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บัญชีแนบท้ายคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่              /2558   
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   

ลงวันที่      ธันวาคม  2558 
********** 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. มณฑลทหารบกที่  33 1) ประสานดําเนินการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย  
พ.ศ. 2557 

  2) ประสานจัดทําแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้วังศุโขทัยทราบ 
  3) จัดต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก  

ดังนี้ 
1) ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
2) โรงแรมเลอ  เมอริเดียน  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
3) กรมรบพิเศษที ่ 5  อําเภอแมร่ิม 
4) ร้านกาแฟ ติตาแกลอรี่  อําเภอแม่ริม 
5) ร้านอาหารศาลา ลานนา  อําเภอเมืองเชียงใหม ่
6) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม ่
7) ทุกที่หมาย  ทีไ่ด้รับการประสานงาน 

โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปรายงานตัวและร่วมประชุม
แต่ละที่หมายก่อนล่วงหน้า  2  ช่ัวโมง 

  4) ขอความอนุเคราะห์จัดที่พักสําหรับแพทย์  พยาบาล  และพนักงาน 
ขับรถยนต์ในขบวนเสด็จ  ในคืนวันที่  17-18  ธันวาคม  2558  
จํานวน  10  คน 

2. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่ 1) จัดรถตํารวจทางหลวงและตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย  
และจัดเจ้าหน้าที่ประจําทางร่วมทางแยก  เพื่อถวายความปลอดภัยตาม
เส้นทางเสด็จ 

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่  33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทํา
แผนถวายความปลอดภัยฯ 

  3) ประสานการจัดต้ัง กอร.ถปภ.  ส่วนแยกทุกที่หมาย  โดยประสานงาน
กับมณฑลทหารบกที่  33 

  4) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่งทุกที่หมาย  และจัดเจา้หน้าที่ตํารวจ
หญิงประจําห้องสรงทุกที่หมาย 

  5) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน 
  6) กําหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสํารองในการเสด็จฯ  แต่ละที่หมาย  

โดยให้มีการปิดก้ันการจราจรให้น้อยที่สุด 
  7) จัดตํารวจจราจรไปอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนต์ที่นั่ง 

ทุกที่หมาย 
 

/8)  จัดซ้อม  ... 

๕๔๖๕ 

๑๕ 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
  8) จัดซ้อมขบวนเสด็จ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในวันที ่ 17 ธันวาคม  

2558  เวลา 10.00 น.  พร้อมออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 
41  ไปยังโรงแรมเลอ เมอริเดียน  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  และ 
กรมรบพิเศษที ่ 5  โดยขอใหจ้ัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทาง  
ในการซักซ้อมขบวนเสด็จฯ ด้วย 

  9) จัดซ้อมขบวนเสด็จฯ ในเส้นทางตามแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
ให้เรียบร้อย 

3. ตํารวจตระเวนชายแดน 
ภาค  3 และตาํรวจตระเวน
ชายแดนที่  33 

1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ไปประจํา  ณ  กอร.ถปภ.  ส่วนแยกทุกที่หมาย 
 2) ขอเชิญท่าน  คู่สมรส  ข้าราชการตํารวจ  และแม่บ้านตํารวจ  ไปเฝ้าฯ 

รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  3) ตรวจวัตถุระเบิดสถานที่ประทับแรมและพืน้ที่เสด็จฯ ทุกที่หมาย   

โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  4) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  กรณีกรมราชองครักษ์ขอรับการ
สนับสนุน 

4. สถานีตํารวจทางหลวง  4  
กองกํากับการ  5 

1) จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จทุกที่หมาย  ระหว่างวันที่  17 -18 
ธันวาคม  2558  พร้อมในวันที่  17  ธันวาคม  2558  เวลา  
16.30  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และซักซ้อมขบวน
เสด็จ  ในวันที ่ 17  ธันวาคม  2558  เวลา  10.00  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

