


เอกสารแนบทายหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 37748 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
1. ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 
2. ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
3. ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 
4. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
5. ผูบังคับการกองบิน 41 
6. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
7. ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
8. นายอําเภอทุกอําเภอ 
9. ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
10.  ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
11.  ผูกํากับการกลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
12.  สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 
13.  สารวัตรกองกํากับการ 3 กองบังคบัการตํารวจสันติบาล 1 
14.  ผูบังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 
15. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
16.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
17.  ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
18.  ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง 
19.  รองผูจัดการอาคารจําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพ จังหวดัเชียงใหม 
20.  ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ 
21.  ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
22.  ทองถิ่นจังหวดัเชียงใหม 
23.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
24.  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
25.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
26.  คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
27.  ผูอํานวยการฝายโรงพยาบาลสัตวเล็ก โรงพยาบาลสัตวมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
28.  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
29.  ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 10 ลําปาง  
30.  คลังจังหวดัเชียงใหม 
31.  ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
32.  พัฒนาการจังหวดัเชียงใหม 
33.  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
34.  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
35.  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
36.  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
37.  ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
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38.  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
39.  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  
40. ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
41.  ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
42.  ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม) 
43. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
44.  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
45.  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
46.  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
47.  ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 
48.  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  
49.  หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 
50.  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงใหม 
51.  หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาเขียงใหม 
52.  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 7 เชียงใหม 
53. ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
54.  ผูอํานวยการ กสทช. ภาค 3 
55. ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
56. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหมที่ 1 
57. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหมที่ 2 
58. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมริม 
59. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง 
60. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม 
61. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาแมแตง 
62.  ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
63.  ผูจัดการสถานีเชียงใหม บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
64.  ผูจัดการทั่วไปโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
65.  ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
66.  ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
67. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
68.  นายเทศมนตรีนครเชียงใหม 
69.  นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
70. นายกเทศมนตรีตําบลสันพระเนตร 
71.  นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย 
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72.  นายกเทศมนตรีตําบลสันผักหวาน 
73. นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ 
74.  นายกเทศมนตรีตําบลปาแดด 
75.  นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย 
76.  นายกเทศมนตรีตําบลทาศาลา 
77. นายกเทศมนตรีตําบลหนองปาครั่ง 
78. นายกเทศมนตรีตําบลฟาฮาม 
79. นายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ 
80. นายกเทศมนตรีตําบลชางเผือก 
81.  นายกองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก 
82. นายกเทศมนตรีตําบลสันกลาง 
83. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
84. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสา 
85. นายกเทศมนตรีตําบลแมริม 
86. นายกเทศมนตรีตําบลริมเหนือ 
87. นายกเทศมนตรีตําบลสันโปง 
88. นายกเทศมนตรีตําบลข้ีเหล็ก 
89. นายกองคการบริหารสวนตําบลสะลวง 
90.  นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายหลวง 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 





เอกสารประกอบคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที ่5403 /2563 ลงวันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

 
รายละเอียดการมอบหมายภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบใหกับสวนราชการ / หนวยงานดําเนินการเตรียมการรับเสด็จ 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหวางวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563  
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

และประทบัแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม 
------------------------------------------- 

 

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
1. การดําเนินการใหแลวเสร็จ กอนวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 

 

1. การดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 6 ธันวาคม 2563  มี 15 ภารกิจ ดังนี้ 
 1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม   อําเภอแมริม 
  (3) เรือนรับรองที่ประทับ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม 
  (4) อุทยานหลวงราชพฤกษและศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ (พื้นที่ทรงจักรยาน) 
  (5) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
 1.2 การจัดเตรียมความเรียบรอยของเสนทางเสด็จ ประกอบดวย 
  (1) กองบิน 41  - หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
 (ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 – ถนนมหิดล –วงแหวนรอบสอง (ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป) –ถนนโชตนา – หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม) 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  -  คายกาวิละ (ไป – กลับ) 

(หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม – ถนนโชตนา –วงแหวนรอบสอง (ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป) –ถนนมหิดล – 
แยกหนองหอย – ถนนเชียงใหม –ลําพูน – คายกาวิละ) 

  (3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  - กองบิน 41 
(หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม – ถนนโชตนา –วงแหวนรอบสอง (ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป) –ถนนมหิดล – 
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41) 
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(4) คายกาวิละ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

(คายกาวิละ - ถนนเชียงใหม –ลําพูน –แยกหนองหอย -  ถนนมหิดล - ทาอากาศยานกองบิน 41 – ถนนเลียบคันคลองชลประทาน – ถนนหวยแกว  - 
ถนนศรีวิชัย – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน) 

(5)  คายกาวิละ – อุทยานหลวงราชพฤกษ 
 (คายกาวิละ - ถนนเชียงใหม –ลําพูน –แยกหนองหอย -  ถนนมหิดล – แยกโรบินสัน – ถนนเชียงใหม-หางดง – แยกพืชสวนโลก –อุทยานหลวงราชพฤกษ) 
 
 1.3 การปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ / การประดับธง  / การติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ และโตะหมูบูชาพรอมเคร่ืองราชสักการะ เสนทางเสด็จ   
 1.4 การปรับปรุงสวนหยอม /การปรับภูมิทัศน การติดต้ังปายเฉลิมพระเกียรติพรอมขอความ “ทรงพระเจริญ” เสนทางเสด็จ 
 1.5 การเตรียมการดานสาธารณสุข 
 1.6 การเตรียมการดานการถวายความปลอดภัย 
 1.7 การเตรียมการดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร 
 1.8 การเตรียมการดานการส่ือสาร 
 1.9 การเตรียมการดานการกูชีพ กูภัย 
 1.10 การเตรียมการดานการปองกันหมอกควันไฟปา 
 1.11 การเตรียมการดานการรักษาพยาบาลสุนัขทรงเล้ียง 
 1.12 การตรวจสอบการยื่นฎีกา 
 1.13 การจัดเตรียมกองเกียรติยศ /วงดุริยางค 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 
  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
 1.14 การจัดเตรียมการถวายพระแสงราชศัสตรา และการถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
  (1) การถวายพระแสงราชศัสตรา 
  (2) การถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

1.15 การจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับการทอดพระเนตรและจําหนาย ณ ศาลาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
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2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ.ณ ที่หมายตาง ๆ  
  (1) กองบิน 41 
  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
  (3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ 
  (4) อุทยานหลวงราชพฤกษและศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ (พื้นที่ทรงจักรยาน) 
  (5) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

2.2 การรับ- สงเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
 (1) การเชิญขาราชการตุลาการ / พลเรือน  / ทหาร  /ตํารวจ /กงสุลตางประเทศ / เจานายฝายเหนือ / รัฐวิสาหกิจ /แมบานเหลาทัพ  แมบานมหาดไทย 

และเหลากาชาดจังหวัด 
(1.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563) 
(1.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
(1.3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 

 (2) การเชิญประชาชนทั่วไป 
 (2.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 12.00 น.) 
 (2.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที ่8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 14.00 น.) 
 (2.3) ตามเสนทางเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 13.00 น.) 
 

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

 
 



4                     เอกสารประกอบคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที ่  5403 /2563 ลงวันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

 1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมความเรียบรอยของสถานท่ี อาทิ หองประทับรับรอง หองทรงงาน หองสรง ใหสะอาด (กําจัด
กลิ่นอับ) พรอมใชตลอดเวลาในหวงเวลาเสด็จ ระหวางวันท่ี 8 - 11 ธันวาคม 2563  

 กองบิน 41 มอบหมายให ผูบังคบัการ
กองบิน 41 เปน MC (Master 
Center) โดยมี นท. ปกปอง  
สุระกุล  หมายเลขโทรศัพท  
09 0989 1172 และ  
นท.ชัยวัฒน เสมียนรัมย 
หมายเลขโทรศัพท  
098-3564144  เปนผูประสานงาน 
  
  
 

2. ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศใหพรอมใชตลอดเวลา พรอมจัดชางประจําชวงเวลาเสด็จ กองบิน 41 
3. ตรวจสอบไฟฟาสองสวางในบริเวณลานบินใหสวาง พรอมใช ในวันรับ-สงเสด็จ ใหเรียบรอย  กองบิน 41 /สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม 
4. ปรับปรุงลานบินบริเวณท่ีเปนหลมุชองทางออกประตูดับเพลิงใหเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
5. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองประจํา ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และทุกที่หมายในความรับผิดชอบของพื้นท่ี โดยประสานกับเจาของสถานที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม /การไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหมที่ 2  

6. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน และโทรโขง สําหรับประกาศภายในบริเวณลานบินใหได
ยินเสียงชัดเจนท่ัวบริเวณ 

กองบิน 41 

7. ตรวจสอบระบบประปา พรอมเพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
8. จัดเตรียมสถานท่ีพรอมส่ิงอํานวยความสะดวก อาทิ พัดลม เกาอ้ี สําหรับบริการอาหาร อาหารวาง 
และเครื่องด่ืม ณ โรงเก็บเครื่องบิน และหอประชุมเดชะตุงคะ สําหรับรับรองประชาชนที่ไปเฝาฯ 
รบั – สงเสด็จ ใหเพียงพอ 

กองบิน 41/สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 

9. จัดทําผังสถานที่จอดรถ /สถานที่รับประทานอาหาร และจุดอ่ืน ๆ  พรอมจัดทําปายประชาสัมพันธ 
จุดจอดรถ /เสนทางไปจุดจอดรถ /เสนทางไปรับประทานอาหาร และอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
ภายในกองบิน 41 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาเฝาฯ รับ – สงเสด็จ 

กองบิน 41 

10. ดูดฝุนและลางทําความสะอาดลานบิน  กองบิน 41   
11. ประดับตกแตงไมดอกไมประดับ และจัดสวนหยอมบริเวณหนาหองประทับรับรองใหสวยงาม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
12. จัดทําปาย ปชส. เชิญชวน ปชช.เฝาฯ รับ –สง เสด็จ ติดตามมุมเมือง และสถานที่อ่ืน ๆ    องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
13. ประดับตกแตงดอกไม ภายในหองรับรอง ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 

14. ประชาสัมพันธ/เชิญชวนประชาชนในพื้นที่รอบในรวมเฝาฯ รับ – สงเสด็จ ในวันท่ี 8 ธ.ค. และ 
11 ธ.ค.63 การแตงกาย  ชุดสุภาพ /ผาไทย /ชุดพื้นเมือง พรอมจัดเตรียมธงโบก (ธงชาติ/ธง ว.ป.ร./ธง ส.ท.)  

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม /กองบิน 41/ 
อปท. ในพื้นท่ี/เทศบาลนครเชียงใหม/ 
อบจ.ชม./อําเภอทุกอําเภอ 

15. จัดเจาหนาที่พรอมซักซอมการปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความสะดวก และจัดระเบียบประชาชนท่ีไป
เฝาฯ รับ – สงเสด็จ ณ กองบิน 41 โดยประสานการปฏิบัติกับกองบิน 41 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/อําเภอทุก
อําเภอ /กองบิน 41 

 

16. จัดเตรียมอุปกรณ และสถานท่ีใหกับเจาหนาที่กองงานในพระองค904 กรณจีัดเตรียมเครื่องเสวยหรืออื่น ๆ   กองบิน 41  
17. จัดเตรียมพรมลาดพระบาทใหสะอาดพรอมใชตลอดเวลา พรอมยึดติดตึง ไมใหปลิว กองบิน 41  



5                     เอกสารประกอบคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที ่  5403 /2563 ลงวันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
18. จัดเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกผูมาเฝาฯ รับ – สงเสด็จ ดังนี้ กองบิน 41 /ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม มอบหมายให ผูบังคับการ

กองบิน 41 เปน MC (Master 
Center) โดยมี นท. ปกปอง  
สุระกุล  หมายเลขโทรศัพท  
09 0989 1172 และ  
นท.ชัยวัฒน เสมียนรัมย 
หมายเลขโทรศัพท  
098-3564144  เปนผูประสานงาน 
 
 

    (1) สถานท่ีจอดรถยนตขบวนเสด็จ /ผูไปเฝาฯ  รับ – สง เสด็จ กองบิน 41 / ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
    (2)  จัดพัดลมไอน้ํา บริการผูไปรอเฝาฯ รับ- สงเสด็จ  ณ โรงเก็บเครื่องบิน ใหเพียงพอ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
    (3) จัดเจาหนาท่ีไปบริการอาหาร /อาหารวาง /เครื่องด่ืม/นํ้าดื่มบริการผูไปเฝาฯ รับ – สงเสด็จ 
ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 แหงละ 50 คน 

