
 
 
 

กําหนดการ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เสด็จไปทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดัน 
แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ 

ภาคศึกษาทอดพระเนตรงานจังหวัดเชียงราย,สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา,จังหวัดเชียงใหม่, 
ประทับแรม ณ  โรงแรมดุสิต ไอร์แลนดร์ีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

และประทับแรม  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล   แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

*************** 
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันที่ ๑/๔) 
เวลา ๑๔.๕๐ น. - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจาก 

วังศุโขทัย  ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมอืง 
เวลา ๑๕.๑๕ น. -  เสด็จถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
 -  ผู้แทนกองทัพอากาศ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 
เวลา ๑๕.๒๐ น. -  ประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง  

ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 (ระยะทาง ๓๙๖ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๑๖.๒๐ น. - เสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
 - นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

นายบุรฉัตร ปราโมช ณ อยุธยา   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย 
พลตรีพิศาล นาคผจญ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ 
พลตํารวจตรีธนยินทร์ เทพรักษา  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
พร้อมด้วย ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง  เฝ้ารับเสด็จ 

เวลา ๑๖.๒๕  น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง  เสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง  ไปยัง 
พระอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

เวลา ๑๖.๓๐ น. - เสด็จถึงพระอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
 - ทรงวางพวงมาลัย 
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
 - ทรงกราบ 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง  เสด็จออกจากพระอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช  ไปยัง 

โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

/- เสด็จถึงโรงแรม ...
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 - เสด็จถึงโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท  
  (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

 - พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม     
นายณรงค์ รัตนานุกูล    เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
นายมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการโรงแรม พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จ 

 - เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น ๙ (โดยลิฟท์) 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
เวลา ๑๗.๓๕ น. - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น ๙  ไปยังรถยนต์ที่นั่ง ชั้น ๑ (โดยลิฟท์) 
เวลา ๑๗.๔๐ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท   ไปยัง 

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)  อําเภอเมืองเชียงราย   
จังหวัดเชียงราย  
  (ระยะทาง ๖ กิโลเมตร /ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เวลา ๑๗.๔๕  น. - เสด็จถึงอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) 

  (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางขวา) 
 - หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล     ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

พร้อมด้วยคณะทํางาน เฝ้ารับเสด็จ 
 - เสด็จไปยังบริเวณลานโคลเวอร์ ไร่แม่ฟ้าหลวง 
 - ทรงร่วมสนทนากับคณะผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศที่มาร่วมงาน 
 - เสด็จไปยังโพเดียม 
 - ประทับยืน 
 - นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กราบทูลถวายการต้อนรับ 

และกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ 
 - นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                               

กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ขอประทานพระดํารัสกล่าวเปิดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติภาคศึกษา 

 - ทรงมีพระดํารัสกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ 
เพื่อผลักดัน แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ 
 (เมื่อจบพระดํารัส ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) 

 - ทอดพระเนตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนากลางน้ํา 
 (ใช้เวลา ๗ นาที) 

 - เสด็จออกจากโพเดียม  ไปยังหอคํา 
 (คณะสาวล้านนา นําเสด็จพร้อมคณะผู้แทนจากต่างประเทศ) 

 - เสด็จขึ้นหอคํา 
 

/- ทรงวางพวงมาลัย  ...
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 - ทรงวางพวงมาลัย 
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่ง นมัสการพระพร้าโต้   พระประจําหอคํา 
 - ทรงกราบ 
 - ทอดพระเนตรภายในหอคําพร้อมคณะผู้แทนจากต่างประเทศ 
 - เสด็จออกจากหอคํา  ไปยังห้องประทับรับรอง 
 - เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรอง 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 - เสด็จถึงพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 - ทรงวางพวงมาลัย 
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี 
 - ทรงคม 
 - ทรงร่วมฉายพระรูปกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ (จํานวน ๑ ชุด)  
 - ทอดพระเนตร กาดหมั้ว  
 - เสด็จไปยังโต๊ะเสวย       
 - ประทับพระเก้าอี้ 
 - เสวยพระกระยาหารค่ําพร้อมคณะผู้แทนจากต่างประเทศ 
 - ทอดพระเนตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จํานวน ๑ ชุด 

 (ใช้เวลา ๑๐ นาที) 
เวลา ๒๐.๔๐  น. - เสด็จออกจากโต๊ะเสวย  ไปยังรถยนต์ที่นั่ง  (ทางออกประตูศรีชมชื่น) 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง   เสด็จออกจากไร่แม่ฟ้าหลวง ไปยังโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท 
 - เสด็จถึงโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท 
 - ประทับแรม ณ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

(เป็นคืนที่ ๑/๒) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันที่ ๒/๔) 
เช้า - เสวยพระกระยาหารเช้า ณ  โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท  
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น ๙ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง ชั้น ๑ (โดยลิฟท์) 
เวลา ๐๘.๕๐ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท  ไปยัง 

