
 
 

 
 
 

  ค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
   ที่  3556 /2563 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่รับเสด็จพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์
............................................................... 

  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับกำรประสำนจำกกองงำนในพระองค์สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ว่ำ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์ มีก ำหนดกำรเสด็จ
ไปวัดร่ ำเปิง (ตโปทำรำม) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมกรรมกำรวัดธำรำทิพย์ชัยประดิษฐ์ 
ในวันอังคำรที่ 1 กันยำยน 2563 (เป็นกำรส่วนพระองค์) 

  เพ่ือให้กำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสมพระเกียรติ จึงขอมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้หน่วยงำนทรำบและถือปฏิบัติ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งจังหวัด
เชียงใหม่ฉบับนี้   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   31     สิงหำคม  พ.ศ.  2563 

 



บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่  3556  /2563 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่รับเสด็จพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์ 
ลงวันที่    31   สิงหำคม พ.ศ. 2563 

ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. มณฑลทหำรบกท่ี 33 1) ประสำนด ำเนินกำรถวำยควำมปลอดภัยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย  
พ.ศ. 2560 

  2) ประสำนจัดท ำแผนกำรถวำยควำมปลอดภัยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  3) จัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย  (กอร.ถปภ.)  ส่วนแยก  

ทุกที่หมำย  โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปรำยงำนตัว
และร่วมประชุมแต่ละท่ีหมำยก่อนกำรเสด็จ  3  ชั่วโมง   

2. ต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3 
และต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 

1) ประสำนจัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจไปประจ ำ กอร.ถปภ.ส่วนแยก 
ทุกที่หมำย 

 2) ตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่เสด็จตำมที่ได้มีกำรประสำน 
  3) จัดเตรียมควำมพร้อมตลอดเวลำ  กรณีได้รับกำรประสำนขอรับ 

กำรสนับสนุน 
3. ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) ประสำนจัดรถต ำรวจจรำจรและต ำรวจทำงหลวงน ำขบวนเสด็จ  

ทุกที่หมำย  และจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทำงร่วม  ทำงแยก  เพ่ือถวำย
ควำมปลอดภัยตำมเส้นทำงเสด็จทุกที่หมำย และประสำนกำรจัด
ซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งให้เรียบร้อย 

  2) ประสำนกับมณฑลทหำรบกที่  33  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
จัดท ำแผนถวำยควำมปลอดภัย  

  3) ประสำนจัดตั้ง  กอร.ถปภ.ส่วนแยกทุกท่ีหมำย 
  4) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเฝ้ำรถยนต์ที่นั่งทุกที่หมำย  และจัดสถำนที่จอด

รถยนต์ขบวนเสด็จให้เรียบร้อย 
  5) ก ำหนดเส้นทำงหลักและเส้นทำงส ำรองในกำรเสด็จแต่ละที่หมำย 
  6) อ ำนวยกำรด้ำนจรำจรและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนน 

จำกพระต ำหนักกองบิน 41 ถึงวัดร่ ำเปิง (ตโปทำรำม)  
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  7) จัดซักซ้อมแผนทำงกำรแพทย์ เส้นทำงจำกท่ีหมำยไปวัดร่ ำเปิง  
(ตโปทำรำม) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย 

4. สถำนีต ำรวจทำงหลวง 4  
กองก ำกับกำร 5 

1) จัดเตรียมรถต ำรวจทำงหลวงน ำขบวนเสด็จทุกที่หมำย ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยให้พร้อมในวันที่ 1 กันยำยน 2563  
ณ เรือนที่ประทับรับรอง พระต ำหนักกองบิน 41  

  2) จัดรถต ำรวจทำงหลวงส ำรองไว้ส ำหรับน ำคณะส่วนล่วงหน้ำ (ถ้ำมี)   
ไปยังทุกที่หมำยที่มีกำรเสด็จตำมที่ได้มีกำรประสำน 

5. กลุ่มงำนจรำจร ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5. กลุ่มงำนจรำจร  

ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
1) จัดรถต ำรวจจรำจรน ำขบวนเสด็จทุกท่ีหมำย  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ    

โดยให้พร้อมในวันที่ 1 กันยำยน 2563 ณ เรือนที่ประทับรับรอง  
พระต ำหนักกองบิน 41 

  2) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจรประจ ำเส้นทำงเสด็จ  ทำงร่วม  ทำงแยก  
ในกำรรักษำควำมปลอดภัย  ในวันที่ 1 กันยำยน 2563  และ
ประสำนจัดซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งทุกที่หมำย โดยประสำนงำนกับ
ต ำรวจทำงหลวงและส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. กองก ำกับกำร 3 กองบังคับกำร
ต ำรวจสันติบำล 1 

1) เนื่องจำกเป็นกำรเสด็จส่วนพระองค์จึงไม่อนุญำตให้มีกำรถ่ำยภำพยกเว้น
กล้องถ่ำยรูปของเจ้ำของสถำนที่เฉพำะจุดทูลเกล้ำถวำยสิ่งของ 

  2) ตรวจสิ่งของที่ประชำชนจะทูลเกล้ำฯ ถวำยทุกชนิด (ถ้ำมี) พร้อม
จัดท ำบัญชีส่งให้กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัยต่อไป 

