ราง
กําหนดการ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “โครงการหลวง 2559”
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
********
เวลา 15.00 น. - ประทับรถยนตที่นั่งจากวังเทเวศร ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลา 15.30 น. - รถยนตที่นั่งถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง
- ประทับเครื่องบินที่นั่งไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม
เวลา 16.30 น. - เครื่องบินที่นั่งถึงทาอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม
- รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองอธิบดีผูพิพากษาภาค 5
รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5
และผูบังคับการกองบิน 41 พรอมขาราชการ
เฝารับเสด็จ
- นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ถวายพวงมาลัย
- ประทับรถยนตที่นั่ง ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ระยะทาง 3 กิโลเมตร / ใชเวลาประมาณ 5 นาที)
เวลา 17.00 น. - รถยนตที่นั่งถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(วงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัย)
- รองผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ นายแพทยนิเวศน
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝารับเสด็จ
- ผูแทนคณะกรรมการจัดงานฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จเขาภายในศาลาที่ประทับ
- ประทับพระเกาอี้
- ผูแทนคณะกรรมการจัดงานฯ ถวายสูจิบัตร
- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลเบิกประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
- ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค และกราบทูลเบิก
- ผูเขาเฝาถวายเงินสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง (จํานวน 7 ราย)
- เยาวชนชนะเลิศการประกวดกิจกรรมตาง ๆ เขารับเกียรติบัตร (จํานวน 3 ราย)
- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เขารับประทานเงินสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
- เสด็จไปทรงตัดแถบแพรเปดงาน “โครงการหลวง 2559”
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ)
- เสด็จเขาไปภายในอาคารดานหนาหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
- นิทรรศการทางวิชาการ
/- เสด็จเขาไปภายใน ...
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-2- เสด็จเขาไปภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ทอดพระเนตรบริเวณจําหนายสินคาโครงการหลวง
- ทรงสาธิตการประกอบอาหารเมนู “ซุปขาวโพดหวานสีมวง ใสสมุนไพร ชีส
และครุตองขนมปงฟกทอง”
- เสด็จเขาสูหองประทับรับรอง
- เสวยพระสุธารส ประทับพักพระอิริยาบถ
- เสด็จประทับรถยนตไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน 41
(วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
- รถยนตที่นั่งถึงทาอากาศยานทหารกองบิน 41
- รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองอธิบดีผูพิพากษาภาค 5
รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5
และผูบังคับการกองบิน 41 พรอมขาราชการ
เฝาสงเสด็จ
- ประทับเครื่องบินที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการทหารอากาศดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
*************
การแตงกาย

ขาราชการทหาร/ตํารวจ
ขาราชการพลเรือน/ ตุลาการ
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ
- สุภาพสตรี
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เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข สวมหมวก (งดกระบี่ ถุงมือ)
เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข สวมหมวก
ชุดสากลนิยมไวทุกข
ชุดแมบานตามสังกัดไวทุกข
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ที่
1.

2.

3.

บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ที่ õñðð /2559
เรื่อง มอบหมายหนาที่รับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ลงวันที่ òñ ธันวาคม 2559
หนวยงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
มณฑลทหารบกที่ 33
1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. 2557
2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ สงใหกรมราชองครักษ
3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และทุกที่หมาย โดยจังหวัดแจงสวนราชการ
ที่เกีย่ วของไปรายงานตัวและรวมประชุมแตละที่หมาย
กอนลวงหนา 3 ชั่วโมง
4) จัดวงดุริยางคไปบรรเลงเพลงมหาชัยในการรับ-สงเสด็จ ในวันที่
22 ธันวาคม 2559 พรอมเวลา 15.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5) พิจารณาติดตั้งเครื่องตรวจความปลอดภัย ประจํา ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กอนเสด็จ 3 ชัว่ โมง
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ 1) ประสานจัดเจาหนาที่ตํารวจไปประจํา ณ กองอํานวยการรวม
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และทุกที่หมาย
2) ตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่เสด็จฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม และทุกที่หมายเสด็จฯ (กรณีมีที่หมายเพิ่มเติม
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม) โดยประสานงานกับเจาของพื้นที่
มณฑลทหารบกที่ 33 และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ในสวนที่เกี่ยวของ
3) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษขอรับ
การสนับสนุน
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
1) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ
ทุกที่หมาย และจัดเจาหนาที่ประจําทางรวมแยก เพื่อถวาย
ความปลอดภัยตามเสนทางเสด็จฯ ทุกที่หมาย และประสาน
การจัดซอมขบวนรถยนตที่นั่งกับกรมราชองครักษ
2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย
3) ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม,
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และทุกทีห่ มาย
/4) จัดเจาหนาที่ ...
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-2ที่

หนวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
4) จัดเจาหนาที่ตํารวจเฝารถยนตที่นั่งทุกที่หมาย และจัดสถานที่
จอดรถยนตขบวนเสด็จฯ ใหเรียบรอย
5) กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละ
ที่หมาย
6) จัดเจาหนาที่ตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกที่หมาย
7) จัดระเบียบของกลุมพลังมวลชนที่ไปเฝารับเสด็จฯ แตละที่หมาย
8) ประสานกับเจาของสถานที่ ในการจัดการดานจราจรและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย ในการจอดรถผูมารวมพิธี
9) จัดเจาหนาที่ตํารวจดูแลการจราจรเสนทางไปหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
10) จัดซักซอมแผนทางการแพทย เสนทางจากที่หมายไปยัง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหเรียบรอย
11) จังหวัดจะซักซอมขบวนรถยนตที่นั่ง วันที่ 22 ธันวาคม
2559 เวลา 09.00 น. พรอมออกจากทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41 ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอใหจัด
เจาหนาที่ตํารวจจราจรประจําเสนทางในการซักซอมขบวน
เสด็จฯ ดวย
4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย โดยใหพรอม
กองกํากับการ 5
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และจะซักซอมขบวน
รถยนตที่นั่ง ในเวลา 09.00 น. ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41
2) จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะสวนลวงหนา (ถามี) ไปยัง
ทุกที่หมายที่มีการเสด็จฯ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
พรอมเวลา 11.00 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
5. กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด 1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย ในพื้นที่
เชียงใหม
รับผิดชอบ โดยใหพรอมในเวลา 15.00 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
2) จัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จฯ ทางรวม
ทางแยก ในการรักษาความปลอดภัย วันที่ 22 ธันวาคม
2559 และประสานในการจัดซอมขบวนรถยนตที่นั่ง
ทุกที่หมาย ในเวลา 09.00 น. พรอม ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/3) จัดเจาหนาที่ ...
dlenovo/สํารองmydoc/รับเสด็จ/พระองคโสมฯ(โครงการหลวง 58)/13

-3ที่

หนวยงาน

6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1

3)
1)

2)