จุดพักรถด่านศุลกากรแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
  (ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร /ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที) 

เวลา ๐๙.๓๐ น. - เสด็จถึงจุดพักรถด่านศุลกากรแม่สาย 
 - นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล  นายด่านศุลกากรแม่สายและคณะ เฝ้ารับเสด็จ 
 - เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 

 

/- เสด็จออกจาก ...
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 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง  ไปยังรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากจุดพักรถด่านศุลกากรแม่สาย  ไปยัง 

จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 (ระยะทาง ๗๐๐ เมตร /ใช้เวลาประมาณ ๒ นาที) 

 - เสด็จถึงจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ อําเภอแม่สาย   
จังหวัดเชียงราย 
 (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

 - นายพิษณุ สุวรรณะชฎ     อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง  
พันเอก สาละวิน อุทรักษ์  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก 
นาวาเอก อาภากร อยู่คงแก้ว    ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ 
นาวาอากาศเอก ธรรมนาย สุขแสง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ 
นาย U Tin Win Shwe ผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
พร้อมคณะถวายการต้อนรับ 

 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากจุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒  
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปยังโครงการพัฒนาทางเลือก 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนไทย – เมียนมา  โรงเรียนบ้านหย่องข่า ตําบลทะลาง  
จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
              (ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร /ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
โรงเรียนบ้านหย่องข่า ตําบลทะลาง จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
เวลา ๑๑.๐๐ น. 
(เวลาท้องถิ่น) 

- เสด็จถึงโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนไทย - เมียนมา  
โรงเรียนบ้านหย่องข่า ตําบลทะลาง จังหวัดเมืองสาด  
 (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

 - เสด็จไปยังเวที 
(ระหว่างทางเสด็จมีการบรรเลงเครื่องดนตรีท้องถิ่นต้อนรับโดยชนเผ่าอาข่า, ลาหู่  
และการแสดงนกโต จากชนเผ่าไทยใหญ่) 

 - ประทับพระเก้าอี้  
 - ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  กล่าวต้อนรับ 
 - ทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าว้า  (จํานวน ๒ ชุด) 

๑.ระบําสะบัดผม 
๒.การเต้นรําล่ากระบือ 

 - ทอดพระเนตรการปล่อยโคมยักษ์ 
 (พิธีเปิดปล่อยโคมยักษ์ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร ปล่อยขึ้นไปแล้ว 
  จะมีของที่ระลึกติดร่มร่วงลงมา) 

 - เสด็จพระดําเนินออกจากโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนไทย - เมียนมา  
ไปยังโรงพยาบาลหย่องข่า 

 - เสด็จโรงพยาบาลหย่องข่า 
 

/- เสวยพระกระยาหาร...
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 - เสวยพระกระยาหารกลางวัน  ร่วมกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ  
ณ  โรงพยาบาลหย่องข่า 

 - เสด็จออกจากห้องเสวยพระกระยาหาร   ไปยังห้องประทับรับรอง 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง  ไปยังอาคารศูนย์วัณโรค (อาคารสร้างใหม่) 
 - เสด็จถึงอาคารศูนย์วัณโรค  
 - ทรงร่วมเปิดอาคารศูนย์วัณโรค  กับผู้แทนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 - ประทานสิ่งของให้แก่ผู้แทนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (จํานวน ๓ ราย) 
 - เสดจ็ออกจากอาคารศูนย์วัณโรค ไปยังบริเวณโครงการพัฒนาทางเลือก 

เพื่อความเป็นอยู่ที่ย่ังยืนไทย - เมียนมา 
 - ทรงร่วมทอดพระเนตรงานกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ จํานวน ๕ ฐาน   

(ใช้เวลาฐานละ ๓๕ นาที) ตามลําดับดังนี้ 
 ๑. ฐานนิทรรศการปูพ้ืนฐาน นโยบายการพัฒนาทางเลือกเมียนมาและ 
โครงการพัฒนาทางเลือกไทย-เมียนมา 
 ๒. แปลงผักโรงเรียน แสดงการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
และการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 ๓. หมู่บ้านกลุ่มว้า แสดงการพัฒนาเชิงพื้นที ่การบริหารจัดการพื้นที่โดยรวม  
เช่น การจัดสรรพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าใช้สอย ที่ทํากิน ที่อยู่อาศัย การพัฒนาต้นทุน 
ขั้นพื้นฐานอย่างครบวงจร ได้แก่ ระบบน้ํา การเกษตร การปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
 ๔. การพัฒนาปศุสัตว์   อย่างครบวงจรในหมู่บ้านกลุ่มว้า 
 ๕. โรงพยาบาลหย่องข่า : สนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุขของภาครัฐ  
และการส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยคนในชุมชน  

 - เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง  ไปยังรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง  เสด็จออกจากโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อความเป็นอยู่ 

ที่ย่ังยืนไทย - เมียนมา โรงบ้านหย่องข่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ไปยังโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 - เสด็จถึงโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท 
 - ประทับแรม ณ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

(เป็นคืนที่ ๒/๒) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันที่ ๓/๔) 
เช้า - เสวยพระกระยาหารเช้า ณ  โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท  
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น ๙ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง ชั้น ๑ (โดยลิฟท์)  

 

/เวลา 10.00 น.  ...
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เวลา 10.00 น.  - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากโรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท 
ไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
   (ระยะทาง ๔๔  กิโลเมตร /ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที) 

เวลา ๑๐.๓๐ น. - เสด็จถึงโครงการพัฒนาดอยตุง อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

 - พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
นายณรงค์ รัตนานุกูล    เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล   ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
พร้อมด้วยคณะทํางาน เฝ้ารับเสด็จ  

 - ทรงร่วมศึกษาและทอดพระเนตรงานโรงงานทอผ้าโครงการพัฒนาดอยตุง 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากโรงงานทอผ้า  ไปยังฟาร์มและ 

โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย 
 - เสด็จถึงฟาร์มและโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย 
 - ทอดพระเนตรศึกษางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย 
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากฟาร์มและโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย 

ไปยังศาลาลีลาวดี โครงการพัฒนาดอยตุง 
 - เสด็จถึงศาลาลีลาวดี 
 - เสวยพระกระยาหารกลางวัน ร่วมกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ 
 - เสด็จออกจากศาลาลีลาวดี ไปยังห้องประทับรับรอง 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังห้องประชุมกลุ่มย่อย 
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ทรงร่วมการเสวนาระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศกับชาวบ้าน 
เวลา ๑๖.๐๐ น. - เสด็จออกจากห้องประชุมกลุ่มย่อย ไปยังรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ บ้านพักรับรองมณฑลทหารบกที่ ๓๗   

ในโครงการพัฒนาดอยตุง 
เวลา ๑๖.๐๕ น. - เสด็จถึงสนามเฮลิคอปเตอร์  บ้านพักรับรองมณฑลทหารบกที่ ๓๗   

ในโครงการพัฒนาดอยตุง 
เวลา ๑๖.๑๐ น. - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระพาหนะ เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ 

บ้านพักรับรองมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ในโครงการพัฒนาดอยตุง 
ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  
 (ระยะทาง ๑๑๗ NM./ใช้เวลา ๕๐ นาที) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - เสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

/- นายปวิณ ... 
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 - นายปวิณ    ชํานิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมนึก   พานิช       อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ 
พลตรี โกศล   ประทุมชาติ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
พลตํารวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์   ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ 
นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
พร้อมข้าราชการ   เฝ้ารับเสด็จ 

เวลา ๑๗.๐๕ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง  เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  
ไปยังโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ระยะทาง ๗  กิโลเมตร /ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที) 

เวลา ๑๗.๐๐ น. - เสด็จถึงโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

 - นายปีเตอร์ เอ ชีนีเดอร์ ผู้จัดการโรงแรม พร้อมคณะผู้บริหารโรงแรม เฝ้ารับเสด็จ 
 - เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น ๑๕ (โดยลิฟท์) 
 - ประทับแรม ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

(เป็นคืนที่ ๓/๓) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันที่ ๔/๔) 
เช้า - เสวยพระกระยาหารเช้า ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อําเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่   
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น ๑๕ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง ชั้น ๑ (โดยลิฟท์) 
เวลา ๑๐.๑๐ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง   ไปยัง   

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 (ระยะทาง ๕๐  กิโลเมตร /ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที) 

เวลา ๑๑.๐๐   น. - เสด็จถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  
  (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางขวา) 

 - พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
นายณรงค์ รัตนานุกูล    เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
หม่อมเจ้า ภีศเดช  รัชนี          องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง 
พร้อมด้วยคณะทํางาน เฝ้ารับเสด็จ 

 - ทรงร่วมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  
พร้อมกับคณะผู้แทนต่างประเทศ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยไปยังม่อนแจ่ม
 (ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร) 

  เสด็จถึงม่อนแจ่ม 
 (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

/- หม่อมเจ้าภีศเดช ...
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 - หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี    องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ 

 - เสด็จไปยังบริเวณฉายพระรูป 
 - ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้แทนต่างประเทศ  (จํานวน ๑ ชุด) 
 - เสด็จออกจากบริเวณฉายพระรูป ไปยังโต๊ะเสวย 
 - เสด็จเข้าสู่โต๊ะเสวย 
 - เสวยพระกระยาหารกลางวัน ร่วมกับคณะผู้แทนต่างประเทศ 
 - เสด็จออกจากโต๊ะเสวย  ไปยังรถยนต์ที่นั่ง 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง  เสด็จออกจากม่อนแจ่ม ไปยังโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง   

อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ระยะทาง ๕๐  กิโลเมตร /ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที) 

 - เสด็จถึงโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  
 (รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

 - เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น ๑๕ (โดยลิฟท์) 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรองชั้น ๑๕ ไปยังห้องประชุมอิมพีเรียล ฮอลล์ ๒ ชั้น ๒ 

(โดยลิฟต์) 
 - เสด็จถึงห้องประชุมอิมพีเรียล ฮอลล์ ๒ 
 - ทรงเข้าร่วม workshop และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ 

เพื่อยกร่างเอกสารรายงานสําหรับนําเสนอในที่ประชุมระดับสูง 
แบ่งเป็นการอภิปราย ๔ กลุ่มย่อย ดังนี้  
 กลุ่มที่ ๑ - ห้องประชุมอิมพีเรียล ฮอลล์ ๒ ด้านใน  
 กลุ่มที่ ๒ - ห้องประชุมอิมพีเรียล ฮอลล์ ๒ ด้านนอก 
 กลุ่มที่ ๓ - ห้องอิมพีเรียล ๓  
 กลุ่มที่ ๔ - ห้องอิมพีเรียล ๕ 

 - เสด็จออกจากห้องประชุมอิมพีเรียล ฮอลล์ ๒ (ชั้น ๒)  ไปยังห้องประชุม 
อิมพีเรียล ฮอลล์ ๑ (ชั้น ๒) 

 - ทรงเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 - เสด็จออกจากห้องประชุมอิมพีเรียล ฮอลล์ ๑ (ชั้น ๒) ไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น ๑๕  

(โดยลิฟต์) 
 - ประทับพักพระอิริยาบถ  ตามพระอัธยาศัย 
 - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ชั้น ๑๕ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง ชั้น ๑ (โดยลิฟต์) 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อําเภอเมืองเชียงใหม่  

ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 - เสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

/- นายปวิณ ...
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 - นายปวิณ    ชํานิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมนึก   พานิช       อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ 
พลตรี โกศล   ประทุมชาติ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
พลตํารวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์   ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ 
นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท  ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
พร้อมข้าราชการ   เฝ้ารับเสด็จ   

 - ประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหารกองบนิ ๔๑  
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
ดอนเมือง 
 (ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใช้เวลาบิน  ๕๕ นาที) 

ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมอืง 
 - เสด็จถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
 - ผู้แทนกองทัพอากาศ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 
 - ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง  

กลับวังศุโขทัย 
 - เสด็จถึงวังศุโขทัย 
 

การแต่งกาย  -  ราชองครักษ์  เครื่องแบบชุดคอแบะ 
 -  ข้าราชการในพระองค์ฯ เครื่องแบบชุดปกติกากี คอพับแขนยาว 

      -  ข้าราชการในพื้นที่  เครื่องแบบชุดปกติ คอพับแขนยาว 
   

             สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์  
                  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
                            พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่              /2558   
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   

ลงวันที่      พฤศจิกายน  2558 
********** 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. มณฑลทหารบกที่  33 1.1 ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย  
พ.ศ. 2557 

  1.2 ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้วังศุโขทัยทราบ 
  1.3 จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก  

ดังนี้ 
1) ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
2) โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  อําเภอแม่ริม 
4) ทุกที่หมาย  ทีไ่ด้รับการประสานงาน 

โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปรายงานตัวและร่วม
ประชุมแต่ละทีห่มายก่อนล่วงหน้า  2  ช่ัวโมง 

  1.4 ขอความอนุเคราะห์จัดที่พักสําหรับแพทย์  พยาบาล  และพนักงาน 
ขับรถยนต์ในขบวนเสด็จ  ในคืนวันที่  20  พฤศจิกายน  2558  
จํานวน  10  คน 

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่ 2.1 จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย  
และจัดเจ้าหน้าที่ประจําทางร่วมทางแยก  เพื่อถวายความปลอดภัย
ตามเส้นทางเสด็จ 

  2.2 ประสานกับมณฑลทหารบกที่  33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทํา
แผนถวายความปลอดภัยฯ 

  2.3 ประสานการจัดต้ัง กอร.ถปภ.  ส่วนแยกทุกที่หมาย  โดยประสานงาน
กับมณฑลทหารบกที่  33 

  2.4 จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่งทุกที่หมาย  และจัดเจา้หน้าที่
ตํารวจหญิงประจําห้องสรงทุกที่หมาย 

  2.5 จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน 
  2.6 กําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสํารองในการเสด็จฯ  แต่ละที่หมาย  

โดยให้มีการปิดก้ันการจราจรให้น้อยที่สุด 
  2.7 จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนต์ที่นั่ง 

ทุกที่หมาย 
 
 
 
 

/2.8  จัดซ้อม  ... 

