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เสด็จพระราชดําเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม ่และจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ระหว่างวนัที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

-------------------------------------- 
วันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
๐๗.๒๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  

 จากวังสระปทมุ ไปกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
๐๗.๕๐ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงกองบญัชาการกองทพัอากาศ 

- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศ จัดถวาย) ไปจังหวัดเชียงใหม่ 
๐๘.๕๐ น. - เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบนิ ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕  แมท่ัพภาคที่ ๓  
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑  และข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะทาง ๒ กิโลเมตร) 
๐๙.๐๐ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชมุมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
 -  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ 
 -  เสด็จเข้าเรือนรับรอง 
 - ทรงฉลองพระองค์ครุย 
 - ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 
 - เสด็จออกจากเรือนรับรอง 
 - เสด็จเข้าภายในหอประชุม 
 - ทรงประกอบพิธี “พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
   ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘”  
 - ภาคเช้า ช่วงที่ ๑ จํานวน ๒,๐๒๐ ราย และช่วงที่ ๒ จํานวน ๑,๖๘๔ ราย 
 - ภาคบ่าย ช่วงที่ ๑ จํานวน ๑,๕๘๔ ราย และช่วงที่ ๒ จํานวน ๑,๙๔๔ ราย 
  (กําหนดการ กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง) 
๑๔.๓๐ น. -  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 
๑๔.๔๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบนิ ๔๑ 

- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดถวาย) เสด็จฯ ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๕.๓๐ น. - เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลคิอปเตอรเ์รือนประทบัแรมปางตอง ตําบลหมอกจําแป่ 

 อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการถวาย
 ความปลอดภัยประจําพ้ืนที่ ผูบั้งคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ 
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตาม
 พระราชดําริ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
- เสด็จเข้าเรือนประทับแรมทีป่ระทับ 
- ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
- เสวยพระกระยาหารเย็น (เป็นการส่วนพระองค์) 
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๑๘.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดําริ 
 (ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร) 

๑๙.๑๐ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงศูนยบ์รกิารและพฒันาลุ่มน้าํปายตามพระราชดําร ิท่าโปง่แดง  
 อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการถวายความปลอดภัยประจําพ้ืนที่  
 รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ   
 ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ําปายตามพระราชดําริ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
- เสด็จเข้าพลบัพลาที่ประทับ 
- ทอดพระเนตรวีดิทัศน์“แผน่ดินนี้ที่พ่อให้” ใช้เวลา   นาที 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กราบบังคมทูลเชิญทรงประกอบพิธีเปิดการท่องเที่ยวใน 
 โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ทรงกดเลเซอร์เพื่อเปิดงาน”การท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัด
 แม่ฮ่องสอน” 
- ทอดพระเนตรการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม เรื่อง “พระก่อพระเกื้อหล้า ปกฟา้ 
  แม่ฮ่องสอน” ใช้เวลา     นาที 
- พระราชทานของที่ระลึกใหแ้ก่ผู้ให้การสนบัสนุนการจัดงานจํานวน ๑๕ ราย 

๒๐.๑๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปเรือนประทับแรมปางตอง 
๒๐.๕๐ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงเรือนประทบัแรมปางตอง 

- เสด็จขึ้นเรือนประทับแรมปางตอง 
- ประทับแรม ณ เรือนประทบัแรมปางตอง 

 
วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
๐๘.๒๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปโรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯ (ระยะทาง ๗๐๐ เมตร) 
๐๘.๓๐ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการตามพระราชดาํริ  

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการถวายความปลอดภัยประจําพ้ืนที่  
รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
แม่ฮ่องสอนเขต ๑ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

- พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรยีนชาย-หญิง ๒ คน 
- พระราชทานพันธ์ุไม้ และผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน 
- เสด็จเข้าอาคารห้องสมุด 
- ผู้อํานวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯ กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน 
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT  

-  ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ๑ ชุด 
- เสด็จออกจากห้องสมุด ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน 
- เสด็จไปศาลาปฏิบัติธรรม “สุกิจปัญญา” 
- ทอดพระเนตร กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ฐานการ
เรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

- เสด็จออกจากศาลาปฏิบัติธรรม “สุกิจปัญญา” 
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- ทรงเยี่ยมราษฎร 
- งานอนามัย กราบบังคมทูลรายงาน การจัดกิจกรรมด้านสขุภาพอนามัย 
- ทรงปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ จํานวน ๗๒ ตัว 

๐๙.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปเรือนประทับแรมปางตอง  
๐๙.๓๕ น. - รถยนต์พระที่นั่งที่นั่ง  ถึงเรือนประทับแรมปางตอง 

- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๐.๓๐ น. - เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลคิอปเตอรช์ั่วคราวศนูย์การเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน

 บา้นจอปร่าคี หมู่ที่ ๙ ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการถวายความปลอดภัยประจําพ้ืนที่  
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ 
ข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

- ทรงพระดําเนินไปบริเวณสนามหน้าอาคารเรียน 
- พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง ๒ คน 
- พระราชทานพันธ์ุไม้ผลและผา้ห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการศกึษา เฝ้า ฯ รับเสด็จ 
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของโรงเรียนและโครงการ 
ตามพระราชดําริ 

- ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ กราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการผลิตถั่วเมล็ดแห้ง  
ไม้ผล และการดําเนินงานตามพระกระแสรบัสั่ง 

- วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน กราบบังคมทลูรายงานการจัดหาแหล่งน้ําสําหรับโรงเรียน 
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กราบบังคมทูลรายงาน การใช้พ้ืนที่ 
-  ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 
-  ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสาธารณสุขจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสํานกังานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งตัวคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้า ฯ 

- ทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน (คณะทันตแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล จัด) 
- เสด็จขึ้นอาคารห้องสมุด ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลกึ 
- ทอดพระเนตรห้องพยาบาล และห้องสมุด  
- เสด็จไปอาคารเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษา
และผลิตภัณฑชุ์มชน 

- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ 
- ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรยีนการสอนเด็กปฐมวัย   
- เสด็จไปทอดพระเนตรโรงอาหาร-ห้องครัว กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 

๑๑.๓๐ น. - เสด็จเข้าอาคารเด็กก่อนวัยเรียน 
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จัดถวาย) 

๑๒.๓๐ น. - เสด็จออกจากอาคารเด็กก่อนวัยเรียน 
- ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะครูและนักเรียน หน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน รวม ๓ ชุด 