3)
7. กองบิน 41

4)
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเจาหนาที่ตํารวจจราจร ไปประจําสถานที่จอดรถยนตในขบวน
เสด็จฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามความ
เหมาะสม
จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกที่หมายและหาขาวความเคลื่อนไหวกลุมพลังมวลชนโดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
เตรียมการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนง ในการ
ไปทําขาว และควบคุมการแตงกายของสื่อมวลชน ทุกที่หมาย
ในพื้นที่รบั ผิดชอบ รวมทั้ง ตรวจกลองถายรูปทุกชนิดของ
สื่อมวลชนและแจกปลอกแขนใหเรียบรอย โดยใหพรอมเวลา
14.00 น. ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหมและทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41
ตรวจสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด พรอมจัดทํา
บัญชีไวใหเรียบรอย
ติดตอขอรับประวัติของชางภาพนิ่ง จํานวน 4 คน
จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง พรอมจัดการถวายรักษาความปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในวันที่ 22
ธันวาคม 2559
ทําความสะอาดและตกแตงหองสรงและรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่
ของโรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาลนครเชียงใหม ที่เขาไป
ตกแตงสถานที่
จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ําดื่ม บริการขาราชการที่ไปรวมเฝารับ-สง
เสด็จ ตามความเหมาะสม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
จัดเตรียมหองรับรองเพื่อใชรับรองขาราชการชั้นผูใหญและ
ขาราชการที่ไปรวมเฝารับ-สงเสด็จ
จัดทําความสะอาด ตกแตง อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน
41 ใหเรียบรอยสวยงาม
จัดเจาหนาที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตที่นั่ง วันที่ 22
ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41
ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินใหพรอมกรณีฉุกเฉิน
/8) จัดเจาหนาที่ ...
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หนวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
8) จัดเจาหนาที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จฯ รวมกับจังหวัดเชียงใหม
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
9) จัดสถานที่ตั้ง กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) สวนแยก ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
พรอมทั้งบริการเครื่องดื่มตามแตจะเห็นสมควร และจัดเจาหนาที่
กองบิน 41 จํานวน 1 นาย ไปประจํา เพื่อประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหพรอมเวลา 14.00 น.
10) จัดรถยนตตู จํานวน 1 คัน พรอมพนักงานขับรถ รับนักบิน
เครื่องบินที่นั่ง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
8. ทาอากาศยานเชียงใหม
1) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณหองรับรองพิเศษและ
ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
2) จัดเตรียมการเปด-ปดประตูชองทางระหวางทาอากาศยาน
เชียงใหม กับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํา
รถยนตที่นั่งเขาออกบริเวณทาอากาศยานเชียงใหมและ
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
3) จัดเจาหนาที่รับ-สงเสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
4) อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาที่สํานักพระราชวังและ
ผูตามเสด็จ ตามความเหมาะสม
9. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบินใหพรอม (กรณี
สถานีเชียงใหม
เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน))
2) จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะ
ผูตามเสด็จในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
3) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใชในการรับ-สงเสด็จ โดยใหนํา
รถบันไดเครื่องบินพรอมเวลา 09.00 น. (กรณีใชรถบันได
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน))
4) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จ
ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
10. คณะแพทยศาสตร
1) จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อุปกรณทางการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหมเปนตนไป จนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการ
จัดซอมแผนทางการแพทยฉุกเฉิน ในเสนทางเสด็จจาก
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหเรียบรอย
/11. การไฟฟาสวน ...
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-5ที่
หนวยงาน
11. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

12. สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

-

1)

2)
3)
13. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

14. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1)

2)

3)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ปองกันกระแสไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้ง
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม และทุกที่หมายที่มีการ
เสด็จ โดยใหหัวหนาชุดไปซอมเตรียมความพรอมและรวม
ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. วันที่
22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ กอร.ถปภ.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจังหวัด
ไดมอบหมายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม) เปนหนวยงานประสานการติดตั้ง
ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการ
ติดตั้งและการใชบริการตามขอ 1) โดยขอเปดทางไกลภายใน
ประเทศ
ดําเนินการติดตั้งและเปดการใชบริการไดในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป
ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร กับบริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 2 เลขหมาย
โดยขอใหดําเนินการติดตั้งใหเรียบรอย กอนวันที่ 22 ธันวาคม
2559 เปดใชตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป
จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณการแพทย พรอมแพทย
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จทุกครั้งและทุกพื้นที่ โดยให
พรอมกันในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดเตรียมรถพยาบาล แพทย พยาบาล เวชภัณฑ และ
หนวยแพทยเคลื่อนที่ ไปประจํา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป เพื่อบริการใหกับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมารวมพิธีฯ ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
จนเสด็จกลับ
ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในการ
เตรียมแพทย พยาบาล หองฉุกเฉิน โลหิต และอุปกรณ
การแพทย โดยใหพรอมตลอด 24 ชัว่ โมง
/4) จัดเจาหนาที่ ...
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หนวยงาน