4939 

16 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  2.8 จัดซ้อมขบวนเสด็จ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในวันที ่ 19 

พฤศจิกายน  2558  เวลา 10.00 น.  พร้อมออกจากท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41  ไปยังโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง และไปยังศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย  อําเภอแม่ริม  โดยขอให้จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ
จราจรประจําเส้นทาง  ในการซักซ้อมขบวนเสด็จฯ ด้วย 

  2.9 จัดซ้อมขบวนเสด็จฯ ในเส้นทางตามแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
ให้เรียบร้อย 

3. ตํารวจตระเวนชายแดน 
ภาค  3 และตาํรวจตระเวน
ชายแดนที่  33 

3.1 ประสานจัดเจ้าหน้าที่ไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.  ส่วนแยกทุกที่หมาย 
 3.2 ขอเชิญท่าน  คู่สมรส  ข้าราชการตํารวจ  และแม่บ้านตํารวจ  ไปเฝ้าฯ 

รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  3.3 ตรวจวัตถุระเบิดสถานที่ประทับแรมและพืน้ที่เสด็จฯ ทุกที่หมาย   

โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3.4 จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  กรณีกรมราชองครักษ์ขอรับการ
สนับสนุน 

4. สถานีตํารวจทางหลวง  4  
กองกํากับการ  5 

4.1 จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกที่หมาย  ระหว่างวันที่  20 -
21  พฤศจิกายน  2558  พร้อมในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558  
เวลา  15.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และซักซ้อม
ขบวนเสด็จ  ในวันที่  19  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00  น.  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

  4.2 จัดรถตํารวจทางหลวง  นําคณะส่วนล่วงหน้าไปยังที่หมายทุกที่หมาย  
ในระหว่างวันที่  19-21  พฤศจิกายน  2558  ตามท่ีมกีารประสาน 

5. กลุ่มงานจราจร  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

5.1 จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกที่หมายในพื้นที่รับผดิชอบ   
โดยให้พร้อมในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558  เวลา  15.00  น.  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 5.2 จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก   
ในการถวายความปลอดภัย ในระหว่างวันที่  20-21  พฤศจิกายน  
2558  และประสานจัดซ้อมขบวนเสด็จทุกที่หมาย  ในวันที่  19  
พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41  โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ 

6. กองกํากับการ  3  
กองบังคับการตํารวจ 
สันติบาล 1 

6.1 จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหว
กลุ่มพลังมวลชน  โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

/6.2  จัดความเป็น  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  6.2 จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทําข่าว  

และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน  ทกุที่หมายในพืน้ที่รับผิดชอบ  
รวมทั้ง ตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชนและแจกปลอกแขน  
ให้เรียบร้อย 

  6.3 ตรวจสิ่งของที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด  (ถ้ามี)  พร้อมจัดทํา
บัญชีส่งให้ กอร.ถปภ. ต่อไป 

7. กองบิน 41 7.1 จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง  พร้อมจัดการ
ถวายความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในระหว่างวันที่  20-21  
พฤศจิกายน  2558 

  7.2 จัดข้าราชการทหารกองบิน  41  และแมบ้่านทหารอากาศ  ไปเฝ้าฯ 
รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  7.3 ทําความสะอาดห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  สําหรับ
เป็นห้องประทับรับรอง  และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
โรงแรมดิเอ็มเพรสที่นําดอกไม้ไปตกแต่งในห้องสรง 

  7.4 จัดบริการเครื่องดื่มบริการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ตามความเหมาะสม 

  7.5 จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน  เพื่อใช้ในการรับเสด็จ  ตามกําหนดการ  
โดยขอให้พร้อม ในวันที ่ 21  พฤศจิกายน  2558  พร้อมเวลา   
10.00  น.  เพื่อตกแต่งระบายผ้าและปูพรมลาดพระบาท   

  7.6 จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ   
  7.7 จัดทําความสะอาด  ตกแต่ง  อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  

ให้เรียบร้อยสวยงาม  และอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล
นครเชียงใหม่ที่เข้าไปตกแต่งสถานที่  เช่น  การระบายผ้า  การตกแต่ง
ต้นไม้ดอกไม้ประดับ  การติดต้ังธงชาติ  ระบายผ้าบันไดเครื่องบิน   

  7.8 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่ง  ในวันที ่ 20 
พฤศจิกายน  2558  เวลา  15.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

  7.9 ประสานงานกับบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินให้พร้อม  (กรณีฉุกเฉิน) 

  7.10 จัดเตรียมห้องรับรอง  เพื่อใช้รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญแ่ละ
ข้าราชการที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ 

  7.11 จัดสถานที่ต้ัง  กอร.ถปภ. ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  พร้อม
จัดเครื่องดื่มบริการ  และจัดเจ้าหน้าที่  จํานวน  1  นาย  ไปประจํา  
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
/7.12  จัดรถบรรทุก  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  7.12 จัดรถบรรทุก  6  ล้อ  จํานวน  1  คัน  พรอ้มพนักงานขับรถและ

กําลังพล  จํานวน  10  นาย  ขนย้ายพระสมัภาระ/สัมภาระ   
จากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  มายังท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2558  พร้อมเวลา  15.00  น. 

