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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ õñóø /2559
เรื่อง มอบหมายหนาที่รับเสด็จ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ลงวันที่ òò ธันวาคม 2559
**********
ที่
หนวยงาน
1. มณฑลทหารบกที่ 33

1)
2)
3)

4)
2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557
ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงใหวังศุโขทัยทราบ
จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) สวนแยก
ดังนี้
1) พระตําหนักภูพงิ คราชนิเวศน อําเภอเมืองเชียงใหม
2) รานอาหารเฮือนหวยแกว อําเภอเมืองเชียงใหม
3) วัดสวนพริก อําเภอเมืองเชียงใหม
4) ที่พักสงฆดอยปุย อําเภอเมืองเชียงใหม
5) ทุกที่หมาย ที่ไดรับการประสานงาน
โดยจังหวัดแจงสวนราชการที่เกี่ยวของไปรายงานตัวและรวมประชุม
แตละที่หมายกอนลวงหนา 2 ชั่วโมง
ประสานการจัดเตรียมความพรอมเสนทาง สําหรับทรงซอมวิ่งแตละ
ที่หมาย
จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย และ
จัดเจาหนาที่ประจําทางรวมทางแยก เพื่อถวายความปลอดภัย
ตามเสนทางเสด็จ
ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา
แผนถวายความปลอดภัยฯ
ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย สวนแยก
ทุกที่หมาย โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33
จัดเจาหนาที่ตํารวจเฝารถยนตที่นั่งทุกที่หมาย และจัดเจาหนาที่
ตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกที่หมาย
จัดเจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละที่หมาย
โดยใหมีการปดกั้นการจราจรใหนอยที่สุด
จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนตที่นั่งทุกที่หมาย
จัดซอมขบวนรถยนตที่นั่ง รวมกับจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 25
ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. พรอมออกจากทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ไปยังพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน และขอใหจัด
เจาหนาที่ตํารวจจราจรประจําเสนทาง ในการซักซอมขบวนเสด็จฯ ดวย
จัดซอมขบวนเสด็จฯ ในเสนทางตามแผนทางการแพทยฉุกเฉิน
ใหเรียบรอย
/3. ตํารวจตระเวน ...
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-2ที่
หนวยงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
3. ตํารวจตระเวนชายแดน
1) ประสานจัดเจาหนาที่ไปประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวายความ
ภาค 3 และตํารวจตระเวน
ปลอดภัย สวนแยก ทุกที่หมาย
ชายแดนที่ 33
2) ขอเชิญทานและขาราชการในสังกัด รวมเฝารับเสด็จ ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41
3) ตรวจวัตถุระเบิดสถานที่ประทับแรมและพื้นที่เสด็จฯ ทุกที่หมาย
โดยประสานงานกับเจาของพื้นที่และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ในสวนที่เกี่ยวของ
4) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษขอรับการ
สนับสนุน
4. สถานีตํารวจทางหลวง 4 1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกที่หมาย ระหวางวันที่ 26-29
กองกํากับการ 5
ธันวาคม 2559 พรอมในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา
16.20 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และซักซอมขบวน
รถยนตที่นั่ง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม
2) จัดรถตํารวจทางหลวง นําคณะสวนลวงหนาไปยังที่หมายทุกที่หมาย
ในระหวางวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559 พรอมในวันที่ 26
ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน
41
5. กลุมงานจราจร
1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกที่หมายในพื้นที่รับผิดชอบ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
โดยใหพรอมในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 พรอมเวลา 16.20 น.
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
2) จัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ ทางรวม ทางแยก
ในการรักษาความปลอดภัย ในระหวางวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559
และประสานจัดซอมขบวนรถยนตที่นั่งทุกที่หมาย ในวันที่ 25
ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน
41 โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. กองกํากับการ 3
1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกที่หมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
กองบังคับการตํารวจ
กลุมพลังมวลชน โดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สันติบาล 1
สวนราชการที่เกี่ยวของทราบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียมการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
2) เนื่องจากเปนการเสด็จสวนพระองคจึงไมอนุญาตใหมีการถายภาพ
ยกเวนกลองถายรูปของเจาของสถานที่เฉพาะจุดทูลเกลาถวายสิ่งของ
3) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด (ถามี) พรอมจัดทํา
บัญชีสงใหกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยตอไป
/3) ตรวจสิ่งของ ...
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-3ที่
หนวยงาน
7. กองบิน 41

8. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนาที่ความรับผิดชอบ
1) จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง พรอมจัดการถวายความปลอดภัยบริเวณ
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในระหวางวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559
2) จัดขาราชการทหารกองบิน 41 และแมบานทหารอากาศ
ไปเฝารับเสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
3) ทําความสะอาดหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 สําหรับเปน
หองประทับรับรอง และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่โรงแรม
ดิเอ็มเพรสที่นําดอกไมไปตกแตงในหองสรง
4) จัดบริการเครื่องดื่มบริการขาราชการชั้นผูใหญที่ไปเฝาฯ รับเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ตามความเหมาะสม
5) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใชในการรับเสด็จ ตามกําหนดการ
โดยขอใหพรอม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 พรอมเวลา 10.00 น.
เพื่อตกแตงระบายผาและปูพรมลาดพระบาท
6) จัดเจาหนาที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ
7) จัดทําความสะอาด ตกแตง อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ใหเรียบรอยสวยงาม และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่เทศบาลนครเชียงใหมที่เขาไปตกแตงสถานที่ เชน การระบายผา การตกแตงตนไม
ดอกไมประดับ ระบายผาบันไดเครื่องบิน
8) จัดเจาหนาที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตที่นั่ง ในวันที่ 26 ธันวาคม
2559 เวลา 16.20 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
9) ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการจัดเตรียม
รถบันไดเครื่องบินใหพรอม (กรณีฉุกเฉิน)
10) จัดเตรียมหองรับรอง เพื่อใชรับรองขาราชการชั้นผูใหญและขาราชการ
ที่ไปเฝารับเสด็จ
11) จัดสถานที่ตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 พรอมจัดเครื่องดื่มบริการ และจัดเจาหนาที่ จํานวน
1 นาย ไปประจํา เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
12) จัดรถยนตตู จํานวน 1 คัน พรอมพนักงานขับรถ สําหรับรับนักบิน
(ใหพรอมใชตลอดเวลา)
13) จัดรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 1 คัน พรอมพนักงานขับรถยนต และ
กําลังพล สําหรับขนยายพระสัมภาระ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
พรอมเวลา 12.00 น.
1) จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน โลหิต เซรุม และ
อุปกรณทางการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จถึงจังหวัด
เชียงใหมเปนตนไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ระหวางวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559
/2) ประสานงานกับ ...
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-4ที่

หนวยงาน

2)

9. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1)
เชียงใหม
2)
3)
10. เทศบาลนครเชียงใหม

1)
2)

11. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 1)
2)
12. ทาอากาศยานเชียงใหม

1)
2)
3)
4)
5)