  2) จัดรถตํารวจทางหลวง  นําคณะส่วนล่วงหน้าไปยังที่หมายทุกที่หมาย  
ในระหว่างวันที่  17-19  ธันวาคม  2558  ตามท่ีมีการประสาน 

5. กลุ่มงานจราจร  ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จทุกที่หมายในพื้นที่รับผดิชอบ   
โดยให้พร้อมในวันที่  17  ธันวาคม  2558  เวลา  16.30  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

 2) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรประจําเส้นทางเสด็จ  ทางร่วม  ทางแยก   
ในการถวายความปลอดภัย ในระหว่างวันที่  17-19  ธันวาคม  2558  
และประสานจดัซ้อมขบวนเสด็จทุกที่หมาย  ในวันที่  17  ธันวาคม  
2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
โดยประสานงานกับตํารวจทางหลวงและสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

6. กองกํากับการ  3  
กองบังคับการตํารวจ 
สันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหวกลุ่ม
พลังมวลชน  โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
/2)  จัดความเป็น  ... 
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  2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการไปทําข่าว  

และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชน  ทกุที่หมายในพืน้ที่รับผิดชอบ  
รวมทั้ง ตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของสื่อมวลชนและแจกปลอกแขน  
ให้เรียบร้อย 

  3) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด  (ถ้ามี)  พร้อมจัดทํา
บัญชีส่งให้ กอร.ถปภ. ต่อไป 

7. กองบิน 41 1) จัดสถานที่จอดเครื่องบินที่นั่ง  พร้อมจัดการถวายความปลอดภัยบริเวณ
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ในระหว่างวันที่  17-19  ธันวาคม  2558 

  2) จัดข้าราชการทหารกองบิน  41  และแมบ้่านทหารอากาศ  ไปเฝ้าฯ 
รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  3) ทําความสะอาดห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  สําหรับ
เป็นห้องประทับรับรอง  และอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
โรงแรมดิเอ็มเพรสที่นําดอกไม้ไปตกแต่งในห้องสรง 

  4) จัดบริการเครื่องดื่มบริการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  ณ  
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ตามความเหมาะสม 

  5) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน  เพื่อใช้ในการรับเสด็จ  ตามกําหนดการ  
โดยขอให้พร้อม ในวันที ่ 17  และ  19  ธันวาคม  2558  พร้อมเวลา  
10.00  น.  เพื่อตกแต่งระบายผ้าและปูพรมลาดพระบาท   

  6) จัดเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดพระบาทรับเสด็จ   
  7) จัดทําความสะอาด  ตกแต่ง  อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  

ให้เรียบร้อยสวยงาม  และอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ที่เข้าไปตกแต่งสถานที่  เช่น  การระบายผ้า  การตกแต่งต้นไม้
ดอกไม้ประดับ  การติดต้ังธงชาติ  ระบายผ้าบันไดเครื่องบิน   

  8) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่ง  ในวันที ่17 ธันวาคม  
2558  เวลา  16.30  น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  9) ประสานงานกับบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  ในการจัดเตรียม
รถบันไดเครื่องบินให้พร้อม  (กรณีฉุกเฉิน) 

  10) จัดเตรียมห้องรับรอง  เพื่อใช้รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญแ่ละข้าราชการ
ที่ไปเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ 

  11) จัดสถานที่ต้ัง  กอร.ถปภ. ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  พร้อม
จัดเครื่องดื่มบริการ  และจัดเจ้าหน้าที่  จํานวน  1  นาย  ไปประจํา  
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
/7.12  จัดรถบรรทุก  ... 
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  12) จัดรถบรรทุก  6  ล้อ  จํานวน  1  คัน  พรอ้มพนักงานขับรถและ 

กําลังพล  จํานวน  10  นาย  ขนย้ายพระสมัภาระ/สัมภาระ  
จากท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ไปโรงแรมเลอ เมอริเดียน   
ในวันที่  17  ธันวาคม  2558  พร้อม  16.00  น.  และจากโรงแรม
เลอ เมอริเดียน  ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ในวันที่  19  
ธันวาคม  2558  พร้อมเวลา  14.00  น. 

