กําหนดการ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีสมโภชพระพุทธปริทัศนธรรม ครัง้ ที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
เปิดสํานักปฎิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูนแห่งที่ ๑
(ธรรมยุต/วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)
ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ถนนลําพูน - ป่าซาง ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลําพูน
ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(เป็นการส่วนพระองค์)
*********************
วันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันที่ ๑/๓)
เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจาก
วังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เวลา ๑๕.๓๐ น.
เสด็จถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
ผู้แทนกองทัพอากาศ พร้อมข้าราชการ และแม่บ้านทหารอากาศ
เฝ้ารับเสด็จ
เวลา ๑๕.๓๕ น.
ประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใช้เวลาบิน ๕๕ นาที)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
เวลา ๑๖.๓๐ น.
เสด็จถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชํานิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายสมนึก พานิช
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕
พลตรีโกศล ประทุมชาติ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตํารวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕
นาวาอากาศเอกชาตินนท์ สท้านไผท
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑
พร้อมข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ
เวลา ๑๖.๓๕ น.
ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
(ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร/ใช้เวลาประมาณ ๒๕ นาที)
/-วัดป่าพุทธพจน์…

-๒วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
เวลา ๑๗.๐๐ น.
-

เสด็จถึงวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
(รถยนต์ที่นั่งเทียบทางซ้าย)
นายณรงค์
อ่อนสอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน
นายสุเทพ
บุญตามสนธิ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลําพูน
พันเอก เกษมสุข ตาคํา
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตํารวจตรี สมสง่า ชรินทร์
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
เสด็จไปยังเรือนรับรองที่ประทับ
เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย
เสวยพระกระยาหารค่ํา ณ อาคารปริยัติพัชรกิติยาภา ๒๕๕๘
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย
ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลําพูน
(คืนที่ ๑/๒)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันที่ ๒/๓)
เวลา ๐๕.๐๐ น.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ
ไปยังพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา
เสด็จถึงพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา
ทรงปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทําวัตรเช้า
จบการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทําวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น.
เสด็จออกจากพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา ไปยังบริเวณลานพระพุทธเจดีย์
ศรีหริภุญชัย
เสด็จถึงบริเวณลานพระพุทธเจดีย์ศรีหริภุญชัย
ทรงบาตรเช้าพร้อมพระสหาย ณ บริเวณลานพระพุทธเจดีย์ศรีหริภุญชัย
(พระสงฆ์ ๑๐ รูป)
เสด็จออกจากบริเวณลานพระพุทธเจดีย์ศรีหริภุญชัย ไปยังห้องเสวยพระกระยาหาร
เสด็จถึงห้องเสวยพระกระยาหาร
เวลา ๐๘.๐๐ น. เสวยพระกระยาหารเช้า พร้อมพระสหาย (พระกระยาหารเจ)
เสด็จออกจากห้องเสวยพระกระยาหาร ไปยังพระพุทธปริทัศนธรรม
เสด็จถึงพระพุทธปริทัศนธรรม
ทรงวางพวงมาลัย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปริทัศนธรรม
ทรงกราบ
เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
/-ทรงกราบ...