  7.13 จัดรถยนต์ตู้  จาํนวน  1  คัน  พร้อมพนักงานขับรถ  สําหรบัรับนักบิน  
(ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา) 

8. คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8.1 จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม  
และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง  ต้ังแต่วันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร  
ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ระหว่างวันที่  20 - 21  
พฤศจิกายน  2558 

  8.2 ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดซ้อม
แผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

9. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 

9.1 จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์  พยาบาล  
ติดตามขบวนเสด็จทุกทีห่มาย  และนอนพกัค้างแรม  ณ  ค่ายกาวิละ  
โดยพร้อมกันในวันที่  20  พฤศจกิายน  2558  เวลา  15.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  9.2 ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล 
นครพิงค์  ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม 
และอุปกรณ์การแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง 

10. เทศบาลนครเชียงใหม่ 10.1 ตกแต่ง  ดูแล  ซ่อมแซม  และทําความสะอาด ตามเส้นทางเสด็จ  เช่น  
ถนนมหิดล  ถนนช้างคลาน  ถนนกําแพงดิน  ถนนคันคลองชลประทาน 
เป็นต้น 

  10.2 ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค์  เส้นทางเสด็จ  และบริเวณทางเข้า
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

  10.3 ตกแต่งระบายผ้าที่ตัวอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
(ด้านลานบิน)  ให้เรียบร้อย 

  10.4 ติดต้ังธงชาติ  ธงประจําพระองค์  บริเวณรั้วด้านลานบินของ 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และด้านหน้าบริเวณที่จอดรถยนต์
ของผู้ไปรับ-ส่งเสด็จ   

  10.5 ทําความสะอาดและจัดระเบียบร้านค้าบริเวณเส้นทางเสด็จฯ ไปยัง
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558   
ให้เรียบร้อย 

 
 
 

/10.6  จัดรถดับเพลิง ... 
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  10.6 จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คนั  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  จํานวน  1  คัน  

และรถกู้ภัย  จาํนวน  1  คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่  ไปประจํา ณ  โรงแรม
อิมพีเรียล แมปิ่ง  ในวันที่  20-21  พฤศจิกายน  2558  พร้อม 
ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558  เวลา  13.00  น.  โดยให้ 
หัวหน้าชุดไปรายงานตัวที่  กอร.ถปภ.ส่วนแยกโรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ปิง 

11. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 11.1 มอบหมายนายอําเภอเมืองเชียงใหม่ รับ-ส่งเสด็จ และอํานวยเรียบร้อย  
ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  

  11.2 จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจํา 
กอร.ถปภ.แต่ละที่หมาย  เพื่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง  ดังนี้ 

   1) ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
   2) โรงแรมอมิพีเรยีล แม่ปิง 
  11.3 จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  และอํานวยความสะดวก   

ในวันที่  20-21  พฤศจิกายน  2558  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

12. แขวงการทางเชียงใหม่ที่  2 12.1 ทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  เกาะกลางถนน และ
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรบัผิดชอบ  
ได้แก่  ถนนมหิดล  ถนนคันคลองชลประทาน  ถนนโชตนา และ 
ถนนแม่รมิ-สะเมิง  เป็นต้น 

  12.2 รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาตา่ง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสดจ็ 

  12.2 จัดเตรียมความเรียบร้อยในบริเวณเส้นทางเสด็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณจุดกลับรถสะพานป่าแดดด้านบน  และบริเวณสี่แยกกองพัน
สัตว์ต่าง 

13. สํานักงานหลวงชนบทที่  
10  (เชียงใหม่) 

13.1 ทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  เกาะกลางถนน และ
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรบัผิดชอบ  
ได้แก่  ถนนแมร่ิม-สะเมิง  และถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเสด็จไปยัง 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และม่อนแจ่ม  เป็นต้น 

  13.2 รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาตา่ง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสดจ็ 

  13.2 ประสานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  ในการทําความสะอาด  
ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้าเกาะกลางถนน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

14. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 14.1 เตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ตลอดระยะเวลาเสด็จในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

/14.2  จัดเตรียมการ  ... 
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  14.2 จัดเตรียมการ รปภ.บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และในพื้นที่ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
  14.3 จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ กับศนูย์ควบคุม การบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องนํารถยนต์ที่นั่ง
เข้าออกในช่วงทางดังกล่าว 