  13) จัดรถยนต์ตู้  จาํนวน  1  คัน  พร้อมพนักงานขับรถ  สําหรบัรับนักบิน  
(ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา) 

8. คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม  
และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง  ต้ังแต่วันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร  
ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ระหว่างวันที่  17 - 19  
ธันวาคม  2558 

  2) ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดซ้อม
แผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

9. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์  พยาบาล  
ติดตามขบวนเสด็จทุกทีห่มาย  และนอนพกัค้างแรม  ณ  ค่ายกาวิละ  
โดยพร้อมกันในวันที่  17  ธันวาคม  2558  เวลา  16.30  น.   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล 
นครพิงค์  ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม 
และอุปกรณ์การแพทย์  ให้พร้อม  24  ช่ัวโมง 

10. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่ง  ดูแล  ซ่อมแซม  และทําความสะอาด ตามเส้นทางเสด็จ  เช่น  
ถนนมหิดล  ถนนช้างคลาน  ถนนกําแพงดิน  ถนนคันคลองชลประทาน 
เป็นต้น 

  2) ประดับธงชาติ  ธงประจําพระองค์  เส้นทางเสด็จ  และบริเวณทางเข้า
โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

  3) ตกแต่งระบายผ้าที่ตัวอาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
(ด้านลานบิน)  ให้เรียบร้อย 

  4) ติดต้ังธงชาติ  ธงประจําพระองค์  บริเวณรั้วด้านลานบินของ 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  และด้านหน้าบริเวณที่จอดรถยนต์
ของผู้ไปรับ-ส่งเสด็จ   

  5) ทําความสะอาดและจัดระเบียบร้านค้าบริเวณเส้นทางเสด็จฯ ไปยัง
โรงแรมเลอ เมอริเดียน  ในวนัที่  17  ธันวาคม  2558  ให้เรียบร้อย 

  6) จัดความทําความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  บริเวณสถานที ่
ที่เสวยพระกระยาหารค่ํา  ในวันที่  18  ธันวาคม  2558 

 

/7)  จัดรถดับเพลิง ... 
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  7) จัดรถดับเพลิง  จํานวน  1  คนั  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  จํานวน  1  คัน  

และรถกู้ภัย  จาํนวน  1  คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่  ไปประจํา ณ  โรงแรม
เลอ เมอริเดียน  ในวันที ่ 17-19  ธันวาคม  2558  พรอ้มในวันที่  
17  ธันวาคม  2558  เวลา  13.00  น.  โดยให้หัวหน้าชุด 
ไปรายงานตัวที่ กอร.ถปภ.สว่นแยกโรงแรมเลอ เมอริเดียน 

11. อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 1) มอบหมายนายอําเภอเมืองเชียงใหม่ รับ-ส่งเสด็จ และอํานวยเรียบร้อย   
ณ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน  

  2) จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจํา 
กอร.ถปภ.แต่ละที่หมาย  เพื่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง  ดังนี้ 

   1) ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
   2) โรงแรมเลอ เมอริเดียน 
   3) ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม ่
   4) ร้านอาหารศาลา ลานนา 
  3) จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ  และอํานวยความสะดวก   

ในวันที่  17 และ 19  ธันวาคม  2558  ณ  ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 

12. แขวงการทางเชียงใหม่ที่  2 1) ทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  เกาะกลางถนน และ
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรบัผิดชอบ  
ได้แก่  ถนนมหิดล  ถนนคันคลองชลประทาน  ถนนโชตนา เป็นต้น 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาตา่ง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสดจ็ 

  3) จัดเตรียมความเรียบร้อยในบริเวณเส้นทางเสด็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณจุดกลับรถสะพานป่าแดดด้านบน  และบริเวณสี่แยกกองพัน 
สัตว์ต่าง 

13. สํานักงานหลวงชนบทที่  
10  (เชียงใหม่) 