-๓-

-

ทรงกราบ
ประทับพระเก้าอี้
นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนกราบทูลรายงานความเป็นมา
ของพิธีสมโภชพระพุทธปริทัศนธรรม ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ และสํานักปฎิบัติธรรม
ประจําจังหวัดลําพูนแห่งที่ ๑ (ธรรมยุต/วัดป่าพุทธพจน์หริภญ
ุ ไชย)
และกราบทูลเชิญเสด็จเปิดสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูนแห่งที่ ๑
(ธรรมยุต/วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)
เจ้าพนักงานอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
(พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว)
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ ให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์
(พระครูปลัดวิริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์)
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
ทรงศีล
(พระครูปลัดวิริยวัฒน์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา
ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที)
เมื่อพระครูปลัดวิริยวัฒน์ ถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์
เสด็จไปทรงประเคนเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระครูปลัดวิริยวัฒน์
เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังสํานักปฎิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูนแห่งที่ ๑
(ธรรมยุต/วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)
เสด็จถึงสํานักปฎิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูนแห่งที่ ๑
(ธรรมยุต/วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)
ทรงชักสายสูตรเปิดแพรคลุมป้ายสํานักปฎิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูนแห่งที่ ๑
(ธรรมยุต/วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย)
(ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา )
เสด็จกลับเข้าสูพ่ ลับพลาพิธี
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ทรงหลั่งทักษิโณทก
(พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา)
เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ทรงลาพระสงฆ์
เสด็จออกจากพลับพลาพิธี กลับเรือนรับรองที่ประทับ
เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย

/ เวลา ๑๑.๐๐ น.

-๔เวลา ๑๑.๐๐ น.

-

เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ไปยังห้องเสวยพระกระยาหาร
เสด็จถึงห้องเสวยพระกระยาหาร
เสวยพระกระยาหารกลางวัน พร้อมพระสหาย (พระกระยาหารเจ)
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๐๐ น.
เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ไปยังพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา
เสด็จถึงพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา
ทรงปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทําวัตรเย็น
จบการปฏิบตั ิธรรม สวดมนต์ทําวัตรเย็น
เสวยพระกระยาหารค่ํา ณ อาคารปริยัติพัชรกิติยาภา ๒๕๕๘
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย
ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลําพูน
(คืนที่ ๒/๒)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันที่ ๓/๓)
เวลา ๐๕.๐๐ น.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ
ไปยังพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา
เสด็จถึงพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา
ทรงปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทําวัตรเช้า
จบการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทําวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น.
เสด็จออกจากพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภา ไปยังบริเวณลานพระพุทธเจดีย์
ศรีหริภุญชัย
เสด็จถึงบริเวณลานพระพุทธเจดีย์ศรีหริภุญชัย
ทรงบาตรเช้าพร้อมพระสหาย ณ บริเวณลานพระพุทธเจดีย์ศรีหริภุญชัย
(พระสงฆ์ ๑๐ รูป)
เสด็จออกจากบริเวณลานพระพุทธเจดีย์ศรีหริภุญชัย ไปยังห้องเสวยพระกระยาหาร
เสด็จถึงห้องเสวยพระกระยาหาร
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เสวยพระกระยาหารเช้า พร้อมพระสหาย (พระกระยาหารเจ)
เสด็จออกจากห้องเสวยพระกระยาหาร กลับเรือนรับรองที่ประทับ
เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ไปยังห้องเสวยพระกระยาหาร
เสด็จถึงห้องเสวยพระกระยาหาร
เสวยพระกระยาหารกลางวัน พร้อมพระสหาย (พระกระยาหารเจ)
เสด็จออกจากห้องเสวยพระกระยาหาร กลับเรือนรับรองที่ประทับ
เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ
ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย
/- เสด็จออกจาก …

-๕-

เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ไปยังรถยนต์ที่นั่ง
ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ไปยัง
ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
(ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร/ใช้เวลาประมาณ ๒๕ นาที)
เสด็จถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(รถยนต์ที่นั่งเทียบทางขวา)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
เสด็จถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชํานิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายสมนึก พานิช
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕
พลตรีโกศล ประทุมชาติ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตํารวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕
นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑
พร้อมข้าราชการ เฝ้าส่งเสด็จ
ประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ดอนเมือง
(ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใช้เวลาบิน ๕๕ นาที)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เสด็จถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กลับวังศุโขทัย
เสด็จถึงวังศุโขทัย
การแต่งกาย

- ราชองครักษ์
- ข้าราชการในพระองค์ฯ
- ข้าราชการในพื้นที่

เครื่องแบบชุดคอแบะ/ชุดปกติคอพับแขนยาว
เครื่องแบบชุดปกติกากีคอพับแขนยาว
เครื่องแบบชุดปกติคอพับแขนยาว
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
กรกฎาคม ๒๕๕๙

บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2417/2559
เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ที่
หน่วยงาน
1. มณฑลทหารบกที่ 33

1)
2)
3)

4)
2. ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

1)
2)

3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

1)
2)
3)
4)
5)
6)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2557
ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้
วังศุโขทัยทราบ
จัดตั้งกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และ
ทุกที่หมาย โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ไปรายงานตัวและร่วมประชุมแต่ละที่หมายก่อนล่วงหน้า
3 ชั่วโมง
ประสานกองบิน 41 ในการจัดเตรียมสถานที่ตั้ง กอร.ถปภ.
ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจไปประจํา ณ กองอํานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 และทุกที่หมาย
จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีวังศุโขทัยขอรับการ
สนับสนุน
ประสานจัดรถตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงนําขบวน
เสด็จฯ ทุกที่หมาย และจัดเจ้าหน้าที่ประจําทางร่วมแยก
เพื่อถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ ทุกที่หมาย
ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทําแผนถวายความปลอดภัย
ประสานการจัดตั้งกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย
ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และ
ทุกที่หมาย
กําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ประจําแต่ละจุดตามเส้นทางเสด็จ
ให้สามารถติดต่อทางวิทยุสื่อสารได้ทุกจุด (ในระหว่างมีการ
เสด็จตลอดเวลา)
จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่งทุกที่หมาย และจัด
สถานที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จฯ ให้เรียบร้อย
กําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสํารองในการเสด็จฯ แต่ละ
ที่หมาย
/7) จัดซักซ้อมแผน ...
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-2ที่

หน่วยงาน
7)

4. สถานีตํารวจทางหลวง 4
กองกํากับการ 5

1)
2)

5. กลุ่มงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่

1)
2)

3)
6. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1

-

7. กองบิน 41

1)

2)

3)
4)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดซักซ้อมแผนทางการแพทย์ เส้นทางจากที่หมายไปยัง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย
จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย โดยให้พมร้อ
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น.
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดรถตํารวจทางหลวงนําคณะส่วนล่วงหน้า (ถ้ามี) ไปยัง
ทุกที่หมายที่มีการเสด็จ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย ในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยให้พร้อมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
เวลา 15.30 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จฯ ทางร่วม
ทางแยก ในการรักษาความปลอดภัย วันที่ 9 - 11
กรกฎาคม 2559 รวมทั้ง ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามเส้นทาง โดยให้มีการติดต่อสื่อสารได้ทุกจุด
ในระหว่างมีการเสด็จตลอดเวลา
จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรอํานวยความสะดวก ณ ที่หมาย
เสด็จฯ กรณีมีที่หมายเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความ
เคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชนโดยรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง พร้อมจัดการถวายรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 และ
11 กรกฎาคม 2559
ทําความสะอาดและตกแต่งห้องสรงและรับรองท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ของโรงแรมดิเอ็มเพรสและเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่เข้าไป
ตกแต่งสถานที่
จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ําดื่ม บริการข้าราชการที่ไปเฝ้า ฯ
รับ-ส่งเสด็จฯ ตามความเหมาะสม ในวันที่ 9 และ 11
กรกฎาคม 2559
จัดเตรียมห้องรับรองเพื่อใช้รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ
ข้าราชการที่ไปเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ
/5) จัดทําความสะอาด ...
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-3ที่

หน่วยงาน
5)
6)
7)
8)
9)

10)
8. ท่าอากาศยานเชียงใหม่

1)
2)