  14.4 จัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
ในวันที่  20-21  พฤศจิกายน  2558 

  14.5 อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ  และ 
ผู้ตามเสด็จ  ตามความเหมาะสม 

15. สถานีเชียงใหม่  บริษัท  
การบินไทย  จาํกัด  
(มหาชน) 

15.1 จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบิน  จัดสํารองที่นั่งเครื่องบินให้พร้อม  กรณีเสด็จ
โดยเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน) 

 15.2 จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตาม
เสด็จในพื้นที่ทา่อากาศยานเชียงใหม ่

  15.3 จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องบินที่นั่ง 

  15.4 จัดพนักงานไปเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  15.5 ประสานจัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินกับกองบิน  41  (กรณีใช้รถบันได

เครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)) 
16. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง  รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจําห้องสรง 

ในห้องรับรอง  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ในวนัที่  20  
พฤศจิกายน 2558  เวลา  10.00  น.   โดยประสานงานกับกองบิน  
41 

17. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต  7  
(เชียงใหม่) 

17.1 ประสานการติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร  ณ  ห้องประทับ และ 
กอร.ถปภ. ส่วนแยก โรงแรมอิมพีเรียล แมปิ่ง  กอร.ถปภ. 
ส่วนแยกศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองหอย  โดยประสานงานกับ
บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   

  17.2 ดําเนินการติดต้ังให้เรียบร้อยทุกที่หมายก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง  
18. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด

เชียงใหม่  บรษิัท  ทีโอที  
จํากัด  (มหาชน) 

18.1 จัดติดต้ังเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร  ดังนี้   
  1) ห้องประทับ  โรงแรมอิมพีเรยีล แม่ปิง  จํานวน  1  เลขหมาย  

วันที่  20-21  พฤศจิกายน  2558  เปิดใช้ในวันที่  20  
พฤศจิกายน  2558  ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 

   2) กอร.ถปภ.ส่วนแยก  โรงแรมอิมพีเรียล แมปิ่ง  จํานวน 2 เลขหมาย  
วันที่  20-21  พฤศจิกายน  2558  เปิดใช้ในวันที่  20  
พฤศจิกายน  2558  ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 

 
 

/3) กอร.ถปภ. ... 
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   3) กอร.ถปภ.ส่วนแยก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  จํานวน 

1 เลขหมาย  วันที่  21  พฤศจิกายน  2558  เปิดใช้ต้ังแต่เวลา  
08.00  น.  เป็นต้นไป 

  18.2 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการติดต้ัง
และการใช้บรกิาร  ตามข้อ  1.  โดยขอเปิดทางไกลภายในประเทศ 

19. สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด   
ภาค  5 

19.1 ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จทุกที่หมาย  โดยประสานงานกับกองงาน 
ในพระองค์ฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 19.2 ประสานมูลนิธิโครงการหลวง  ในการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด  ณ  ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  อําเภอแม่ริม 

  19.3 ประสานโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  ในการเตรียมสถานที่ประทับ  
สถานที่ประชุม  สถานที่พักพระอิริยาบถ  หอ้งพักผู้ตามเสด็จ   

  19.4 ประสานโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  ในการจดัเจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์และ 
ช่างผู้ควบคุมระบบลิฟต์ประจําอยู่ตลอดเวลา  และจัดส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์ให้กับ กอร.ถปภ.ส่วนแยก โรงแรมอมิพีเรียล 
แม่ปิง 

  19.5 ประสานเตรียมการรับเสด็จ  ณ  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
อําเภอแม่ริม  รวมทั้ง  ประสานในการจัดเตรียมสถานที่ดูงาน  สถานที่
ฉายพระรูป/ผู้ร่วมฉายพระรูป  และ สถานที่เสวยพระกระยาหาร
กลางวัน/รายการอาหาร 

  19.6 ประสานโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  และมูลนิธิโครงการหลวง  ในการ
จัดเตรียมสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  พร้อมจัด
อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ  และจัดเจ้าหน้าที่ประจําเพื่อประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง   

  19.7 ประสานโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  และมูลนิธิโครงการหลวง  ในการ
จัดเตรียมสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย   
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  
พร้อมบริการอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่
ประจําเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยขอให้พร้อม 
ก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 

  19.8 จัดเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มให้กับเจ้าหนา้ที่  พนักงานขับรถยนต์  
เจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าทีท่หาร  แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  
และเจ้าหน้าทีดั่บเพลิง  ที่มาเตรียมการรับเสด็จ  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล  
แม่ปิง  ในระหว่างวันที่  20-21  พฤศจิกายน  2558 

  19.9 จัดอาหารกลางวันพร้อมน้ําด่ืม  ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ/ทหาร/พลเรือน
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จ   รวมทั้ง  เจ้าหนา้ที่ตํารวจทางหลวงและ
พนักงานขับรถยนต์ในขบวนเสด็จ  โดยส่งมอบ  ณ  กอร.ถปภ. 
ส่วนแยกศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองหอย  เวลา  11.00  น. 