1) ทําความสะอาด  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้า  เกาะกลางถนน และ
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรบัผิดชอบ   

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ชํารุดและป้ายโฆษณาตา่ง ๆ ตามถนนในเขต 
ทางหลวงตามเส้นทางเสดจ็ 

  3) ประสานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  ในการทําความสะอาด  
ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ตัดหญ้าเกาะกลางถนน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  

14. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) เตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ตลอดระยะเวลาเสด็จในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

  2) จัดเตรียมการ รปภ.บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และในพื้นที่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 

 

/3)  จัดเตรียมการ  ... 
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  3) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ กับศนูย์ควบคุม การบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องนํารถยนต์ที่นั่ง
เข้าออกในช่วงทางดังกล่าว 

  4) จัดเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ในวันที ่ 
17  และ 19  ธันวาคม  2558 

  5) อํานวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ฯ  และ 
ผู้ตามเสด็จ  ตามความเหมาะสม 

15. สถานีเชียงใหม่  บริษัท  
การบินไทย  จาํกัด  
(มหาชน) 

1) จัดเตรียมต๋ัวเครื่องบิน  จัดสํารองที่นั่งเครื่องบินให้พร้อม  กรณีเสด็จ 
โดยเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน) 

 2) จัดเตรียมการถวายการต้อนรับและอํานวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จ
ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  3) จัดพนักงานบริการและอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องบินที่นั่ง 

  4) จัดพนักงานไปเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  5) ประสานจัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินกับกองบิน  41  (กรณีใช้รถบันได

เครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)) 
16. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง  รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจําห้องสรง 

ในห้องรับรอง  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  ในวนัที่  17  
ธันวาคม 2558  เวลา  10.00  น.   โดยประสานงานกับกองบิน  41 

17. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต  7  
(เชียงใหม่) 

1) ประสานการติดต้ังโทรศัพท์และโทรสาร  ณ  ห้องประทับ และ 
กอร.ถปภ. ส่วนแยก โรงแรมเลอ เมอริเดียน  และ กอร.ถปภ.ส่วนแยก 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  โดยประสานงานกับบริษัท  ทโีอที  จํากัด  
(มหาชน)   

  2) ดําเนินการติดต้ังให้เรียบร้อยทุกที่หมายก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง  
18. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด

เชียงใหม่  บรษิัท  ทีโอที  
จํากัด  (มหาชน) 

1) จัดติดต้ังเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร  ดังนี้   
  1) ห้องประทับ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน  จํานวน  1  เลขหมาย  วันที่  

17-19  ธันวาคม  2558  เปิดใช้ในวันที่  17  ธันวาคม  2558  
ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 

   2) กอร.ถปภ.ส่วนแยก  โรงแรมเลอ เมอริเดียน  จํานวน 2 เลขหมาย  
วันที่  17-19  ธันวาคม  2558  เปิดใช้ในวันที่  17  ธันวาคม  
2558  ต้ังแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป 

   3) กอร.ถปภ.ส่วนแยก ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ จํานวน 1 เลขหมาย  
วันที่  19  ธันวาคม  2558  เปิดใช้ต้ังแต่เวลา  10.00  น.   
เป็นต้นไป 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการติดต้ังและ
การใช้บริการ  ตามข้อ  1)  โดยขอเปิดทางไกลภายในประเทศ 

 

/19. ทัณฑสถาน ... 
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19. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จทุกที่หมาย  โดยประสานงานกับกองงาน 

ในพระองค์ฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) ประสานโรงแรมเลอ เมอริเดียน  ในการเตรยีมสถานที่ประทับ  สถานที่

ประชุม  สถานที่พักพระอิริยาบถ  ห้องพักผูต้ามเสด็จ   
  3) ประสานโรงแรมเลอ เมอริเดียน  ในการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์และ 

ช่างผู้ควบคุมระบบลิฟต์ประจําอยู่ตลอดเวลา  และจัดส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์ให้กับ กอร.ถปภ.ส่วนแยก โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