7. กองบิน 41 1) จัดเจ้ำหน้ำที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่ง ในวันที่ 1 กันยำยน 
2563 ณ พระต ำหนักกองบิน 41 

8. คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์  พยำบำล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์  ให้พร้อม  24  ชั่วโมง   

  2) ประสำนงำนกับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรจัดซ้อม
แผนทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

9. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต  1  
(ภำคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม่ 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน รวมทั้ง 
ป้องกันไฟฟ้ำจัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้ำส ำรองไปติดตั้งในพื้นที่ที่เสด็จ 
ณ วัดร่ ำเปิง (ตโปทำรำม) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

10. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยำบำลพร้อมอุปกรณ์กำรแพทย์ พร้อมแพทย์และ  
พยำบำล  ติดตำมขบวนเสด็จทุกที่หมำย โดยพร้อมกันในวันที่ 1 
กันยำยน 2563 ณ พระต ำหนกักองบิน 41  

 2) ประสำนงำนกับโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่  ในกำรเตรียม
แพทย์  พยำบำล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  และเซรุ่ม และ อุปกรณ์
กำรแพทย์  โดยให้พร้อมตลอด  24  ชัว่โมง 

 3) จัดซักซ้อมรถพยำบำล  (กรณีฉุกเฉิน)  ในเส้นทำงจำกที่เสด็จ 
ณ วัดร่ ำเปิง (ตโปทำรำม) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ไปยังโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่  และ 
กลุ่มงำนจรำจร ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

 4) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเพ่ือตรวจ
อุณหภูมิผู้ไปร่วมรับ – ส่งเสด็จ ในวันที่ 1 กันยำยน 2563  
ตำมท่ีมณฑลทหำรบกท่ี 33 ก ำหนดในแผนถวำยควำมปลอดภัย  
ณ ที่หมำยวัดร่ ำเปิง (ตโปทำรำม) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

11.แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
11. แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 2 1) ท ำควำมสะอำดซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด ตัดหญ้ำ เกำะกลำงถนน และ

ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้ำงทำงเส้นทำงเสด็จในเขตควำมรับผิดชอบ 
  2) รื้อถอนป้ำยจรำจรที่ช ำรุดและป้ำยโฆษณำต่ำง ๆ ตำมถนนในเขต

ทำงหลวงตำมเส้นทำงเสด็จ 
12. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 1) เตรียมกำรรับเสด็จทุกท่ีหมำยและสนับสนุนกำรรับเสด็จในพ้ืนที่  

โดยประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ ในกำรจัดรถไฟฟ้ำส ำรอง

ป้องกันกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง 
  3) จัดเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสำร ไปประจ ำ 

กอร.ถปภ. ณ วัดร่ ำเปิง (ตโปทำรำม) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กันยำยน 2563 จนเสร็จสิ้นภำรกิจ  
เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรำยงำนตัว  
ณ กอร.ถปภ. เวลำ 13.00 น. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทำงกำร
ปฏิบัติจำก ผอ. กอร.ถปภ. 

  4) แจ้งโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ เตรียมควำมพร้อมตลอดเวลำ 
  5) น ำส่งค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จ ให้ส ำนักงำนจังหวัด

ภำยใน 3 วันหลังจำกเสร็จสิ้นภำรกิจเพ่ือที่จะได้ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกระทรวงมหำดไทยต่อไป 

13. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

- จัดรถไฟฟ้ำส่องสว่ำง จ ำนวน 1 คัน พร้อมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ  
ไปประจ ำ ณ วัดร่ ำเปิง (ตโปทำรำม) อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กันยำยน 2563 พร้อมเวลำ 13.00 น.
โดยให้หัวหน้ำชุดไปรำยงำนตัวและประจ ำ ณ กองอ ำนวยกำรร่วม
ถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 

14. เทศบำลต ำบลสุเทพ 1) ท ำควำมสะอำด ตัดหญ้ำ ตัดแต่งก่ิงไม้ จัดเก็บขยะ ในบริเวณวัด  
ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ 

  2) ประสำนมณฑลทหำรบกที่ 33 ในกำรจัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วม
ถวำยควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ โดยจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำตลอดเวลำ 
เพ่ือประสำนงำน 

  3) จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้มำปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีได้รับกำรร้องขอให้เพียงพอ 

  4) จัดรถดับเพลิงและรถกู้ภัย พร้อมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำที่ประทับ และ 
ที่หมำยก่อนเวลำเสด็จอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง 

 

   ในกำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จมอบหมำยให้ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงำนประสำนอย่ำง
ใกล้ชิด  (นำงสำววิรำชินี ค ำชมภู ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร หมำยเลขโทรศัพท์ 08 9203 4149 หรือ 
นำยธีรวุฒิ  แก้วฟอง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  หมำยเลขโทรศัพท์  08 1020 6266) ทั้งนี้  หำกมีปัญหำหรือ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้รำยงำนจังหวัดเชียงใหม่ทรำบ  เพ่ือพิจำรณำแก้ไขปัญหำโดยด่วน ต่อไป   

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