เทศบาลตําบลสุเทพ / เทศบาลเมืองแมเหียะ /
เทศบาลตําบลหนองหอย /กองบิน 41 

    (4) จัดโตะหนาขาว และเกาอ้ี สําหรับรับรองผูไปรวมเฝาฯ รับ – สงเสด็จ  ณ โรงเก็บเครื่องบิน 
(มอบหมายอําเภอเมืองเชียงใหม ประสานรายละเอียดเพ่ิมเติมประสาน กองบิน 41 และ
รวบรวมโตะและเกาอี้ สงมอบใหกองบิน 41) 

อําเภอเมืองเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม/เทศบาลนครเชียงใหม/เทศบาลเมืองแมเหียะ/
เทศบาลตําบลสุเทพ /เทศบาลตําบลหนองหอย /
เทศบาลตําบลปาแดด / เทศบาลตําบลทาศาลา /
เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง /เทศบาลตําบลชางเผือก/ 
เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ /กองบิน 41 

    (5) จัดถุงขยะใหเพียงพอสําหรับรองรับขยะในวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563   
ณ โรงเก็บเครื่องบิน (ชุดเก็บขยะ) 

กองบิน 41 /เทศบาลตําบลสุเทพ 

    (6) ติดตั้งเต็นท บริเวณรอบโรงเก็บเครื่องบิน ใหเพียงพอ (เต็นทสีขาว ขนาด 5x12 เมตร 
จํานวน 16 เต็นท) พรอมระบายผา สีเหลือง-มวง 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    (7) จัดเก็บขยะ ในวันท่ี 8 และ 11 ธันวาคม 2563  เทศบาลนครเชียงใหม 
    (8) ประสานจัดรถโรงครัวพระราชทาน และรถผลิตน้ําดื่ม ใหเพียงพอ สาํหรับบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม แกประชาชน ที่มาเฝารับ-สงเสด็จ จํานวน 2 มื้อกลางวัน และมื้อเย็น  
ณ จุดบริการประชาชนโรงเก็บเครื่องบิน และหอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/สนง.ปภ.เขต 10  

    (9) จัดหานํ้าด่ืม จํานวน 25,000 ขวด นํามาสงมอบให ณ กองบิน 41 กอนวันท่ี 6 ธ.ค. 63 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม(ชั้นพิเศษ) 
    (10) ติดตั้งเต็นทบริการประชาชน/จัดหนวยปฐมพยาบาล พรอมเจาหนาท่ีใหขอมูล 
ณ จุดจอดรถสนามฟุตบอล 

กองบิน 41 

    (11) ตรวจสอบและจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ไปประจํา ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 
จํานวน 2 คัน โดยใหประสานการปฏิบัติงานกับกองบิน 41 

เทศบาลนครเชียงใหม 

    (12) ตรวจสอบและจัดเตรียมรถสุขาเคล่ือนท่ีไปประจํา ณ หอประชุมเดชะตุคะ กองบิน 41  
จํานวน 1 คัน โดยใหประสานการปฏิบัติงานกับกองบิน 41 

เทศบาลเมืองแมเหียะ 

    (13) จัดเตรียมแมครัว/พอครัว พรอมอุปกรณที่จําเปนสําหรับประกอบอาหาร เพ่ือประกอบ
อาหารเลี้ยงประชาชนที่มาเฝาฯ รับ-สงเสด็จ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 

เทศบาลเมืองแมเหียะ (โดยประสานการปฏิบัติ
กับที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 



6                     เอกสารประกอบคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที ่  5403 /2563 ลงวันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
19. จัดเตรียมเครื่องตรวจดานความปลอดภัย Walk Through ติดต้ัง ณ บริเวณทางเขาโรงเก็บเครื่องบิน 
พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 

กองบิน 41 /ตชด.ภาค 3 / ตชด.33  
ภายใตการกํากับดูแลของ กอร.ถปภ.  

มอบหมายให ผูบังคบัการ
กองบิน 41 เปน MC 
(Master Center) โดยมี 
นท. ปกปอง สุระ
กุล  หมายเลขโทรศัพท  
09 0989 1172 และ  
นท.ชัยวัฒน เสมียนรัมย 
หมายเลขโทรศัพท  
098-3564144   
เปนผูประสานงาน 
 

20. จัดเตรียมเครื่องสแกนบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อตรวจดานความปลอดภัย ติดต้ัง ณ บริเวณ
ทางเขาโรงเก็บเครื่องบิน พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ภายใตการกํากับ
ดูแลของ กอร.ถปภ. 

21. ติดตั้งกลอง CCTV เพื่อตรวจดานความปลอดภัย  ณ บริเวณทางเขาโรงเก็บเคร่ืองบิน พรอมจัด
เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ภายใตการกํากับดูแลของ กอร.ถปภ. 

22. ติดต้ังปายพระบรมฉายาลักษณ พรอมขอความ ทรงพระเจริญ (ปายขนาดใหญ) พรอมซอมแซม
ไฟฟาสองสวาง ณ บริเวณทางเขา – ออก ลานบิน กองบิน 41 (ประตูนายก) และบริเวณช้ันสองอาคารทา
อากาศยานทหารกองบิน 41 (ดานในลานบิน)  พรอมระบายผา 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

23. ติดต้ังธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธยยอ ส.ท. บริเวณแนวรั้วดานใน 
(ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม รายทางไปตามแนวรั้วจนถึง  ประตูดับเพลิง 

เทศบาลตําบลสุเทพ 
 

24. ติดต้ังธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. บริเวณดานหนากองบิน 41 
เปนหมูธง (ธงชาติ–ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.- ธงพระนามภิไธย ส.ท.– ธงชาติ) 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

25. ประดับผาระบายสีเหลือง  มวง บริเวณรั้วอาคารศูนยควบคุมการบินเชียงใหม จนถึง อาคาร 
หนวยฝนหลวง (ดานในลานบิน)    

เทศบาลตําบลสุเทพ 

26. ระบายผาเหลือง – มวง บริเวณซุมประตูทางเขากองบิน 41 (ทั้งดานหนา และดานหลัง)  เทศบาลตําบลสุเทพ 
27. จัดเตรียมเส่ือสําหรับปูใหประชาชนเฝาฯ รับ – สงเสด็จ  - สนง.พระพุทธศาสนา จว. ประสานยืมจากวัดฯ  

- กองบิน 41 จัดรถและเจาหนาที่  รับ-สง 
28. จัดเตรียมรถบันไดเทียบเครื่องบิน พรอมระบายผาเหลือง-มวง กองบิน 41 และบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) /เทศบาลตําบลสุเทพ 
29. ประสานติดตั้งบอลลูนไลท กรม ปภ. ติดตั้ง ณ กองบิน 41 สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม 
30. จัดรถกอลฟ จํานวน 2 คัน สําหรับเปนรถพระท่ีนั่งและรถพระท่ีนั่งสํารอง ไปประจํา ณ กองบิน 41  อําเภอแมออน 
31. จัดหา/ติดต้ัง จอทีวี เพื่อประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจ ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 สนจ.ชม. ประสาน บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด 
32. จัดดนตรีพื้นเมือง/ขับซอสําหรับใหประชาชนรบัชม ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
33. จัดบูทจําหนายสินคา ธงฟาราคาถูก ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  
34. ติดต้ังเครื่องวัดอุณหถูม ิณ กองบิน 41 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
35. จัดเตรียมโตะ พรอมระบายผา สีเหลือง-มวง จํานวน 10 ตัว สําหรับผูถวายส่ิงของ ณ กองบิน 41 
(หลีกเล่ียงการใชลวดเย็บหรือเข็มหมุด) โดยระบายผาแยกเปนรายตัว 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

36. จัดเตรียมโตะ พรอมผาปู จํานวน 20 ตัว สําหรับจุดคัดกรอง ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
37. จัดเตรียมวีดิทัศนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินี เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  

38. จัดพิธีกร ประชาสัมพันธขอมูลแกประชาชน ภายในบริเวณพื้นที่เฝาฯ รับเสด็จ  โรงเก็บ
เครื่องบิน และหอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 

กองบิน 41  

39. จัดเจาหนาท่ีประสานงานอํานวยความสะดวก กองบิน 41  
40. จัดวงดนตรี มาบรรเลงใหประชาชน ณ กองบิน 41 ตั้งแต 11.00 น. เปนตนไป  มหาวิทยาลัยแมโจ  
41. จัดบูท/โตะ ใหความรูและคําแนะนําดานสุขภาพกาย/สุขภาพจิต/บริการวัดความดัน ฯลฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
42. จัดระบบการขนสงประชาชนขึ้นรถรางจากโรงเก็บเครื่องบิน ไปยังสถานที่จอดรถ ภายในกองบิน 41 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการแยงกันขึ้นรถในชวงเวลาเดินทางกลับ) 

กองบิน 41  

43. จัดชุดตรวจคุดกรองอุณหภูมิประจํา ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 กองบิน 41/รพ.กองบิน 41  
44. จัดเกาอ้ีน่ังใหเพียงพอสําหรับผูไปเฝาฯ รับ -สงเสด็จ ที่ทาอากาศยานทหารกองบิน.41 กองบิน 41  
45. ประสานศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ขอใชสถานที่จอดรถของประชาชน กองบิน 41  
4.6 จัดระบบรถรางในการขนสงประชาชนใหเรียบรอย พรอมจัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก กองบิน 41  
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ทําความสะอาด และจัดความเปนระเบียบเรียบรอย ของสถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร และสถานท่ีตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภารกิจรับเสด็จ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

2. ประดบัตกแตงเสนทางเสด็จภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหสวยงาม /ซุมรับเสด็จ (ถามี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
3. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟาของมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยทุกจุด  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
4. ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศใหพรอมใชตลอดเวลา พรอมจัดชางประจําชวงเวลาเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
5. ตรวจสอบระบบเครื่องเสียง และอุปกรณใหพรอมใชตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
6. ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณดับเพลิงอาคาร ใหพรอมใชตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
7. ตรวจสอบ และควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองประจํา  
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ อําเภอแมริม และทุกที่หมายในความรับผิดชอบของพื้นที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ /  
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาแมริม  

 

8. ตรวจสอบระบบประปา พรอมเพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอ การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมแตง  
9. ตรวจสอบไฟฟาสองสวางในบริเวณมหาวิทยาลัยใหสวาง     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
10. ประสานติดตั้งบอลลูนไลท กรม ปภ. ติดตั้ง ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม  
11. จัดทําบัตรผานเขาพื้นท่ีเพื่อการรักษาความปลอดภัย ตามท่ี กอร.ถปภ.กําหนด  (3 รูปแบบ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
12. วางแผนจัดการจราจร และสถานที่จอดรถใหเพียงพอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม /ตาํรวจภูธร

จังหวัดเชียงใหม/ตํารวจภูธรแมริม   
 

13. จัดหาแผงเหล็กงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม /สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 

 

14. ตัดแตงกิ่งไมใหญใน มรภ.ชม. พรอมพนักงานเจาหนาที่ในการเก็บ ขนก่ิงไม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม / อบต.สะลวง  
15. กํากับดูแลรวมทั้งการจัดระเบียบพอคาแมคาที่มาขายสินคาในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
16. ตัดแตงกิ่งไมตามแนวสายไฟฟาบริเวณเสนทางเสด็จ และบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาที่ชํารุด การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต  1 (ภาคเหนือ) / 

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาแมริม 
 

17. สนับสนุนรถกระเชาไฟฟา เพื่อตัดแตงก่ิงไมเสนทางเสด็จภายใน มรภ.ชม. สนง. ปภ.จังหวัดเชียงใหม /องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม / การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาแมริม 

 

18. ตัดหญาตามแนวถนน และตัดแตงก่ิงไมตามแนวถนนต้ังแตแยกทางเขา มรภ.ชม.  
(แยกถนนเชียงใหม – ฝาง) จนถึง มรภ.ชม.ศูนยแมริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
19. กําจัดแมลงมีพิษ เชน รังตอ รังแตน ผ้ึง ฯลฯ (ถามี)  องคการบริหารสวนตําบลสะลวง  

20. เพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอตลอดเวลา สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมแตง  
21. จัดเตรียมความสะอาดเรียบรอยของหองสุขาของอาคารที่เก่ียวของ พรอมจัดเจาหนาที่
ทําความสะอาดตลอดเวลา รวมถึงจัดสิ่งของเครื่องใชจําเปน อาทิ กระดาษชําระ  สบูเหลว เปนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม    

22. จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 2 คัน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
23. สนับสนุนรถบรรทุกนํ้าสําหรับรถสุขาเคลื่อนท่ี องคการบริหารสวนตําบลสะลวง ประสานงานกับ อบจ.ชม. 
24. จัดเตรียมถังขยะแบบมีฝาปดไวในจุดที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
25. จัดรถเก็บขยะ และเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานในวันที่  8 -11 ธันวาคม 2563 เพื่อไมให
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีขยะตกคาง  

เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก  

26. จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตพระที่น่ัง และรถยนตในขบวนเสด็จ   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
27. จัดเตรียมเต็นทพรอมระบายผา สําหรับเปนสถานท่ีจอดรถยนตพระที่น่ัง และรถในขบวนเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
28. จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเปนท่ีตั้ง กอร.ถปภ.  ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  
พรอมบริการอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

29. จัดหาเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบประตเูครื่องเอ็กซเรย Walk Through ใหเพียงพอ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3  /
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
ภายใตการกํากับดูแลของ กอร.ถปภ. 

