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คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ่
ที่  2379 /2558 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
**************** 

   ด้วย พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ระหว่างวันที่  28 - 30 มิถุนายน  2558 (เป็นการส่วนพระองค์) และประทับแรม          
ณ โรงแรม สิบแสนรีสอร์ท ริมปิง ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในคืนวันที่ 29 มิถุนายน 
2558  ทั้งนี้  จะประทับเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  ในวันอาทิตย์ที่  28 มิถุนายน  2558 เวลา 19.20 น.  และประทับเครื่องบินที่นั่งกลับ
กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น.    

   เพื่อให้การจัดเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  จึงขอ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
คําสั่งจังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้ 

   ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   24  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่   2379  /2558   
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ลงวันที่  24  มิถุนายน 2558 

 

ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
1. มณฑลทหารบกที่  33 1.1 ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 
  1.2 ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้กองงานฯ  
  1.3 จัดต้ัง กอร.ถปภ. ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และที่

หมายที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ถ้าม)ี   ทั้งนี้จังหวัดได้
แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปรายงานตัวและร่วมประชุมแต่ละที่หมาย
ก่อนล่วงหน้า  3  ช่ัวโมง 

  1.4 จัดรถกอล์ฟทีน่ั่ง จํานวน 1 คัน และรถกอล์ฟผู้ติดตาม จํานวน1 คัน 
รวมเป็น 2 คัน พร้อมสารถี ณ ที่หมายข่วงพระเจ้าล้านนา พร้อมวันที่  
29 มิถนุายน 2558 เวลา 09.00 น.  

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่ 2.1 จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย  
ในเขตรับผิดชอบ  และจัดเจา้หน้าที่ประจําทางร่วมทางแยก  เพื่อถวาย
ความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จ 

  2.2 ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําแผน
ถวายความปลอดภัยฯ 

  2.3 ประสานการจัดต้ัง กอร.ถปภ.  ส่วนแยกทุกที่หมายในเขตรับผิดชอบ    
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่  33 

3. ตํารวจตระเวนชายแดน 
ภาค  3 และตาํรวจตระเวน
ชายแดนที่  33 

3.1 ประสานจัดเจ้าหน้าที่ไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.  ส่วนแยกทุกที่หมาย
ในเขตรับผิดชอบ  

 3.2 ขอเชิญท่าน ขา้ราชการตํารวจ ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยาน-
ทหารกองบิน  41 

  3.3 จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  กรณีกรมราชองครักษ์ขอรับการ
สนับสนุน 

4. กลุ่มงานจราจร  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

4.1 จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกที่หมายในพื้นที่รับผดิชอบ   
โดยให้พร้อมในวันที่  28  มถิุนายน 2558  เวลา  17.00  น.       
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 4.2 จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก   
ในการรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่  28-30  มิถุนายน  2558  

5. กองกํากับการ  3  
กองบังคับการตํารวจ 
สันติบาล 1 

5.1 จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหว
กลุ่มพลังมวลชน  โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  5.2 ตรวจสิ่งของที่ส่วนราชการ/ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด  (ถ้ามี)  
พร้อมจัดทําบัญชีส่งให้ กอร.ถปภ. ต่อไป 

6. กองบิน 41 6.1 จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง  พร้อมจัดการถวายความปลอดภัย
บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในระหว่างวันที่  28-30 มิถุนายน  2558 
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  6.2 จัดข้าราชการทหารกองบิน 41  และแม่บ้านทหารอากาศ  ไปเฝ้าฯ 
รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  6.3 ทําความสะอาดห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  สําหรับ
เป็นห้องประทับรับรอง  และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
โรงแรมดิเอ็มเพรสที่นําดอกไม้ไปตกแต่งในห้องสรง 

  6.4 จัดบริการเครื่องดื่มบริการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ตามความเหมาะสม 

  6.5 จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน  เพื่อใช้ในการรับเสด็จ  ตามกําหนดการ  
โดยขอให้พร้อม ในวันที ่ 28  มิถุนายน  2558  พร้อมเวลา   
09.00  น.  เพื่อตกแต่งระบายผ้าและปูพรมลาดพระบาท   

  6.6 จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ   
  6.7 จัดทําความสะอาด  ตกแต่ง  อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  

ให้เรียบร้อยสวยงาม  และอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล
นครเชียงใหม่ที่เข้าไปตกแต่งสถานที่  เช่น  การระบายผ้า  การตกแต่ง
ต้นไม้ดอกไม้ประดับ  การติดต้ังธงชาติ  ระบายผ้าบันไดเครื่องบิน   

  6.8 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่ง  ในวันที ่28 มิถนุายน  
2558  เวลา  17.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

