
dlenovo/สํารอง mydoc/รับเสด็จ/พระองคโสมฯ/พระองคโสม ลําพูน 16 ก.ย. 59/9

คําสั่งจังหวัดเชียงใหม
ท่ี /2559

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
****************

ดวย พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมา
ทรงเยี่ยมราษฎรท่ีประสบภัยจากฝนตกหนักและน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ีหมูท่ี 10 บานผาดาน  และหมูท่ี 16
บานปาเลา  ตําบลทากาศ  อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  โดยจะประทับเครื่องบินท่ีนั่งถึงทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในวันศุกรท่ี 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.
และประทับเครื่องบินท่ีนั่งกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.00 น.

เพ่ือใหการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ  จึงขอ
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
คําสั่งจังหวัดเชียงใหมฉบับนี้

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง  ณ  วันท่ี       กันยายน   พ.ศ. 2559
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บัญชีแนบทายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม  ท่ี /2559
เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีรับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ลงวันท่ี กันยายน 2559

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1.1 ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557
1.2 ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและสงใหกรมราชองครักษ

ทราบ
1.3 จัดตั้ง กอร.ถปภ. สวนแยก ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และท่ี

หมายท่ีเก่ียวของในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม (ถามี) ท้ัง นี้จังหวัดได
แจงสวนราชการท่ีเก่ียวของไปรายงานตัวและรวมประชุมแตละท่ีหมาย
กอนลวงหนา 3 ชั่วโมง

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 2.1 จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกท่ีหมาย
ในเขตรับผิดชอบ และจัดเจาหนาท่ีประจําทางรวมทางแยก  เพ่ือถวาย
ความปลอดภัยตามเสนทางเสด็จ

2.2 ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําแผน
ถวายความปลอดภัยฯ

2.3 ประสานการจัดตั้ง กอร.ถปภ. สวนแยกทุกท่ีหมายในเขตรับผิดชอบ
โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33

3. ตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 และตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 33

3.1 ประสานจัดเจาหนาท่ีไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ. สวนแยกทุกท่ีหมาย
ในเขตรับผิดชอบ

3.2 ขอเชิญทาน  คูสมรส  ขาราชการตํารวจ  และแมบานตํารวจ  ไปเฝาฯ
รับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

3.3 จัดเตรียมความพรอมตลอดเวลา กรณีกรมราชองครักษขอรับการ
สนับสนุน

4. กลุมงานจราจร  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม

4.1 จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกท่ีหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
โดยใหพรอมในวันท่ี 16 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น.
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

4.2 จัดเจาหนาท่ีตํารวจจราจรประจําเสนทางเสด็จ  ทางรวม  ทางแยก
ในการรักษาความปลอดภัย ในวันท่ี 16 กันยายน 2559

5. กองกํากับการ 3
กองบังคับการตํารวจ
สันติบาล 1

5.1 จัดระเบียบกลุมพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาขาวความเคลื่อนไหว
กลุมพลังมวลชน  โดยรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
สวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

5.2 ตรวจสิ่งของท่ีสวนราชการ/ประชาชนทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด (ถามี)
พรอมจัดทําบัญชีสงให กอร.ถปภ. ตอไป

/6. กองบิน 41 ...

óó÷õ

ñõ



dlenovo/สํารอง mydoc/รับเสด็จ/พระองคโสมฯ/พระองคโสม ลําพูน 16 ก.ย. 59/11

- 2 -

ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
6. กองบิน 41 6.1 จัดสถานท่ีจอดเครื่องบินท่ีนั่ง  พรอมจัดการถวายความปลอดภัย

บริเวณทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในวันท่ี 16 กันยายน 2559

6.2 จัดขาราชการทหารกองบิน 41 และแมบานทหารอากาศ  ไปเฝาฯ
รับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

6.3 ทําความสะอาดหองรับรองทาอากาศยานทหารกองบิน 41 สําหรับ
เปนหองประทับรับรอง และอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ี
โรงแรมดิเอ็มเพรสท่ีนําดอกไมไปตกแตงในหองสรง

6.4 จัดบริการเครื่องดื่มบริการขาราชการชั้นผูใหญท่ีไปเฝาฯ รับ-สงเสด็จ
ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ตามความเหมาะสม

6.5 จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน  เพ่ือใชในการรับเสด็จ  ตามกําหนดการ
โดยขอใหพรอม ในวันท่ี 16 กันยายน 2559 พรอมเวลา
08.00 น.

6.6 จัดเจาหนาท่ีปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ
6.7 จัดทําความสะอาด  ตกแตง  อาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41

ใหเรียบรอยสวยงาม  และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีเทศบาล
นครเชียงใหมท่ีเขาไปตกแตงสถานท่ี  เชน  การระบายผา  การตกแตง
ตนไมดอกไมประดับ  การติดตั้งธงชาติ  ระบายผาบันไดเครื่องบิน

6.8 จัดเจาหนาท่ีตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนตท่ีนั่ง  ในวันท่ี 16 กันยายน
2559 เวลา 08.00 น. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

6.9 ประสานงานกับบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินใหพรอม (กรณีฉุกเฉิน)

6.10 จัดเตรียมหองรับรอง  เพ่ือใชรับรองขาราชการชั้นผูใหญและ
ขาราชการท่ีไปเฝาฯ รับ-สงเสด็จ

6.11 จัดสถานท่ีตั้ง  กอร.ถปภ. ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 พรอม
จัดเครื่องดื่มบริการ  และจัดเจาหนาท่ี  จํานวน 1 นาย  ไปประจํา
เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

6.12 จัดรถยนตตู  จํานวน 1 คัน  พรอมพนักงานขับรถ  สําหรับรับนักบิน
(ใหพรอมใชตลอดเวลา)

7. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

7.1 จัดเตรียมแพทย  พยาบาล  หองประทับ  หองฉุกเฉิน  โลหิต เซรุม
และอุปกรณทางการแพทย  ใหพรอม 24 ชั่วโมง  ตั้งแตวันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหมเปนตนไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในวันท่ี 16 กันยายน 2559

7.2 ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  ในการจัดซอม
แผนทางการแพทยฉุกเฉิน

/8. สํานักงานสาธารณ ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
8. สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม
1) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในการเตรียมแพทย

พยาบาล  หองฉุกเฉิน  โลหิต เซรุม และอุปกรณการแพทย  ใหพรอม
24 ชั่วโมง

2) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณการแพทย  พรอมแพทย และ
พยาบาล จํานวน 1 คัน ติดตามขบวนเสด็จทุกท่ีหมาย ในวันท่ี 16
กันยายน 2559 โดยพรอมในเวลา 08.00 น. ณ  ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41

9. เทศบาลนครเชียงใหม 9.1 ตกแตง  ดูแล  ซอมแซม  และทําความสะอาด ตามถนนมหิดลท่ีใชเปน
เสนทางเสด็จ

9.2 ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค  เสนทางเสด็จ
9.3 ตกแตงระบายผาและเปลี่ยนผาใหมท่ีตัวอาคารทาอากาศยานทหาร

กองบิน 41 (ดานลานบิน) ใหเรียบรอย
9.4 ติดตั้งธงชาติ  ธงประจําพระองค  บริเวณรั้วดานลานบินของ

ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 และดานหนาบริเวณท่ีจอดรถยนต
ของผูไปรับ-สงเสด็จ

10. อําเภอเมืองเชียงใหม 10.1 จัดปลัดอําเภอหรือเจาหนาท่ีปกครอง  พรอมอุปกรณสื่อสาร  ไปประจํา
กอร.ถปภ. ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 เพ่ือประสานงานกับ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ

10.2 จัดขาราชการไปรวมเฝาฯ รับ-สงเสด็จ  และอํานวยความสะดวก
ในวันท่ี 16 กันยายน 2559 ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41

10.3 แจงเทศบาลตําบลทาศาลาใหประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค
เสนทางเสด็จ ในเขตรับผิดชอบ (เขตติดตอระหวางเทศบาลนคร
เชียงใหมจนถึงเขตอําเภอสารภี)

11. แขวงทางหลวงเชียงใหม
ท่ี 2

11.1 ทําความสะอาด  ซอมแซมถนนท่ีชํารุด  ตัดหญา  เกาะกลางถนน
และตัดแตงตนไมตลอดสองขางทางเสนทางเสด็จในเขตความ
รับผิดชอบ  ไดแก ถนนมหิดล ถนนเชียงใหม - ลําปาง ท่ีใชเปน
เสนทางเสด็จ

11.2 รื้อถอนปายจราจรท่ีชํารุดและปายโฆษณาตาง ๆ ตามถนนในเขต
ทางหลวงตามเสนทางเสด็จ

11.3 บริเวณเสนทางเสด็จท่ีมีการกอสราง ขอใหพิจารณางดเวนการ
ดําเนินการในวันท่ีมีการเสด็จและใชเสนทาง

12. ทาอากาศยานเชียงใหม 12.1 เตรียมความพรอมในการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม ตลอดระยะเวลาเสด็จในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม

12.2 จัดเตรียมการดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณหองรับรองพิเศษ
และในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

/12.3 จัดเตรียมการ ...
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ท่ี หนวยงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
12.3 จัดเตรียมการเปด-ปด ประตูเขา-ออกชองทางระหวางทาอากาศยาน

เชียงใหม กับศูนยควบคุม การบินเชียงใหม  ในกรณีตองนํารถยนตท่ีนั่ง
เขาออกในชวงทางดังกลาว

12.4 จัดเจาหนาท่ีรับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ในวันท่ี 16 กันยายน 2559

12.5 อํานวยความสะดวกแกคณะเจาหนาท่ีกองงานในพระองคฯ และ
ผูตามเสด็จ ตามความเหมาะสม

13. บริษัท  การบินไทย  จํากัด
(มหาชน) สถานีเชียงใหม

13.1 จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน  จัดสํารองท่ีนั่งเครื่องบินใหพรอม  กรณีเสด็จ
โดยเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน)

13.2 จัดเตรียมการถวายการตอนรับและอํานวยความสะดวกคณะผูตาม
เสด็จในพ้ืนท่ีทาอากาศยานเชียงใหม

13.3 จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
เครื่องบินท่ีนั่ง

13.4 จัดพนักงานไปเฝารับ-สงเสด็จ  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
13.5 ประสานจัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินกับกองบิน 41 (กรณีใชรถบันได

เครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด (มหาชน))
14. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไมตกแตงหองรับรอง  รวมท้ัง จัดอุปกรณประจําหองสรง

ในหองรับรอง  ณ  ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันท่ี 15
กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. โดยประสานงานกับกองบิน 41

15. อําเภอสารภี 15.1 ตกแตง  ดูแล  ซอมแซม  และทําความสะอาด ตามถนนเชียงใหม -
ลําปาง ท่ีใชเปนเสนทางเสด็จในเขตรับผิดชอบ

15.2 ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค ตามเสนทางเสด็จ โดยเนนบริเวณ
ทางแยกมากเปนพิเศษ เชน แยกสารภี แยกปาแดด เปนตน

ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานประสาน
อยางใกลชิด (นายเจิดศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ โทรศัพท 08-1993-5755
หรือนายธีรวุฒิ  แกวฟอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โทรศัพท 08-1020-6266) ท้ังนี้  หากมีปญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาโดยดวน ตอไป

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