๔ 
 

- ทรงเยี่ยมราษฎร 
๑๒.๔๕ น. - ทรงพระดําเนิน ไปสนามเฮลคิอปเตอร์ช่ัวคราว 

- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ 
๑๓.๐๐ น. - เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึง สนามเฮลคิอปเตอรช์ั่วคราวศนูย์การเรียนตาํรวจตระเวน

 ชายแดนบา้นโกแประ หมูท่ี่ ๙ ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการถวายความปลอดภัยประจําพ้ืนที่  
 รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ
ข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

- ทรงพระดําเนินไปบริเวณลานหน้าอาคารเรียน 
- พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง ๒ คน 
- พระราชทานพันธ์ุไม้ผลและผา้ห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการศกึษา เฝ้า ฯ รับเสด็จ 
- เสด็จเข้าอาคารเรียน  ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของโรงเรียนและโครงการตาม
พระราชดําริ 

- วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน กราบบังคมทลูรายงานการจัดหาแหล่งน้ําสําหรับโรงเรียน 
- เสด็จไปทอดพระเนตรห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ 
- เสด็จไปอาคารเรียน ๒ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียน
อาคารห้องสมุด ทอดพระเนตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และห้องสมุด 

- ทรงพระดําเนินลงทางบันได ไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน โรงอาหาร-ห้องครัว และหอพักนักเรียนบ้านไกล 

- ทรงพระดําเนินขึ้นทางบันได  
- ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จํานวน ๑ ชุด 
- เสด็จไปทอดพระเนตรห้องพยาบาล 
-  ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 
-  ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสาธารณสุขจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสํานกังานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งตัวคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้า ฯ 

- ทรงเยี่ยมราษฎร 
- ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน จํานวน ๑ ชุด 

๑๔.๐๐ น. - เสด็จไปสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราวฯ 
- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ 

๑๔.๓๐ น. - เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านโตแฮ หมูท่ี่ ๕ ตําบลแมส่ามแลบ 
 อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อํานวยการถวายความปลอดภัยประจําพ้ืนที่ รองผู้บังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดถวาย) เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านโตแฮ (ระยะทาง ๖๐๐ เมตร) 
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๑๔.๔๐ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงศูนยก์ารเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่สามแลบ  
 อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
- เสด็จขึ้นบริเวณระเบียงอาคารเรียน 
- พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผูแ้ทนนักเรยีนชาย-หญิง ๒ คน  
- พระราชทานพันธ์ุไม้ผลและผา้ห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการศกึษา เฝ้า ฯ รับเสด็จ 
- ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของโรงเรียนและโครงการตาม
พระราชดําริ 

- วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน กราบบังคมทลูรายงานการจัดหาแหล่งน้ําสําหรับโรงเรียน 
- เสด็จเข้าภายในห้องเรียน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดทีร่ะลึก 
- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ 
- ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- เสด็จลงจากอาคารเรียน ไปอาคารห้องสมุด ทอดพระเนตรห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การ
สาธิตการเรียนการสอน และห้องสมุด 

- เสด็จไปทอดพระเนตร ห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 
- เสด็จไปโรงอาหาร ทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน การแปรรูป ถนอมอาหาร 
และห้องครัว  

- เสด็จไปทอดพระเนตรห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรยีน และโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน  

-  ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน 
-  ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสาธารณสุขจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสํานกังานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งตัวคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้า ฯ 

- ทรงเยี่ยมราษฎร 
- ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและนักเรียน และหน่วยแพทย์พระราชทาน รวม ๒ ชุด 

๑๕.๔๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราวบ้านโตแฮ 
- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

๑๖.๔๕ น. - เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบนิ ๔๑ 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปสํานักงานชลประทานที่ ๑  

๑๖.๕๕ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงสํานกังานชลประทานที่ ๑ จังหวดัเชียงใหม ่
- ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
-  เสด็จขึ้น เรือนรับรองที่ประทับ 
-  ประทับพักพระอิริยาบถ 

๑๗.๓๐ น. - เสด็จลง ณ บรเิวณสระน้ําเรอืนรับรองที่ประทับ 
- เสวยพระกระยาหารค่ํา (กรมชลประทาน จัดถวาย) 
-  ตามพระราชอัธยาศัย 

๑๙.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปบ้านสัมมากร ตําบลฟ้าฮา่ม (ระยะทาง     กิโลเมตร) 
๑๙.๔๐ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงหมูบ่า้นสัมมากร ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
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- ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
- ประทับแรม ณ หมู่บ้านสัมมากร 

 
วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
๐๙.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 (ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร) 
๐๙.๑๕ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

- เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะกรรมการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
- ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ   
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

- เสด็จขึ้น ๒ ด้วยบันได  
- เข้าห้องประชุม 
- ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๙ 
- พระราชทานเข็มทองคํา โล่ เข็มที่ระลึก แก่คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ และเจ้าหน้าที่  
 จํานวน ๕๘ ราย 
- ทรงรับการทลูเกล้าฯสมทบทุนมูลนิธิฯ จํานวน ๓ ราย 
- เสด็จออกจากห้องประชุม 
- ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม และเจ้าหน้าที่โครงการ จํานวน ๒ ชุด 
- เสด็จเข้าห้องรับรอง 
- ประทับพักพระอิริยาบถ 

๑๑.๐๐ น. - เสวยพระกระยาหารกลางวัน (มูลนิธิขาเทียมฯ จัดถวาย) 
๑๒.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปกองบิน ๔๑ 
๑๒.๑๐ น. - รถยนต์พระที่นั่ง ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 

- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง (กองบัญชาการกองทัพอากาศ จัดถวาย) เสด็จ ฯ กลับ กรุงเทพมหานคร 
๑๓.๓๐ น. -  เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบญัชาการกองทพัอากาศ  

-  ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดถวาย) เสด็จ ฯ ไปจังหวัดสระบุรี  
-------------------------------------------------- 
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ่
ที่           /2559 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ลงวันที่        มกราคม  2559 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. มณฑลทหารบกที่ 33 1) ดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย  
พ.ศ.  ๒๕57 

  2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัย  และส่งให ้
กรมราชองครักษ์ทราบ 

  3) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ทัง้นี้จังหวัดได้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนไปประจําแต่ละที่หมายก่อนการเสด็จ  
3  ช่ัวโมง  เพือ่ประสานงานและประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
ก่อนการเสด็จ ตามท่ีหมายเสด็จทุกที่หมาย 

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
และตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
33 

1) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดทุกที่หมาย 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งขบวนรถยนต์พระที่นั่ง  พร้อม
จัดเตรียมด้านการถวายความปลอดภัยทุกที่หมายโดยประสานงาน
กับมณฑลทหารบกที่ 33 ตํารวจภูธรภาค  5 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) ประสานจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก  ตามที่มณฑลทหารบกที่  33 กําหนด 

