร
ตามสมควร  โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และ
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

20) จัดเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและเจาหนาท่ีท่ีดูแลระบบ
ไฟฟาภายในหอประชุมฯ ประจํา กอร.ถปภ.สวนแยกมหาวิทยาลัย
เชียงใหม  ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา 07.00 น.
เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหากรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟาขัดของ

21) ประสานคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในการจัดแพทย
พยาบาล  พรอมเวชภัณฑยาและอุปกรณการแพทย ไปประจํา
ณ  หองพยาบาล  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันท่ี 23
มกราคม 2560

22) จัดบริการน้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  บริการแกขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ
รับเสด็จ  ตามความเหมาะสม  รวมท้ัง  เจาหนาท่ีประจํา
หอง กอร.ถปภ.

23) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ
รับ-สงเสด็จ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

/24) จัดรถบัส ...
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24) จัดรถยนตบัส  จํานวน 1 คัน  เพ่ือใชรับคณะทหารมหาดเล็ก

ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 โดยประสานรายละเอียดกับ
หนวยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค

25) การจัดตั้งถังขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ขอใหเปนลักษณะ
ถุงใสขยะแบบใส

26) ประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  ในการอัญเชิญ
พระพุทธนวราชบพิตรและนิมนตพระสงฆเพ่ือประกอบพิธี (จังหวัด
ไดแจงสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมทราบแลว)

27) จัดท่ีนั่งในตําแหนงเฝาฯ ใหกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  อธิบดี
ผูพิพากษาภาค 5 แมทัพภาคท่ี 3 และผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 5 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

28) จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถดับเพลิงและรถกูภัยของเทศบาลนคร-
เชียงใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

พิธีเปดปายอาคารฯ วันท่ี 23 มกราคม 2560 ณ  คณะทันตแพทย-
ศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ  ในสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง จัดลําดับ

ข้ันตอน พิธีการ  ตามกําหนดการ  ใหเรียบรอย
2) จัดสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่ง  รถยนตในขบวน  และรถยนตตาม

ขบวนเสด็จ ใหเรียบรอย
3) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ  ในสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง จัดลําดับ

ข้ันตอน พิธีการ  ตามกําหนดการ  ใหเรียบรอย
4) จัดสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่ง รถยนตในขบวน  และรถยนตตาม

ขบวนเสด็จ ใหเรียบรอย
5) จัดเตรียมวงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัย สําหรับรับ-สงเสด็จ และ

เพลงมหาฤกษ  สําหรับพิธีเปดหองสมุดฯ
6) จัดเตรียมสูจิบัตรสําหรับถวาย พรอมผูกโบวใหเรียบรอยสวยงาม
7) จัดเตรียมคํากราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม และคํากราบบังคมทูลของคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร ใหเรียบรอยถูกตอง โดยใหจัดสงคํา
กราบบังคมทูลใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 19
มกราคม 2560 เพ่ือนําเรียนสํานักพระราชวังตอไป

8) จัดเตรียมปายชื่อ อาคาร ใหเรียบรอย และประสานกรมโยธาธิการ-
และผังเมือง ในการจัดทําแพรคลุมปาย

9) จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณท่ีเก่ียวของ พรอมจัดเจาหนาท่ี
ควบคุม  โดยใหพรอมตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป

10) จัดเตรียมแผนศิลาพรอมปากกา  สําหรับลงพระนามาภิไธย

/11) จัดพิธีกร ...
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11) จัดพิธีกรประชาสัมพันธงานกอนการเสด็จ
12) จัดทําบัตรแสดงตนสําหรับคณะกรรมการจัดงาน, เจาหนาท่ี  และ

ผูไปเฝาฯ รับเสด็จในบริเวณพิธี
13) ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองในการติดตั้งพลบัพลาท่ีประทับ

จัดติดตั้งเต็นทเคียง จัดเกาอ้ีบุนวมพรอมผาคลุมเกาอ้ีใหเพียงพอ
ติดตั้งระบบไฟฟาภายในเต็นทท้ังหมด พรอมเครื่องเสียง รวมท้ัง
ตกแตงดอกไมใหสวยงาม

14) จัดเตรียมความเรียบรอยภายในอาคาร  ใหเรียบรอยสวยงาม
15) จัดเจาหนาท่ีควบคุมลิฟต  และจัดชางเทคนิคลิฟตประจํา

ณ กอร.ถปภ.
16) จัดเตรียมความเรียบรอยของหองตางๆ ท่ีจะเสด็จทอดพระเนตร

พรอมจัดเจาหนาท่ีประจําแตละจุด  เพ่ือตอบคําถามเม่ือทรงซักถาม
17) จัดเตรียมผูท่ีจะรวมฉายพระฉายาลักษณและผังท่ีนั่งฉายพระรูป

