
กําหนดการ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน

เสด็จไปทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
วันอาทิตยท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

(เปนการสวนพระองค)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย ท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
วังศุโขทัย
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ประทับรถยนตท่ีนั่ง

เสด็จออกจากวังศุโขทัย ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เวลา ๐๙.๒๕ น. - เสด็จถึงกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

- ผูแทนกองทัพอากาศ, ขาราชการ และแมบานทหารอากาศ เฝารับเสด็จ
เวลา ๐๙.๓๐ น. - เสด็จประทับเครื่องบินท่ีนั่ง จากทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

ไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
(ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใชเวลา ๕๕ นาที)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๐.๒๕ น. - เสด็จถึงทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

ผูรับเสด็จ
นาวาอากาศเอก ชาตินนท  สทานผไท ผูบังคับการกองบิน ๔๑
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และขาราชการในพ้ืนท่ีเฝารับเสด็จ

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จออกจากทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ ไปยัง
ลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย อําเภอเมืองเชียงใหม

(ระยะทาง ๗ กิโลเมตร/ใชเวลา ๑๐ นาที)
เวลา ๑๐.๔๐ น. - เสด็จถึงอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย

- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
- ทรงกราบ

เวลา ๑๐.๔๕ น. - ประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จออกจากอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
(ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร/ใชเวลา ๒๕ นาที)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เวลา ๑๑.๑๐ น. - เสด็จถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

(รถยนตท่ีนั่งเทียบทางซาย)
- ประทับลิฟท

/- เสด็จไปยัง...

ร่าง
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- เสด็จไปยังวิหารบูรพาจารย
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยบูชาบูรพาจารย
- ทรงกราบ
- เสด็จเขาสูพระวิหารหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทายท่ีนั่งบูชาพระประธานประจําวิหารหลวง
- ทรงกราบ
- ทรงศีล
- ทรงกลาวคําถวายสังฆทาน
- ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวาย พระธรรมเสนาบดี  เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
- ทรงหลั่งทักษิโณทก
- เสด็จออกจากพระวิหารหลวง ไปยังศาลาพระเจาอุนใจ
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนทายท่ีนั่งบูชาพระเจาอุนใจ
- ทรงกราบ
- เสด็จไปยังพระวิหารพระพุทธชินสีหสุวรรณเจดีย
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดเครื่องทองนอยท่ีนั่งบูชาพระพุทธชินสีหสุวรรณเจดีย
- ทรงกราบ
- เสด็จไปยังหลวงพอทันใจ
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนทายท่ีนั่งบูชาหลวงพอทันใจ
- ทรงกราบ
- เสด็จไปยังลานพระบรมธาตุ
- ทรงสรงน้ําพระธาตุดอยสุเทพ
- ทรงถวายสวยดอก
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยถวายสักการะพระธาตุดอยสุเทพ
- ทรงกราบ
- เสด็จลงจากลานพระธาตุไปยังหอมณฑปหอระฆัง
- ทรงลั่นฆองชัย (จํานวน ๓ ครั้ง)

เวลา ๑๑.๕๐ น. - ประทับรถยนตท่ี นั่งเสด็จออกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ไปยัง
รานอาหารครัวศิลปาชีพ

(ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที)
รานครัวศิลปาชีพ
เวลา ๑๒.๒๐ น. - เสด็จถึงรานครัวศิลปาชีพ

- เสวยพระกระยาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๑๐ น. - เสด็จออกจากรานครัวศิลปาชีพไปยังวัดโลกโมฬี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/- วัดโลกโมฬี …
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วัดโลกโมฬี
เวลา ๑๓.๓๐ น. - เสด็จถึงวัดโลกโมฬี

(รถยนตท่ีนั่งเทียบทางซาย)
- เสด็จเขาสูอุโบสถ
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทายท่ีนั่งบูชาพระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ
- ทรงกราบ
- ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวาย  พระครูไพบูลเจติยานุรักษ เจาอาวาสวัดโลกโมฬี
- เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระมหาเจดียโลกโมฬี
- ทรงสรงน้ําพระธาตุพระมหาเจดียโลกโมฬี
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยบูชาพระมหาเจดียโลกโมฬี
- ทรงกราบ
- เสด็จออกจากพระมหาเจดียโลกโมฬี ไปยังศาลาอนุสาวรียพระนางจิรประภามหาเทวี
- เสด็จถึงอนุสาวรียพระนางจิรประภามหาเทวี
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดเครื่องทองนอย
- ทรงกราบ

เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จออกจากวัดโลกโมฬีวรวิหาร ไปยังวัดเชียงม่ัน
(ระยะทาง ๑ กิโลเมตร/ใชเวลา ๒ นาที)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วัดเชียงม่ัน
เวลา ๑๔.๐๒ น. - เสด็จถึงวัดเชียงม่ัน

(รถยนตท่ีนั่งเทียบทางขวา)
- เสด็จเขาสูภายในพระวิหารหลวง
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนทายท่ีนั่งบูชาพระประธานประจําพระวิหารหลวง
- ทรงกราบ
- ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวาย  พระครูสันติธรรมวัฒน เจาอาวาส

วัดเชียงม่ันวรวิหาร
- เสด็จออกจากพระวิหาร ไปยังวิหาร ไปยังวิหารพระเสตังคมณี (พระแกวขาว)
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทายท่ีนั่งบูชาพระพระเสตังคมณี (พระแกวขาว) และพระศิลา
- ทรงกราบ
- เสด็จออกจากวิหารพระเสตังคมณี

เวลา ๑๔.๓๐ น. - ประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จออกจากวัดเชียงม่ัน ไปยังวัดเจดียหลวงวรวิหาร
(ระยะทาง ๑ กิโลเมตร/ใชเวลา ๒ นาที)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/- วัดเจดียหลวง ...
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วัดเจดียหลวงวรวิหาร
เวลา ๑๔.๓๒ น. - เสด็จถึงวัดเจดียหลวงวรวิหาร

(รถยนตท่ีนั่งเทียบทางขวา)
- เสด็จเขาสูพระวิหารหลวง
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทายท่ีนั่งบูชาพระอัฏฐารส พระประธานประจําพระวิหารหลวง
- ทรงกราบ
- ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวาย พระราชเจติยาจารย เจาอาวาสวัดเจดียหลวงฯ
- เสด็จออกจากพระวิหารหลวงไปยังพระธาตุเจดียหลวง
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยบูชาพระธาตุเจดียหลวง
- ทรงกราบ

เวลา ๑๕.๐๐ น. - เสด็จประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จออกจากวัดเจดียหลวงวรวิหาร ไปยังวัดพระธาตุดอยคํา
(ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร / ใชเวลา ๒๐ นาที)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วัดพระธาตุดอยคํา
เวลา ๑๕.๒๐ น. - เสด็จถึงวัดพระธาตุดอยคํา

(รถยนตท่ีนั่งเทียบทางขวา)
- เสด็จไปยังพระธาตุดอยคํา
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยบูชาพระธาตุดอยคํา
- ทรงกราบ
- เสด็จไปยังศาลาหลวงพอทันใจ
- ทรงถวายพวงมาลัยมะลิสด จํานวน ๓๑ พวง
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทายท่ีนั่งบูชาหลวงพอทันใจ
- ทรงกราบ
- ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมถวายพระครูสุนทรเจติยารักษ เจาอาวาสวัดพระธาตดุอยคํา
- เสด็จเขาสูอุโบสถ
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทายท่ีนั่งบูชาพระประธานประจําพระอุโบสถ
- ทรงกราบ
- เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังบริเวณจุดชมวิว
- ทอดพระเนตรจุดชมวิว
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทายท่ีนั่งบูชาหลวงพอใหญ
- ทรงกราบ
- เสด็จเขาสูหองประทับพักพระอิริยาบถตามพระอัธยาศัย

เวลา ๑๖.๒๐ น. - ประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จออกจากวัดพระธาตดุอยคํา ไปยังรานโจลี่ฟามม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

(ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร/ใชเวลา ๒๐ นาที)

/เวลา 16.40 น. ...