  3) ให้การสนับสนนุในการจัดเตรียมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบประตู  
นําไปติดต้ัง  ณ  ที่หมายซึ่งมณฑลทหารบกที่  33  กําหนด 

3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดรถตํารวจนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย 
  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่  33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

จัดทําแผนถวายความปลอดภัย  
  3) ประสานจัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก   

ทุกที่หมาย 
  4) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวง  นําขบวนเสด็จ 

ทุกที่หมายและจัดเจ้าหน้าที่ประจําทางร่วมทางแยกเพื่อถวายความ
ปลอดภัย  ตามเส้นทางเสด็จทุกที่หมาย  และจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ร่วมการซักซ้อมขบวนเสด็จทกุที่หมาย  

  5) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จในแต่ละ 
ที่หมาย  โดยประสานกับเจ้าของสถานที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  6) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้าฯ รถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย 
  7) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน 
  8) กําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสํารองในการเสด็จฯ แต่ละที่หมาย 

 

/9) จัดระเบียบ ... 

๒๐๐ 

๑๙ 
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  9) จัดระเบียบของกลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จทุกที่หมาย  

ให้เรียบร้อย 
  10) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงประจําห้องสรง  ณ  หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  มลูนิธิขาเทียมฯ  และทุกทีห่มาย 
4. สถานีตํารวจทางหลวง 4  

กองกํากับการ 5 
1) จัดเตรียมรถตํารวจทางหลวงนํารถยนต์ในขบวนเสด็จ  พร้อมในวันที่ 

25  มกราคม  2559  เวลา  08.00  น.  ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

  2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะส่วนล่วงหน้า  จํานวน  1  คัน   
ทุกที่หมาย  โดยให้พร้อม ในวันที่  24  มกราคม  2559  เวลา  
10.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  3) ขอความอนุเคราะห์จัดรถยนต์ทางหลวง  จํานวน  1  คัน  นําคณะ
คุณข้าหลวง  ในวันที่  25  มกราคม  2559  พร้อมเวลา   
08.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  สําหรับที่หมาย
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

  4) พิจารณาทําการซักซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งตามเส้นทางเสด็จจริง
ไปยังทุกที่หมาย  โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

5. กลุ่มงานจราจร  
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดรถตํารวจจราจรนํารถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ   
โดยขอให้พร้อมกัน ในวันที ่ 25  มกราคม  2559  พร้อมเวลา   
08.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก   
ในการรักษาความปลอดภัย  ในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่  25 - 
27  มกราคม  2559   

  3) ร่วมทําการซักซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งตามเส้นทางเสด็จจริงไปยัง 
ทุกที่หมาย โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานกังาน
จังหวัดเชียงใหม่ 

6. กองกํากับการ 3  
กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหว 
กลุ่มพลังมวลชนโดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนง  ในการ 
ไปทําข่าวและควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน ทุกที่หมายในพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชน และ
แจกปลอกแขน  ให้เรียบร้อย 

  3) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด  พร้อมจัดทํา
บัญชีไว้ให้เรียบร้อย 

 

/4) ติดต่อขอ  ... 
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  4) ติดต่อขอรับประวัติของช่างภาพในแต่ละที่หมายให้เรียบร้อย 
7. กองบิน 41 1) จัดสถานที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง  พร้อมจดัการถวายรักษาความ

ปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) จัดเตรียมห้องรับรองที่ประทับ  ทําความสะอาด  ตกแต่ง  และ
อํานวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่โรงแรมดิเอ็มเพรสและ 
เทศบาลนครเชียงใหม่  ที่เขา้ไปตกแต่งสถานที่ 

  3) จัดเตรียมห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  เพื่อเตรียม
เป็นสถานที่นั่งพักรอของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รบั-ส่งเสด็จ  
พร้อมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ําด่ืมบริการ  ในวันที ่ 25 - 26  และ 
27  มกราคม  2559  ตามแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดทําความสะอาด  ตกแต่ง  อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  
41  ให้เรียบรอ้ยสวยงาม 

  5) จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จร่วมกับจังหวัดเชียงใหม ่
  6) อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ที่จะเข้าไปติดต้ังพระฉายาลักษณ์ ณ อาคารท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 

  7) จัดเตรียมสถานที่จอด ฮ. พระที่นั่งและ ฮ.ในขบวนเสด็จ ในวันที่  
25 - 26  มกราคม  2559  พร้อมทั้ง  อํานวยความสะดวกให้กับ
ข้าราชการที่ไปรับ-ส่งเสด็จ 

  8) จัดเตรียมรถยนต์บรรทุก  จํานวน  2  คัน  พร้อมกําลังพล  10  
นาย  เพื่อขนพระสัมภาระและสัมภาระ  ดังนี้  
- ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 –  บ้านสมัมากร  ในวันที่  25  
มกราคม  2559  เวลา 09.00 น.  

- บ้านสัมมากร – ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  ในวันที ่ 27  
มกราคม  2559  เวลา  09.00 น.  

  9) อํานวยความสะดวกให้แก่คณะส่วนล่วงหน้าที่จะเดินทางมาในวันที่ 
24  มกราคม 2559  โดยจัดรถยนต์ตู้รับ-ส่งคณะนักบินและลูกเรือ
ตามท่ีมีการร้องขอ 

8. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และในพื้นที่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

  2) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่
กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในกรณีต้องนํารถยนต์พระที่นั่ง 
เข้าออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 

  3) จัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
 

/4) อํานวยความ ... 
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  4) อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังและ 

ผู้ตามเสด็จฯ ตามความเหมาะสม 
9. บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) สถานีเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม (กรณี 

เสด็จฯ โดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  2) จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะ 

ผู้ตามเสด็จฯ ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  3) จัดเตรียมความพร้อมของรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง

เสด็จฯ (กรณใีช้รถบันไดของบริษัท การบินไทย จํากัด)  
  4) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จฯ    

ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
10. คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล หอ้งประทับ ห้องฉุกเฉิน และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ให้พร้อม 24 ช่ัวโมง ต้ังแต่วันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหม่เป็นต้นไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่  

  2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการ 
จัดซ้อมแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางเสด็จฯ ทุกที่หมาย  
ให้เรียบร้อย 

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า  พร้อมจัดเครื่องไฟฟ้าสํารอง  
ในพื้นที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับเจ้าของสถานที่  ดังนี้ 
1)  พ้ืนที่อําเภอเมืองเชียงใหม่  ได้แก่  หอประชุมมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่,  สํานักชลประทานที่  1,  บ้านสัมมากร  และ 
ที่หมายอื่น ๆ 

2)  พ้ืนที่อําเภอแม่ริม  ได้แก่ มูลนิธิขาเทียมฯ 
  2) ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ที่

เสด็จทุกแห่ง  (กรณีมีทีห่มายเพิ่มเติม) 
  3) ให้หัวหน้าชุดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานตัวประจํา ณ  กอร.ถปภ. 