 

30. จัดเตรียมเครื่องสแกนบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือตรวจดานความปลอดภัย ติดต้ัง  
ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาท่ี 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ภายใตการกํากับ
ดูแลของ กอร.ถปภ.  

 

31. ติดต้ังกลอง CCTV เพื่อตรวจดานความปลอดภัย  ณ  ม.ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ภายใตการกํากับดูแลของ กอร.ถปภ. 

 

32. จัดเตรียมวงดุริยางคนักเรียน บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการรับ – สง เสด็จ 
ระหวางวันท่ี 8-11 ธันวาคม 2563  พรอมจัดใหมีการซักซอม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

33. จัดเตรียมสถานท่ี /เต็นทสําหรับที่พักรับรองของบัณฑิต และญาตขิองบัณฑิต พรอม   
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีจํานวนเพียงพอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

34. จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองขาราชการช้ันผูใหญที่ไปเฝา ฯ รับ - สงเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

 
 



10                     เอกสารประกอบคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที ่  5403 /2563 ลงวันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
35. จัดเตรียมหนากากอนามัยสําหรับบัณฑิตใหมีจํานวนเพียงพอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
36. จัดเตรียมถุงพลาสติกใส สําหรับใหบัณฑิตท้ิงหนากากอนามัยกอนขึ้นบนเวที มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
37. จัดเตรียมรถราง พรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับบริการใชใน มรภ.ชม.ใหเพียงพอ  
พรอมท้ัง จัดอาหาร เครื่องดื่ม สําหรับพนักงานขับรถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  จังหวัดประสานจัดหารถราง
เพ่ิมเติมใหอีกทางหนึ่ง 

38. จัดเจาหนาท่ีแตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมถุงมือ อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  
39. การจัดเตรียมสถานที่สาํหรับเปนที่ตั้งของหนวยแพทยพระราชทาน /บูธสินคา OTOP / สินคาของ
ศนูยศิลปาชีพ / ธงฟาราคาถูก / นิทรรศการมูลนิธิโครงการหลวง /จิตอาสา ทภ.3/ ม.ราชภัฏ เขต
ภาคเหนือ ณ ศาลาอเนกประสงค  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   

40. จัดเตรียมปริญญาบัตร โตะ เกาอ้ี และอุปกรณอ่ืน ๆ   ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ใหเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
41. ตกแตง และทําความสะอาดหองประทับรับรอง หองสรง  พรอมอุปกรณเครื่องใชภายในหองประทับรับรอง 
ระบบเครื่องปรับอากาศ กําจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค พรอมทั้งประดับดอกไมสดใหเรียบรอยสวยงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

42. ติดต้ังโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง และโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง ภายในหองประทับรับรอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
43. จัดเตรียมหองเตรียมเครื่องเสวยฯ แกส ซงิคลางจาน ถังขยะ ฯลฯ ใหพรอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
44. จัดเตรียมสถานท่ีพักรอใหกับขาราชการช้ันผูใหญ ทหารมหาดเล็ก  คณะสวนลวงหนา ขาราชการ 
และเจาหนาที่ที่ไปเฝาฯ รับเสด็จ พรอมจัดอาหารและเครื่องด่ืมตามสมควร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

43. จัดสถานที่สําหรับตรวจคัดกรองโควิด ณ อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
44. จัดเตรียมชางภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2 คน โดยขอใหสงประวัตพิรอมรูปถายให
ตํารวจสันติบาล และ กอร.ถปภ. กอนเสด็จ 3 วัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

45. ติดต้ังปายคัทเอาทพระบรมฉายาลักษณ และพระฉายาลักษณขนาดใหญ  
ณ บริเวณทางเขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

46. จัดสถานที่สําหรับเปนจุดแจกจายอาหารพระราชทาน และจัดอาหารพระราชทาน/จัดรถโรงครัว 
พระราชทาน ตามที่ไดรับการประสานงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

47. จัดสถานที่จอดรถฉุกเฉิน  อาทิ รถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประสานงานกับ อบจ.ชม. 
48. จัดเตรียมสนาม ฮ. ใหเพียงพอกับจํานวน ฮ.ขบวนเสด็จใหเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประสาน กอร.ถปภ. 

ตรวจสอบความพรอม 
 
 



11                     เอกสารประกอบคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที ่  5403 /2563 ลงวันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2563  

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
49. ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเฝาฯ รับ – สงเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
ศูนยแมริม วันที่ 8 – 11 ธ.ค.63 พรอมเวลา 14.00 น.  การแตงกาย  ชุดสุภาพ /ผาไทย / 
ชุดพื้นเมือง พรอมจัดระเบียบประชาชนในการเฝาฯ รับ – สงเสด็จ 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/
อําเภอทุกอําเภอ/อําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ 

 

50. มอบหมายเจาหนาที่ประจําหอประชุมทีปงกรรัศมีโชต ิทุกวัน ๆ ละ 2 คน เพื่อทําหนาที่
ประสานงานการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  การจัดสถานที่  การทําความสะอาด รวมถึง
อํานวยความสะดวกในการเขาไปปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงช่ือ พรอมเหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอไดตลอดเวลา ภายในวันที่  

3 ธันวาคม 2563 
51. จัดเตรียมสถานที่พักรอพรอมอาหารและเครื่องด่ืมใหกับทหารมหาดเล็ก และคณะสวนลวงหนา
ในวันพิธีฯ ทุกวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

52. ติดตั้งปายประชาสัมพันธเพื่ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาไดทราบเสนทางไปจุดตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

53. ตกแตงดอกไมภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ และบริเวณดานหนาหอประชุมฯ ใหสวยงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
54. ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. ธงพระนามาภิไธย สท. ธงชาติ เปนหมูธง  บริเวณ
ต้ังแตทางเขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม จนถึงหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

55.จัดเตรียมสมุด ปากกา สําหรับลงพระปรมาภิไธยใหเรียบรอย (ใชเลมเดมิ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
56. จัดรถผลิตน้ําดื่ม จํานวน 1 คัน ประจําใกลจุดจอดรถโรงครัวพระราชทาน สนง.ปภ.เขต 10  
57. จัดรถโรงครัวพระราชทานไปประจํา ณ จุดอาหารพระราชทาน หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม โดยประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 7 / มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

 

58. จัดรถกอลฟ จํานวน 2 คัน สําหรับเปนรถพระที่นั่งและรถพระที่น่ังสาํรอง ไปประจํา  
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

มณฑลทหารบกที่ 33  

  
...................................................... 
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (3)  มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมความพรอมของเรือนรับรองที่ประทับ  ภายในคายกาวิละ ใหเรียบรอย ครบถวน
ตามท่ีไดรับการประสานจากกองงานในพระองคฯ  

มณฑลทหารบกที ่33  มอบหมาย พันเอก กฤษณพงค  
พรมการัตน รองเสธฯ  
หมายเลขโทรศัพท  
097- 9365953  
เปนผูประสานงาน 

2. ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศภายในเรือนรับรองที่ประทับ ภายในคายกาวิละ ใหพรอมใช
ตลอดเวลา พรอมจัดชางประจําชวงเวลาเสด็จ 

มณฑลทหารบกที่ 33 

3. ติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณโดยรอบเรือนรับรองท่ีประทับ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
4. ตกแตงสวนหยอมบริเวณหนาเรือนรับรองที่ประทับใหสวยงาม  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
5. จัดเตรียมเสนทางออกกําลังพระวรกายในคายกาวิละใหเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
6. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองประจํา  
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ โดยประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
จังหวัดเชียงใหม /การไฟฟาสวนภูมิภาค
เชียงใหม  

7. ตรวจสอบระบบประปา พรอมเพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ชั้นพิเศษ) 

8. จัดเตรียมสถานท่ีพักใหกับขาราชบริพารผูตามเสด็จ กองกําลังทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 
และเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับการประสานงานใหเพียงพอ โดยประสานงานกับสํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองคฯ 

มณฑลทหารบกที่ 33 /สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 

9. จัดเตรียมที่พักสําหรับแพทย พยาบาล และพนักงานขับรถพยาบาลที่ไปประจํา ณ คายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 
10. จัดเตรียมสถานท่ีพักใหกับพนักงานขับรถยนตในขบวนเสด็จ ขบวนสํารอง และขบวนอ่ืน ๆ   
ใหเรียบรอย   

มณฑลทหารบกที ่33 /สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 

11. จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จ และขบวนรถยนตอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม มณฑลทหารบกที่ 33 
12. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการใหกับขาราชบริพารผูตามเสด็จ เจาหนาท่ีผูฝายตาง ๆ 
อาทิ พนักงานขับรถยนต ตํารวจทางหลวง แพทย พยาบาล รวมทั้ง เจาหนาท่ีที่มาประจํา 
กอร.ถปภ.คายกาวิละ ตามแตจะเห็นสมควร    

มณฑลทหารบกที่ 33 

13. ตกแตงสถานที่ ทาสีรั้ว และประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร ธงพระนามาภิไธย สท. 
ประดับผาระบายอาคาร และบริเวณรั้วดานหนามณฑลทหารบกที่ 33  

เทศบาลนครเชียงใหม 

14. ตัดแตงกิ่งไม ในคายกาวิละใหเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (3)  มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
15. ประสานเตรียมการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ เพ่ือใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
พรอมติดต้ังโทรศัพท โทรสาร ณ บริเวณอาคารตาง ๆ ตามที่ไดรับการประสานงาน กับ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)    

มณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมาย พันเอก กฤษณพงค   
พรมการัตน รองเสธฯ  
หมายเลขโทรศพัท  
097- 9365953  
เปนผูประสานงาน 
  

16. จัดจุดจอดรถสื่อสารดาวเทียม ใหกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขต 7 เชียงใหม  มณฑลทหารบกที่ 33 
17. ประสานติดตั้งบอลลูนไลท กรม ปภ. ติดตั้ง ณ มณฑลทหารบกที่ 33 (ถามี) สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม 
18. จัดสถานที่จอดรถดับเพลิง รถไฟฟาสองสวาง รถไฟฟาสาํรอง และรถกูภัยใหเรียบรอย มณฑลทหารบกที่ 33 
19. ประดับตกแตงดอกไมสด ภายในเรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
20. จัดโตะสําหรับวางฐานรองรับพระแสงราชศัสตรา ในเรือนรับรองที่ประทับ คายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 
21. จัดเตรียมมาลัยกร สําหรับคลองพระแสงราชศัสตรา เปนประจําทุกวัน มณฑลทหารบกที่ 33 
22. งานดูดสิ่งปฏิกูลอาคารท่ีประทับ และอาคารขาราชบริพาร เทศบาลนครเชียงใหม 
23. ทาสีรั้ว ปอมยาม และกองรักษาการณ เทศบาลนครเชียงใหม 
24. ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (ว.ป.ร.) และธงพระนามาภิไธย (ส.ท.) ตามเสนทางเสด็จฯ เทศบาลนครเชียงใหม 

25. ประดับผาระบายสีเหลือง – มวง บริเวณกองรักษาการณ ใหสวยงาม เทศบาลนครเชียงใหม 

26. ปรับปรุงไฟฟาแสงสวางตามแนวรั้วคายกาวิละ บริเวณดานหนา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 
...................................................... 
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (4)  อุทยานหลวงราชพฤกษ – ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม (พื้นที่ทรงจักรยาน) 

 รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมหองประทับรับรอง ณ อาคารอํานวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ  
2. ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี อุทยานหลวงราชพฤกษ  
3. ขอความรวมมือและจัดระเบยีบรานคาบริเวณเสนทางฯ เทศบาลเมืองแมเหียะ  
4. จัดทําและติดต้ังปายบอกระยะทาง ตลอดเสนทางทรงจักรยาน เทศบาลเมืองแมเหียะ  
5. ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงลาย และแมลง ตลอดเสนทางทรงจักรยาน - เทศบาลเมืองแมเหียะ  
6. ซอมแซมหลอดไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวาง และอุปกรณอื่น ๆ ที่เก่ียวของ พรอมจัดเจาหนาที่
ตรวจสอบความพรอม ระหวางวันท่ี 8 – 11 ธันวาคม 2563 ตลอดเสนทางทรงจักรยาน 

- เทศบาลเมืองแมเหียะ 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง 
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 

 

7. ตรวจสอบ และควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองประจํา ตลอดเสนทาง
ทรงจักรยาน ในพื้นท่ีรับผิดชอบของพ้ืนท่ี 

- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม 2 

 

8. ขอยกเวนคาธรรมเนียมไฟฟา ระหวางวันที่ 6 -11 ธันวาคม 2563 ตลอดเสนทางทรงจักรยาน - การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง  
9. ลางดินโคลน และจัดรถดูดฝุน เพื่อทําความสะอาด ตลอดเสนทางทรงจักรยาน ระหวางวันที่ 8 – 11 
ธันวาคม 2563 

- เทศบาลเมืองแมเหียะ 
 

 

10. ตัดแตงก่ิงไม ตัดหญา และเก็บขยะ ตลอดเสนทางทรงจักรยาน - เทศบาลเมืองแมเหียะ 
- อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ศูนยวิจัยและฝกอบรม
การเกษตรแมเหียะ) 

 

11. จัดระเบียบรานคาบริเวณเสนทางข้ึนวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมืองเชียงใหม  
12. จัดทําปายบอกระยะทาง/ปายเตือน ตามจุดท่ีเหมาะสม - เทศบาลเมืองแมเหียะ  
13. จัดเจาหนาท่ีพรอมอุปกรณเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ทําการตรวจคัดกรองปองกันโรคโควิด-19 
พรอมติดสต๊ิกเกอรแสดงสัญลักษณผูผานการตรวจ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  

14. ติดต้ังไฟฟาสองสวางบริเวณเสนทางทรงจักรยาน - เทศบาลเมืองแมเหียะ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม 2 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง 

 

15. จัดเจาหนาท่ีประสานงานอํานวยความสะดวกกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อุทยานหลวงราชพฤกษ/เทศบาลเมืองแมเหียะ  

...................................................... 
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 

  (5)  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศ อาํเภอเมืองเชียงใหม (ที่หมายสํารอง) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดเตรียมความพรอมของพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  
2. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองในทุกที่หมาย /จัดเตรียมและ
ตรวจสอบระบบประปา พรอมนํ้าประปาใหเพียงพอ /ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต ไฟฟา 
ประปา โทรศพัท โทรสาร อินเตอรเน็ต 

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

3. จัดทํา/ปรับปรุง/ซอมแซมซุมรับเสด็จ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและบริเวณโดยรอบพระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม /จัดเตรียมหอพระ   

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

5. จัดเตรียมความพรอมของที่พักผูตามเสด็จตามที่ไดรับการประสาน กรณเีสด็จฯ ประทับแรม  
ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

6. จัดเตรียมสถานท่ีตั้ง กอร.ถปภ.พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน/
มณฑลทหารบกที่ 33 

พรอมจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการ 
(ขอให  กอร.ถปภ. แจงจํานวนใหแก
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ทราบ 

ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
7 จัดสถานที่จอดรถยนตในขบวนเสด็จ รถดับเพลิง รถไฟฟาสองสวาง รถไฟฟาสํารอง และรถกูภัย    
ใหเรียบรอย 

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

8.จัดเจาหนาที่ของพระตําหนักฯ จํานวน 1 คน ประจํา กอร.ถปภ.ภูพิงคฯ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  
9. ประดับผาระบายสีเหลือง – มวง บริเวณกองรักษาการ ตํารวจ/ทหาร ณ พระดําหนักภูพิงคราชนิเวศน เทศบาลตําบลสุเทพ  
10. จัดระเบียบรานคาบริเวณเสนทางหนาวัดพระธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  

 
 
 
 

...................................................... 
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   1.2 การจัดเตรียมความเรียบรอยของเสนทางเสด็จ ประกอบดวย 
   (1) กองบิน 41  - หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
   (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  -  คายกาวิละ (ไป – กลับ) 
   (3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  - กองบิน 41 

 (4) คายกาวิละ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (ไป – กลับ) 
(5) คายกาวิละ – อุทยานหลวงราชพฤกษ (ไป – กลับ) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ปรับปรุง ซอมแซม ทําความสะอาดถนน (ลาง และดูดฝุน) รองระบายนํ้า จัดเก็บขยะสองขางทาง 
ตกแตงกิ่งไม ตนไมท่ีย่ืนเขามาในเขตทาง  ตัดหญาเกาะกลาง ถนนมหิดล ถนนโชตนา  ถนนเชียงใหม – 
ลําพูน ถนนเชียงใหม – หางดง  ถนนศรีวิชัย  ถนนราชพฤกษ ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป   

- แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
- แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  
- แขวงทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม) 
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
- เทศบาลนครเชียงใหม 
- เทศบาลเมืองแมเหียะ 

มอบหมายอําเภอในเขต
รับผิดชอบตรวจสอบ

เสนทางและประสานกับ
เจาของถนน 

(อําเภอเมืองเชียงใหม /
อําเภอแมริม / อําเภอ 

สันทราย / อําเภอหางดง/
อําเภอที่เปนเสนทางเสด็จฯ) 

2. ปรับปรุง ซอมแซมถนนสายเชียงใหม  - ลําพูน จากสี่แยกหนองหอย ไปยังคายกาวิละ 
3. บํารุง รักษา รดนํ้าไมประดับบริเวณเกาะกลางถนน เสนทางเสด็จ ใหสวยงาม 
4. ตรวจสอบไฟฟาสองสวางเสนทางเสด็จ ไฟสาธารณะ หากชํารุดใหซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ 
5. ตรวจสอบปายโฆษณา หากชํารุดเสียหาย หรือกีดขวางบริเวณทางเทา ใหร้ือเก็บ 
6. ตัดเถาวัลยที่เลือ้ยเกี่ยวกับสายไฟ /เสาไฟ สองขางทาง เสนทางเสด็จ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
7. ทาสีแผงเหล็กที่ติดตั้งบนพื้นที่เกาะกลางถนนโชตนาบริเวณหนาที่วาการอําเภอแมริม และบริเวณ
ขางถนน ใหเรียบรอยสวยงาม 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  
 

8. ตัดหญาบริเวณสองขางทางเสนทางเสด็จ (นอกเขตทาง) ใหสวยงาม 
พรอมจัดเจาหนาที่เก็บขยะสองขางทางในเสนทางเสด็จเปนประจําทุกวัน    

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบในเสนทางเสด็จ 

9. จัดเจาหนาที่ตรวจสอบการจัดเก็บขยะสองขางทางเสด็จเปนประจําทุกวัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 

10. จัดเก็บถังขยะบริเวณสองขางทางเสด็จ ไปไวที่ลับตาหรือมิดชิด เพื่อความสวยงามของเสนทางเสด็จ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบในเสนทางเสด็จ 

11. จัดไฟฟาสองสวาง เสนทางถนนศรีวิชัย (ทางขึ้นพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน) แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  
12. จัดระเบียบความเรียบรอยของรถส่ีลอแดง เสนทางถนนศรวิีชัย (ทางข้ึนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม  

 
...................................................... 
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1.3 การปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ / การประดับธง  / การติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ และโตะหมูบูชาพรอมเครื่องราชสักการะ เสนทางเสด็จ   
 รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การประดับธงชาติ /ธงพระปรมาภิไธยยอ วปร. /ธงพระนามาภิไธยยอ ส.ท. /ธงชาต ิ  
เปนหมูธง  ต้ังแตเสนทางจาก กองบิน 41 – หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม ทุกระยะ 200 เมตร 

เทศบาลตําบลสุเทพ /เทศบาลนคร
เชียงใหม /เทศบาลตําบลหนองหอย /
เทศบาลตําบลทาศาลา /เทศบาลตําบล
หนองปาครั่ง /เทศบาลตําบลฟาฮาม /
เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ /เทศบาลนคร
เชียงใหม/เทศบาลตําบลสันกลาง /
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว /
เทศบาลตําบลแมสา /เทศบาลตําบลแม
ริม เทศบาลตําบลริมเหนือ /เทศบาล
ตําบลสันโปง /เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก /
องคการบริหารสวนตําบลสะลวง  

- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 
- อําเภอเมืองเชียงใหม 
- อําเภอแมริม 
- อําเภอสันทราย  
- อําเภอหางดง) 
ประสานการปฏิบัติ และตรวจสอบความ
เรียบรอย 

 

2. ประดับธงชาติ /ธงพระปรมาภิไธยยอ วปร. ธงพระนามาภิไธยยอ ส.ท.  ขนาดมาตรฐาน 
80x120 ซม. ต้ังแตเสนทางจาก  
- กองบิน 41  - หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  -  คายกาวิละ (ไป – กลับ) 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  - กองบิน 41 
- คายกาวิละ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (ไป – กลับ) 
- คายกาวิละ – อุทยานหลวงราชพฤกษ (ไป – กลบั) 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสะลวง /
เทศบาลตําบลขี้เหล็ก /เทศบาลตําบลสัน
โปง /เทศบาลตําบลริมเหนือ /เทศบาล
ตําบลแมริม / เทศบาลตําบลแมสา / 
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว /
เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ /เทศบาลตําบลฟาฮาม 
/เทศบาลตําบลสันทรายหลวง /เทศบาล
ตําบลสันพระเนตร /เทศบาลตาํบลทาศาลา /
เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง /เทศบาล
ตําบลหนองหอย /เทศบาลนครเชียงใหม 
/เทศบาลตําบลปาแดด /เทศบาลตําบลสุ
เทพ/เทศบาลตําบลหนองควาย/เทศบาล
ตําบลสันผักหวาน/เทศบาลเมืองแมเหียะ/
เทศบาลตําบลชางเผอืก/องคการบริหาร
สวนตําบลชางเผือก/เทศบาลตําบลสันกลาง 

- สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 
- อําเภอเมืองเชียงใหม 
- อําเภอแมริม 
- อําเภอสันทราย  
- อําเภอหางดง) 
ประสานการปฏิบัติ และตรวจสอบความ
เรียบรอย 
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1.3 การปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกยีรติ / การประดับธง  / การติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ และโตะหมูบูชาพรอมเครื่องราชสักการะ เสนทางเสด็จ(ตอ) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3. แจงสวนราชการ /หนวยงานที่มีเสนทางเสด็จฯ ผาน ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ พรอมโตะหมูบูชา และ
เครื่องราชสักการะ รวมท้ังประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ธงพระนามาภิไธย ส.ท. 
และผาระบายสีเหลือง – มวง 

อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมริม อําเภอ
สันทราย อําเภอหางดง ประสานการปฏิบัต ิ
และตรวจสอบความเรียบรอย 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ทําหนังสือแจงสวนราชการ 
/หนวยงานที่อยูในเสนทาง

เสด็จฯ ดวยแลว 
4. จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบความเรียบรอยของธงที่ประดับบนเสนทางเสด็จเปนประจําทุกวัน 
กอนเวลาเสด็จ 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

5. ประดับผาระบายสีเหลือง – มวง พรอมประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (ว.ป.ร.) และธงพระนามาภิไธย 
(ส.ท.) บริเวณรั้วศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเรียบรอยสวยงาม และสมพระเกียรติ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

6. ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางหลวงชนบท ชม 3028 (ติดตั้งอยูระหวาง กม. 0 – 1) 
แยกราชพฤกษ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

7. ตกแตงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาทางเขา กองบิน 41 พรอมประดับไมดอกไมประดับ
โดยรอบเสาทั้งสองขางใหสวยงาม 

เทศบาลตําบลสุเทพ    

8. ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเสนทางถนนหวยแกว เทศบาลนครเชียงใหม  
9. ตกแตงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงใหม/สถานีควบคุมไฟปาภูพิงค สถานีควบคุมไฟปาเชียงใหม  

 

 

 

 

...................................................... 
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 1.4 การปรับปรุงสวนหยอม /การปรับภูมิทัศน /การติดต้ังปายเฉลิมพระเกียรติพรอมขอความ “ทรงพระเจริญ” บนเสนทางเสด็จ 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงสวนหยอม /ตกแตงภูมิทัศน บริเวณสองขางทางเสนทางเสด็จ ใหสวยงาม 
เปนระเบียบเรียบรอย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี สํานักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ประสาน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณใตทางยกระดับหนาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา รวมทั้ง
ปรับปรุงสวนหยอมบนเสนทางสายมหิดล ไดแก สวนหยอมบริเวณแยกแอรพอรต  
สวนหยอมบริเวณแยกหนองหอย ใหสวยงาม 