- ๕ -

เวลา ๑๖.๔๐ น. - เสด็จถึงรานโจลี่ฟามม อําเภอเมืองเชียงใหม
- ทรงเลือกซื้อผาไหมตามพระอัธยาศัย
- สมควรแกเวลา

เวลา ๑๗.๕๐ น. - ประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จออกจากรานโจลี่ฟามม ไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม (ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร / ใชเวลา ๑๐ นาที)

ทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
เวลา ๑๘.๐๐ น. - เสด็จถึงทาอากาศทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๘.๑๐ น. - เสด็จประทับเครื่องบินท่ีนั่ง เสด็จออกจากทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
(ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใชเวลา ๕๕ นาที)

ทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เวลา ๑๙.๐๕ น. - เสด็จถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

- ประทับรถยนตท่ีนั่ง เสด็จกลับวังศุโขทัย
เวลา ๑๙.๔๐ น. - เสด็จถึงวังศุโขทัย

การแตงกาย - ราชองครักษ เครื่องแบบชุดคอแบะ/ไวทุกข
- ขาราชการในพระองค เครื่องแบบชุดปกติกากีคอพับแขนยาว
- ขาราชการในพ้ืนท่ีเครื่องแบบชุดปกติคอพับแขนยาว/ชุดปฏิบัติหนาท่ี

สํานักงานราชเลขานุการในพระองค ๙๐๔
มกราคม ๒๕๖๐
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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม  ท่ี /2560
เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จฯ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน

ลงวันท่ี มกราคม 2560
**********

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557
2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงใหวังศุโขทัยทราบ
3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ทุกท่ีหมาย

โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ จังหวัดไดแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของสงผูแทนไปประจําแตละท่ีหมายกอนการเสด็จ
3 ชั่วโมง  เพ่ือประสานงานและประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติกอน
การเสด็จ ตามท่ีหมายเสด็จทุกท่ีหมาย

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย
และจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวมทางแยก  เพ่ือถวายความปลอดภัย
ตามเสนทางเสด็จ

2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําแผน
ถวายความปลอดภัยฯ

3) ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย สวนแยก
ทุกท่ีหมาย  โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33

4) จัดเจาหนาท่ีตํารวจเฝารถยนตท่ีนั่งทุกท่ีหมาย และจัดเจาหนาท่ีตํารวจ
หญิงประจําหองสรงทุกท่ีหมาย

5) จัดเจาหนาท่ีตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาวปะปนกับประชาชน
6) กําหนดเสนทางหลักและเสนทางสํารองในการเสด็จฯ  แตละท่ีหมาย

โดยใหมีการปดก้ันการจราจรใหนอยท่ีสุด
7) จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนตท่ีนั่ง

ทุกท่ีหมาย
8) จัดซอมขบวนเสด็จฯ ในเสนทางตามแผนทางการแพทยฉุกเฉิน

ใหเรียบรอย
3. ตํารวจตระเวนชายแดน

ภาค 3 และตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 33

1) ประสานจัดเจาหนาท่ีไปประจํา  ณ กองอํานวยการรวมถวายความ
ปลอดภัย สวนแยก ทุกท่ีหมาย

2) จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษขอรับการ
สนับสนุน

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย ในวันท่ี 29 มกราคม
2560 พรอมใน เวลา 09.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน
41

2) จัดรถตํารวจทางหลวง  นําคณะสวนลวงหนาไปยังท่ีหมายทุกท่ีหมาย
ในวันท่ี 29 มกราคม 2560 พรอมในเวลา 09.00 น.
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

/5. กลุมงานจราจร ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
5. กลุมงานจราจร

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

โดยใหพรอมในวันท่ี 29 มกราคม 2560 พรอมเวลา 09.00 น.
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ  ทางรวม  ทางแยก
ในการรักษาความปลอดภัย ในวันท่ี 29 มกราคม 2560

3) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําลานจอดรถยนตท่ีนั่งทุกท่ีหมาย
ในวันเสด็จ  รวมท้ัง จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรอํานวยความสะดวก
ท่ีจอดรถแกผูมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใหเรียบรอย

6. กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจ
สันติบาล 1

1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
กลุมพลังมวลชน  โดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

2) ตรวจสิ่งของท่ีประชาชนทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด (ถามี) พรอมจัดทํา
บัญชีสงใหกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยตอไป

7. กองบิน 41 1) จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินท่ีนั่ง  พรอมจัดการถวายความปลอดภัยบริเวณ
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  ในวันท่ี 29 มกราคม 2560

2) มอบหมายผูบังคับการกองบิน 41 และขาราชการในสังกัด เฝาฯ
รับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3) ทําความสะอาดหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 สําหรับ
เปนหองประทับรับรอง  และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ี
โรงแรมดิเอ็มเพรสท่ีนําดอกไมไปตกแตงในหองสรง

4) จัดบริการเครื่องดื่มบริการขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ รับเสด็จ
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ตามความเหมาะสม

5) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน  เพ่ือใชในการรับเสด็จ  ตามกําหนดการ
โดยขอใหพรอม ในวันท่ี 29 มกราคม 2560 พรอมเวลา
09.00 น.

6) จัดเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ
7) จัดทําความสะอาด  ตกแตง  อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41

ใหเรียบรอยสวยงาม  และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีเทศบาลนคร
เชียงใหมท่ีเขาไปตกแตงสถานท่ี  เชน  การระบายผา  การตกแตงตนไม
ดอกไมประดับ  การติดตั้งธงชาติ  ระบายผาบันไดเครื่องบิน

8) จัดเจาหนาท่ีตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตท่ีนั่ง  ในวันท่ี 29 มกราคม
2560 เวลา 09.30 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

9) ประสานงานกับบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน) ในการจัดเตรียม
รถบันไดเครื่องบินใหพรอม (กรณีฉุกเฉิน)

/10) จัดเตรียมหอง ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
10) จัดเตรียมหองรับรอง  เพ่ือใชรับรองขาราชการชั้นผูใหญและขาราชการท่ี

ไปเฝาฯ รับเสด็จ
11) จัดสถานท่ีตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย ณ  ทาอากาศยาน

ทหารกองบิน 41 พรอมจัดเครื่องดื่มบริการ  และจัดเจาหนาท่ี
จํานวน 1 นาย  ไปประจํา  เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

12) จัดรถยนตตู  จํานวน 1 คัน  พรอมพนักงานขับรถ  สําหรับรับนักบิน
(ใหพรอมใชตลอดเวลา)

8. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1) จัดเตรียมแพทย  พยาบาล  หองประทับ  หองฉุกเฉิน  โลหิต เซรุม
และอุปกรณทางการแพทย  ใหพรอม 24 ชั่วโมง  ตั้งแตวันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหมเปนตนไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร
ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในวันท่ี 29 มกราคม 2560

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  ในการจัดซอม
แผนทางการแพทยฉุกเฉิน

9. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณการแพทย  พรอมแพทย  พยาบาล
ติดตามขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย  โดยพรอมกันในวันท่ี 29 มกราคม
2560 เวลา 09.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในการเตรียมแพทย
พยาบาล หองฉุกเฉิน  โลหิต เซรุม และอุปกรณการแพทย  ใหพรอม
24 ชั่วโมง

10. เทศบาลนครเชียงใหม 1) ตกแตง  ดูแล  ซอมแซม  และทําความสะอาด ถนนตามเสนทางเสด็จ
2) ตกแตงระบายผาบันไดเครื่องบินและและตัวอาคารทาอากาศยานทหาร

กองบิน 41 (ดานลานบิน) ใหเรียบรอย
3) ทําความสะอาดบริเวณวัดแตละท่ีหมายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ใหเรียบรอยสวยงาม
4) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย  พรอมเจาหนาท่ี  ไปประจํา  ณ  วัดโลกโมฬี,

วัดเชียงม่ัน  และวัดเจดียหลวงวรวิหาร ในวันท่ี 29 มกราคม 2560
โดยใหพรอมกอนเสด็จ 3 ชัว่โมง  และใหหัวหนาชุดไปรายงานตัว
ณ  กอร.ถปภ. แตละท่ีหมาย  เพ่ือประสานงาน

11. แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 1) ทําความสะอาด  ซอมแซมถนนท่ีชํารดุ  ตัดหญา  เกาะกลางถนน  และ
ตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ

2) รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขตทางหลวง
ตามเสนทางเสด็จ

12. แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม

1) ทําความสะอาด  ซอมแซมถนนท่ีชํารุด  ตัดหญา  เกาะกลางถนน  และ
ตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ

2) รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขตทางหลวง
ตามเสนทางเสด็จ

/3) จัดระเบียบ ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
3) จัดระเบียบรานคา แผงขายของ (พวงมาลัย) บริเวณถนนราชพฤกษ

ใหเรียบรอย
13. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) เตรียมความพรอมในการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม ตลอดระยะเวลาเสด็จในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม

2) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอง วี.ไอ.พี. และในพ้ืนท่ี
ทาอากาศยานเชียงใหม

3) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูเขา-ออกชองทางระหวางทาอากาศยาน
เชียงใหม กับศูนยควบคุม การบินเชียงใหม  ในกรณีตองนํารถยนตท่ีนั่ง
เขาออกในชวงทางดังกลาว

4) อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ีกองงานในพระองคฯ และ
ผูตามเสด็จ ตามความเหมาะสม

14. สถานีเชียงใหม  บริษัท  การ
บินไทย  จํากัด (มหาชน)

1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน  จัดสํารองท่ีนั่งเครื่องบินใหพรอม  กรณีเสด็จ
โดยเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน)

2) จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จ
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

3) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
เครื่องบินท่ีนั่ง

4) ประสานจัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินกับกองบิน 41 (กรณีใชรถบันได
เครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน))

15. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง  รวมท้ัง จัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรอง  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 29
มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยประสานงานกับกองบิน 41

16. การไฟฟาสวนภูมิภาค
เขต 1 ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม)

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจายกระแสไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉิน
รวมท้ัง ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพ้ืนท่ี
ท่ีเสด็จ ดังนี้
1) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
2) รานอาหารครัวศิลปาชีพ
3) วัดโลกโมฬี
4) วัดเชียงม่ัน
5) วัดเจดียหลวงวรวิหาร
6) วัดพระธาตุดอยคํา
7) รานโจลี่ฟามม

17. นายอําเภอเมืองเชียงใหม 1) มอบหมายนายอําเภอเมืองเชียงใหม  เฝาฯ รับเสด็จ และอํานวยความ
เรียบรอย ณ  อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย รานครัวศิลปาชีพ และ
รานโจลี่ฟามม

/2) ประสานสํานักงาน ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
2) ประสานสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และวัดแตละท่ีหมาย  ในการจัดเตรียมการ
รับเสด็จ

3) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการทําความสะอาด จัดเก็บขยะ และจัดความเปนระเบียบเรียบรอย
บริเวณลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย พ้ืนท่ีโดยรอบ และลานจอดรถยนต
ใหเรียบรอยกอนวันท่ี 29 มกราคม 2560 และขอความรวมมือ
ผูประกอบการในการดําเนินการจัดระเบียบรานคา

4) ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการทําความสะอาดวัดแตละ
ท่ีหมาย  ใหเรียบรอยสวยงาม

5) ประสานเจาของสถานท่ี ครัวศิลปาชีพ  และรานผาไหม โจลี่ฟามม
ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ และเรื่องอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ

6) กองพระราชพิธีนัดหมายซักซอมการปฏิบัติในวันท่ี 28 มกราคม
2560 เวลา 14.00 น. เปนตนไป  จึงใหจัดเจาหนาท่ีรวมซักซอม
การปฏิบัติในสถานท่ีรับผิดชอบดวย

18. เทศบาลตําบลสุเทพ 1) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย  พรอมเจาหนาท่ี  ไปประจํา  ณ  วัดพระธาตุ-
ดอยสุเทพฯ  ในวันท่ี 29 มกราคม 2560 พรอมเวลา 09.00 น.
โดยใหหัวหนาชุด  ไปรายงานตัว  ณ  กอร.ถปภ. เวลา 09.00 น.
เพ่ือประสานงาน

2) ทําความสะอาด  จัดเก็บขยะ  และจัดความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณ
ลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย  พ้ืนท่ีโดยรอบ  และลานจอดรถยนต
ใหเรียบรอยกอนวันท่ี 29 มกราคม 2560