แต่ละที่หมายก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง  เพื่อประชุมและประสานการ
ปฏิบัติงานต่อไป  โดยส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไปยัง
จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่  21  มกราคม  2559 

12. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด
เชียงใหม่บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

1) ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร ในการรับเสด็จ  ดังนี้ 
(1) ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย  ณ  ห้องพัก-

รับรองราชองครักษ์  จํานวน  1  เลขหมาย  และห้องพักรับรอง
คุณข้าหลวง  จํานวน  1  เลขหมาย  ในวันที่  25 - 27  
มกราคม  2559  โดยขอใหเ้ปิดใช้ต้ังแต่วันที่  25  มกราคม  
2559  ต้ังแต่เวลา  06.00  น.  เป็นต้นไป 

 
/(2) ติดต้ังโทรศัพท์ ... 
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   (2) ติดต้ังโทรศัพท์  โทรสาร  จํานวน  2  เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ. 

สํานักชลประทานที่  1  ในวนัที่  26  มกราคม  2559   
โดยขอให้เปิดใช้ต้ังแต่เวลา  14.00  น.  เป็นต้นไป 

(3) ติดต้ังโทรศัพท์/โทรสาร จํานวน  2  เลขหมาย  ณ  ห้องรับรอง 
ที่ประทับ  บ้านสัมมากร  จํานวน  1  เลขหมาย  ณ กอร.ถปภ. 
บ้านสัมมากร  จํานวน  1  เลขหมาย  ในวันที่  26 - 27  
มกราคม  2559  ขอเปิดใช้ต้ังแต่วันที่  26  มกราคม  2559  
ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 

(4) ติดต้ังโทรศัพท/์โทรสาร จํานวน  1  เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
หอประชมุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  25  มกราคม  
2559  ขอเปดิใช้ต้ังแต่เวลา  06.00  น.  เป็นต้นไป 

(5) ติดต้ังโทรศัพท/์โทรสาร จํานวน  1  เลขหมาย  ณ  กอร.ถปภ.
มูลนิธิขาเทียมฯ  ในวันที่  27  มกราคม  2559  ขอเปดิใช้
ต้ังแต่เวลา  06.00  น.  เป็นต้นไป 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการติดต้ัง
และการใช้บรกิารตามข้อ  (1) – (5)  โดยขอเปิดทางไกลภายใน 
ประเทศ 

13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

- ประสานการติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร กับบริษัท ทีโอท ีจํากัด 
(มหาชน)  ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม  2559 ทกุที่หมาย 
แล้วรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ    

14. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์  
พยาบาล  ติดตามขบวนเสด็จทุกพ้ืนที่ในจังหวัดและพักค้างแรม   
ณ  ที่ต้ัง  โดยให้พร้อมในวันที่  25  มกราคม  2559  เวลา  
08.00  น.   ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  2) จัดเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเวชภัณฑ์ไปประจํา  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  มลูนิธิขาเทียมฯ  และทุกทีห่มาย 

  3) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อตรวจ
อุณหภูมิประชาชน และผู้ไปรว่มรับเสด็จในพิธีฯ  ในวันที่  25 - 27  
มกราคม  2559  ตามที่มณฑลทหารบกที ่33 กําหนดในแผน 
ถวายความปลอดภัย 

15. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่งประดับธงชาติ  ธงพระปรมาภิไธย  (รปภ.)  และธงประจํา
พระองค์  พร้อมระบายผ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  บริเวณรอบอาคารศูนย์ควบคุม
การบินเชียงใหม่  บริเวณลานจอดรถยนต์  ให้เรียบร้อยก่อนวันที่  
19  มกราคม  2559  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 
/2) ทําความสะอาด  ... 
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  2) ทําความสะอาดเส้นทางเสด็จ  และจัดเก็บขยะในพื้นที่ความ

รับผิดชอบตามเส้นทางที่เสด็จ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น   
ถนนมหิดล,  ถนนเชียงใหม่-ลําพูน,  ถนนเจริญเมือง,  ถนนทุ่งโฮเต็ล, 
ถนนนิมมานเหมินท์  เป็นต้น  

  3) ประดับธงชาติ  ธงพระปรมาภิไธย  (ภปร.)   และธงพระนาม (สธ.)  
ในถนนสนามบนิเก่าและถนนนิมมานเหมินท ์

  4) ประดับธงชาติ และธงพระนาม  (สธ.)  บริเวณถนนภายในกองบิน  
41,  ถนนมหดิล, ถนนเชียงใหม-่ลําปาง (ช่วงแยกดอนจั่น- 
แยกหนองประทีป),  ถนนเจรญิเมือง, ถนนทุง่โฮเต็ลตลอดท้ังสาย,  
ถนนคันคลองชลประทาน,  ถนนบุญเรืองฤทธิ์  เป็นต้น  

  5) ระบายผ้าบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  
41  ในวันที่  24  มกราคม  2559  เวลา  09.00  น.   
โดยประสานงานกับกองบิน  41  และสํานกังานจังหวัดเชียงใหม ่

  6) จัดเจ้าหน้าที่เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  (ไฟราวข้ามถนน)  ถนนเจริญเมือง
ตลอดสาย  ในวันที่  25 - 27  มกราคม  2559  และจดัติดต้ัง/
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนทุ่งโฮเต็ลให้เรียบร้อยทุกดวง     

  7) ตัดหญ้า  ขุดลอกคูน้ํา  ตัดแต่งกิ่งไม้และจัดเก็บขยะ  ในบริเวณ
สวนสาธารณะรถไฟ โดยเฉพาะด้านที่ติดกับสาํนักงานชลประทานที่ 1  

  8) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  2  คนั  รถกู้ภัย  จาํนวน  1  คัน  และ
รถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  จํานวน  2  คนั  พร้อมอุปกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  สํานักงานชลประทานที่  1   
ในวันที่  26  มกราคม  2559  โดยขอใหพ้ร้อมกันในเวลา  
14.00  น.  โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประจํา   
ณ  กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ  เวลา  14.30  น.  เพื่อประสานงาน   