  4) จัดเตรียมการรับเสด็จทั้งหมด  ณ  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  ทั้งการ
จัดเตรียมสถานที่ทอดพระเนตร  การแสดงของผู้ต้องขังหญิง  สถานที่
ฉายพระรูป/ผู้ร่วมฉายพระรูป  สถานที่ประทานของที่ระลึก/ผู้เข้ารับ 
ประทานของที่ระลึก  ห้องประทับพระอิริยาบถ   

  5) จัดเตรียมการรับเสด็จทั้งหมด  ในการประชมุวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ  9  ปี  โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ณ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน   

  6) จัดเตรียม  ผูท้ลูเกล้าถวายหนังสือหรือเอกสาร/หนังสือหรือเอกสาร  
ผู้กราบทูลถวายรายงาน/คํากราบทูลถวายรายงาน  วีดีทัศน์สําหรับ
ทอดพระเนตร  การเสวนา  การจัดนิทรรศการ  และการเสวนา 
กลุ่มย่อย 

  7) ประสานโรงแรมเลอ เมอริเดียน  ในการจัดเตรียมสถานทีต้ั่ง 
กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก  พร้อม
จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ  และจดัเจ้าหน้าที่ประจํา 
เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ 3 ช่ัวโมง   

  8) จัดเตรียมสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก  ณ  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  พร้อมบริการอาหาร/อาหาร
ว่าง/เครื่องดื่ม  พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ประจํา  เพื่อประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยขอให้พร้อมก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง   

  9) จัดเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มให้กับเจ้าหนา้ที่  พนักงานขับรถยนต์  
เจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าทีท่หาร  แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  
และเจ้าหน้าทีดั่บเพลิง  ที่มาเตรียมการรับเสด็จ  ณ  โรงแรม 
เลอ เมอริเดียน  ในระหว่างวันที่  17-19  ธันวาคม  2558 

  10) จัดเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มให้กับเจ้าหนา้ที่  พนักงานขับรถยนต์  
เจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าทีท่หาร  แพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  
และเจ้าหน้าทีดั่บเพลิง  ที่มาเตรียมการรับเสด็จ  ณ  กรมรบพิเศษที่  5 
และร้านกาแฟ ติตาแกลอรี่  อําเภอแม่ริม  และร้านอาหารศาลา ลานนา  
อําเภอเมืองเชียงใหม่  ในวันที่  18  ธันวาคม  2558 

 
/20. การไฟฟ้า  ... 
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20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1  

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)่ 
1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 

รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าสํารองไปติดต้ังในพื้นที่ที่
เสด็จ ดังนี้ 

  1) โรงแรมเลอ เมอริเดียน  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
   2) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
   3) ร้านอาหารศาลา ลานนา  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
   4) ร้านกาแฟ ติตาแกลอรี่  อําเภอแม่ริม 
  2) จัดเจ้าหน้าที่ประจํากองอํานวยการร่วมถวายปลอดภัยแต่ละที่หมาย  

เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัว
กับ ผอ.กอร.ถปภ.  ก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 

21. โรงแรมเลอ เมอริเดียน 1) ประสานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  ในการเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

  2) จัดเตรียมห้องประทับ  ห้องสําหรับผู้ตามเสด็จ  ตามท่ีได้ประสานไว้ 
  3) จัดสถานที่ต้ังกองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก 

(กอร.ถปภ.)  ณ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน  พร้อมบริการเครื่องดื่มตาม
สมควร  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของโรงแรมฯ  จาํนวน 1 คน ประจํา  
ณ กองอํานวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเป็นการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และพิจารณา 
จัดน้ําด่ืม  ชา  กาแฟ  บริการ  ตามแต่จะเห็นสมควร 

  4) ขอเรียนเชิญเจ้าของโรงแรมฯ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จทุกครั้ง  ณ  บริเวณ
รถยนต์ที่นั่งจอดหน้าโรงแรมฯ 