/20.  การไฟฟ้า  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขต  1  ภาคเหนือ  (จังหวัด
เชียงใหม่) 

20.1 ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่
ที่เสด็จ ดังนี้ 

  1) โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
   2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  อําเภอแม่ริม 
  20.2 จัดเจ้าหน้าที่ประจํากองอํานวยการร่วมถวายปลอดภัยแต่ละที่หมาย  

เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัว
กับ ผอ.กอร.ถปภ.  ก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 

21. โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 21.1 ประสานสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค  5  ในการ
เตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  21.2 จัดเตรียมห้องประทับ  ห้องสําหรับผู้ตามเสด็จ  ตามท่ีได้ประสานไว้ 
  21.3 จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก 

(กอร.ถปภ.)  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง พร้อมบริการเครื่องดื่มตาม
สมควร  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของโรงแรมฯ  จาํนวน 1 คน ประจํา  
ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเป็นการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และพิจารณา 
จัดน้ําด่ืม  ชา  กาแฟ  บริการ  ตามแต่จะเห็นสมควร 

  21.4 ขอเรียนเชิญเจ้าของโรงแรมฯ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จทุกครั้ง  ณ  บริเวณ
รถยนต์ที่นั่งจอดหน้าโรงแรมฯ 

  21.5 ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ในการตดิต้ัง
โทรศัพท์ในห้องประทับ  จํานวน  1  เลขหมาย  สําหรับเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต  และที่ต้ัง  กอร.ถปภ.  จํานวน  2  เลขหมาย  รวม   
3  เลขหมาย  (จังหวัดได้แจ้งบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)   
ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  21.6 จัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ  สถานที่จอดรถยนต์ของ
รถดับเพลิง  รถไฟฟ้าสํารอง  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  และรถกูภั้ย   
เพื่อเตรียมความพร้อม  ให้เรยีบร้อย 

  21.7 ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าขัดข้อง  ในระหว่างการประทับ  ณ  โรงแรมอิมพีเรยีล แม่ปิง  
(จังหวัดได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  21.8 จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์และช่างผู้ควบคุมระบบลิฟต์ประจําอยู่
ตลอดเวลา  และจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์ให้กับ กอร.ถปภ.
ส่วนแยก โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

  21.9 พิจารณามาตรการควบคุม  จดัระเบียบผู้พักอาศัยในโรงแรม   
โดยประสานกับมณฑลทหารบกที่  33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
/22.  การประปา  ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
22. การประปาส่วนภูมิภาค  

สาขาเชียงใหม่ 
22.1 กํากับดูแลระบบน้ําประปา  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง   

โดยประสานงานกับเจ้าของสถานที่ให้เรียบร้อย 
  22.2 สํารองน้ําสําหรบัใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง 

ให้เพียงพอ และจัดระบบแรงดันน้ําประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณี
พิเศษ  ในระหว่างห้วงเวลาที่มีการเสด็จ  

  22.3 พิจารณางดการก่อสร้างปรับปรุงท่อประปา  ในบริเวณโรงแรมทีป่ระทับ  
ที่หมายเสด็จ  ในห้วงวันที่  20-21  พฤศจกิายน  2558  และ 
เส้นทางเสด็จ  เช่น  ถนนสนามบินเก่า  ถนนสุเทพ  เป็นต้น 

23. อําเภอแม่ริม 23.1 ประสานการรับเสด็จ  ณ  ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  และ
ม่อนแจ่ม  โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  23.2 จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าทีป่กครอง  พรอ้มอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจาํ  
กอร.ถปภ.แต่ละที่หมาย  เพื่อประสานงานกบัส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
โดยใหพ้ร้อมกอ่นเสดจ็ 3 ช่ัวโมง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
และม่อนแจม่ 

  23.3 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ในการจัดรถดับเพลิง   
ไปประจํา  ณ  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  โดยให้พร้อม 
ก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 

  23.4 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ทําความสะอาด  ตัดแต่ง
ต้นไม้  ตัดหญา้  ถนนซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จ  ให้เรียบร้อยกอ่นวันที่  20  
พฤศจิกายน  2558 

24. มูลนิธิโครงการหลวง 24.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการเตรียมการรับเสด็จ   
ณ  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  อําเภอแม่ริม 

  24.2 ทูลเชิญประธานมูลนิธิโครงการหลวง  และเรียนเชิญผู้บริหาร   
เฝ้ารับเสด็จ  ณ  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

  24.3 จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ/ทหาร/ 
พลเรือน  ที่เขา้ไปเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย 

  24.4 จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ  รวมทั้ง  เจา้หน้าที่ที่มา
ปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จ  โดยประสานกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

 
***********