  9) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คนั  และรถกู้ภัย  จํานวน  1  คัน  
พร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  25  มกราคม  2559  โดยขอให้
พร้อมกันในเวลา  06.00  น.  โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและ
ประจํา ณ  กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ  เวลา 06.30 น. เพื่อประสานงาน 

  10) สนับสนุนเทศบาลตําบลฟ้าฮ่ามโดยจัดรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  
จํานวน  2  คนั  และรถสุขาเคลื่อนที่  จํานวน  1  คัน  พร้อม
อุปกรณ์และเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  บ้านสัมมากร  ตําบล
ฟ้าฮ่าม  ในวันที่  26-27  มกราคม  2559  โดยขอให้พร้อมกัน 
ในวันที่  26  มกราคม  2559  เวลา  09.00  น.  โดยให ้
หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประจํา  ณ  กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ  เวลา 
14.30  น.  เพื่อประสานงาน   

 

/11) ทําความสะอาด  ... 
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  11) ทําความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของป้ายประชาสัมพันธ์ 

ต่าง ๆ ในเส้นทางเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   
บ้านสัมมากร  และไปยังสํานักชลประทานที่  1  และทําความ
สะอาด ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ําปิงฝั่งตรงข้าม 
ที่ประทับรับรอง บ้านสัมมากร  ตําบลฟ้าฮ่าม  อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 

  12) จัดเตรียมเรือลาดตระเวนบริเวณแม่น้ําปิง  จํานวน  2  ลาํ   
ในระหว่างวันที่  26-27  มกราคม  2559  โดยประสานการ
ปฏิบัติกับมณฑลทหารบกที ่ 33 

16. สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทําข่าวให้เป็นไป 
ด้วยความเหมาะสมเรียบร้อยทุกที่หมายทีม่ีการนําเสนอข่าว   

  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนในการทําข่าวและ 
การแต่งกายของสื่อมวลชนทุกที่หมาย 

17. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ่ - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ประจําห้องสรง 
ในห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในระหว่างวันที่ 25-
27 มกราคม 2559 โดยพิจารณาเสริมดอกไม้ให้สดใหมอ่ยู่เสมอ  
โดยประสานงานกับกองบิน 41 

18. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1) จัดเวรเจ้าหน้าที่ จํานวนผลัดละ 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไป
ประจํา กอร.ถปภ. บ้านสัมมากร  ต้ังแต่วันที่  26 - 27  มกราคม 
2559  (2  วัน)  เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. ในวันที่ 26 มกราคม 2559  
เวลา  14.30  น.  เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก 
ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหส้่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่  21  มกราคม  
2559 

  2) จัดเวรเจ้าหน้าที่  จํานวน  1  คน  พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา 
กอร.ถปภ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที ่ 25  มกราคม 
2559  เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไป
รายงานตัว  ณ  กอร.ถปภ.  เวลา  06.30  น. เพื่อประชุมซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหส้่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหจ้ังหวัดเชียงใหม่  ภายใน
วันที่  21  มกราคม  2559 

  3) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ยกเว้น
เทศบาลนครเชียงใหม่) จัดติดต้ังธงชาติและธงพระนาม (สธ.) บริเวณ
ถนนที่รับผิดชอบซึ่งกําหนดใช้เป็นเส้นทางเสด็จ เช่น ถนนสมโภช-
เชียงใหม่  700  ปี,  ถนนเลยีบคลองชลประทาน  ถนนเชียงใหม่ – 
ลําพูน หรือถนนในชุมชน โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่  25  
มกราคม  2559 

/19. องค์การบริหาร ... 
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19. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) จัดทําป้ายไวนิลรับเสด็จขนาดใหญ่  ติดต้ัง  ณ  อาคารผู้โดยสาร 

ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  (ด้านนอกฝั่งด้านลานบิน)   
โดยขอให้ประสานการติดต้ังกับกองบิน  41  โดยขอให้ดําเนินการ
ติดต้ังให้แล้วเสร็จภายในวันที่  24  มกราคม  2559 

  2) ให้การสนับสนนุหน่วยงานในการปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดเตรียมการ 
รับเสด็จ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

20. สํานักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาค  สาขาเชียงใหม่ 

1) จัดระบบน้ําประปา  ณ  สํานักงานชลประทานที่  1   และ 
บ้านสัมมากร  โดยประสานงานกับเจ้าของสถานที่ให้เรียบร้อย 

  2) สํารองน้ําสําหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  ณ สํานักงานชลประทาน
ที่ 1  และหมูบ้่านสัมมนากร  ให้เพียงพอ และจัดระบบแรงดัน
น้ําประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณีพิเศษ  ในระหว่างห้วงเวลาที่มี
การเสด็จ 

21. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2   1) ทําความสะอาดเส้นทางเสด็จในเขตทางหลวง  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  
ตัดหญ้า  ทําความสะอาด  และตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทาง 
ในเขตทางหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   ได้แก่  ถนนมหิดล   
ถนนเชียงใหม่-พร้าว  ถนนเชียงใหม่-ลําปาง  ถนนเจริญเมือง  เป็นต้น 
โดยดําเนินการให้เรียบร้อย  ก่อนวันที่  25  มกราคม  2559 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรและป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่ชํารุดตามถนนในเขต
ทางหลวง  ตามเส้นทางเสด็จ 

22. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่   1) ทําความสะอาดเส้นทางเสด็จในเขตทางหลวงชนบท ซ่อมแซมถนน 
ที่ทรุดตํ่าชํารุด  ตัดหญ้า  และตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทาง 
ในเขตทางหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ถนนสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี เป็นต้น  โดยดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่  25  
มกราคม  2559 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรและป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่ชํารุดตามถนนในเขต
ทางหลวงชนบท  ตามเส้นทางเสด็จ 

23. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร  ไปประดิษฐาน  ณ  หอประชุม-
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นพระประธานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ  โดยผู้อัญเชิญแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว   
สวมหมวก  สวมถุงมือ  และอญัเชิญกลับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ 

  2) ประสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี  
พร้อมทั้งจัดรถยนต์รับ-ส่งพระสงฆ์ให้เรียบรอ้ย 

24. สํานักงานชลประทานที่ 1 1) จัดเตรียมและทําความสะอาดอาคารรับรองที่ประทับ ณ  สํานักงาน
ชลประทานที่  1  ให้เรียบร้อย  สวยงาม 

  2) จัดเตรียมห้องที่พักรับรอง  สาํหรับคณะผู้ตามเสด็จ  ให้เรยีบร้อย
เพียงพอตามที่มีการประสาน  

 

/3) จัดรถยนตตู้์  ... 
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  3) จัดรถยนต์ตู้ปรับอากาศ  จํานวน  6  คัน  สาํหรับรับคณะ 

ส่วนล่วงหน้า  โดยให้พร้อมในวันที่  24  มกราคม  2559  เวลา  
09.00  น.  ณ  สํานักงานชลประทานที่  1  จนถึงวันที่  27  
มกราคม  2559 

  4) จัดห้องพักให้กับแพทย์  และพยาบาล  ที่ตามขบวนเสด็จ  จํานวน  
2 ห้อง  ในระหว่างวันที่  25 - 27  มกราคม  2559  (นอนพัก
ค้างคืน) 

  5) จัดสถานที่ต้ัง กอร.ถปภ.ร่วม  พร้อมเปิดใชง้านในวันที่  26 
มกราคม  2559  เวลา  14.00  น.  