 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  

3. ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณแยกศรีบัวเงินพัฒนา และไมประดับบนเกาะกลางถนน
เสนทางสายสมโภชเชียงใหม 700 ป ใหสวยงาม  

 แขวงทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชียงใหม)  

4. ติดตั้งปายพระบรมฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ ขนาดใหญ พรอมขอความ 
“ทรงพระเจริญ” ในจุดที่เหมาะสม ตลอดเสนทางเสด็จท้ังขาไปและขากลับ และจัดให
มีไฟสองปายใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน   

 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม/  

5. ติดตั้งปายเฉลิมพระเกียรติฯ ณ กองบิน 41 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม และสามแยกทางเขา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  ศูนยแมริม และ
ติดต้ังปายขอความ “ทรงพระเจริญ” พรอมประดับธง บริเวณสะพานลอย  (หนา/หลัง) 
ถนนโชตนา หนาโรงเรียนบานศาลา 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

6. ติดตั้งปายขอความ “ทรงพระเจริญ” ทางลอด (หนา/หลัง) ไดแก ทางลอด 
แยกบวกครกศรีวิไล ทางลอด แยกแมคาวสะอาดใส  และทางลอด แยกรวมโชคมีชัย 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

7. ติดตั้งปายขอความ “ทรงพระเจริญ” พรอมประดับธง บริเวณสะพานลอย  (หนา/หลัง) 
ตามรูปแบบที่กําหนด  

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม/ 
เทศบาลตําบลทาศาลา/เทศบาลนคร
เชียงใหม/องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว/
เทศบาลตําบลแมริม 

 

 
 

...................................................... 
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1.5 การเตรียมการดานสาธารณสุข 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดเจาหนาที่พรอมอุปกรณเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทําการตรวจคัดกรองปองกันโรคโควิด-19 พรอม
ติดสต๊ิกเกอรแสดงสัญลักษณผูผานการตรวจ ณ  กองบิน 41 (2 จุด) 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม 
และโรงพยาบาลกองบิน 41 

-อาคารทาฯ 
- ประตูโรงเก็บ 

2. จัดหนวยปฐมพยาบาล และรถพยาบาลประจํา ณ โรงเก็บเครื่องบิน  วันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563  โรงพยาบาลกองบิน 41  
3. จัดใหมีการตรวจคัดกรอง Rapid Test ผูเขาเฝาฯ ใกลชิด อาทิ ผูอยูในตําแหนงเฝา และผูทูลเกลา
ถวายมาลัยขอพระกร และทูลเกลาฯ ถวายส่ิงของทุกคน ณ กองบิน 41 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม ตรวจลวงหนา 1 วัน 

4. จัดเจาหนาที่พรอมอุปกรณเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทําการตรวจคัดกรองปองกันโรค โควิด-19  
พรอมติดสต๊ิกเกอรแสดงสัญลักษณผูผานการตรวจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

5. จัดใหมีการตรวจคัดกรอง Rapid Test บัณฑิตทุกคน ณ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม ศูนยแมริม 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม จัดเจาหนาที่ตรวจคราวละ
ไมตํ่ากวา 50 คน 

6. กรณผีลตรวจ Rapid Test ของบัณฑิตมีผลเปนบวก ใหจัดการตรวจ PCR บุคคลดังกลาว และ
รายงานผลให กอร.ถปภ. และหนวยงานที่เก่ียวของทราบทุกระยะ 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม  

7. จัดเจาหนาที่พรอมอุปกรณเครื่องเทอรโมสแกนทําการตรวจคัดกรองปองกันโรค โควิด-19  พรอมติด
สต๊ิกเกอรแสดงสัญลักษณผูผานการตรวจ ณ คายกาวิละ  

โรงพยาบาลคายกาวิละ  

8. จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน โลหิต อุปกรณทางการแพทย สนาม ฮ.ฉุกเฉิน 
(สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และรถพยาบาล ใหพรอมตลอด 24 ชั่วโมง 
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

9. จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองฉุกเฉิน โลหิต อุปกรณทางการแพทย  และรถพยาบาล ใหพรอม
ตลอด 24 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลนครพิงค 

โรงพยาบาลนครพิงค  

10. จัดรถพยาบาลสภาพดี สามารถใชความเร็วได วันละ 2 คัน พรอมอุปกรณทางการแพทย แพทย 
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จ   

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม  

10. จัดใหมีการซักซอมเสนทางการแพทยฉุกเฉินกอนลวงหนา 1 วัน  กอร.ถปภ.ชม. และหนวยงานที่เก่ียวของ  
11. จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ พรอมรถพยาบาล ไปใหบริการผูปกครอง/ญาติบัณฑิต และประชาชนท่ีไปเฝาฯ 
รบัเสด็จ ณ ศาลาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม ประสานดําเนินการกับ 
หนวยแพทยหลวง 

12. จัดเตรียมทันตแพทย พยาบาล และอุปกรณทําฟน ไวใหพรอมตลอด 24 ช่ัวโมง (กรณเีสด็จฯ 
เก่ียวกับพระทนต) 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

13. จัดเตรียมหองประทับรับรอง หองทําพระทนต และเจาหนาที่ใหพรอมตลอดเวลา  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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1.5 การเตรียมการดานสาธารณสุข 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

14. จัดเตรียมแพทย พยาบาล และเวชภัณฑ ไปประจํา ณ กอร.ถปภ. (สวนแยก) ระหวางวันที่ 7 - 11 
ธ.ค. 63 จนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจ จํานวน 5 แหง ดังนี้  
        (1) กอร.ถปภ. กองบิน 41  
        (2) กอร.ถปภ. อาคารเอนกโกศล คายกาวิละ (เริ่มวันที่ 5 ธ.ค. 63)  
        (3) กอร.ถปภ. หอประชุมทีปงกรรัชมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
        (4) กอร.ถปภ. (สวนแยก)  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  
        (5) กอร.ถปภ. (สวนแยก)  อุทยานหลวงราชพฤกษ  

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม  

15. จัดทีมจิตอาสาดานการแพทยบริการประชาชน (แจกยาดม หนากากอนามัย เจลแอกอฮอล และลูกอม) 
      - ในวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563 ณ กองบิน 41 จํานวน 20 คน   
      - ระหวางวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ณ  บริเวณเต็นทผูปกครอง / ญาติบัณฑิต หอประชุมทีปงกร
รศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม  

16. จัดเตรียมทีมแพทยปนจักรยานตามขบวนจักรยาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ (กรณีทรงจักรยาน) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  
17. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและมาตรวจรับบริการหนวยแพทยพระราชทาน ณ อาคารที่พัก
ประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  

18. อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มารับบริการหนวยแพทยพระราชทาน ณ อาคารที่พักประชาชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

19. อํานวยความสะดวก/จัดรถรับสง แกคนไขที่เดินทางมายัง ณ หนวยแพทยพระราชทาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น/อําเภอในพื้นท่ี   

 
 

...................................................... 
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1.6 การเตรียมการดานการถวายความปลอดภัย 
  (1) กอ.รวม คายกาวิละ เปดลวงหนากอนวันเสด็จ 3 วัน (เปดวันที ่5 ธันวาคม 2563) 
  (2) กอ.รวม ที่หมายอื่น (กองบิน 41/หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม /พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน/อุทยานหลวงราชพฤกษ)  
เปดลวงกอนวันเสด็จ หนา 1 วัน (เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดทําแผนถวายความปลอดภัยสงใหสํานักงานฝายเสธ กองงานในพระองค 904 มณฑลทหารบกท่ี 33 /ตํารวจภูธรภาค 5 

/ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  /กอง
บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3  
/ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 / สถานีตํารวจทางหลวง 4 กอง
กํากับการ 5 /กลุมงานจราจร 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

 

2. ประสานการดําเนินการถวายความปลอดภัยกับกองทัพภาคที่ 3  และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557 

มณฑลทหารบกท่ี 33  

3. ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 ในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัย  ตํารวจภูธรภาค 5 /ตํารวจภูธรจังหวัด /
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 /กองบิน 41 

 

4. จัดต้ังกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) ณ กองบิน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม  มณฑลทหารบกที่ 33 และสวนแยกทุกที่หมาย โดยประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

มณฑลทหารบกท่ี 33   

5. จัดเจาหนาที่ตํารวจเฝารถยนตพระที่น่ัง รวมท้ัง สถานที่ประทับ สถานที่ประกอบพิธีทุกวัน และทุกท่ี
หมายที่มีการเสด็จจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  

6. จัดเจาหนาที่ตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกที่หมายที่มีการเสด็จ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
7. กําหนดเสนทางหลกั และเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละที่หมาย รวมกับกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   
8. กําหนดเสนทางหลัก และเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละที่หมายรวมกับตํารวจทางหลวง ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
9. จัดเจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาว และปะปนกับประชาชน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
10. จัดเจาหนาท่ีตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่เสด็จทุกที่หมายทุกวัน ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 33 
 

11. จัดเครื่องตรวจวัตถุระเบิด ชนิดประตู จํานวน 4  เครื่อง ไปประจํา ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  ศูนยแมริม จนเสร็จส้ินภารกิจ โดยประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 
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1.6 การเตรียมการดานการถวายความปลอดภัย 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

12. จัดกําลังรักษาความปลอดภัย ณ คายกาวิละ  มณฑลทหารบกที่ 33  
13. จัดกําลังรักษาความปลอดภัย ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 33/กองพลทหารราบที่ 7 
 

14. ตรวจสอบสภาพอากาศ และจัดทําสรุปรายงานสภาพอากาศ พยากรณอากาศในแตละวัน สงให กอร.ถปภ.ทุกวัน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  
15. ตรวจสอบสิ่งของทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด กองกํากับการ 1 กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล 3 
 

16. จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการทําขาว และควบคุมการแตงกายของ
ส่ือมวลชนทุกที่หมายใหเรียบรอย 

กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 3  

17. จัดเตรียมปลอดแขนสื่อมวลชน กองกํากับการ 1 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 3  
18. จัดเตรียมสนาม ฮ.ฉุกเฉิน  ทุกที่หมาย มณฑลทหารบกที่ 33  

 

 

...................................................... 
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 1.7 การเตรียมการดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอย และการจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   
2. เขมงวดในการจับกุม ดําเนินคดี หากมีการฝาฝนกฎ ระเบียบของทางราชการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   
3. จัดนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนสารถีในขบวนเสด็จฯ จํานวน 12 นาย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   
4. จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จ ขบวนสํารอง  ขบวนวีไอพี และประจํา ณ คายกาวิละ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5  

5. จัดรถตาํรวจทางหลวงนําขบวนสวนลวงหนา ไปยังที่หมายทุกที่หมาย ต้ังแตวันที่ 6 ธันวาคม 2563  สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5  
6. จัดเจาหนาที่ตํารวจประจําเสนทางเสด็จ ทางรวม ทางแยกทุกที่หมาย ระหวางวันท่ี 8 - 11 
ธันวาคม 2563 และเลิกปฏิบัติภารกิจภายหลังท่ีทุกขบวนและประชาชนออกจากที่หมายหมดแลว  

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และตํารวจภูธรในพื้นที่  

7. จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จ ขบวนสํารอง ขบวนสวนลวงหนาขบวนวีไอพี กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
8. จัดใหมีการซกัซอมขบวนเสด็จทุกที่หมาย กอนวันเสด็จใหเรียบรอย 
 

สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5  
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
มณฑลทหารบกที่ 33 และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

 

9. จัดนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนสารถี รถกอลฟพระที่น่ัง และรถกอลฟพี่ท่ีนั่งสํารอง  
จํานวน 2 แหง ๆ ละ 2 นาย (รวม 4 นาย ) (กองบิน 41 และหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ)  
และใหมีการซักซอมการปฏิบัติ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  

 

...................................................... 
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 1.8 การเตรียมการดานการส่ือสาร 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดทําผังการส่ือสาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต 7 
(เชียงใหม) 
 

