
 

 

ด่วนที่สุด 
 

 
 

ที่ ชม 0017.3/ ว 2186           ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
              ถนนโชตนา  ชม 50300 

           17  มกราคม 2562 

เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์   

เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่     208       /2562  เรือ่ง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จ  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ลงวันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2562 จ านวน  1  ชุด 

  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประสานจากกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระประสงค์ 
จะเสด็จไปประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นการส่วนพระองค์ ในระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2562 

  เพ่ือให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่  
จึงขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานท่านทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามปรากฏตาม
ส าเนาค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

          
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                     

 
 

ส านักงานจังหวัด 
กลุ่มงานอ านวยการ 
โทรศัพท์  0 5311 2708 - 9 
โทรสาร  0 5311 2707 
 



 

 
 
 
 
 

ค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่   208  /2562 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  
............................................................... 

  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประสานจากกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระประสงค์ 
จะเสด็จไปประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นการส่วนพระองค์ ในระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2562 

  เพ่ือให้การจัดเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ จึงขอมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งจังหวัด
เชียงใหม่ฉบับนี้   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   17     มกราคม   พ.ศ.  2562 

 



 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่  208   /2562 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จ  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
ลงวันที่   17  มกราคม พ.ศ. 2562 

ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานด าเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย  
พ.ศ. 2560 

  2) ประสานจัดท าแผนการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) จัดตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  ส่วนแยก  

ทุกที่หมาย  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรายงานตัว
และร่วมประชุมแต่ละท่ีหมายก่อนการเสด็จ  3  ชั่วโมง   

2. ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
และต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจไปประจ า กอร.ถปภ.ส่วนแยก 
ทุกที่หมาย 

 2) ตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่เสด็จตามที่ได้มีการประสาน 
  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  กรณีได้รับการประสานขอรับ 

การสนับสนุน 
3. ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) ประสานจัดรถต ารวจจราจรและต ารวจทางหลวงน าขบวนเสด็จ  

ทุกที่หมาย  และจัดเจ้าหน้าที่ประจ าทางร่วม  ทางแยก  เพ่ือถวาย
ความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จทุกที่หมาย และประสานการจัด
ซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งให้เรียบร้อย 

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่  33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จัดท าแผนถวายความปลอดภัย  

  3) ประสานจัดตั้ง  กอร.ถปภ.ส่วนแยกทุกท่ีหมาย 
  4) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่งทุกที่หมาย  และจัดสถานที่จอด

รถยนต์ขบวนเสด็จให้เรียบร้อย 
  5) ก าหนดเส้นทางหลักและเส้นทางส ารองในการเสด็จแต่ละที่หมาย 
  6) อ านวยการด้านจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนจาก

พระต าหนักกองบิน 41 ถึง เรือนรับรองที่ประทับ สถานีเกษตรหลวง
อินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  7) จัดซักซ้อมแผลทางการแพทย์ เส้นทางจากท่ีหมายไปยัง เรือนรับรอง
ที่ประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ให้เรียบร้อย 

4. สถานีต ารวจทางหลวง 4  
กองก ากับการ 5 

1) จัดเตรียมรถต ารวจทางหลวงน าขบวนเสด็จทุกที่หมาย ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยให้พร้อมในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ เรือนรับรองที่
ประทับ พระต าหนักกองบิน 41  

  2) จัดรถต ารวจทางหลวงส ารองไว้ส าหรับน าคณะส่วนล่วงหน้า(ถ้ามี)   
ไปยังทุกที่หมายที่มีการเสด็จตามที่ได้มีการประสาน 

5. กลุ่มงานจราจร ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5. กลุ่มงานจราจร  

ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
1) จัดรถต ารวจจราจรน าขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ    

โดยให้พร้อมในวันที่  18 มกราคม 2562 ณ เรือนรับรองที่ประทับ 
พระต าหนักกองบิน 41 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรประจ าเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก  
ในการรักษาความปลอดภัย  ในระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 
2562 และประสานจัดซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งทุกท่ีหมาย โดย
ประสานงานกับต ารวจทางหลวงและส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

6. กองก ากับการ 3 กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 1 

1) เนื่องจากเป้นการเสด็จส่วนพระองค์จึงไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ
ยกเว้นกล้องถ่ายรูปของเจ้าของสถานที่เฉพาะจุดทูลเกล้าถวาย
สิ่งของ 

  2) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนจะทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด (ถ้ามี) พร้อม
จัดท าบัญชีส่งให้กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัยต่อไป 

7. กองบิน 41 1) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่ง ในวันที่ 18 
มกราคม 2562 ณ พระต าหนักกองบิน 41 

8. คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  และอุปกรณ์
ทางการแพทย์  ให้พร้อม  24  ชั่วโมง   