  6) จัดอาหารเลี้ยงรับรอง  แพทย์  พยาบาล  ทหาร  ตํารวจ  และ
พนักงานขับรถยนต์  ตามแต่จะเห็นสมควร  ในวันที่  25 - 27  
มกราคม  2559   

  7) จัดสถานที่จอดรถดับเพลิง  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  รถกู้ภัย  ให้กับ
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

  8) จัดสถานที่จอดรถไฟฟ้าสํารองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่  

  9) ตกแต่งและติดต้ังธงชาติและธงพระนาม (สธ.)  ณ  บริเวณสํานักงาน
ชลประทานที่ 1  เชียงใหม ่ ให้สมพระเกียรติ 

  10) ประสานจัดเตรียมการถวายพระกระยาหารเย็น ในวันที่  26  
มกราคม  2559  ให้เรียบรอ้ย 

25. เทศบาลตําบลฟ้าฮ่าม 1) ประดับธงชาติและธงพระนาม (สธ.)  บริเวณเส้นทางเสด็จไปยัง 
บ้านสัมมากร  

  2) ประสานผู้ดูแลบ้านพักฯ  ในการจัดเตรียมการรับเสด็จ   
ณ  บ้านสัมมากร 

  3) จัดเตรียมสถานที่ต้ังเต็นท์สําหรับเป็นสถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่ง
และพระที่นั่งสาํรอง และรถยนต์ในขบวน 

  4) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานที่โดยรอบบ้านพัก  พร้อมทั้ง
เส้นทางเสด็จ 

  5) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  2  คนั  และรถกู้ภัย  จํานวน  1  คัน  
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา  ณ  บ้านสัมมากร  ตําบล 
ฟ้าฮ่าม  ในวันที่  26 - 27  มกราคม  2559  พร้อมเวลา  
14.00  น.  และให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประจํา   
ณ  กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ  เวลา  14.30  น.  เพื่อประสานงาน 

 
 

 
/6) จัดเตรียมสถานที่  ... 
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  6) จัดเตรียมสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  

(กอร.ถปภ.) สว่นแยก  ณ  บ้านสัมมากร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ  จํานวน  1  คน  พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  ประจํา   
ณ  กอร.ถปภ.  โดยขอให้ไปรายงานในวันที่  26  มกราคม  2559  
เวลา  14.30  น.  เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับทหาร
และตํารวจ 

  7) จัดเตรียมสถานที่จอดรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่และรถสุขา  
(จังหวัดได้แจ้งเทศบาลนครเชียงใหม่จัดเตรียมมาประจํา) 

  8) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 
  9) จัดเตรียมอาหารกล่องและน้ําด่ืม  สําหรับเป็นอาหารของทหารและ

ตํารวจที่มารักษาความปลอดภัย  โดยส่งมอบอาหารกล่องให้กับ 
กอร.ถปภ. บ้านสัมมากร  โดยประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33  

  10) จัดสถานที่นอนให้กับคณะสว่นล่วงหน้า  กรมราชองครักษ์  จํานวน   
1  เต็นท์  (ที่นอนพร้อมอุปกรณ์)  จํานวน  8  คน  (ปิดด้วยผ้า 
หรือพลาสติกกรองแสงสีดํา (แสลม) รอบทกุด้าน) 

  11) จัดสถานที่นอนให้กับพนักงานขับรถยนต์ในขบวนเสด็จ  จาํนวน   
2  เต็นท์  (ที่นอนพร้อมอุปกรณ์)  จํานวน  12  คน  (ปิดด้วยผ้า 
หรือพลาสติกกรองแสงสีดํา (แสลม) รอบทกุด้าน) 

  12) จัดสถานที่นอนให้กับเจ้าหน้าที่ กอร.ถปภ.  (ทหาร/ตํารวจ)  
จํานวน  2  เต็นท์  (ที่นอนพร้อมอุปกรณ์)  จํานวน  10  คน   
(ปิดด้วยผ้าหรือพลาสติกกรองแสงสีดํา (แสลม)  รอบทุกด้าน) 

  13) พิจารณาติดต้ังโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระฉายาลักษณ์  บริเวณทางเข้า
บ้านสัมมากร  ให้สวยงาม 

26. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) จัดเตรียมทําความสะอาดและตกแต่งหอประชุมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  ให้เรียบร้อย 

  3) จัดเตรียมวงดุริยางค์รับ-ส่งเสด็จ  และซ้อมการบรรเลง 
เพลงสรรเสริญพระบารมีให้เรียบร้อย  โดยให้พร้อมเวลา   
08.00  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 
 
 

/4) จัดระเบียบการ ... 
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  4) จัดระเบียบการเข้านั่งของบัณฑิต (จะต้องนําบัณฑิตเข้านั่งก่อนเวลา

เสด็จ  30  นาที)  และขอให้มีอาจารย์ประจําแต่ละจุดด้วย,   
การจัดพิธีซักซอ้มการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร,  การจัด
สถานที่ฉายพระรูป, การจัดตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร, การจัดสถานทีส่ําหรับผู้ไปร่วมพิธี, การจัดการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย,  การจัดเตรียมของที่ระลึกที่จะถวาย,  
การจัด เตรียมคํากราบบังคมทูลถวายรายงาน,  การจัดเตรียม 
เครื่องนมัสการบูชา  และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้เรียบร้อย
ก่อนเสด็จ  2  ช่ัวโมง 

  5) ตรวจสอบการแต่งกายของบัณฑิตให้เรียบรอ้ย  รวมถึง   
การคาดกระบี่  ถุงมือ  ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 

  6) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคมุ 
เครื่องเสียง  ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  7) จัดวัสดุอุปกรณ์  โต๊ะ  และเก้าอ้ี  ในการจดัพิธี  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เรียบร้อย  ตามท่ีได้รับการขอรับการ
สนับสนุน 

  8) ติดต้ังเต็นท์พร้อมระบายผ้า  จํานวน  3-4  หลัง  สําหรับใช้เป็น
สถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ  ณ  บริเวณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  9) จัดทําบัตรแสดงตนเจ้าหน้าที่แต่ละจุดให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง  จัดส่ง
ตัวอย่างให้ กอร.ถปภ. 