จํานวน 4 ชุด  พรอมซักซอมใหเรียบรอย  โดยเจาหนาท่ีสํานัก
พระราชวังจะซักซอมผูรวมฉายพระฉายาลักษณในเวลา 13.00 น.
ท้ังนี้  ขอใหสงผังท่ีนั่งและรายชื่อผูท่ีจะเขารวมฉายพระรูปใหจังหวัด
ทราบภายในวันท่ี 20 มกราคม 2560

18) จัดเตรียมขอมูลรายละเอียดงาน  สําหรับแจกสื่อมวลชน  จํานวน
50 ชุด

19) ประสานจัดเตรียมสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) สวนแยก ณ คณะทันตแพทยศาสตร โดยประสานงาน
กับมณฑลทหารบกท่ี 33 พรอมจัดเจาหนาท่ีพรอมเครื่องมือ
สื่อสาร  จํานวน 1 คน  ไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.
เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยใหไปรายงานตัว
ณ  กอร.ถปภ. ในเวลา 13.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนวทางการ
ปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. พรอมท้ัง  บริการอาหารและ
เครื่องดื่มแกเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงานประจํา  กอร.ถปภ.

20) ประสานจัดสถานท่ีจอดรถไฟฟาสํารองท่ีไปประจําเพ่ือปองกันไฟฟา
ขัดของในหวงเวลาเสด็จ โดยใหพรอมปฏิบัติในเวลา 11.00 น.
เปนตนไป  พรอมท้ัง บริการอาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาหนาท่ี
ท่ีไปปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  จังหวัดไดแจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคทราบ
โดยตรงแลว

21) ประสานจัดสถานท่ีจอดรถดับเพลิง  จํานวน 2 คัน  และรถกูภัย
จํานวน 1 คัน ณ  คณะทันตแพทยศาสตร พรอมท้ัง บริการ
อาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  จังหวัด
ไดแจงใหเทศบาลนครเชียงใหมโดยตรงแลว

/22) จัดทําสัญลักษณ ...
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22) จัดทําสัญลักษณลูกศรเสนทางเสด็จใหชัดเจน  และจัดทําเทปกาว

ติดชั้นบันไดใหเห็นชัดเจน
23) จัดท่ีนั่งในบริเวณพิธีรวมกับสํานักพระราชวัง  โดยเฉพาะท่ีนั่ง

ตําแหนงเฝาและผูท่ีทานเชิญมาเฝาฯ รับเสด็จ
24) จัดเตรียมหองสรง  พรอมอุปกรณประจํา และทําความสะอาด

ใหเรียบรอย  โดยจังหวัดไดมอบหมายใหตํารวจหญิง  จํานวน
2 นาย  ไปเฝาหองสรง ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป

25) จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีจากกรมโยธาธิการ-
และผังเมืองท่ีจะเขาไปจัดเตรียมสถานท่ี  ระหวางวันท่ี 20-23
มกราคม 2560 พรอมท้ัง  จัดอาหารและน้ําดื่มบริการตามแต
จะเห็นสมควร

26) จัดเต็นทสําหรับรถยนตพระท่ีนั่ง
27) ประสานจัดเตรียมสถานท่ีจอดรถสําหรับผูไปรวมงานใหเรียบรอย

27. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ  ในสวนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ัง  จัดลําดับ
ข้ันตอน พิธีการตามกําหนดการ  ใหเรียบรอย

2) จัดทําเวทีท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง ภายในหองนิทรรศการ
พรอมบันไดและราวจับ

3) จัดตกแตงดอกไมสดบริเวณท่ีประทับบนเวที  ใหสวยงาม
4) ประสานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดสถานท่ีจอด

รถยนต  พระท่ีนั่ง  รถยนตในขบวน  และรถยนตตามขบวนเสด็จ
ใหเรียบรอย

5) ประสานการจัดเตรียมคํากราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะบุคคล
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหจัดสงคํากราบ-
บังคมทูลใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 19 มกราคม
2560 เพ่ือนําเรียนสํานักพระราชวังตอไป

6) จัดทําเข็มท่ีระลึกสําหรับพระราชทานแกผูมีผลงานแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริฯ
จํานวน 6 ราย ของท่ีระลึกสําหรับพระราชทานแกผูทูลเกลาฯ
ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
จํานวน 120 ราย และเข็มท่ีระลึกแกพระสงฆ  จํานวน 1 รูป

7) จัดทําซองเอกสารขนาด A4 พับครึ่ง  สําหรับพระราชทานแทน
เข็มท่ีระลึกและของท่ีระลึกใหครบถวน

8) จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณท่ีเก่ียวของ  พรอมจัดเจาหนาท่ี
ควบคุม  โดยใหพรอมตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป

9) จัดพิธีกรประชาสัมพันธงานกอนการเสด็จ

/10) จัดทําบัตร ...
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10) จัดทําบัตรแสดงตนสําหรับคณะกรรมการจัดงาน, เจาหนาท่ี  และ

ผูไปเฝาฯ รับเสด็จในบริเวณพิธี
11) จัดทําโบวสีพรอมติดหมายเลข  สําหรับผูเขารับพระราชทาน

เกียรติบัตรและผูเขารับพระราชทานของท่ีระลึก (แยกสีใหชัดเจน)
12) จัดเจาหนาท่ีหญิง  จํานวน 3 คน  แตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติ

ราชการสีกากี  แขนยาว สําหรับสงเกียรติบัตรและซอง (แทนของ
ท่ีระลึก) โดยใหพรอมเวลา 06.00 น. เพ่ือซักซอม  โดยใหสง
รายชื่อผูเขารับพระราชทานของท่ีระลึก  จํานวน 120 คน  ให
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมทราบภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560
เพ่ือตรวจสอบประวัติกอน

13) การแตงกายผูเขารับพระราชทาน  ชุดสุภาพ (งดเสื้อแขนกุด/
กางเกงยีนส/รองเทาแตะ)

14) จัดเตรียมตั๋วแลกเงินสําหรับผูทูลเกลาฯ ถวายเงินเพ่ือสมทบกองทุน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารฯ

15) จัดเตรียมการแสดงและนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามแนวพระราชดําริฯ  สําหรับ
ทรงทอดพระเนตร (ใชเวลาแสดงไมเกิน 5 นาที)

16) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในการจัดนิทรรศการผลงานการ
ดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริฯ
พรอมจัดเจาหนาท่ีประจําแตละจุด  เพ่ือตอบคําถามเม่ือทรงซักถาม

17) จัดเตรียมผูท่ีจะฉายพระรูปและผังท่ีนั่งฉายพระรูป  จํานวน 5 ชุด
พรอมซักซอมใหเรียบรอย  โดยเจาหนาท่ีสํานักพระราชวังจะซักซอม
ผูฉายพระรูปทุกคน  ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 พรอมเวลา
07.00 น. ท้ังนี้  ขอใหสงผังท่ีนั่งและรายชื่อผูท่ีจะเขารวม
ฉายพระรูปใหจังหวัดทราบภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

18) จัดเตรียมขอมูลรายละเอียดงาน  สําหรับแจกสื่อมวลชน  จํานวน
50 ชุด

19) ประสานจัดสถานท่ีจอดรถไฟฟาสํารองท่ีไปประจําเพ่ือปองกันไฟฟา
ขัดของในหวงเวลาเสด็จ  โดยใหพรอมปฏิบัติในวันท่ี 27 มกราคม
2560 ตั้งแตเวลา 06.00 น. เปนตนไป  พรอมท้ัง  บริการ
อาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  จังหวัดได
แจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 ทราบโดยตรงแลว

/20) ประสานจัด ...
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20) ประสานจัดเตรียมสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย

(กอร.ถปภ.) ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 พรอมจัดเจาหนาท่ี
พรอมเครื่องมือสื่อสาร  จํานวน 1 คน  ไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.
เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยใหไปรายงานตัว
ณ  กอร.ถปภ. ในเวลา 06.00 น. เพ่ือประชุมซักซอมแนว
ทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. พรอมท้ัง  บริการอาหารและ
เครื่องดื่มแกเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงานประจํา  กอร.ถปภ.

21) ประสานจัดสถานท่ีจอดรถดับเพลิง  จํานวน 2 คัน  และรถกูภัย
จํานวน 1 คัน  บริเวณใกลกับศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติฯ ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 พรอมท้ัง  บริการ
อาหารและเครื่องดื่มใหแกเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  จังหวัด
ไดแจงใหเทศบาลนครเชียงใหมทราบ  โดยตรงแลว

22) จัดทําสัญลักษณลูกศรเสนทางเสด็จใหชัดเจน  และจัดทําเทปกาว
ติดชั้นบันไดใหเห็นชัดเจน

23) จัดท่ีนั่งในบริเวณพิธีรวมกับสํานักพระราชวัง  โดยเฉพาะท่ีนั่ง
ตําแหนงเฝาและผูท่ีทานเชิญมาเฝาฯ รับเสด็จจัดเกาอ้ีบุนวม
ในบริเวณพิธี  ใหเรียบรอยและเพียงพอ

24) จัดตกแตงหองประทับรับรอง  ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติฯ ใหเรียบรอยสวยงาม

25) ประสานจัดเตรียมหองสรง   และหองสรงสํารอง   พรอมอุปกรณ
ประจํา  และทําความสะอาดใหเรียบรอย  โดยจังหวัดไดมอบหมาย
ใหตํารวจหญิง  จํานวน 2 นาย  ไปเฝาหองสรงและหองสรงสํารอง
ตั้งแตเวลา 07.30 น. เปนตนไป

27) จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีจากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองท่ีจะเขาไปจัดเตรียมสถานท่ี  พรอมท้ัง  จัดอาหารและ
น้ําดื่มบริการตามแตจะเห็นสมควร

28) จัดเตรียมรถกอลฟ (เกาอ้ีหันไปทางดานหนา) จํานวน 2 คัน
สําหรับใชเปนรถกอลฟพระท่ีนั่ง  และรถกอลฟพระท่ีนั่งสํารอง

29) จัดเตรียมหองเสวย  โตะเสวย (รูปตัวยู) และอาหารเสวย  รวมถึง
อาหารผูติดตาม (จํานวน 50 คน) ใหเรียบรอย  โดยใหจัดสงผังท่ี
นั่งโตะเสวยและรายการอาหารใหจังหวัดทราบภายในวันท่ี 19
มกราคม 2560

/30) ประสานการ ...
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30) ประสานการติดตั้งเครื่องตรวจ รปภ. ประจําประตูทางเขา  จํานวน

2 ประตู โดยประสานงานกับตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 และ
มณฑลทหารบกท่ี 33 ใหเรียบรอย  ภายในวันท่ี 27 มกราคม
2560 (จังหวัดไดแจงตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ทราบ
โดยตรงทางหนึ่งแลว)

31) ประสานจัดหนวยปฐมพยาบาล  ประจํา  ณ  บริเวณหนาหองประชุม
เพ่ือบริการแกเจาหนาท่ีท่ีมาปฏิบัติงานรับเสด็จและผูมาเฝารับเสด็จ
ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน  ในวันท่ี 27 มกราคม 2560

32) ประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการคัดกรอง
บุคคลท่ีเขารวมพิธี

28. สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน)

1) ประสานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ในการจัดเตรียมการ
รับเสด็จใหเรียบรอย

2) จัดเตรียมสถานท่ีภายในศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ใหเรียบรอยทุกท่ีหมาย

3) จัดเตรียมรถไฟฟา (เกาอ้ีหันไปทางดานหนา) จํานวน 2 คัน
สําหรับใชเปนรถไฟฟาพระท่ีนั่ง  และรถไฟฟาพระท่ีนั่งสํารอง
เพ่ือใชในการรับเสด็จ  ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในวันท่ี 27 มกราคม
2560 พรอมเวลา 07.00 น.

29. มูลนิธิขาเทียมฯ 1) จัดเตรียมสถานท่ี  การตกแตงสถานท่ี  จัดสถานท่ีประชุม  พรอม
อุปกรณท่ีเก่ียวของ

2) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมพรอมรายละเอียดท่ีเก่ียวของ
สําหรับทูลเกลาฯ ถวาย

3) จัดเตรียมสถานท่ีตั้งรถไฟฟาสํารองของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
แมริมและรถดับเพลิงจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

4) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอในการตรวจสอบและปองกัน
ไฟฟาขัดของ  พรอมท้ังจัดรถไฟฟาสํารอง  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ
(จังหวัดไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม) ทราบแลว)

5) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ณ  มูลนิธิขาเทียม  และจัดเจาหนาท่ี  จํานวน 1 คน  พรอม
เครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา  เพ่ือประสานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังบริการอาหารและเครื่องดื่มตามแตจะเห็นสมควร

/6) จัดเตรียมเอกสาร ...
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6) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และระเบียบ

วาระการประชุม  พรอมหองประชุม  เครื่องเสียงและอุปกรณ
ท่ีเก่ียวของในการประชุม  ใหเรียบรอย

7) จัดสถานท่ีจอดรถยนตพระท่ีนั่งและรถยนตในขบวนเสด็จ
8) จัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ ของมูลนิธิฯ กรณีจะเสด็จฯ ทอดพระเนตร

พรอมจัดเจาหนาท่ีบรรยายและตอบขอซักถาม
9) จัดเตรียมอาหารเสวยฯ  โตะเสวยฯ  และรายการอาหาร  พรอมท้ัง

อาหารวางสําหรับผูตามเสด็จ ณ  มูลนิธิขาเทียม พรอมท้ัง
จัดเตรียมผูท่ีจะรวมเสวยฯ ใหเรียบรอย

10) การระบายผาบริเวณท่ีประทับ ขอใหงดการใชเข็มหมุดในการเย็บรอย
30. อําเภอแมริม 1) ประสานเตรียมการรับเสด็จ  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ

2) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน 1 คน  พรอมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา
ณ มูลนิธิขาเทียมฯ  ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 พรอมเวลา
13.00 น. เพ่ือประสานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของท่ีเขาไป
จัดเตรียมการรับเสด็จ

3) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประดับธงชาติ  ธงประจํา
พระองค สธ. บริเวณเสนทางเสด็จ  พรอมท้ัง  ดูแลและทําความ
สะอาดถนน  ลางถนนหนาสํานักงานมูลนิธิขาเทียมฯ  และตัดแตง
ก่ิงไมสองขางทาง  ซึ่งเปนเสนทางเสด็จไปยังมูลนิธิขาเทียมฯ
ใหเรียบรอย

4) ประสานองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  จัดรถดับเพลิง  จํานวน
2 คัน  รถกูภัย  จํานวน 1 คัน  ไปประจํา  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ
ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 พรอมเวลา 13.00 น.

5) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมริม  ไปจัดเตรียมการ
เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ  โดยใหพรอมกอนเสด็จ 3 ชั่วโมง

6) ประสานจัดเตรียมดานการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีและ
การดูแลประชาชนท่ีไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของใหเรียบรอย
(งดเชิญประชาชนไปรับเสด็จ  เพราะเปนการเสด็จฯ สวนพระองค)

31. องคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกว

1) ประสานเตรียมการรับเสด็จ  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ  ตําบลดอนแกว
2) จัดเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  จํานวน 1 คน

พรอมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ
เพ่ือประสานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของท่ีเขาไปจัดเตรียมการ
รับเสด็จ  ในวันท่ี 23 มกราคม 2560 พรอมเวลา 13.00 น.

/3) ประดับธงชาติ ...
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3) ประดับธงชาติ  บริเวณเสนทางเสด็จ  พรอมท้ัง  ดูแลและทําความ-

สะอาดถนน  ลางถนนหนาสํานักงานมูลนิธิขาเทียมฯ  และตัดแตง
ก่ิงไมสองขางทาง  ซึ่งเปนเสนทางเสด็จไปยังมูลนิธิขาเทียมฯ
ใหเรียบรอย

4) จัดรถดับเพลิง  จํานวน 2 คัน  และรถกูภัย  จํานวน 1 คัน
พรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไปประจํา  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ  ในวันท่ี
23 มกราคม 2560 พรอมเวลา 13.00 น.

32. การประปาสวนภูมิภาค สาขา
แมริม

1) จัดระบบน้ําประปา  ณ  ท่ีหมายเสด็จทุกท่ีหมาย  โดยประสานงาน
กับเจาของสถานท่ี  ใหเรียบรอย

2) สํารองน้ําสําหรับใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค ณ ท่ีหมายเสด็จ
ทุกท่ีหมาย  ใหเพียงพอ

3) จัดระบบแรงดันน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพเปนกรณีพิเศษ
ณ  บริเวณมูลนิธิขาเทียมฯ ในวันท่ี 23 มกราคม 2559

33. อําเภอแมอาย 1) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค โดยประสาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมรับเสด็จฯ
เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค

3) อํานวยความสะดวกใหกับขาราชการชั้นผูใหญท่ีเดินทางไปรับเสด็จ
4) จัดเตรียมรถดับเพลิงและรถกูภัย  ประจําสนาม ฮ. ชั่วคราวโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานเฮียงไทยธํารงค  ตําบลแมสาว
พรอมท้ังติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (สปอตไลท) บริเวณสนาม ฮ.
โดยใหพรอมกอนเสด็จ 2 ชัว่โมง และรดน้ําท่ีสนาม ฮ. ทุกวัน
เพ่ือปองกันฝุน  ใหเรียบรอย

5) ยึดตรึงสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียงกับสนาม ฮ. ชั่วคราว  ใหม่ันคง
แข็งแรง

6) จัดเตรียมรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ีไปประจําบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จ กรณี
เสด็จฯ เวลาเย็นและคํ่า

7) เชิญหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอท่ีเก่ียวของไปรวมรับเสด็จ
เพ่ือตอบขอมูลท่ีเก่ียวของเม่ือผูตามเสด็จสอบถามเพ่ิมเติม  ตามแต
จะเห็นสมควร

8) มอบหมายใหนายอําเภอแมอาย เฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค

9) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  ปรับพ้ืนท่ีถนนท่ีเปน
เสนทางเสด็จ ทําความสะอาด  ตัดก่ิงไม  หญา  ตามสองขางทาง
ใหเรียบรอย

/10) จัดเตรียมรถ ...
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10) จัดเตรียมรถยนตขบวนเสด็จ  พรอมพนักงานขับรถยนต

ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค ประกอบดวย
รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอในขบวนเสด็จ จํานวน 9 คัน  โดยรถยนต
ในขบวนเสด็จใหติดหมายเลข 1-9 ใหเรียบรอย  และมอบหมาย
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  โดยแจงชื่อ  ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ  ใหจังหวัดทราบเพ่ือการประสานงาน
ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

11) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดสถานท่ีสําหรับ
ทอดพระเนตร พรอมจัดเจาหนาท่ีนําเยี่ยมชมและบรรยาย
ในแตละจุด ในกรณีท่ีทรงซักถาม

12) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน 1 คน  และเจาหนาท่ีองคกรสวนทองถ่ิน
จํานวน 1 คน  ประจํา  ณ  กอร.ถปภ. โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเฮียงไทยธํารงค พรอมเวลา 06.00 น. ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค เพ่ือประสานงานกับ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ

13) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมผูเขารับ
สิ่งของพระราชทาน

14) จัดสถานท่ีตั้งหนวยแพทยเคลื่อนท่ี  โดยประสานกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

15) การรับเสด็จ  ขาราชการแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว  สวมหมวก

16) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  จัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารอง
ไปประจํา ณ ท่ีหมายเสด็จ เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ

17) ประสานกับหนวยงานทหารและตํารวจในพ้ืนท่ี  ในการถวายความ
ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จและบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของ

18) ประสานจัดเตรียมดานการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีและการดูแล
ประชาชนท่ีไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของใหเรียบรอย

19) ขอความอนุเคราะหจัดสถานท่ีพักคางแรมใหแกเจาหนาท่ีขับรถยนต
ของจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งจะเขาพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนตใน
ขบวนเสด็จฯ และจัดอาหารพรอมน้ําดื่ม  ใหตามความเหมาะสม

34. อําเภอฝาง 1) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา โดยประสานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมรับเสด็จฯ
เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา

3) อํานวยความสะดวกใหกับขาราชการชั้นผูใหญท่ีเดินทางไปรับเสด็จ
/4) จัดเตรียมรถดับเพลิง ...
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4) จัดเตรียมรถดับเพลิงและรถกูภัย  ประจําสนาม ฮ. ชั่วคราวโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา  ตําบลมอนปน พรอมท้ังติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง (สปอตไลท) บริเวณสนาม ฮ. โดยใหพรอม
กอนเสด็จ 2 ชั่วโมง และรดน้ําท่ีสนาม ฮ. ทุกวัน  เพ่ือปองกันฝุน
ใหเรียบรอย

5) ยึดตรึงสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียงกับสนาม ฮ. ชั่วคราว  ใหม่ันคง
แข็งแรง

6) จัดเตรียมรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ีไปประจําบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จ กรณี
เสด็จฯ เวลาเย็นและคํ่า

7) เชิญหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอท่ีเก่ียวของไปรวมรับเสด็จ
เพ่ือตอบขอมูลท่ีเก่ียวของเม่ือผูตามเสด็จสอบถามเพ่ิมเติม  ตามแต
จะเห็นสมควร

8) มอบหมายใหนายอําเภอฝาง เฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ณ สนาม ฮ.
ชั่วคราวบานปาคา

9) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  ปรับพ้ืนท่ีถนนท่ีเปน
เสนทางเสดจ็ ทําความสะอาด  ตัดก่ิงไม  หญา  ตามสองขางทาง
ใหเรียบรอย

10) จัดเตรียมรถยนตขบวนเสด็จ  พรอมพนักงานขับรถยนต
ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา ประกอบดวย
รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอในขบวนเสด็จ จํานวน 9 คัน
โดยรถยนตในขบวนเสด็จใหติดหมายเลข 1-9 ใหเรียบรอย  และ
มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  โดยแจงชื่อ
ตําแหนง  หมายเลขโทรศัพทมือถือ  ใหจังหวัดทราบเพ่ือการ
ประสานงาน  ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

11) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดสถานท่ีสําหรับ
ทอดพระเนตร พรอมจัดเจาหนาท่ีนําเยี่ยมชมและบรรยาย
ในแตละจุด ในกรณีท่ีทรงซักถาม

12) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน 1 คน  และเจาหนาท่ีองคกรสวนทองถ่ิน
จํานวน 1 คน  ประจํา  ณ  กอร.ถปภ. โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนอาโอยามา พรอมเวลา 08.30 น. เพ่ือประสานงานกับ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ

13) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมผูเขารับ
สิ่งของพระราชทาน

14) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมสถานท่ี
และรายการอาหาร  สําหรับการเสวยพระกระยาหารกลางวัน
ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา

/15) จัดสถานท่ี ...
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15) จัดสถานท่ีตั้งหนวยแพทยเคลื่อนท่ี  โดยประสานกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
16) การรับเสด็จ  ขาราชการแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี

แขนยาว  สวมหมวก
17) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  จัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารอง

ไปประจํา ณ ท่ีหมายเสด็จ เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ
18) ประสานกับหนวยงานทหารและตํารวจในพ้ืนท่ี  ในการถวายความ

ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จและบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของ
19) จัดอาหารกลองและน้ําดื่ม  จํานวน 40 ชุด  สําหรับมอบใหนักบิน

เฮลิคอปเตอร โดยจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดสงใหเรียบรอย
20) ประสานจัดเตรียมดานการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีและการดูแล

ประชาชนท่ีไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของใหเรียบรอย
21) ขอความอนุเคราะหจัดสถานท่ีพักคางแรมใหแกเจาหนาท่ีขับรถยนต

ของจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งจะเขาพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนตใน
ขบวนเสด็จฯ และจัดอาหารพรอมน้ําดื่ม  ใหตามความเหมาะสม

35. อําเภอแมแจม 1) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ณ ท่ีหมายเสด็จท้ังสองท่ีหมาย โดยประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

2) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมรับเสด็จฯ
เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขมและโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ

3) อํานวยความสะดวกใหกับขาราชการชั้นผูใหญท่ีเดินทางไปรับเสด็จ
4) จัดเตรียมรถดับเพลิงและรถกูภัย  ประจําสนาม ฮ. ชั่วคราวโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ  ตําบลแมนาจร และ
สนาม ฮ.ชั่วคราวบานแมลอง  ตําบลบานทับ พรอมท้ังติดตั้งไฟฟา
แสงสวาง (สปอตไลท) บริเวณสนาม ฮ. โดยใหพรอมกอนเสด็จ
2 ชั่วโมง และรดน้ําท่ีสนาม ฮ. ทุกวัน  เพ่ือปองกันฝุนใหเรียบรอย

5) ยึดตรึงสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียงกับสนาม ฮ. ชั่วคราว  ใหม่ันคง
แข็งแรง

6) จัดเตรียมรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ีไปประจําบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จ กรณี
เสด็จฯ เวลาเย็นและคํ่า

7) เชิญหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอท่ีเก่ียวของไปรวมรับเสด็จ
เพ่ือตอบขอมูลท่ีเก่ียวของเม่ือผูตามเสด็จสอบถามเพ่ิมเติม  ตามแต
จะเห็นสมควร

8) มอบหมายใหนายอําเภอเชียงดาว เฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ณ  สนาม ฮ.
ชั่วคราวบานแมลอง ในวันท่ี 25 มกราคม 2560

/9) ประสานองคกร ...
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9) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  ปรับพ้ืนท่ีถนนท่ีเปน

เสนทางเสด็จ ทําความสะอาด  ตัดก่ิงไม  หญา  ตามสองขางทาง
ใหเรียบรอย

10) จัดเตรียมรถยนตขบวนเสด็จ  พรอมพนักงานขับรถยนต
ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติและ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลอง ประกอบดวย  รถยนต
ขับเคลื่อนสี่ลอในขบวนเสด็จ ท่ีหมายละ 9 คัน  โดยรถยนต
ในขบวนเสด็จใหติดหมายเลข 1-9 ใหเรียบรอย  และมอบหมาย
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  โดยแจงชื่อ  ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ  ใหจังหวัดทราบเพ่ือการประสานงาน
ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

11) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดสถานท่ีสําหรับ
ทอดพระเนตร พรอมจัดเจาหนาท่ีนําเยี่ยมชมและบรรยาย
ในแตละจุด ในกรณีท่ีทรงซักถาม

12) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน 1 คน  และเจาหนาท่ีองคกรสวนทองถ่ิน
จํานวน 1 คน  ประจํา  ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกท้ังสองท่ีหมาย
แหงละ 1 คน ในวันท่ี 25 มกราคม 2560 พรอมเวลา
08.30 น. ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนา-
สันติ และพรอมเวลา 10.00 น. ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานแมลอง เพ่ือประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ

13) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมผูเขารับ
สิ่งของพระราชทาน

14) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมสถานท่ี
และรายการอาหาร  สําหรับการเสวยพระกระยาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติ

15) จัดสถานท่ีตั้งหนวยแพทยเคลื่อนท่ี  โดยประสานกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

16) การรับเสด็จ  ขาราชการแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว  สวมหมวก

17) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  จัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารอง
ไปประจํา ณ ท่ีหมายเสด็จท้ังสองท่ีหมาย เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ

18) ประสานกับหนวยงานทหารและตํารวจในพ้ืนท่ี  ในการถวายความ
ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จและบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของ

19) ประสานจัดเตรียมดานการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีและการดูแล
ประชาชนท่ีไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของใหเรียบรอย

/20) ขอความอนุเคราะห ...
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20) ขอความอนุเคราะหจัดสถานท่ีพักคางแรมใหแกเจาหนาท่ีขับรถยนต

ของจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งจะเขาพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนตใน
ขบวนเสด็จฯ และจัดอาหารพรอมน้ําดื่ม  ใหตามความเหมาะสม