4)

5)

15. เทศบาลนครเชียงใหม

1)
2)
3)

16. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม

1)
2)

17. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม

-

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเจาหนาที่สาธารณสุข พรอมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
เพื่อคัดกรองผูปวยไขหวัด (Thermo scan) ไปประจํา
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 พรอมเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ ใหกําหนดมาตรการระบุ
ตัวผูผานการคัดกรองแลว (สติ๊กเกอร ตราปม ฯลฯ)
ใหเรียบรอย
จัดซักซอมรถพยาบาล (กรณีฉุกเฉิน) ในเสนทางจากหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โดยประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและ
ตํารวจจราจร
ตกแตงระบายผาอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41
(ดานลานบิน) ใหเรียบรอยและสวยงาม โดยดําเนินการ
ใหเรียบรอยกอนวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ทําความสะอาดถนนเสนทางเสด็จในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ใหเรียบรอย
จัดรถกูภัย จํานวน 1 คัน รถดับเพลิง จํานวน 1 คัน และ
ถังดับเพลิง ไปประจํา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 พรอมเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
โดยใหประสานสถานที่จอดรถกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และให
หัวหนาชุดไปรายงานตัวและรวมประชุมกับ ผอ.กอร.ถปภ.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมเวลา 14.00 น.
เปนตนไป
ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทําขาวใหเปนไป
ดวยความเหมาะสมเรียบรอย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมเวลา 15.30 น.
จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนในการทําขาวและ
การแตงกายของสื่อมวลชนทุกที่หมาย
จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมทั้ง จัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 22
ธันวาคม 2559 พรอมเวลา 09.00 น. โดยประสานงาน
กับกองบิน 41

/18. อําเภอเมือง ...
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หนวยงาน
18. อําเภอเมืองเชียงใหม

-

19. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1)

2)
3)
4)
20. มูลนิธิโครงการหลวง
1)
โดย ประธานคณะกรรมการจัดงาน
“โครงการหลวง 2559”
2)
3)
4)
5)
6)