  10) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและน้ําประปา  ภายในหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เรียบร้อย  ก่อนการเสด็จ  1  วัน 

  11) การระบายผ้าบริเวณที่ประทับ  ขอให้งดการใช้เข็มหมุดในการ 
เย็บร้อย 

  12) จัดเจ้าหน้าที่ประจําหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกวัน ๆ ละ   
1-2  คน  เพื่อทําหน้าที่ประสานงานในการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ และจัดสถานที่  การดูแลสถานที่  การทําความ
สะอาดสถานที่  รวมถึง  อํานวยความสะดวกการเข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและหมายเลข
โทรศัพท์มือถือติดต่อได้ตลอดเวลาให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบภายใน
วันที่  21  มกราคม  2559   

  13) จัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่และบริเวณวงเวียนหน้าเรือนรับรองที่ประทับ ให้เรียบร้อย 

 

 
/14) จัดซ่อมแซม  ... 
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  14) จัดซ่อมแซมและจัดระบบน้ําประปาบริเวณห้องประทับรับรองและ

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เรียบรอ้ย 
  15) จัดเตรียมห้องประทับรับรอง  ห้องสรง  (พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้)

และปูพรมลาดพระบาทจากเรือนรับรองไปยังหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เรยีบร้อย 

  16) จัดเตรียมห้องประทับรับรองภายในหอประชุมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  พรอ้มอุปกรณ์  ไฟฟ้า  แสงสว่าง  เครื่องปรับอากาศ  
น้ําประปา  และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล  ใหเ้รียบร้อย (งดผลิตภัณฑ์
ปรับอากาศและดอกไม้ที่มีกลิน่ฉุน) 

  17) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  2  ในการติดต้ัง
เครื่องไฟฟ้าสํารอง  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (จังหวัด
ได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  2  ทราบแล้ว)    

  18) จัดเตรียมห้องน้ําห้องสุขา  บริการผู้ไปร่วมงานให้เรียบร้อย 
  19) จัดเตรียมห้องสําหรับเป็นที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความ

ปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  ส่วนแยก และห้องพยาบาล  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมบริการเครื่องดื่มและอาหาร 
ตามสมควร  โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33  และ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  20) จัดเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ
ไฟฟ้าภายในหอประชุมฯ  ประจํา กอร.ถปภ.ส่วนแยกมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  ในวนัที่  25  มกราคม  2559  ต้ังแต่เวลา 07.00 น.  
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหากรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

  21) ประสานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการ 
จัดแพทย์  พยาบาล  พร้อมเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การแพทย์   
ไปประจํา  ณ  ห้องพยาบาล  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ในวันที่  25  มกราคม  2559 

  22) จัดบริการน้ําด่ืม  เครื่องดื่ม  บริการแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ 
รับเสด็จ  ตามความเหมาะสม  รวมทั้ง  เจา้หน้าที่ประจํา 
ห้อง กอร.ถปภ.ส่วนแยก 

  23) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการข้าราชการชั้นผู้ใหญท่ี่ไปเฝ้าฯ 
รับ-ส่งเสด็จ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  24) จัดเตรียมอาหารกลางวัน (อาหารกล่องและน้ําด่ืม)  ให้กับเจ้าหน้าที ่ 
ประกอบด้วยพนักงานขับรถยนต์ในขบวนและตํารวจทางหลวง 
จํานวน  80  กล่อง และเจ้าหน้าที่ประจํา  กอร.ถปภ. จํานวน  
200  กล่อง 

 

/25) จัดรถยนต์บัส ... 
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  25) จัดรถยนต์บัส  จํานวน  1  คนั  เพื่อใช้รับคณะทหารมหาดเล็ก   

ในวันที่  25  มกราคม  2559  โดยประสานรายละเอียดกับ 
หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

  26) การจัดต้ังถังขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอให้เป็นลักษณะ 
ถุงใส่ขยะแบบใส 

  27) ประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในการ
อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรและนิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี  
(จังหวัดได้แจ้งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทราบแล้ว) 

  28) จัดที่นั่งในตําแหน่งเฝ้าฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  อธิบดี 
ผู้พิพากษาภาค  5  แม่ทัพภาคที่  3  และผู้บัญชาการตํารวจภูธร
ภาค  5  ในพธีิพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ในวันที ่ 25  มกราคม  
2559 

  29) จัดเตรียมสถานที่จอดรถดับเพลิงและรถกู้ภัยของเทศบาลนคร-
เชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

27. มูลนิธิขาเทียมฯ 1) จัดเตรียมสถานที่  การตกแต่งสถานที่  จัดสถานที่ประชุม  พร้อม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   

  2) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  
สําหรับทูลเกลา้ฯ ถวาย   

  3) จัดเตรียมสถานที่ต้ังรถไฟฟ้าสํารองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
แม่ริมและรถดบัเพลิงจากองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่

  4) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอในการตรวจสอบและป้องกัน
ไฟฟ้าขัดข้อง  พร้อมทั้งจัดรถไฟฟ้าสํารอง  ณ  มลูนิธิขาเทยีมฯ  
(จังหวัดได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1  ภาคเหนือ  (จังหวัด
เชียงใหม่)  ทราบแล้ว) 

  5) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  
ณ  มลูนิธิขาเทยีม  และจัดเจา้หน้าที่  จํานวน  1  คน  พรอ้ม
เครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา  เพื่อประสานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตามแต่จะเห็นสมควร 

  6) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และระเบียบ
วาระการประชุม  พร้อมห้องประชุม  เครื่องเสียงและอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องในการประชุม  ให้เรียบร้อย 

  7) จัดสถานที่จอดรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ 
  8) จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ กรณจีะเสด็จฯ ทอดพระเนตร  

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่บรรยายและตอบข้อซักถาม 
 
 

/9) จัดเตรียมอาหาร ... 
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  9) จัดเตรียมอาหารเสวยฯ  โต๊ะเสวยฯ  และรายการอาหาร  พร้อมทั้ง

อาหารสําหรบัผู้ตามเสด็จ  ณ  มลูนิธิขาเทียม  พร้อมทั้ง  จัดเตรียม 
ผู้ที่จะร่วมเสวยฯ ให้เรียบร้อย 

  10) ประสานกับองค์การบริหารสว่นตําบลดอนแก้ว  ในการจดัเตรียม
อาหารกล่อง  จํานวน  260  กล่อง  สําหรบัมอบให้กับทหาร  
ตํารวจ  และเจ้าหน้าที่  ที่เดินทางมาปฏิบัติรักษาความปลอดภัย   
โดยมอบให้กับ กอร.ถปภ. มลูนิธิขาเทียมฯ  ในเวลา  11.30  น. 