19. เทศบาลเมืองแมเหียะ 1) จัดรถดับเพลิงและรถกูภัย  พรอมเจาหนาท่ี  ไปประจํา  ณ  วัดพระธาตุ-
ดอยคํา ในวันท่ี 29 มกราคม 2560 พรอมเวลา 12.00 น.
โดยใหหัวหนาชุด  ไปรายงานตัว  ณ  กอร.ถปภ. เวลา 12.00 น.
เพ่ือประสานงาน

2) ทําความสะอาด  จัดเก็บขยะ  และจัดความเปนระเบียบเรียบรอย
เสนทางเสด็จฯ ไปยังวัดพระธาตุดอยคํา วัดพระธาตุดอยคํา พ้ืนท่ี
โดยรอบ  และลานจอดรถยนต  ใหเรียบรอยกอนวันท่ี 29 มกราคม
2560

20. สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม

1) จัดเตรียมความพรอมของวัดท่ีจะเสด็จไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
- พรอมเวลา 10.30 น. ณ  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร

โดยการนิมนตเจาอาวาส จัดเตรียมกรวยดอกไมสักการะพระธาตุฯ
ประสานการจัดเตรียมลิฟทสําหรับข้ึนไปยังวัดฯ  และประสาน
การทําความสะอาดสถานท่ี

/- พรอมเวลา ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
- พรอมเวลา 12.00 น. ณ วัดโลกโมฬี โดยการนิมนตเจาอาวาส

จัดเตรียมอุปกรณในการสรงน้ําเจดีย (หงส, รอก, สายสูตร) และ
การทําความสะอาดสถานท่ี

- พรอมเวลา 13.00 น. ณ  วัดเจดียหลวงวรวิหาร โดยการนิมนต
เจาอาวาส  จัดเตรียมอุปกรณในการสรงน้ําพระเจดีย (หงส, รอก,
สายสูตร) ติดตั้งเต็นทสีขาว  จํานวน 1 หลัง  บริเวณพระเจดีย
และประสานการทําความสะอาดสถานท่ี

2) สิ่งของสักการะสําหรับผูตามเสด็จ จํานวน 20 ชุด ทุกท่ีหมาย
3) จัดเจาหนาท่ีชาย  แตงกาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  แขนยาว

ปฏิบัติหนาท่ีอาราธนาศีล  และจัดพิมพคํากลาวถวายสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายสังฆทาน (ตัวอักษรขนาด 30 พอยต ข้ึนไป)
พรอมเคลือบพลาสติกใหเรียบรอย สําหรับพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ในท่ีหมายเฉพาะวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

4) กองพระราชพิธีนัดหมายซักซอมการปฏิบัติในวันท่ี 28 มกราคม
2560 เวลา 14.00 น. เปนตนไป  จึงใหจัดเจาหนาท่ีรวมซักซอม
การปฏิบัติในสถานท่ีรับผิดชอบดวย

21. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม

1) จัดเตรียมความพรอมของวัดท่ีจะเสด็จไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
- พรอมเวลา 12.30 น. ณ  วัดเชียงม่ัน  โดยการนิมนตเจาอาวาส

และประสานการทําความสะอาดสถานท่ี
- พรอมเวลา 13.30 น. ณ  วัดพระธาตุดอยคํา  โดยการนิมนต

เจาอาวาส  จัดเตรียมพวงมาลัยดอกมะลิ  จํานวน 31 พวง และ
ประสานการทําความสะอาดสถานท่ี

2) สิ่งของสักการะสําหรับผูตามเสด็จ จํานวน 20 ชุด ทุกท่ีหมาย
3) กองพระราชพิธีนัดหมายซักซอมการปฏิบัติในวันท่ี 28 มกราคม

2560 เวลา 14.00 น. เปนตนไป  จึงใหจัดเจาหนาท่ีรวมซักซอม
การปฏิบัติในสถานท่ีรับผิดชอบดวย

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน
อยางใกลชิด (นางสุนทรี อินตา รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการกลุมงานอํานวยการ โทรศัพท
08-1883-9977 หรือนายธีรวุฒิ  แกวฟอง  โทรศัพท 08-1020-6266) ท้ังนี้  หากมีปญหาหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน ตอไป

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