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

  6.10 จัดเตรียมห้องรับรอง  เพื่อใช้รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญแ่ละ
ข้าราชการที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ 

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

  6.12 จัดรถยนต์ตู้  จาํนวน  1  คัน  พร้อมพนักงานขับรถ  สําหรบัรับนักบิน  
(ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา) 

7. คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.1 จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม  
และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง  ต้ังแต่วันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ณ  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ระหวา่งวันที่  28-30 มิถุนายน  
2558 

  7.2 ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดซ้อม
แผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

8. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 

8.1 
 
 
8.2 

ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการเตรียมแพทย์  
พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุม่ และอปุกรณ์การแพทย์  ให้พร้อม  
24  ช่ัวโมง 
จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์  พยาบาล  
ติดตามขบวนเสด็จทุกทีห่มายในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม ่ ในวันที่  29-30  
มิถุนายน 2558  

9. เทศบาลนครเชียงใหม่ 9.1 ตกแต่ง  ดูแล  ซ่อมแซม  และทําความสะอาด ตามถนนมหิดลที่ใช้เป็น
เส้นทางเสด็จ   
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  9.2 ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค์  เส้นทางเสด็จ 
  9.3 ตกแต่งระบายผ้าและเปลี่ยนผ้าใหม่ที่ตัวอาคารท่าอากาศยานทหาร

กองบิน  41  (ด้านลานบิน)  ให้เรียบร้อย 
  9.4 ติดต้ังธงชาติ  ธงประจําพระองค์  บริเวณรั้วด้านลานบินของ 

ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และด้านหน้าบริเวณที่จอดรถยนต์
ของผู้ไปรับ-ส่งเสด็จ   

  9.5 จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คนั  และรถกู้ภัย  จํานวน  1  คัน  พร้อม
เจ้าหน้าที่  ไปประจํา  ณ  สาํนักสุขิโต บ้านโหรวารนิทร ์บัววิรัตน์เลิศ  
โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวที่  กอร.ถปภ. ส่วนแยกสํานักสุขิโต ใน
วันที่ 29 มถิุนายน 2558 พร้อมเวลา 09.00 น. 

  9.10 จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คนั  และรถกู้ภัย  จํานวน  1  คัน  พร้อม
เจ้าหน้าที่  ไปประจํา  ณ วัดโลกโมฬี  โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัว 
ที่  กอร.ถปภ. ส่วนแยกสํานกัสุขิโต ในวันที ่29 มิถนุายน 2558 พรอ้ม
เวลา 11.00 น. 

10. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 10.1 จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจํา 
กอร.ถปภ. เพื่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในที่หมาย ดังนี้ 
1) โรงแรมสินแสนรีสอร์ท ริมปิง ตําบลสันผีเสื้อ 
2) สํานักสุขิโต บ้านโหรวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ 
3) วัดโลกโมฬี 
โดยให้พร้อมก่อนเวลาเสด็จอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง  

  10.2 จัดข้าราชการ กํานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
ไปร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ในวันที่  19  และ  21  มถิุนายน  2558  
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  10.3 แจ้งเทศบาลตําบลท่าศาลาให้ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค์  
เส้นทางเสด็จ ในเขตรับผิดชอบ (เขตติดต่อระหว่างเทศบาลนคร
เชียงใหม่จนถึงเขตอําเภอสารภี)  

11. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 
ที่  2 

11.1 ทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  เกาะกลางถนน  
และตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความ
รับผิดชอบ  ได้แก่  ถนนมหิดล  ถนนเชียงใหม่ – ลําปาง ที่ใช้เป็น
เส้นทางเสด็จ 

  11.2 รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาตา่ง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสดจ็ 

  11.3 บริเวณเส้นทางเสด็จที่มีการก่อสร้าง ขอใหพิ้จารณางดเว้นการ
ดําเนินการในวันที่มีการเสด็จและใช้เส้นทาง  

12. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 12.1 เตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวกใน
พ้ืนที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ตลอดระยะเวลาเสด็จในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

  12.2 จัดเตรียมการ รปภ. ในพื้นทีท่่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  12.3 จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ กับศนูย์ควบคุม การบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องนํารถยนต์ที่นั่ง
เข้าออกในช่วงทางดังกล่าว 
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  12.4 จัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
ในวันที่  28  และ 30  มิถนุายน  2558 

  12.5 อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ  และ 
ผู้ตามเสด็จ  ตามความเหมาะสม 

13. สถานีเชียงใหม่  บริษัท  
การบินไทย  จาํกัด  
(มหาชน) 