  11) จัดอาหารกล่อง  จํานวน  50  กล่อง  สําหรับมอบให้กับพนักงาน 
ขับรถยนต์ในขบวนเสด็จ  โดยมอบให้กับเจา้หน้าที่ผู้ควบคุมขบวน  
ในเวลา  11.30  น. 

  12) การระบายผ้าบริเวณที่ประทบั ขอให้งดการใช้เข็มหมุดในการเย็บร้อย 
28. อําเภอแม่ริม 1) ประสานเตรียมการรับเสด็จ  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ   
  2) จัดปลัดอําเภอ  จํานวน  1  คน  พร้อมเครือ่งมือสื่อสาร  ไปประจํา  

ณ  มลูนิธิขาเทยีมฯ  ในวันที ่ 27  มกราคม  2559  พร้อมเวลา  
07.00  น.  เพื่อประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เข้าไป 
จัดเตรียมการรับเสด็จ     

  3) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประดับธงชาติ  ธงประจํา
พระองค์ สธ.  บริเวณเส้นทางเสด็จ  พร้อมทั้ง  ดูแลและทําความ
สะอาดถนน  ล้างถนนหน้าสํานักงานมูลนิธิขาเทียมฯ  และตัดแต่ง 
ก่ิงไม้สองข้างทาง  ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จไปยังมูลนิธิขาเทียมฯ   
ให้เรียบร้อย 

  4) ประสานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  จัดรถดับเพลงิ  
จํานวน  2  คนั  รถกู้ภัย  จาํนวน  1  คัน  ไปประจํา  ณ  มลูนิธิ 
ขาเทียมฯ  ในวันที่ 27 มกราคม 2559 พร้อมเวลา 06.30 น. 

  5) ประสานองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  จัดเตรียมอาหาร
กลางวันและน้ําด่ืม  (อาหารกล่อง)  บริการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รับเสด็จ  ในวนัที่  27  มกราคม  2559  เวลา  11.00  น.   
ณ  มลูนิธิขาเทยีมฯ จํานวน  260  ชุด  (โดยส่งมอบที่  กอร.ถปภ.
มูลนิธิขาเทียมฯ  และให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เรียบร้อย)  
ประกอบด้วย 
-   เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ในขบวนเสด็จและตํารวจทางหลวง 

จํานวน    50  ชุด 
-   เจ้าหน้าที่ประจํา  กอร.ถปภ.  (ทหาร/ตํารวจ/รถดับเพลิง/

พยาบาล/ไฟฟ้า)  จํานวน  180  ชุด 
-   เจ้าหน้าที่จังหวัด  อําเภอ  และองค์การบริหารส่วนตําบล 

จํานวน  30  ชุด 
 

/6) ประสานการไฟฟ้า ... 
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  6) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม  ไปจัดเตรียมการ 

เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง  โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 
  7) ประสานจัดเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และ 

การดูแลประชาชนที่ไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของให้เรียบร้อย   
(งดเชิญประชาชนไปรับเสด็จ  เพราะเป็นการเสด็จฯ ส่วนพระองค์) 

29. องค์การบริหารส่วนตําบล 
ดอนแก้ว 

1) ประสานเตรียมการรับเสด็จ  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ  ตําบลดอนแก้ว 
 2) จัดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  จํานวน  1  คน  

พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจํา  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ   
เพื่อประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปจัดเตรียมการ 
รับเสด็จ  ในวนัที่  27  มกราคม  2559  พร้อมเวลา  07.00  น.  

  3) ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค์ สธ.  บรเิวณเส้นทางเสด็จ  
พร้อมทั้ง  ดูแลและทําความสะอาดถนน  ล้างถนนหน้าสํานักงาน
มูลนิธิขาเทียมฯ  และตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง  ซึ่งเป็นเส้นทาง
เสด็จไปยังมูลนิธิขาเทียมฯ  ให้เรียบร้อย 

  4) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  2  คนั  และรถกู้ภัย  จํานวน  1  คัน  
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไปประจํา  ณ  มูลนิธิขาเทียมฯ  ในวันที่  
27  มกราคม  2559  พร้อมเวลา  06.30  น. 

  5) จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ําด่ืม  (อาหารกล่อง)  บรกิาร
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับเสด็จ  ในวันที ่ 27  มกราคม  2559  
เวลา  11.00  น.  ณ  มูลนธิิขาเทียมฯ  จาํนวน  260  ชุด   
(โดยส่งมอบที่  กอร.ถปภ. มลูนิธิขาเทียมฯ  และให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบใหเ้รียบร้อย)  ประกอบด้วย 
-   พนักงานขับรถยนต์ในขบวนเสด็จและตํารวจทางหลวง  จาํนวน    

50  ชุด 
-   เจ้าหน้าที่ประจํา  กอร.ถปภ.  (ทหาร/ตํารวจ/รถดับเพลิง/

พยาบาล/ไฟฟ้า)  จํานวน  180  ชุด 
-  เจ้าหน้าที่จังหวัด  อําเภอ  และองค์การบริหารส่วนตําบล 

จํานวน  30  ชุด 
30. การประปาส่วนภูมิภาค อําเภอ

แม่ริม 
1) จัดระบบน้ําประปา  ณ  ที่หมายเสด็จทุกที่หมาย  โดยประสานงาน

กับเจ้าของสถานที่  ให้เรียบรอ้ย 
  2) สํารองน้ําสําหรบัใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  ณ  ที่หมายเสด็จ 

ทุกที่หมาย  ให้เพียงพอ 
  3) จัดระบบแรงดันน้ําประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณีพิเศษ   

ณ  บริเวณมูลนิธิขาเทียมฯ  ในวันที่  27  มกราคม  2559 
 

 
/ในการจัด  ... 
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   ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน
อย่างใกล้ชิด  (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  โทรศัพท์  08-1993-5755  หรือ
นายธีรวุฒิ  แก้วฟอง  โทรศัพท์ 08-1020-6266)  ทั้งนี้  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไป   
 

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




