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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2560

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ลงวันท่ี มกราคม 2560

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. 2557

2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงให
กรมราชองครักษทราบภายในกําหนด

3) จัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ณ  กองบิน 41 โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้
จังหวัดไดแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของสงผูแทนไปประจําแตละท่ีหมาย
กอนการเสด็จ 3 ชั่วโมง  เพ่ือประสานงานและประชุมซักซอมแนว
ทางการปฏิบัติกอนการเสด็จ ตามท่ีหมายเสด็จทุกท่ีหมาย

2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
และตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

1) จัดเจาหนาท่ีพรอมเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดทุกท่ีหมาย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  รวมท้ัง ขบวนรถยนตพระท่ีนั่ง
พรอมจัดเตรยีมดานการถวายความปลอดภัยทุกท่ีหมาย
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 ตํารวจภูธรภาค 5
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก
ตามท่ีมณฑลทหารบกท่ี 33 กําหนด

3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) จัดรถตํารวจนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ี
2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จัดทําแผนถวายความปลอดภัย
3) ประสานจัดตั้งกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัยสวนแยก

ทุกท่ีหมาย
4) ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวง  นําขบวนเสด็จ

ทุกท่ีหมายและจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวมทางแยกเพ่ือถวายความ
ปลอดภัย  ตามเสนทางเสด็จทุกท่ีหมาย  และจัดเจาหนาท่ีตํารวจรวม
การซักซอมขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย

5) จัดเจาหนาท่ีตํารวจจัดสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จในแตละ
ท่ีหมาย  โดยประสานกับเจาของสถานท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนํารถยนตในขบวนเสด็จ พรอมในวันท่ี 10
มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

2) พิจารณาทําการซักซอมขบวนรถยนตพระท่ีนั่งตามเสนทางเสด็จจริง
ไปยังทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

/5. กลุมงานจราจร ...

ðòù

ö
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
5. กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม
- จัดรถตํารวจจราจรนํารถยนตพระท่ีนั่งและรถยนตในขบวนเสด็จ

โดยขอใหพรอมกัน ในวันท่ี 10 มกราคม 2560 พรอมเวลา
08.30 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1

1) จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
กลุมพลังมวลชนโดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนง  ในการ
ไปทําขาวและควบคุมการแตงกายของสื่อมวลชน ทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังตรวจกลองถายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชน และ
แจกปลอกแขน ใหเรียบรอย

3) ตรวจสิ่งของท่ีประชาชนจะทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด พรอมจัดทําบัญชี
ไวใหเรียบรอย

7. กองบิน 41 1) จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินพระท่ีนั่งและเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง พรอม
จัดการถวายรักษาความปลอดภัยบริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน
41 โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) จัดเตรียมหองรับรองท่ีประทับและหองสรง ทําความสะอาด ตกแตง
และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีโรงแรมดิเอ็มเพรสและ
เทศบาลนครเชียงใหม  ท่ีเขาไปตกแตงสถานท่ี

3) จัดเตรียมหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เพ่ือเตรียม
เปนสถานท่ีนั่งพักรอของขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ รับ-สงเสด็จ
พรอมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ําดื่มบริการ  ในวันท่ี 10 มกราคม
2560 ตามแตจะเห็นสมควร

4) จัดทําความสะอาด  ตกแตง  อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ใหเรียบรอยสวยงาม

5) จัดเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จรวมกับจังหวัดเชียงใหม
6) อํานวยความสะดวกใหแกคณะสวนลวงหนาท่ีจะเดินทางมาในวันท่ี

9-10 มกราคม 2560 โดยจัดรถยนตตูรับ-สงคณะนักบินและ
ลูกเรือตามท่ีมีการรองขอ

7) ประสานบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน) จัดเตรียมรถบัส
สนามบิน  สําหรับรับ-สงขาราชการท่ีมารับ-สงเสด็จฯ

8. ทาอากาศยานเชียงใหม 1) จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ  พรอมท้ัง  อํานวยความสะดวก
ในดานตาง ๆ ใหพรอม

2) เตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ตลอดระยะเวลาเสด็จ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

/3) จัดเตรียมการ ...
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3) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณหองรับรองพิเศษและ

ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม
4) ขอเชิญทานและเจาหนาท่ี  เฝาฯ รับ-สงเสด็จ  ในวันท่ี 10

มกราคม 2560 ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 แตงกาย
เครื่องแบบตามสังกัดไวทุกข

5) จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูชองทางระหวางทาอากาศยานเชียงใหม
กับศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ในกรณีตองนํารถยนตพระท่ีนั่ง
เขาออกบริเวณทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

9. บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) สถานีเชียงใหม

1) จัดเตรียมการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะผูตามเสด็จในพ้ืนท่ี
ทาอากาศยานเชียงใหม

2) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
เครื่องบินพระท่ีนั่ง

3) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองท่ีนั่งเครื่องบิน ใหพรอม (กรณีเสด็จฯ
โดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

4) จัดรถบัสรับ-สงผูมาเขาเฝารับ-สงเสด็จฯ จากทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41 – ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 10
มกราคม 2560

10. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1) จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน และอุปกรณ
ทางการแพทย ใหพรอม 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันเสด็จฯ ถึงจังหวัด
เชียงใหมเปนตนไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในการ
จัดซอมแผนทางการแพทยฉุกเฉินในเสนทางเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย
ใหเรียบรอย

11. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

- ปองกันไฟฟาขัดของและจัดเครื่องไฟฟาสํารองไปติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีเสด็จ
ทุกแหง (กรณีมีท่ีหมายเพ่ิมเติม)

12. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)

- ประสานการติดตั้งโทรศัพทและโทรสารเพ่ือเตรียมการรับเสด็จกับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทุกท่ีหมาย แลวรายงานผลการ
ดําเนินการใหจังหวัดเชียงใหมทราบ

13. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

- จัดรถพยาบาลพรอมอุปกรณการแพทย  พรอมแพทย  พยาบาล
ติดตามขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย โดยใหพรอมในวันท่ี 10 มกราคม
2560 พรอมเวลา 08.30 น. ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน
41

/10. คณะแพทยศาสตร ...
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14. เทศบาลนครเชียงใหม - ตกแตงประดับธงชาติ พรอมระบายผาท้ังภายในและภายนอกอาคาร

ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 บริเวณรอบอาคารศูนยควบคุม
การบินเชียงใหม บริเวณชองทางออกทาอากาศยานเชียงใหม
บริเวณอาคารผูโดยสารทาอากาศยานเชียงใหม  และบริเวณลานจอด
รถยนตพระท่ีนั่ง ใหเรียบรอยกอนวันท่ี 10 มกราคม 2560
โดยประสานการติดตั้งกับกองบิน 41 และทาอากาศยานเชียงใหม

15. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทําขาวใหเปนไปดวย
ความเหมาะสมเรียบรอยทุกท่ีหมายท่ีมีการนําเสนอขาว

2) จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนในการทําขาวและการ
แตงกายของสื่อมวลชนทุกท่ีหมาย

16. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม - จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง รวมท้ัง จัดอุปกรณประจําหองสรง
ในหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 9 มกราคม
2560 เวลา 16.00 น. โดยประสานกับกองบิน 41

17. อําเภอเมืองเชียงใหม - จัดเจาหนาท่ี จํานวน 1 คน พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ. ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 10 มกราคม
2560 เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยขอใหไป
รายงานตัว ณ กอร.ถปภ. ในเวลา 07.30 น. เพ่ือประชุม
ซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ. และขอใหสง
รายชื่อเจาหนาท่ีและหมายเลขโทรศัพทมือถือใหจังหวัดเชียงใหม
ภายในวันท่ี 6 มกราคม 2560

18. สํานักงานชลประทานท่ี 1 - จัดเตรียมสถานท่ีพักใหแกคณะสวนลวงหนาท่ีจะมาเตรียมการรับ
เสด็จ  ในระหวางวันท่ี 9-10 มกราคม 2560 ตามท่ีมีการ
ประสาน พรอมจัดอาหารเลี้ยงรับรองตามสมควร

19. อําเภอฮอด - จัดเตรียมหองสรง  กรณีตองเสด็จโดยขบวนรถยนตไป-กลับจังหวัด
แมฮองสอน  ณ  เทศบาลตําบลบอหลวง  ในวันท่ี 10 มกราคม
2560

20. อําเภอจอมทอง - จัดเตรียมหองสรง  กรณีตองเสด็จโดยขบวนรถยนตไป-กลับจังหวัด
แมฮองสอน  ณ  เทศบาลตําบลขวงเปา  ในวันท่ี 10 มกราคม
2560

21. อําเภอสันปาตอง - จัดเตรียมหองสรง  กรณีตองเสด็จโดยขบวนรถยนตไป-กลับจังหวัด
แมฮองสอน  ณ  เทศบาลตําบลบานกลาง  ในวันท่ี 10 มกราคม
2560

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