 
2. จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือสื่อสาร 
3. จัดรถส่ือสารดาวเทียมไปประจํา ณ กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
4. จัดรถสื่อสารดาวเทียม พรอมตดิต้ังโทรศพัท โทรสาร ประจํา ณ กอร.ถปภ. คายกาวิละ 
5. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร ของเครือขาย สป.มท. ประจํา ณ กอร.ถปภ.คายกาวิละ 
6. ประสานการติดต้ังโทรศัพท โทรสาร พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ตกับ สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
7. จัดทํา list ความถี่ชองวิทยุส่ือสารของทุกหนวยงาน ไวที่ กอร.ถปภ. ทุกแหง 
8. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ กสทช.ภาค 3  AIS DTAC TURE เพิ่มสัญญาณโทรศัพท ทุกที่หมาย 
9. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41 สวนบริการลูกคาจังหวัด

เชียงใหม บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 
- ศูนยเทคโนโลยีฯ เขต 7 
เชียงใหม ประสาน 
 

ขอความอนุเคราะหยกเวน
คาธรรมเนียมและคาบริการ

ในการติดต้ัง และการใช
บริการ  โดยใหเปดใชบริการ
ตั้งแตวันที่ 8-11 ธันวาคม 

2563  

10. ติดต้ังโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ หองประทับรับรอง 
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
11. ติดต้ังโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ กอร.ถปภ. คายกาวิละ  
12. ติดต้ังโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ กอร.ถปภ. หอประชุมที
ปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
13. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ อาคารจัดเล้ียง มณฑลทหารบกที่ 33  
14. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ประจําเรือนรับรอง คายกาวิละ หองพักสํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองค หองพักผูตามเสด็จ และสถานที่ตาง  ๆจํานวน 28 เลขหมาย  ตามท่ีไดรับการประสาน  
15. จัดเตรียมคูสัญญาณโทรศัพทในการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 2 เลขหมาย ณ เรือนรับรอง 
ท่ีประทับ คายกาวิละ 

 
...................................................... 
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 1.9 การเตรียมการดานการกูชีพ กูภัย 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน  ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41  กองบิน 41 ตั้งแตวันท่ี 7 – 11 ธันวาคม 2563 
2. จัดรถไฟฟาสองสวาง  ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41 เทศบาลนครเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 
3. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม   

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 7 – 11 ธันวาคม 2563 

4. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน รถไฟฟาสองสวาง ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.มณฑลทหารบกที่ 33  เทศบาลนครเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 5 – 11 ธันวาคม 2563 
5. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.สวนแยกพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  เทศบาลตําบลสุเทพ  ตั้งแตวันท่ี 7 – 11 ธันวาคม 2563 
6. จัดรถไฟฟาสองสวาง หรือ บอลลูนไลท ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.สวนแยก พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 7 – 11 ธันวาคม 2563 
7. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน รถไฟฟาสองสวาง ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.สวนแยก อุทยาน
หลวงราชพฤกษ  

เทศบาลเมืองแมเหียะ  ตั้งแตวันท่ี 7 – 11 ธันวาคม 2563 

8. จัดรถกูภัย ประจําจุดรับเสด็จของประชาชน (ตามเสนทางเสด็จ) โดยประสานงานกับที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม  

ตั้งแตวันท่ี 8 – 11 ธันวาคม 2563 

...................................................... 
1.10 การเตรียมการดานการปองกันหมอกควันไฟปา 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนท่ีอยูอาศัยในพื้นที่ ใหงดเผาปา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในหวงรับเสด็จ 

1. สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 16 
2. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
3. อําเภอเมืองเชียงใหม 
4. อําเภอแมริม 
5. สถานีควบคุมไฟปาเชียงใหม 
6. ศนูยปฏิบัตกิารไฟปาเชียงใหม 

 

2. ใหมีการกวดขัน ตรวจสอบ หามไมใหมีการเผาปา และมีไฟปาเกิดข้ึน 
3. รายงานสภาพ และปริมาณหมอกควันในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมให กอร.ถปภ.ทราบเปนประจําทุก
วันในหวงเสด็จ 
4. จัดชุดควบคุมไฟปาพรอมอุปกรณ เตรียมการควบคุมปองกันไฟปา 

5. จัดเจาหนาที่ประจํา กอร.ถปภ. ดังน้ี 
    - กอร.ถปภ. คายกาวิละ ระหวางวันท่ี 5 – 11 ธันวาคม 2563 
    - กอรถ.ถปภ. หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม ระหวางวันที่ 7 
– 11 ธันวาคม 2563 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม รวมกับ
หนวยงานในสงักัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 
...................................................... 
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 1.11 การเตรียมการดานการรักษาพยาบาลสุนัขทรงเลี้ยง 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดชุดสัตวแพทยใหพรอมตลอดเวลา สาํหรับสุนัขทรงเล้ียง พรอมยานพาหนะ ประจํา  
ณ กอร.ถปภ.คายกาวิละ พรอมปฏิบัติไดทันที 

1. คณะสัตวศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. โรงพยาบาลสัตวเล็กเชียงใหม 
3. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 

แจงช่ือ ตําแหนง พรอมเลขบัตร
ประชาชน ใหสาํนักงานจังหวัด

เชียงใหม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 
2563 

2. จัดหนวยแพทยดานปศุสัตว สําหรับสุนัขทรงเล้ียง  
3. จัดเตรียมโรงพยาบาลสัตวเล็ก พรอมสัตวแพทย และอุปกรณทางการแพทยใหพรอมตลอดเวลา 
4. จัดสัตวแพทย พรอมอุปกรณเวชภัณฑไปประจํา กอร.ถปภ. คายกาวิละ ระหวางวันท่ี 5 – 11 
ธันวาคม 2563 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 

 ...................................................... 
1.12 การตรวจสอบการยื่นฎีกา   

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ตรวจสอบผูเขาเฝาฯ รับเสด็จในพื้นท่ีรับเสด็จทุกที่หมาย หากมีการยื่นฎีกาขอความชวยเหลือ 
ขอใหรับไวเพ่ือสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปดาํเนินการ 
2. หาขาวความเคลื่อนไหวกลุมพลังมวลชน  
3. รายงานขาว/การย่ืนฎีกา/ขอรองเรียนให กอร.ถปภ. ทราบ  

1. ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 
ประสานศูนยดํารงธรรมอําเภอแมแตง/
สันทราย/ดอยสะเก็ด/สันกําแพง 
2. กอร.ถปภ. 
3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
4. กองกํากับการ 1 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 3 
5. กอ.รมน.จว.ชม. 

รายงานการรับเรื่อง 
และการดําเนินการให 

กอร.ถปภ. ทราบ ทุกวัน 

...................................................... 
1.13 การจัดเตรียมกองเกยีรติยศ /วงดุริยางค 

  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดกองทหารเกียรติยศ พรอมวงดุริยางค   ในวันเสด็จฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 และวัน
เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 

กองบิน 41  

  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดเตรียมวงดุริยางคบรรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการรับ – สงเสด็จ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
จัดใหมีการซักซอมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีใหเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

...................................................... 
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1.14 การจัดเตรียมการถวายพระแสงราชศัสตรา และการถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 

  (1) การถวายพระแสงราชศัสตรา ในวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ทําความสะอาดพระแสงราชศัสตรา และที่วางพระแสงราชศัสตราใหเรียบรอย สวยงาม สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม  
2. จัดเจาหนาที่ในขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตรา ประกอบดวย 
    2.1 คลัง เขต 5 ผูอัญเชิญพระแสงราชศัสตรา (สงมอบใหกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย)  
    2.2 คลังจังหวัดเชียงใหม และเจาหนาที่ จํานวน 1 คน  ประกอบขบวน แตงกาย เครื่องแบบปกตขิาว สวมหมวก) 

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม  

3. จัดใหมีการซักซอมการอัญเชิญพระแสงราชศัสตรา สงมอบใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ คายกาวิละ (ประสานงานกับกองพระราชพิธี 
สํานักพระราชวัง) 

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม 
/สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

 

4. นําที่วางพระแสงราชศัสตรา ไปวางไว ณ เรือนรับรองท่ีประทับ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  (รอกําหนดนัด
หมาย วัน เวลา) 

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม  

5. จัดขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตราไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และอัญเชิญ
พระแสงราชศัสตรากลับสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563  

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม  

6. จัดรถนําขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตราจากสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน 41  
ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 และนําขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตรากลับสาํนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ในวันที  11 
ธันวาคม 2563 (หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระแสงราชศัสตราคืนใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
ในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563) 

กลุมงานจราจร ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม 

 

   
(2) การถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ (ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมเครื่องทองนอย พรอมเทียนชนวน จํานวน 2 ชุด สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี ทรงจุดถวายาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ (กอนประทับรถยนตพระท่ีนั่งไปยังหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ)    

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

2. จัดขาราชการชาย จํานวน  2 คน สาํหรับอัญเชิญเครื่องทองนอยใหทรงจุด ดังนี้ 
(1) นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ อัญเชิญเคร่ืองทองนอยใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุด 
(2) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ อัญเชิญเครื่องทองนอยใหสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงจุด 

การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
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1.14 การจัดเตรียมการถวายพระแสงราชศัสตรา และการถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 

(2) การถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ (ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. จัดเจาหนาที่ดานพิธีการ  จํานวน 2 คน สาํหรับเปนผูถวายเทียนชนวนใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงจุด  

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม 

 

4. มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน เปนผูเขารับพระราชทานเครื่องทองนอยไปสักการะพระ
บรมธาตุดอยสุเทพ ดังนี้  

(1) นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูเขารับพระราชทานเครื่องทองนอยท่ีทรงจุด
แลว จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(2) นายศรัณยู  มีทองคํา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูเขารับพระราชทานเครื่องทองนอย ที่ทรงจุด
แลว จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

5. จัดใหมีการซกัซอมการปฏิบัติ (ประสานกับกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
6. จัดรถขบวนให รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ท้ัง 2 คน อัญเชิญเครื่องทองนอยถวายสักการะ 
พระบรมธาตุดอยสุเทพ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

7. จัดรถนําใหขบวนอัญเชิญเครื่องทองนอยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และนําขบวนเดินทางกลับ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
8. จัดสถานที่ตั้งเครื่องทองนอย หนาพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ใหสวยงาม 
   (จัดโตะหนาขาว พรอมผาปูสีขาว ประดับพุมดอกไมสดใหสวยงาม วางบนพรม)  

วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ /
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียด
ประสานงานกับ
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 9. จัดเตรียมลิฟต และคนขับลิฟต สําหรับรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน อัญเชิญเครื่องทองนอย 

ข้ึนไปถวายสกัการะหนาพระบรมธาตุ 
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 

10. จัดระเบียบรานคาบริเวณเสนทางหนาวัดพระธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  
 

...................................................... 
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1.15 การจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับการทอดพระเนตรและจําหนาย ณ ศาลาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดบูทสินคา OTOP ของจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม  

 2. จัดบูทสินคา ธงฟาราคาถูก   สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
3. จัดบูทสินคาศูนยศิลปาชีพ รานศิลปาชีพฯ 
4. จัดบูทมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง 
5. จัดบูทแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ประสานกับ มรภ.ภาคเหนือจัดบูท

แสดงผลงาน วันละ 2 แหง 

 
...................................................... 
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2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ. ณ ที่หมายตาง ๆ  
  (1) กองบิน 41 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดต้ัง กอร.ถปภ. กองบิน 41 กองบิน 41 เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดระเบียบชางภาพ / สื่อมวลชน ทุกท่ีหมาย โดยกําหนดเครื่องหมายหรือปลอกแขน
บอกฝายไวสําหรับชางภาพ และสื่อมวลชนที่ผานการตรวจสอบ 

กองกํากับการ 1 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 3 

 

3. จัดปลัดอําเภอ พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41    
ระหวางวันท่ี 7-11 ธันวาคม 2563 

- อําเภอเมืองเชียงใหม 
 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 4. ใหหัวหนาชุด ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา  

ณ กอร.ถปภ.แตละที่หมายกอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563   
- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม 
- การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลนครเชียงใหม (กูภัย) 

  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดต้ัง กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ   มณฑลทหารบกที่ 33  เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดระเบียบชางภาพ / สื่อมวลชน ทุกที่หมาย โดยกําหนดเครื่องหมายหรือปลอก
แขนบอกฝายไวสําหรับชางภาพ และสื่อมวลชนที่ผานการตรวจสอบ 

กองกํากับการ 1 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 3 

 

3. จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกร
รศัมีโชติ   ระหวางวันท่ี 7 -11 ธันวาคม 2563   

- อําเภอแมริม 
 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 4. ใหหัวหนาชุดท่ีไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา ณ 