หนาที่ความรับผิดชอบ
จัดเจาหนาที่ จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยขอใหไป
รายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 14.00 น. เพื่อประชุม
ซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสง
รายชื่อเจาหนาที่และหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ประสานมูลนิธิโครงการหลวง ในการจัดสถานที่ในบริเวณหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเรียบรอยทุกจุด รวมทั้ง จัดเตรียม
หองรับรอง เรือนรับรองที่ประทับ จัดอุปกรณที่เกี่ยวของ พรอม
เจาหนาที่ประจําตลอดเวลาที่เสด็จ ใหเรียบรอย พรอมทั้ง
จัดสถานที่จอดรถยนตในขบวนใหเรียบรอย
พิจารณาตกแตงระบายผารั้วหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(สีดํา-ขาว) ใหเรียบรอย
จัดเตรียมพรมแดง (พรมลาดพระบาท) โดยใหประสานการปฏิบัติกับ
เจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองที่มาดําเนินการในพื้นที่
จัดนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมเฝารับ-สงเสด็จ ตั้งแตบริเวณ
ประตูทางเขาหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม – บริเวณหนาอาคาร
ศาลาไทย
พิจารณาจัดเตรียมการรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในสวนที่เกี่ยวของ ตามที่ไดมีการ
ประชุมตรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองในการจัดสรางบริเวณพิธี
จัดเตรียมสูจิบัตรและคํากราบทูลรายงานใหเรียบรอย
จัดลําดับผูเขารับประทานถวยรางวัลและผูเขาเฝาถวายเงินและ
สิ่งของใหเรียบรอย โดยประสานงานกับกองพระราชพิธี
สํานักพระราชวัง และกรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดเตรียมแถบแพรเปดงาน “โครงการหลวง 2559”
ใหเรียบรอย โดยประสานงานกับกองพระราชพิธีและ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดทําโบวพรอมติดหมายเลข โดยแยกสีและหมายเลข สําหรับ
ผูเขาเฝาถวายเงินและผูเขารับประทานถวยรางวัล และสงมอบ
ตัวอยางโบวใหกับ กรอ.ถปภ. ทราบ สําหรับติดที่หนาอก
ผูเขาเฝาถวายเงินและเขารับประทานถวยรางวัล ใหเรียบรอย
/7) จัดเตรียมการ ...
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7) จัดเตรียมการเปดเพลงมหาฤกษ และฝกซอมการเปดเพลง
ใหเรียบรอย
8) จัดเตรียมนิทรรศการใหเรียบรอย พรอมจัดเจาหนาที่ประจํา
สําหรับถวายการรายงานและใหขอมูล รวมทั้ง ตอบขอซักถาม
9) จัดเตรียม สถานที่ พรอมโตะและเกาอี้ใหเพียงพอ สําหรับ
ใชเปนที่ตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ใหเรียบรอย โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และ
จัดเจาหนาที่ที่สามารถประสานงานเรื่องการรับเสด็จ พรอม
เครื่องมือสื่อสาร ประจํา ณ กอร.ถปภ. เพื่อประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมกอนเวลา 14.00 น. เพื่อรวม
ประชุมซักซอม แนวทางการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. โดยให
ปฏิบัติจนเสร็จสิ้นภารกิจ และขอใหแจงรายชื่อและหมายเลข
โทรศัพทมือถือที่สามารถติดตอไดใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
10) ขอประสานจัดเตรียมสถานที่จอดรถไฟฟาสํารอง รถกูภัย
รถดับเพลิง จํานวนอยางละ 1 คัน โดยจังหวัดไดแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแลว
11) จัดเตรียมเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟน สําหรับกราบทูลรายงาน
โดยใหทดสอบระบบเสียงใหเรียบรอย
12) กรณีที่มีสิ่งของทูลเกลาถวาย ขอใหนําไปตรวจที่ กอร.ถปภ.
ทุกชิ้น
13) พิจารณาจัดระบายผาสีดํา-ขาว ในบริเวณพิธี ใหเรียบรอย
ตามความเหมาะสม
14) ประสานการจัดเตรียมเรือนรับรองที่ประทับ หองรับรอง
พระสุธารส และจัดอุปกรณที่เกี่ยวของ ใหเรียบรอย
15) จัดเตรียมสถานที่ทรงสาธิตการประกอบอาหารเมนู
“ซุปขาวโพดหวานสีมวง ใสสมุนไพร ชีส และครุตองขนมปง
ฟกทอง”
16) ขอรับการสนับสนุนอาหารกลองพรอมน้ําดื่ม สําหรับเจาหนาที่
ที่มาปฏิบัติหนาที่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน
200 ชุด โดยสงมอบ ณ กอร.ถปภ. เวลา 15.00 น.
17) จัดสถานที่จอดรถยนตในขบวนใหเรียบรอย และใหติดตั้งเต็นท
สําหรับจอดรถยนตที่นั่ง จํานวน 2 หลัง
18) จัดทําสัญลักษณเสนทางเสด็จ (ลูกศร) ภายในหอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเรียบรอยสวยงาม
/19) อํานวยความ ...
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19) อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ในการเขาไปปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 20-22 ธันวาคม 2559
20) จังหวัดไดขอความอนุเคราะหมณฑลทหารบกที่ 33 จัดวงดุริยางค
มาบรรเลงเพลงมหาชัย ขอใหจัดสถานที่พักคอย และอาหารกลอง
บริการพรอมน้ําดื่ม จํานวน 30 ชุด สําหรับวงดุริยางค
ใหเรียบรอย

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

dlenovo/สํารองmydoc/รับเสด็จ/พระองคโสมฯ(โครงการหลวง 58)/20