  2) ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดซ้อม
แผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1  
(ภาคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม่ 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน รวมทั้ง 
ป้องกันไฟฟ้าจัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าส ารองไปติดตั้งในพื้นที่ที่เสด็จ 
ณ เรือนรับรองที่ประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

10. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่  
บริษัท  ทีโอท ี จ ากัด  (มหาชน) 

1) ติดตั้งโทรศัพทแ์ละโทรสารและอินเตอร์เน็ตไร้สาย ณ เรือนรับรองที่
ประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 18 – 25 มกราคม 2562 เปิดใช้ในวันที่ 18 
มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป้นต้นไป 

 2) ติดตั้งโทรศัพท์และโทรสาร  ณ กองอ านวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัย ( กอร.ถปภ.) ณ เรือนรับรองที่ประทับ สถานีเกษตรหลวง
อินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มกราคม 
2562 เป้นต้นไป 

  3) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการติดตั้ง
และการใช้บริการตามข้อ  1) และ  2)  โดยขอเปิดทางไกลภายใน 
ประเทศ 

11. ส านักงานสาธารณสุข... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
11. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์และ  

พยาบาล  ติดตามขบวนเสด็จทุกที่หมาย และนอนพักค้างแรม ณ 
เรือนรับรองที่ประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยพร้อมกันในวันที่ 18 มกราคม 2562  
ณ พระต าหนักกองบิน 41  

  2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  และโรงพยาบาล
จอมทอง ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  และ
เซรุ่ม และ อุปกรณ์การแพทย์  โดยให้พร้อมตลอด  24  ชัว่โมง 

  3) จัดซักซ้อมรถพยาบาล  (กรณีฉุกเฉิน)  ในเส้นทางจากที่ประทับ 
ณ เรือนรับรองที่ประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
และโรงพยาบาลจอมทอง โดยประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่และต ารวจจราจร 

12. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 1) ท าความสะอาดซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ตัดหญ้า เกาะกลางถนน และ
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ช ารุดและป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขต
ทางหลวงตามเส้นทางเสด็จ 

13. อ าเภอจอมทอง 1) เตรียมการรับเสด็จทุกท่ีหมายและสนับสนุนการรับเสด็จในพ้ืนที่  
โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) มอบหมายนายอ าเภอจอมทอง รับเสด็จและอ านวยการรับเสด็จใน
พ้ืนที่ทุกท่ีหมาย รวมทั้ง ประสานงานเพ่ือสนับสนุนพระกรณียกิจใน
พ้ืนที่  

  3) จัดรถยนต์พร้อมพลขับ และน้ ามันเชื้อเพลิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) รถยนต์อเนกประสงค์ ส าหรับเป็นรถยนต์ที่นั่งส ารอง  

จ านวน 1 คัน (รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์) 
   (2) รถยนต์อเนกประสงค์ ส าหรับผู้ตามเสด็จ จ านวน 4 คัน 

(รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์) 
   (3) รถยนต์ปิ๊กอัพ มีหลังคาแครี่บอย พร้อมคนขับรถ จ านวน 1 คัน 
   โดยให้น ารถยนต์ทั้งหมดไปส่ง ณ เรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 

ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ประสานงานกับ   
นายธีรวุฒิ แก้วฟอง หมายเลขโทรศัพท์ 08 1020 6266 

  4) ประสานรมณฑลทหารบกที่ 33 ในการจัดตั้งกองอ านวยการร่วม
ถวายความปลอดภัยในพ้ืนที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจ าตลอดเวลา 
เพ่ือประสานงาน 

  5) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับการร้องขอให้เพียงพอ 

6) จัดรถดับเพลิง ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  6) จัดรถดับเพลิงและรถกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ าที่ประทับ และ 

ที่หมายทรงงาน ก่อยเวลาเสด็จอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
  7) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ ในการจัดรถไฟฟ้าส ารอง

ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
  8) จัดเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจ า 

กอร.ถปภ. ณ เรือนรับรองที่ประทับ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มกราคม 2562  
จนเสร็จสิ้นภารกิจ เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ. เวลา 13.00 น. เพื่อประชุม
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติจาก ผอ. กอร.ถปภ. และขอให้ส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน
วันที่ 17 มกราคม 2562  

  9) แจ้งโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 
  10) น าส่งค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการรับเสด็จ ให้ส านักงานจังหวัด

ภายใน 3 วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเพ่ือที่จะได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยต่อไป  

 

   ในการจัดเตรียมการรับเสด็จมอบหมายให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน
อย่างใกล้ชิด  (นางสาววิราชินี ค าชมภู ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9203 4149 
หรือนายธีรวุฒิ  แก้วฟอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  หมายเลขโทรศัพท์  08 1020 6266) ทั้งนี้   
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ  เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา 
โดยด่วน ต่อไป   
 

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