กอร.ถปภ.แตละท่ีหมายกอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563   
- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
จังหวัดเชียงใหม   
- การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ)  
- องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (กูภัย) 
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2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ. ณ ที่หมายตาง ๆ  

 (3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดสถานที่ตั้ง กอร.ถปภ. ณ  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มณฑลทหารบกที่ 33 เปดวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
2. จัดต้ัง กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ   มณฑลทหารบกที่ 33  
3. จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือสื่อสารไปประจํา ณ กอร.ถปภ.คายกาวิละ 
ระหวางวันท่ี 5-11 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

อําเภอเมืองเชียงใหม จัดทําเปนผลัดหมุนเวียนกันไปคนละ 12 ชั่วโมง สง
รายช่ือผูไปปฏิบัติหนาที่พรอมหมายเลขโทรศัพท ให
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

4. . ใหหัวหนาชุด ท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีในท่ีหมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา ณ 
กอร.ถปภ.แตละท่ีหมายกอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 5-11 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
จังหวัดเชียงใหม 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลนครเชียงใหม (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอมหมายเลขโทรศัพท 
ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 4 

ธันวาคม 2563 

5. ประสานสถานประกอบการทุกประเภท (สถานบันเทิง โรงแรม) และ
สถานศึกษา รวมทั้งสถานที่ตาง ๆ ที่อาจมีการใชเสียงดัง เชน การจุดพลุ จุด
ประทัด หรืออื่น ๆ ที่ทําใหเกิดเสียงดังถึงบริเวณที่หมายเสด็จ และที่ประทับ โดย
ประสานและทําความเขาใจ ขอใหงดการจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดเสียงดัง  

อําเภอเมืองเชียงใหม  

(4) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดสถานที่ตั้ง กอร.ถปภ. ณ   พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดต้ัง กอร.ถปภ. สวนแยกพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน   มณฑลทหารบกที่ 33  
3.จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือส่ือสารไปประจํา ณ กอร.ถปภ.พระตําหนักภูพิงคฯ 
ระหวางวันท่ี 7-11 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม จัดทําเปนผลัดหมุนเวียนกันไปคนละ 12 ช่ัวโมง สง
รายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอมหมายเลขโทรศัพท ให
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 

4. ใหหัวหนาชุด ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา  
ณ กอร.ถปภ.แตละที่หมายกอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ต้ังแตวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
- การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลตําบลสุเทพ (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอมหมายเลขโทรศัพท 
ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 4 

ธันวาคม 2563 
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2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ. ณ ที่หมายตาง ๆ  

(5) อุทยานหลวงราชพฤกษและศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ (พื้นที่ทรงจักรยาน) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดสถานที่ตั้ง กอร.ถปภ. ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดต้ัง กอร.ถปภ. สวนแยกอุทยานหลวงราชพฤกษ   มณฑลทหารบกที่ 33  
3.จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือสื่อสารไปประจํา ณ กอร.ถปภ.อุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวาง
วันท่ี 7-10 ธันวาคม 2563 (วันละ 1 คน) 

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  

4. ใหหัวหนาชุด ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา ณ กอร.ถปภ.แต
ละที่หมายกอนเวลาเสด็จ 3 ช่ัวโมง ตั้งแตวันที่ 7-10 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมภิาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
การประปาสวนภูมิภาคสาขา
เชียงใหม (ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลเมืองแมเหียะ (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

 

...................................................... 
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2.2 การรับ – สงเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
 (1) การเชิญขาราชการตุลาการ / พลเรือน / ทหาร /ตํารวจ /กงสุลตางประเทศ / เจานายฝายเหนือ / รัฐวิสาหกิจ /แมบานเหลาทัพ แมบานมหาดไทย 

และเหลากาชาดจังหวัด 
(1.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563) 

  รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. เชิญ ผวจ.ชม. /อธิบดีผูพิพากษาภาค 5 / แมทัพภาคที่ 3 / ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 /
ผูบังคับการกองบิน 41 พรอมคูสมรสถวายมาลัยขอพระกร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม แตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

2. เชิญ หัวหนาสวนราชการ /หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /เจานายฝายเหนือ /กงสุลตางประเทศ /  
รฐัวิสาหกิจ /แมบานเหลาทัพ  แมบานมหาดไทย และ เหลากาชาดจังหวัด เฝาฯ รับ-สงเสด็จฯ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

 

(1.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ผวจ.ชม. /อธิบดีผูพิพากษาภาค 5 / แมทัพภาคที่ 3 / ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5   สํานักงานจังหวัดเชียงใหม แตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 
2. คณะผูเฝาฯ ตามขอ (1.1)1. ตามเสด็จฯ ไป หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใหม    

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตํารวจจราจร จัดรถนําขบวน 

 

(1.3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เชิญชวนกําลังพล และแมบานทหารบก รับ – สงเสด็จ ณ คายกาวิละเปนประจําทุกวัน  
ต้ังแตวันที ่8 -11 ธันวาคม 2563  

มณฑลทหารบกที่ 33  
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  (2) การเชิญประชาชนทั่วไป 
 (2.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 12.00 น.) 
 (2.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 14.00 น.) 
 (2.3) ตามเสนทางเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 13.00 น.) 

  รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ประสานเชิญประชาชนมาเฝาฯ รับเสด็จฯ ทุกที่หมาย และตลอดเสนทาง พรอมทั้งอํานวยความ
สะดวก ดานยานพาหนะ บริการอาหาร /นํ้าด่ืม หนวยปฐมพยาบาล เสื่อ เต็นทพรอมผา
ระบายสีเหลอืง-มวง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ แกประชาชนที่มาเฝาฯ รับเสด็จ พรอมท้ังจัดระเบียบ
ประชาชนรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม กองบิน 41 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม/เทศบาลนคร
เชียงใหม/องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่/
อําเภอทุกอําเภอ 

(แจงจํานวนคน และผูประสานงานประจําจุด
พรอมหมายเลขโทรศัพทใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมทราบภายในวันที ่3 ธันวาคม 2563) 

2. จัดเจาหนาที่รวมรวบรายงานจํานวนประชาชนท่ีมาเฝาฯ รับเสด็จ พรอมทั้งสถานการณ 
ในแตละจุด ใหแก กอร.ถปภ. ทราบทุกวัน กอนเวลาเสด็จฯ  

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  

3. จัดเตรียมธงชาติ ธง ว.ป.ร. ธง ส.ท. พรอมพระบรมฉายาลักษณ สําหรับแจกจายให
ประชาชนที่มาเฝาฯ รับ - สงเสด็จ  

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม/เทศบาลนคร
เชียงใหม/องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ 

โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จัดหาและนํามาสงมอบใหกอนวันรับเสด็จ  

4. จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาล /รถพยาบาล ประจําทุกจุด (ตามเสนทางเสด็จ)ท่ีมีประชาชนมาเฝาฯ 
รบัเสด็จตามเสนทางเสด็จทุกจุด โดยประสานงานกับที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  

5. จัดรถกูภัย ประจําจุดรับเสด็จของประชาชน (ตามเสนทางเสด็จ) โดยประสานงาน
กับที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  

 

 
หมายเหตุ :  สําหรับการแนวทางการเบิกคาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเก่ียวเน่ืองกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี  
พระบรมวงศานุวงศ ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  
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3.  การเตรียมการอ่ืน ๆ  

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ปรับปรุง ซอมแซม หองประทับรับรอง หองทรงงาน หองสรง ใหอยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชตลอดเวลา ทาอากาศยานเชียงใหม  
2. ตรวจสอบระบบสะพานเทียบ  เครื่องปรับอากาศ ลิฟต และเครื่องอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ใหพรอมใชตลอดเวลา ทาอากาศยานเชียงใหม  
3. จัดเตรียมบันไดเครื่องบิน /ตั๋วโดยสาร /ฯลฯ กรณีไดรับการประสานงานจากกองงานในพระองคฯ  บริษัท การบินไทย จํากัด  
4. ปรับปรุง สนาม ฮ. พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ใหพรอมใชตลอดเวลา กองบิน 41  
5. จัดเตรียมแกวกระดาษ สําหรับจุดรถผลิตน้ําด่ืม จํานวนไมนอยกวา 12,000 ใบ (ณ กองบิน 41 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
6. จัดเตรียมเครื่องสแกนบัตรประจําตัวประชาชน พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือตรวจดานความปลอดภัย ติดต้ัง  
ณ จุดคัดกรอง ทุกที่หมาย  

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ภายใต
การกํากับดูแลของ กอร.ถปภ.  

 

7. .จัดรถราง  ไปบริการประชาชน  ณ จุดที่ไดรับมอบหมาย - สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม 
- เทศบาลเมืองแมเหียะ 
- เทศบาลตําบลสุเทพ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- มหาวิทยาลัยแมโจ 
- สวนสัตวเชียงใหม 
- ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มีหนังสือขอรับ
การสนับสนุนฯ 
ไปดวยแลว 

.............................................................................................................. 



 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี   

ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง  เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระท่ีนั่งอัมพรสถาน  
พระราชวังดุสิต ไปยังทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
เวลา ๑๔.๒๐ น. - เสด็จ ฯ ถึงลานจอดเคร่ืองบินพระท่ีนั่ง ทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
เวลา ๑๔.๒๕ น.  -    ประทับเคร่ืองบินพระท่ีนั่ง เสด็จ ฯ ออกจากทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
    ไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
                                       (ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใชเวลา ๕๕ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม 
เวลา ๑๕.๒๐ น. -  เสด็จ ฯ ถึงทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑  
   - นายทหารราชองครักษ  กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

-  นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กราบบังคมทูลถวายรายงาน  
และขอพระราชทานทูลเกลา ฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจําเมืองเชียงใหม 

- ทรงรับพระแสงราชศัสตราประจําเมืองเชียงใหม แลวพระราชทานแกมหาดเล็ก 
เชิญไปเก็บรักษา ณ หองรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ 

- นายเดชวิมล  สุมาวงศ   อธิบดีผูพิพากษาภาค ๕  
  พลตํารวจโท ประจวบ วงศสุข ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ 
  นาวาอากาศเอก ภูศิษฎ ทิมเกิด  ผูบังคับการกองบิน ๔๑ 

  เฝา ฯ รับเสด็จ 
- พลโท อภิเชษฐ ซื่อสัตย แมทัพภาคท่ี ๓ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ขึ้นแทนรับการ 
 ถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ 

   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จขึ้นแทนทรงรับการถวายความเคารพ 
จากกองทหารเกียรติยศ 

(เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแลว) 
   - ทรงพระดําเนินผานแถวขาราชการ และประชาชนท่ีมาเฝา ฯ รับเสด็จ  
    ไปยังรถยนตพระท่ีนั่ง  
   - เสด็จ ฯ ถึงรถยนตพระท่ีนั่ง  

 
/ - พระบาทสมเด็จ .... 

 
 
 



 

   - ๒ - 
 
   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับเทียนชนวนจากเจาพนักงานพระราชพิธี  

- ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองนอย ท่ีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร  นายกเทศมนตรี 
ตําบลสุเทพ ทูลเกลา ฯ ถวาย 

- ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แลวพระราชทานเคร่ืองทองนอยแก นายรัฐพล นราดิศร  
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ  

   - สมด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  ทรงรับเทียนชนวนจากเจาพนักงาน 
พระราชพิธี  

- ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองนอย ท่ีนายธนวัฒน ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
ทูลเกลา ฯ ถวาย 

- ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แลวพระราชทานเคร่ืองทองนอยแก นายศรัญยู   
มีทองคํา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ 

เวลา  ๑๕.๓๐ น. - ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง  เสด็จ ฯ ออกจากทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ 
    ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
    (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๖.๐๐ น. -   เสด็จ ฯ ถึงหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
     (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
     (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางซาย) 

 - ศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รองศาสตราจารย ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พรอม คณาจารย และขาราชการ เฝา ฯ รับเสด็จ 

   -   ผูแทนบัณฑิต ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   - เสด็จเขาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   -   เสด็จ ฯ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ   
   - เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
   - ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเย่ียม 
   - ทรงฉลองพระองคครุย 
   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุม 
    ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชา 

พระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 
   - ประทับพระราชอาสน 

/ - ผูแทนบัณฑิต ฯ .... 
 