13.1 จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบิน  จัดสํารองที่นั่งเครื่องบินให้พร้อม  กรณีเสด็จ
โดยเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน) 

 13.2 จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตาม
เสด็จในพื้นที่ทา่อากาศยานเชียงใหม ่

  13.3 จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องบินที่นั่ง 

  13.4 จัดพนักงานไปเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  13.5 ประสานจัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินกับกองบิน  41  (กรณีใช้รถบันได

เครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)) 
14. โรงแรมดิเอ็มเพรส  จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง  รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจําห้องสรง 

ในห้องรับรอง  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ในวนัที่  28 และ 
30 มิถนุายน 2558  โดยประสานงานกับกองบิน  41 

15. อําเภอสารภี 15.1 ตกแต่ง  ดูแล  ซ่อมแซม  และทําความสะอาด ตามถนนเชียงใหม่ -
ลําปาง ที่ใช้เป็นเส้นทางเสด็จในเขตรับผิดชอบ    

  15.2 ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค์  ตามเส้นทางเสด็จ โดยเน้นบริเวณ
ทางแยกมากเป็นพิเศษ เช่น แยกสารภี แยกป่าแดด เป็นต้น  

16. สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่  

16.1 ประสานวัดโลกโมฬีจัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
โดยเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีจะเดินทางมาร่วมปฏิบัติ 

  16.2 นิมนต์เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬีเฝ้ารับเสด็จ  
  16.3 จัดเตรียมพวงมาลัยถวายพระตามที่ได้รับการประสานงาน 
17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขต  1  ภาคเหนือ  
(จังหวัดเชียงใหม่) 

 ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ที่
เสด็จ ดังนี้ 

  1) โรงแรมสินแสนรีสอร์ท ริมปิง ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  2) สํานักสุขิโต บ้านโหรวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
  3) ข่วงพระเจ้าล้านนา อําเภอแม่ริม 
  4) วัดโลกโมฬี อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  5) ที่หมายอื่นๆ ตามท่ีได้มีการประสานงาน 
18. อําเภอแม่ริม 18.1 ประสานข่วงพระเจ้าล้านนาจัดเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีจะเดินทางมาร่วมปฏิบัติ 
  18.2 จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คัน  และรถกู้ภัย  จํานวน  1  คัน 

พร้อมเจ้าหน้าที่  ไปประจํา  ณ ข่วงพระเจ้าล้านนา  โดยให้หัวหน้าชุด
ไปรายงานตัว ที่  กอร.ถปภ. ส่วนแยกข่วงพระเจ้าล้านนา  ในวันที่ 29 
มิถุนายน 2558 พร้อมเวลา 09.00 น. 

  18.3 จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจํา 
กอร.ถปภ. เพื่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ที่หมาย  
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19. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ 19.1 ประสานกองงานในพระองค์ฯ และเจ้าของสถานที่ ในการจัด
เตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

  19.2 ทําความสะอาดเส้นทางเสด็จ ตัดหญ้า ก่ิงไม้ เก็บขยะ รวมทั้งตกแต่ง
เส้นทางเสด็จให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสม  

  19.3 ติดต้ังธงชาติ ธงพระนามย่อ (พ.ภ.) บริเวณหน้าโรงแรมสิบแสน 
รีสอร์ท ริมปิง โดยประสานกับเจ้าของสถานที่ 

  19.4 ประสานและให้การสนับสนุนเจ้าของโรงแรมสิบแสนรีสอร์ท ริมปิง 
ในการจัดเตรียมการรับเสด็จ  

  19.5 จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คัน  และรถกู้ภัย  จํานวน  1  คัน 
รถไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ไปประจํา 
ณ  โรงแรมสิบแสนรีสอร์ท ริมปิง  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 
พร้อมเวลา 11.00  น.  และให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัวและประจํา 
ณ  กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ  เวลา  11.30 น.  เพื่อประสานงาน  

  19.6 ขอความอนุเคราะห์ จัดเตรียมอาหารกล่องและน้ําด่ืม จํานวนมื้อละ 
200 ชุด สําหรับเป็นอาหารของทหารและตํารวจที่มาถวาย 
ความปลอดภัย  โดยส่งมอบอาหารกล่องให้กับ กอร.ถปภ. ณ โรงแรม
สิบแสนรีสอร์ท ริมปิง เริ่มวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มื้อกลางวัน 
และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มื้อกลางวัน  

 

  ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานอย่าง
ใกล้ชิด  (นางสาววิราชินี  คําชมภู  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์          
081-7247174 , นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  โทรศัพท์ 081-0206266)   ทั้งนี้          
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา        
โดยด่วน ต่อไป   
  

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