36. อําเภอเชียงดาว 1) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ณ ท่ีหมายเสด็จท้ังสองท่ีหมาย โดยประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

2) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมรับเสด็จฯ
เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขมและโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ

3) อํานวยความสะดวกใหกับขาราชการชั้นผูใหญท่ีเดินทางไปรับเสด็จ
4) จัดเตรียมรถดับเพลิงและรถกูภัย  ประจําสนาม ฮ. ชั่วคราว

บานหนองแขม และสนาม ฮ.ชั่วคราวบานไชยา  ตําบลเมืองนะ
พรอมท้ังติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (สปอตไลท) บริเวณสนาม ฮ.
โดยใหพรอมกอนเสด็จ 2 ชัว่โมง และรดน้ําท่ีสนาม ฮ. ทุกวัน
เพ่ือปองกันฝุน  ใหเรียบรอย

5) ยึดตรึงสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียงกับสนาม ฮ. ชั่วคราว  ใหม่ันคง
แข็งแรง

6) จัดเตรียมรถไฟฟาสองสวางเคลื่อนท่ีไปประจําบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จ กรณี
เสด็จฯ เวลาเย็นและคํ่า

7) เชิญหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอท่ีเก่ียวของไปรวมรับเสด็จ
เพ่ือตอบขอมูลท่ีเก่ียวของเม่ือผูตามเสด็จสอบถามเพ่ิมเติม  ตามแต
จะเห็นสมควร

8) มอบหมายใหนายอําเภอเชียงดาว เฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ณ  สนาม ฮ.
ชั่วคราวบานไชยา ในวันท่ี 26 มกราคม 2560

9) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  ปรับพ้ืนท่ีถนนท่ีเปน
เสนทางเสด็จ ทําความสะอาด  ตัดก่ิงไม  หญา  ตามสองขางทาง
ใหเรียบรอย

10) จัดเตรียมรถยนตขบวนเสด็จ  พรอมพนักงานขับรถยนต
ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขมและโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบดวย  รถยนต
ขับเคลื่อนสี่ลอในขบวนเสด็จ ท่ีหมายละ 9 คัน  โดยรถยนต
ในขบวนเสด็จใหติดหมายเลข 1-9 ใหเรียบรอย  และมอบหมาย
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  โดยแจงชื่อ  ตําแหนง
หมายเลขโทรศัพทมือถือ  ใหจังหวัดทราบเพ่ือการประสานงาน
ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560

/11) ประสานตํารวจ ...
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11) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดสถานท่ีสําหรับ

ทอดพระเนตร พรอมจัดเจาหนาท่ีนําเยี่ยมชมและบรรยาย
ในแตละจุด ในกรณีท่ีทรงซักถาม

12) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน 1 คน  และเจาหนาท่ีองคกรสวนทองถ่ิน
จํานวน 1 คน  ประจํา  ณ  กอร.ถปภ.สวนแยกท้ังสองท่ีหมาย
แหงละ 1 คน ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 พรอมเวลา
06.00 น. ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม
และพรอมเวลา 08.30 น. ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ

13) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมผูเขารับ
สิ่งของพระราชทาน

14) ประสานตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ในการจัดเตรียมสถานท่ี
และรายการอาหาร  สําหรับการเสวยพระกระยาหารกลางวัน
ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ

15) จัดสถานท่ีตั้งหนวยแพทยเคลื่อนท่ี  โดยประสานกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

16) การรับเสด็จ  ขาราชการแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว  สวมหมวก

17) ประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  จัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารอง
ไปประจํา ณ ท่ีหมายเสด็จท้ังสองท่ีหมาย เพ่ือปองกันไฟฟาขัดของ

18) ประสานกับหนวยงานทหารและตํารวจในพ้ืนท่ี  ในการถวายความ
ปลอดภัยตามเสนทางเสด็จและบริเวณพ้ืนท่ีเสด็จในสวนท่ีเก่ียวของ

19) ประสานท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  จัดเตรียมขอมูลเรื่อง
สัญชาติแกผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

20) ประสานจัดเตรียมดานการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีและการดูแล
ประชาชนท่ีไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของใหเรียบรอย

21) ขอความอนุเคราะหจัดสถานท่ีพักคางแรมใหแกเจาหนาท่ีขับรถยนต
ของจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งจะเขาพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนตใน
ขบวนเสด็จฯ และจัดอาหารพรอมน้ําดื่ม  ใหตามความเหมาะสม

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสานอยาง
ใกลชิด (นางสุนทรี   อินตา รักษาการในตําแหน งผู อํ านวยการกลุมงานอํานวยการ  โทรศัพท
08-1883-9977 หรือนายธีรวุฒิ แกวฟอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  โทรศัพท 081-0206266)
ท้ังนี้  หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหา
โดยดวน ตอไป

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