 

   - ๓ - 
 

- ผูแทนบัณฑิต ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายสูจิบัตรแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 

   - นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กราบบังคมทูล 
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และกราบบังคมทูล 
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี   
ในโอกาสที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีมตทิูลเกลา ฯ ถวายปริญญา 
บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน พรอมทั้ง 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก สมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินี เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

   - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ 
ดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

   - นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กราบบังคมทูล 
    ประกาศเกียรติคุณ ผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีมติใหไดรับปริญญา 
    กิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เขารับพระราชทาน 
    ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  
   - พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลําดับ   
   - รองศาสตราจารย ชาตรี มณีโกศล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
     (จํานวน ๒,๑๒๕ ราย) 
   - พระราชทานปริญญาบัตร ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 
   - บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 

- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 
- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

 - ประทับพัก ณ หองรับรองท่ีประทับ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

 
           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
 

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

 
 
 

 
 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 

 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  

เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

   - ผูแทนบัณฑิต  ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   -   เสด็จเขาท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชา 

พระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 
   - ประทับพระราชอาสน 
   - รองศาสตราจารยสมเจตน ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
และกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินี  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีมติทูลเกลา ฯ  
ถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชานิเทศศาสตร  
พรอมทั้ง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก 
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

   - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร 
ดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชานิเทศศาสตร 

- ผูชวยศาสตราจารยประยูร ล้ิมสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ  
กราบบังคมทูลเบิก รองศาสตราจารยสมเจตน ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบูรณ เปนผูแทนมหาวิทยาลัย เขารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 
และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

   - ผูชวยศาสตราจารยประยูร ล้ิมสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ  
    และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
     (จํานวน ๑,๐๑๓ ราย) 
                            - พระราชทานปริญญาบัตร ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

 
  /- บัณฑิตกลาวคํา … 

 
 



 

   - ๒ - 
 
                    - บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ  

- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 
- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ผานแถวบัณฑิต ไปยังรถยนตพระท่ีนั่ง 
   (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

   - ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จ ฯ ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
ไปยังคายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

    (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางขวา) 
   (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ จ.เชียงใหม 
   -     เสด็จ ฯ ถึงเรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ  
   - ประทับแรม ณ คายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม (คืนที่ ๑/๓) 
 
           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  

 
 

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

   
 
 
 
 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ จ.เชียงใหม 
เวลา  ๑๕.๓๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  
    ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง  เสด็จพระราชดําเนินออกจากเรือนรับรองท่ีประทับ  
    คายกาวิละ ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
    (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๖.๐๐ น. -   เสด็จ ฯ ถึงหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
     (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
     (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางซาย) 

 - ศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

  นายสมบูรณ  เสง่ียมบุตร   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผูชวยศาสตราจารยชุมพล เสมาขันธ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานในงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร พรอม คณาจารย และขาราชการ เฝา ฯ รับเสด็จ 

   -   ผูแทนบัณฑิต ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   - เสด็จเขาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   -   เสด็จ ฯ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ   
   - เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
   - ทรงฉลองพระองคครุย 
   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม         
   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชา 

พระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 

 
   / - ประทับพระราชอาสน ... 

 
 
 



 

   - ๒ - 
 
   - ประทับพระราชอาสน 
   - นายสมบูรณ เสง่ียมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบบังคมทูล 

รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกราบบังคมทูล 
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี   
ในโอกาสที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติทลูเกลา ฯ ถวายปริญญา 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขารัฐประศาสนศาสตร พรอมทั้ง 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก สมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินี เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

- สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญาปรัชญา  
ดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

   - นายสมบูรณ เสง่ียมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบบังคมทูล 
    ประกาศเกียรติคุณ ผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติใหไดรับปริญญา 
    กิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เขารับพระราชทาน 
    ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  
   - พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลําดับ   
                            - ผูชวยศาสตราจารยชุมพล เสมาขันธ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
    และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา เขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
     (จํานวน ๑,๙๓๘ ราย) 
   - พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 
   - บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 
                           -   เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 

- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ 
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

 - ประทับพัก ณ หองรับรองท่ีประทับ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 

 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  

เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

   - ผูแทนบัณฑิต  ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   -   เสด็จเขาท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 
   - ประทับพระราชอาสน 
   - รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
และกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินี  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มมีติทลูเกลา ฯ  
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  
พรอมทัง้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก 
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

- สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 กิตติมศักดิ ์สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

    - รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
กราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
มีมติใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  

   - พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลําดับ   
   - ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  
    กราบบังคมทูลเบิก รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏอุตรดิตถ เปนผูแทนมหาวิทยาลัย เขารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต  
    และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 
 
           / - ผูชวยศาสตราจารย .... 
 

 
 



 

   - ๒ - 
 
   - ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  
    และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
     (จํานวน ๗๕๘ ราย) 
                           - พระราชทานปริญญาบัตร ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 
                            - บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ   

- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 
- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมโีชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ผานแถวบัณฑิต ไปยังรถยนตพระท่ีนั่ง 
   (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

   - ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จ ฯ ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
ไปยังคายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

    (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางขวา) 
   (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ จ.เชียงใหม 
   -     เสด็จ ฯ ถึงเรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ  
   - ประทับแรม ณ คายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม (คืนที่ ๒/๓) 
 
           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ จ.เชียงใหม 
เวลา  ๑๕.๓๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  
    ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง  เสด็จพระราชดําเนินออกจากเรือนรับรองท่ีประทับ  
    คายกาวิละ ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
    (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๖.๐๐ น. -   เสด็จ ฯ ถึงหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
     (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
     (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางซาย) 

 - ศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

นายชัยยงค สัจจิพานนท  นายกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผูชวยศาสตราจารยศรชัย มุงไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานในงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร พรอม คณาจารย และขาราชการ เฝา ฯ รับเสด็จ 

   -   ผูแทนบัณฑิต ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   - เสด็จเขาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   -   เสด็จ ฯ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
   - เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
   - ทรงฉลองพระองคครุย 
   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม         
   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชา 

พระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 

 
   / - ประทับพระราชอาสน ... 

 
 
 



   - ๒ - 
 
   - ประทับพระราชอาสน 
   - นายชัยยงค  สัจจิพานนท  นายกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กราบบังคมทูล 

รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกราบบังคมทูล 
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี   
ในโอกาสที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย มีมติทูลเกลา ฯ ถวายปริญญา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  พรอมทั้ง  
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก สมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินี เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

- สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

   -  นายชัยยงค สัจจิพานนท  นายกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กราบบังคมทูล 
    ประกาศเกียรติคุณ ผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีมติใหไดรับปริญญา 
    กิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เขารับพระราชทาน 
    ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  
   - พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลําดับ   
   - ผูชวยศาสตราจารยศรชัย มุงไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
     (จํานวน ๑,๓๖๗ราย) 
   - พระราชทานปริญญาบัตร ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 
   - บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 
                           -   เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 

- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ 
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

 - ประทับพัก ณ หองรับรองท่ีประทับ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
             มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

 
           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชิน ี 

เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

   - ผูแทนบัณฑิต  ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   -   เสด็จเขาท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 
   - ประทับพระราชอาสน 
   - รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
และกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินี  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีมติทูลเกลา ฯ  
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
พรอมทั้ง  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก 
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

- สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

   - รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
กราบบังคมทูลเบิก รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูแทนมหาวิทยาลัย เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ดุษฎบัีณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

                            - รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
    และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
     (จํานวน ๑,๐๐๐ ราย) 
   - พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

 
    / - บัณฑิตกลาวคํา .... 

 
 
 



   - ๒ - 
 
                    -   บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 

- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 
- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ผานแถวบัณฑิต ไปยังรถยนตพระท่ีนั่ง 
   (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

   - ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จ ฯ ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
ไปยังคายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

    (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางขวา) 
   (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ จ.เชียงใหม 
   -     เสด็จ ฯ ถึงเรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ  
   - ประทับแรม ณ คายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม (คืนที่ ๓/๓) 
 
           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  

 
 

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันศุกร ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

เรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ จ.เชียงใหม 
เวลา  ๑๕.๓๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  
    ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง  เสด็จพระราชดําเนินออกจากเรือนรับรองท่ีประทับ  
    คายกาวิละ ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
    (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๖.๐๐ น. -   เสด็จ ฯ ถึงหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
     (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
     (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางซาย) 

 - ศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

  นายสมเชาว เกษประทุม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
นายไชยรัตน ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานในงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร พรอม คณาจารย และขาราชการ เฝา ฯ รับเสด็จ 

   -   ผูแทนบัณฑิต ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   - เสด็จเขาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   -   เสด็จ ฯ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ   
   - เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
   - ทรงฉลองพระองคครุย 
   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม         
   - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 
   - ประทับพระราชอาสน 

 
  / - นายสมเชาว ... 

 
 
 



   - ๒ - 
 
   - นายสมเชาว เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กราบบังคมทูล 

รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และกราบบังคมทูล 
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี   
ในโอกาสที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีมติทูลเกลา ฯ ถวายปริญญา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาพัฒนาสังคม  พรอมทั้ง  
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก สมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินี เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

- สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

   -  นายสมเชาว เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กราบบังคมทูล 
    ประกาศเกียรติคุณ ผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีมติใหไดรับปริญญา 
    กิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เขารับพระราชทาน 
    ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  
   - พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลําดับ   
   - นายไชยรัตน ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กราบบังคมทูลเบิก  
    นายสมเชาว เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนผูแทน 
    มหาวิทยาลัย  เขารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตร 
    มหาบัณฑิต 
                            - นายไชยรัตน ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และคณะ  
    กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
     (จํานวน ๑,๖๓๔ ราย) 
   - พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 
   - บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 
                           -   เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 

- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

 - ประทับพัก ณ หองรับรองท่ีประทับ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

 
           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
 
 

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

 
 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



 
 

กําหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
วันศุกร ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  

เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ไปยังท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

   - ผูแทนบัณฑิต  ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัยขอพระกร 
   -   เสด็จเขาท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
     (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
   - ทรงกราบ 
   - ประทับพระราชอาสน 
   - นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  กราบบังคมทูลรายงาน 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และกราบบังคมทูลประกาศ 
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  ในโอกาสที่ 
สภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง มีมติทลูเกลา ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎ ี
บัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  พรอมทั้ง ขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบกิ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  
เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร 

- สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  เขารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎ ี
บัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

- นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง  กราบบังคมทูลประกาศ 
เกียรติคุณ ผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีมติใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  
และกราบบังคมทูลเบิกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
กิตติมศักดิ์  

- พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลําดับ   
   - รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    กราบบังคมทูลเบิก นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

เปนผูแทนมหาวิทยาลัย  เขารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต  
และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

 
           /- รองศาสตราจารย ... 

 
 
 



   - ๒ - 
 
                            - รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
     (จํานวน ๕๙๔ ราย) 
   - พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลําดับ 
     (พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 
                            -   บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 

- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหนาเคร่ืองนมัสการ 
- เสด็จออกจากท่ีประทับภายในหอประชุมทีปงกรรัศมโีชติ ไปยังหองรับรองท่ีประทับ  
- เสด็จเขาหองรับรองท่ีประทับ  
- ทรงเปล้ืองฉลองพระองคครุย 

   - เสด็จออกจากหองรับรองท่ีประทับ ผานแถวบัณฑิต ไปยังรถยนตพระท่ีนั่ง 
   (บัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

   - ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จ ฯ ไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑   
    อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

   (รถยนตพระท่ีนั่งเทียบทางขวา) 
   (วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

    (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ใชเวลา ๓๐ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ 
 -  เสด็จ ฯ ถึงทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑  
   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระแสงราชศัสตราประจําเมือง 
    เชียงใหม แกนายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อนําไป 

เก็บรักษาไวท่ีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
   - ทรงพระดําเนินผานแถวขาราชการ และประชาชนท่ีมาเฝา ฯ สงเสด็จ  
    ไปยังแทนรับการถวายความเคารพจากกองทหารตเกียรติยศ 
   - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จขึ้นแทนทรงรับการถวายความเคารพ 

จากกองทหารเกียรติยศ 
   -     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  

ประทับเคร่ืองบินพระท่ีนั่ง เสด็จ ฯ ออกจากทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑  
    อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ไปยังทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 

  (ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใชเวลา ๕๕ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
   -    เสด็จ ฯ ถึงทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 
   -    ประทับรถยนตพระท่ีนั่ง เสด็จ ฯ ออกจากทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง 

กลับพระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
/ พระที่นั่งอัมพรสถาน .... 

 
 



 

   - ๓ - 
 

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
   -     เสด็จ ฯ ถึงพระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
 
           การแตงกาย  -   ราชองครักษ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
     -   ขาราชบริพารในพระองค ฯ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ขาราชการในพื้นท่ี เคร่ืองแบบชุดปกติขาว  
 
 

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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