3)
4)
9. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สถานีเชียงใหม่

1)
2)
3)
4)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทําความสะอาด ตกแต่ง อาคารท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 ให้เรียบร้อยสวยงาม
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่ง วันที่ 9
กรกฎาคม 2559 พร้อมเวลา 15.30 น.
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน
จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จร่วมกับจังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 9 และ 11 กรกฎาคม 2559
จัดสถานที่ตั้งกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 พร้อมทั้งบริการ
เครื่องดื่มตามแต่จะเห็นสมควร และจัดเจ้าหน้าที่กองบิน 41
จํานวน 1 นาย ไปประจํา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้พร้อมเวลา 13.30 น.
จัดรถยนต์ตู้ จํานวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ รับนักบิน
เครื่องบินที่นั่ง ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559
จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณห้องรับรองพิเศษ
และในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน
เชียงใหม่กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในกรณีต้องนํา
รถยนต์ที่นั่งเข้าออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และ
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
จัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังและ
ผู้ตามเสด็จฯ ตามความเหมาะสม
จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดสํารองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม
(กรณีเสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน))
จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวก
คณะผู้ตามเสด็จฯ ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเสด็จฯ
โดยให้นํารถบันไดเครื่องบินพร้อมเวลา 15.30 น. (กรณี
ใช้รถบันไดของบริษัท การบินไทย จํากัด)
จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จฯ
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
/10. คณะแพทย ...
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-4ที่
หน่วยงาน
10. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1)

2)

11. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1)
2)

12. เทศบาลนครเชียงใหม่

1)

2)
13. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

-

14. อําเภอเมืองเชียงใหม่

1)

2)
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันเสด็จฯ
ถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไป จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดซ้อมแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางเสด็จฯ
จากจังหวัดลําพูน ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ให้เรียบร้อย
จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแพทย์
และพยาบาล ติดตามขบวนเสด็จฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และ
โรงพยาบาลสารภี ในการเตรียมแพทย์ พยาบาล
ห้องฉุกเฉิน โลหิต และอุปกรณ์การแพทย์ โดยให้พร้อม
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตกแต่งระบายผ้าอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41
(ด้านลานบิน) และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ให้เรียบร้อยและสวยงาม โดยดําเนินการ ให้เรียบร้อยก่อน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
ทําความสะอาดถนนเส้นทางเสด็จในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ให้เรียบร้อย และประดับตกแต่งธงชาติธงสัญลักษณ์ประจํา
พระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พ.ภ.)
จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ประจํา
ห้องสรงในห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และ
ท่ าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ในวันที่ 9 และ 10กรกฎาคม
2559 พร้อมเวลา10.00 น. โดยประสานงานกับกองบิน 41
จัดเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา
กอร.ถปภ. ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 9
และ 11 กรกฎาคม 2559 เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.ถปภ.
เวลา 14.30 น. และ 11.00 น. ตามลําดับ
เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.ถปภ.
และขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ให้จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
กรณีมีการเสด็จฯ ในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ส่วนพระองค์
เพิ่มเติม) จังหวัดขอมอบหมายให้นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
รับเสด็จและประสานอํานวยการเสด็จในพื้นที่ให้เรียบร้อย
/3) แจ้งองค์กร ...

-5ที่

หน่วยงาน

15. อําเภอสารภี

16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
3) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่อยู่
ในเส้นทางเสด็จ (ยกเว้นเทศบาลนครเชียงใหม่) ทําความ
สะอาด ตัดหญ้า กิ่งไม้ และประดับตกแต่งธงชาติและธง
ประจําพระองค์ (พ.ภ.) ให้เรียบร้อยและสวยงาม
- แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่อยู่
ในเส้นทางเสด็จ ทําความสะอาด ตัดหญ้า กิ่งไม้ และ
ประดับตกแต่งธงชาติและธงประจําพระองค์ (พ.ภ.)
ให้เรียบร้อยและสวยงาม
- ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดตั้ง
ในพื้นที่ที่เสด็จทุกแห่ง (กรณีมีที่หมายเพิ่มเติมในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่)

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน
อย่างใกล้ชิด (นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ โทรศัพท์ 08-1993-5755
หรือนายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ โทรศัพท์ 08-1020-6266) ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไป
*************
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