หนาที่ความรับผิดชอบ
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการจัดซอม
แผนทางการแพทยฉุกเฉิน
จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณการแพทย พรอมแพทย พยาบาล
ติดตามขบวนเสด็จทุกที่หมาย และนอนพักคางแรม ณ พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน โดยพรอมกันในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา
16.20 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในการเตรียมแพทย
พยาบาล หองฉุกเฉิน โลหิต เซรุม และอุปกรณการแพทย ใหพรอม
24 ชั่วโมง
จัดชุดแพทยพยาบาล พรอมอุปกรณทางการแพทยและรถพยาบาล
ตามเสนทางทรงซอมวิ่ง ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 ตามที่
กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย กําหนด
ตกแตง ดูแล ซอมแซม และทําความสะอาด ตามเสนทางเสด็จ
จัดรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน และรถกูภัย จํานวน 1 คัน พรอม
เจาหนาที่ ไปประจําบริเวณพื้นที่เสด็จ ดังนี้
- วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย พรอมเวลา
15.00 น.
- วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ รานอาหารเฮือนหวยแกว พรอม
เวลา 05.00 น.
ทําความสะอาด ซอมแซมถนนที่ชํารุด ตัดหญา เกาะกลางถนน และ
ตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ
ไดแก ทางหลวงหมายเลข 1004 และถนนที่ใชเปนเสนทางเสด็จ
รื้อถอนปายจราจรที่ชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขตทางหลวง
ตามเสนทางเสด็จ
เตรียมความพรอมในการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม ตลอดระยะเวลาเสด็จในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยบริเวณหองรับรองพิเศษ และในพื้นที่
ทาอากาศยานเชียงใหม
จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูเขา-ออกชองทางระหวางทาอากาศยาน
เชียงใหมกับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนตที่นั่ง
เขาออกในชวงทางดังกลาว
จัดเจาหนาที่รวมเฝารับเสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ในวันที่ 26 และ 29 ธันวาคม 2559
อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาที่กองงานในพระองคฯ และ
ผูตามเสด็จ ตามความเหมาะสม
/13. สถานีเชียงใหม ...
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-5ที่
หนวยงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
13. สถานีเชียงใหม บริษัท การ 1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบินใหพรอม กรณีเสด็จ
บินไทย จํากัด (มหาชน)
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2) จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จ
ในพื้นที่ทาอากาศยานเชียงใหม
3) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
เครื่องบินที่นั่ง
4) จัดพนักงานรวมเฝารับ-สงเสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
5) ประสานจัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินกับกองบิน 41 (กรณีใชรถบันได
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน))
14. โรงแรมดิเอ็มเพรส
- จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมทั้ง จัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรอง ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 26 และ
29 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. โดยประสานงานกับกองบิน
41
15. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสาร ณ กองอํานวยการรวมถวาย
และการสื่อสารเขต 7
ความปลอดภัยสวนแยก พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน โดยประสานงาน
(เชียงใหม)
กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
2) จั ด รถสื่ อ สารดาวเที ย มพร อ มเจ า หน า ที่ ไ ปประจํ า ณ พระตํ า หนั ก ภูพิงคราชนิเวศน ตลอดหวงเวลาที่มีการเสด็จ
16. สวนบริการลูกคาจังหวัด
1) จัดติดตั้งเลขหมายโทรศัพทและโทรสาร ณ กองอํานวยการรวมถวาย
เชียงใหม บริษัท ทีโอที
ความปลอดภัย พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จํานวน 2 เลขหมาย
จํากัด (มหาชน)
ในวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559 เปดใชในวันที่ 26 ธันวาคม
2559 ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป
2) ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมและคาบริการในการติดตั้งและ
การใชบริการ ตามขอ 1) โดยขอเปดทางไกลภายในประเทศ
17. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจายกระแสไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉิน
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม
รวมทั้ง ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพื้นที่
ที่เสด็จ ดังนี้
1) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน อําเภอเมืองเชียงใหม
2) วัดสวนพริก อําเภอเมืองเชียงใหม
3) ที่พักสงฆดอยปุย
3) ที่หมายเสด็จทุกแหง (ถามี)
18. พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 1) ทําความสะอาดและเตรียมความพรอม ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
2) จัดเตรียมหองพักใหกับผูตามเสด็จ ตามที่กองงานในพระองคฯ
ประสานไว
3) จัดเตรียมหอพระ พรอมเครื่องสักการะ ใหเรียบรอย
/4) จังหวัดเชียงใหม ...
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19. นายอําเภอเมืองเชียงใหม
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หนาที่ความรับผิดชอบ
4) จังหวัดเชียงใหมขอความอนุเคราะหพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ในการจัดอาหารบริการคณะเจาหนาที่ผูตามเสด็จ เจาหนาที่ประจํา
กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย กําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่โดยรอบ
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน และเจาหนาที่ในขบวนเสด็จ
5) จัดสถานที่ตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
สวนแยก ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน พรอมจัดอาหาร น้ําดื่ม
และเครื่องดื่ม บริการตามสมควร
6) ขอเรียนเชิญผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน เฝารับ-สงเสด็จ
ทุกครั้ง ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
7) จัดเจาหนาที่ของพระตําหนักฯ จํานวน 1 คน ประจํา
ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยฯ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนการประสานงานในสวนที่
เกี่ยวของ
8) ขอความอนุเคราะหจัดสถานที่พักใหกับพนักงานขับรถยนตในขบวนเสด็จ
จํานวน 15 คน
9) จังหวัดเชียงใหมไดใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ติดตั้งโทรศัพท
ณ หองกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน จึงขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่บริษัทฯ ดวย
10) จัดสถานที่จอดรถยนตในขบวนเสด็จ รถดับเพลิง รถไฟฟาสํารอง
รถไฟฟาสองสวาง และรถกูภัย เพื่อเตรียมความพรอม ใหเรียบรอย
11) ประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อปองกันไฟฟาขัดของ
ในระหวางการประทับ ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (จังหวัดไดแจง
ไวเรียบรอยแลว)
13) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนตที่นั่งและรถยนตในขบวนเสด็จฯ ระหวาง
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2559 ใหเรียบรอย (รถยนต ประมาณ
10 คัน)
14) จัดเตรียมและตกแตงสถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 1 เพื่อใชเปนสถานที่มอบรางวัลการแขงขันวิ่ง
โดยขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
1) ประสานเจาของรานอาหารเฮือนหวยแกว ในการจัดเตรียมการรับเสด็จ
2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 พรอมกอนเวลา 16.30 น. และจัด
ระเบียบรานคา โดยขอความรวมมือผูประกอบการในการดําเนินการ
3) มอบหมายนายอําเภอเมืองเชียงใหม เฝารับเสด็จ และอํานวยความ
เรียบรอย ณ ที่หมาย ตามบันทึกขอความของสํานักงานจังหวัดที่แนบ
/4) แจงเทศบาลตําบล ...
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4)

5)

6)

7)

8)
20. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1)
16/อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย
2)

21. สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม
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3)
1)