  5) ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ในการตดิต้ังโทรศัพท์
ในห้องประทับ  จํานวน  1  เลขหมาย  สําหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
และที่ต้ัง  กอร.ถปภ.  จํานวน  2  เลขหมาย  รวม  3  เลขหมาย  
(จังหวัดได้แจ้งบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  6) จัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ สถานที่จอดรถยนต์ของรถดับเพลิง  
รถไฟฟ้าสํารอง  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  และรถกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อม  
ให้เรียบร้อย 

  7) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันไฟฟ้า
ขัดข้อง  ในระหว่างการประทับ  ณ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน  (จังหวัด 
ได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  8) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์และช่างผู้ควบคุมระบบลิฟต์ประจําอยู่
ตลอดเวลา  และจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์ให้กับ กอร.ถปภ.
ส่วนแยก โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

  9) พิจารณามาตรการควบคุม  จดัระเบียบผู้พักอาศัยในโรงแรม   
โดยประสานกับมณฑลทหารบกที่  33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

/22. การประปาส่วน ... 
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22. การประปาส่วนภูมิภาค  

สาขาเชียงใหม่ 
1) กํากับดูแลระบบน้ําประปา ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน  โดยประสานงาน

กับเจ้าของสถานที่ให้เรียบร้อย 
  2) สํารองน้ําสําหรบัใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  ณ  โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

ให้เพียงพอ และจัดระบบแรงดันน้ําประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นกรณี
พิเศษ  ในระหว่างห้วงเวลาที่มีการเสด็จ  

  3) พิจารณางดการก่อสร้างปรับปรุงท่อประปา  ในบริเวณโรงแรมทีป่ระทับ  
ที่หมายเสด็จ  ในห้วงวันที่  17-19  ธันวาคม  2558  และเส้นทางเสด็จ  
เช่น  ถนนสนามบินเก่า  ถนนสุเทพ  เป็นต้น 

23. อําเภอแม่ริม 1) ประสานการรับเสด็จ  ณ กรมรบพิเศษที่ 5  และร้านกาแฟ ติตาแกลอรี่  
โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  2) จัดปลัดอําเภอหรือเจ้าหน้าทีป่กครอง  พรอ้มอุปกรณ์สื่อสาร  ไปประจาํ  
กอร.ถปภ.แต่ละที่หมาย  เพื่อประสานงานกบัส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
โดยใหพ้ร้อมกอ่นเสดจ็ 3 ช่ัวโมง   

  3) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ในการจัดรถดับเพลิง   
ไปประจํา  ณ  บริเวณใกล้กับร้ายกาแฟ ติตาแกลอรี่  โดยให้พร้อม 
ก่อนเสด็จ  3  ช่ัวโมง 

  4) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ทําความสะอาด  ตัดแต่ง
ต้นไม้  ตัดหญา้  ถนนซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จ  ให้เรียบร้อยกอ่นวันที่  19  
ธันวาคม  2558 

24. กรมรบพิเศษที ่ 5 1) เตรียมการรับเสด็จทั้งหมด  ณ  กรมรบพิเศษที่  5  โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) ขอเชิญผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่  5  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด   
เฝ้าฯ รับเสด็จ  ในวันที่  18  ธันวาคม  2558 

  3) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องสักการบูชา  พระพุทธรูปประจําวิหาร/ 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้า-
ตากสินมหาราช  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจําแต่ละที่หมาย 

  4) จัดเตรียมสถานที่ประทับรับรอง  สถานที่สาํหรับทรงออกกําลัง 
พระวรกาย 

  5) จัดเตรียมสถานที่จอดขบวนรถยนต์ที่นั่ง 
 

 ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานอย่าง
ใกล้ชิด   (นายเจิดศักด์ิ  เปลี่ยนแปลงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  โทรศัพท์  08-1993-5755,  
นายธีรวุฒิ แก้วฟอง โทรศัพท์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  โทรศัพท์  08-1020-6266)  ทั้งนี้ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ  เพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาโดยด่วน ต่อไป   


	1.pdf
	NtrA61E.PDF