หนาที่ความรับผิดชอบ
แจงเทศบาลตําบลสุเทพ ในการจัดรถดับเพลิงและรถกูภัย พรอม
เจาหนาที่ ไปประจํา ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ในวันที่ 2529 ธันวาคม 2559 พรอมในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา
11.00 น.
จัดเจาหนาที่ จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน ในวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2559 เพือ่
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยขอใหไปรายงานตัว
ณ กอร.ถปภ. เวลา 11.00 น. และขอใหสงรายชื่อเจาหนาที่และ
หมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัด ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
จัดความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณหมูบานมงดอยปุย และลานจอดรถ
บริเวณ โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
พรอมกอนเวลา 09.00 น. น. และจัดระเบียบรานคา โดยขอความ
รวมมือผูประกอบการในการดําเนินการ
จัดรถจักรยานยนตที่มีสมรรถนะดี สําหรับใชในภารกิจทรงซอมวิ่ง ใน
ระหวางวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559 จํานวน 8 คัน สําหรับทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค และสําหรับกองอํานวยการรวมถวาย
ความปลอดภัย ในวันที่ 27 มกราคม 2559 จํานวน 6 คัน
ประสานเทศบาลตําบลสุเทพจัดเตรียมเครื่องเสียง ในวันที่ 27 มกราคม
2559 ณ จุดปลอยตัวผูแขงขันน้ําตกหวยแกว และ จุดสิ้นสุดการแขงขัน
บานมงดอยปุย โดยใหมีพิธีกรประจําในแตละจุดใหเรียบรอย
ทําความสะอาด ตัดแตงกิ่งไม/หญา ตามเสนทางเสด็จทรงซอมวิ่ง
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ปรับปรุงเสนทางวิ่งใหเรียบรอย
ปลอดภัยตามที่ไดมีการประสาน
จัดรถจักรยานยนตที่มีสมรรถนะดี สําหรับใชในภารกิจทรงซอมวิ่ง ใน
ระหวางวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559 จํานวน 2 คัน สําหรับทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค
เตรียมการปองกันมิใหเกิดหมอกควันและไฟปา ในหวงที่มีการเสด็จ
จัดเตรียมความพรอมของวัดที่จะเสด็จไปถวายสักการะ ดังนี้
- วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วัดสวนพริก พรอม 05.30 น.
นิมนตเจาอาวาส จัดเตรียมเครื่องสักการบูชาพระประธานประจําวิหาร
เครื่องไทยธรรม ประสานวัดในการทําความสะอาดสถานที่
- วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ที่พักสงฆดอยปุย พรอม
12.30 น. นิมนตเจาอาวาส จัดเตรียมเครื่องสักการบูชา
พระประธานประจําศาลาปฏิบัติธรรม เครื่องไทยธรรม ประสานวัดใน
การทําความสะอาดสถานที่
/ 2) จัดเจาหนาที่ชาย. ...
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22. เทศบาลตําบลสุเทพ

23. เทศบาลเมืองแมเหียะ

2) จัดเจาหนาที่ชาย แตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว
ปฏิบัติหนาที่อาราธนาศีล และจัดพิมพคํากลาวถวายสังฆทาน (ตัวอักษร
ขนาด 30 พอยต ขึ้นไป) พรอมเคลือบพลาสติกใหเรียบรอย สําหรับ
พระเจาหลานเธอ พระองคพัชรกิติยาภา ทุกที่หมาย
1) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย พรอมเจาหนาที่ ไปประจํา ณ พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน ในวันที่ 25-29 ธันวาคม 2559 พรอมในวันที่
25 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น.
2) จัดระเบียบบริเวณลานดานหนาทางเขาน้ําตกหวยแกว ทําความสะอาด
จัดการจอดรถ จัดเก็บขยะ สัตวเลี้ยง และอื่นๆใหเรียบรอยสวยงาม
3) ติดตั้งเต็นท บริเวณลานดานหนาทางเขาน้ําตกหวยแกว พรอมระบายผา
สีขาว ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในเต็นทและบริเวณโดยรอบ และติดตั้ง
เครื่องขยายเสียงใหเรียบรอย
4) จัดน้ําดื่มบริการแกผูเขารวมการแขงขัน และเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติหนาที่
จํานวน 2 จุด จุดละ 500 ขวด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และ
พิจารณาจัดอาหารวางบริการตามความเหมาะสม
1) จัดระเบียบบริเวณวัดสวนพริก ทําความสะอาด จัดการจอดรถ จัดเก็บ
ขยะ สัตวเลี้ยง และอื่นๆใหเรียบรอยสวยงาม
2) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย พรอมเจาหนาที่ ไปประจํา ณ วัดสวนพริก
ในวันที่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00 น.
3) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนตหองสรง ปรับพื้นที่ เชื่อมตอไฟฟา และ
จัดหาไมกระถางความสูงประมาณ 150 เซนติเมตร จํานวน 50 กระถาง
เพื่อใชในการประดับตกแตงทําฉากบังตา

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