


















บัญชีแนบท้ายค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่   4249   /2561 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ลงวันที่    9    ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานด าเนินการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย  
พ.ศ. 2560  

  2) ประสานจัดท าแผนการถวายความปลอดภัยและส่งให้ฝ่าย 
เสนาธิการในพระองค์ 904 ทราบ 

  3) จัดตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก ในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง , ลานเนินนุ่ม กองการสัตว์และ
เกษตรกรรมที่ 3 , อ าเภอสะเมิง และอ าเภอแม่อาย ดังนี้ 

   1) สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง 
   2) ลานเนินนุ่ม กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 
   3) โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง  
   4) สนาม ฮ. ชั่วคราว บ้านเมืองงามเหนือ 
   5) บ้านห้วยส้าน 
   6) สนง.ชั่วคราวมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
   7) ศาลาตองตึง 
   8) บ้านยะผ่า ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
   9) ตลาดชุมชนบ้านสุขฤทัย 
   โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปรายงานตัวและประชุม

แต่ละท่ีหมายก่อนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง 
  4) ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่จอด ฮ. ชั่วคราว 

พร้อมทั้ง ประสานและอ านวยความสะดวกในการข้ึน – ลง  
ฮ.ที่นั่ง และรดน้ าบริเวณโดยรอบสนาม ฮ.ชั่วคราว เพ่ือป้องกัน
ฝุ่นละออง ณ บ้านเมืองงามเหนือ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 

  5) จัดรถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 2 คัน พร้อมก าลังพล  เพื่อขน
สัมภาระจากท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 ไปยัง สิบแสน  
รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พร้อม
เวลา 09.00  น.  และขนกลับในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

2. ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดรถต ารวจทางหลวงและต ารวจจราจรน าขบวนเสด็จฯ  
ทุกที่หมายและจัดเจ้าหน้าที่ประจ าทางร่วมทางแยก เพ่ือถวาย
ความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จ 

2) ประสาน มทบ 33. 
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ที ่ หน่วยงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2) ประสาน มทบ.33 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าแผนถวาย

ความปลอดภัยฯ 
  3) ประสานการจัดตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 

(กอร.ถปภ.) ส่วนแยกทุกท่ีหมาย โดยประสานกับ มทบ.33 
  4) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้ารถยนต์ที่นั่งและเจ้าหน้าที่ต ารวจหญิง

ประจ าห้องสรงทุกที่หมาย 
  5) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกเครื่องแบบหาข่าวปะปนกับประชาชน 
  6) ก าหนดเส้นทางหลักและเส้นทางส ารองในการเสด็จฯ แต่ละ 

ที่หมายโดยให้มีการปิดก้ันการจราจรให้น้อยที่สุด 
  7) จัดต ารวจจราจรไปอ านวยความสะดวกในการจอดรถยนต์ที่นั่ง

ทุกที่หมาย 
  8) จัดซ้อมขบวนเสด็จร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   1) ในวันที่  12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00  น.  

ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
   2) ในวันที่  18  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น.  

ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว บ้านเมืองงามเหนือ ต.ท่าตอน  
อ.แม่อาย โดยขอให้จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรประจ า
เส้นทางในการซักซ้อมขบวนเสด็จฯ ด้วย 

  9) จัดซ้อมขบวนเสด็จฯ ในเส้นทางตามแผนทางการแพทย์ฉุกเฉินให้
เรียบร้อย 

3. ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3  1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ไปประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยกทุกที่หมาย 

  2) ตรวจวัตถุระเบิดสถานที่ประทับแรมและพ้ืนที่เสด็จฯ ทุกที่หมาย 
โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่และต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีส านักงานฝ่ายเสนาธิการ
ในพระองค์ 904 ขอรับการสนับสนุน 

4. ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 1) ประสานเจ้าหน้าที่ไปประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยกทุกที่หมาย 

  2) ตรวจวัตถุระเบิดสถานที่พ้ืนที่เสด็จฯ ทุกท่ีหมาย โดย
ประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่และต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีส านักงานฝ่ายเสนาธิการ
ในพระองค์ 904 ขอรับการสนับสนุน 

5. สถานีต ารวจทางหลวง 4... 
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5. สถานีต ารวจทางหลวง 4  

กองก ากับการ 5 
1) จัดเตรียมรถต ารวจทางหลวงน ารถยนต์ในขบวนเสด็จในพ้ืนที่

อ าเภอแม่แตง , อ าเภอแม่ริม, อ าเภอสะเมิง , อ าเภอแม่อาย 
พร้อมตั้งแต่วันที่ 13 – 18 ตลุาคม 2561 

  2) จัดรถต ารวจทางหลวงน าคณะส่วนล่วงหน้าไปยังที่หมาย 
ทุกที่หมาย ตามที่มีการประสาน 

6. กองก ากับการ 3 กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 1  

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาข่าวความ
เคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชน โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) ตรวจสิ่งของที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายทุกชนิด (ถ้ามี)  
พร้อมจัดท าบัญชีส่งให้ กอร.ถปภ. ต่อไป  

7. กลุ่มงานจราจรต ารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดรถต ารวจจราจรน าขบวนเสด็จทุกท่ีหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยให้พร้อมในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พร้อมเวลา 16.00 น.   

  2) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรประจ าเส้นทางเสด็จ ทางร่วม ทางแยก 
ในการรักษาความปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 
2561 และประสานจัดซ้อมขบวนรถยนต์ที่นั่งทุกท่ีหมาย  
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับต ารวจทางหลวงและ
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

8. คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน โลหิต เซรุ่ม และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันเสดจ็ฯถึง
จังหวัดเชียงใหม่ เปน็ต้นไป จนเสด็จฯ กลับเชียงราย ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ตลุาคม 2561 

  2) ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัด
ซ้อมแผน 

9. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแพทย์ 
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จทุกที่หมาย ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 
ตุลาคม 2561 

  2) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  
โรงพยาบาลนครพิงค์ ,โรงพยาบาลแม่แตง,โรงพยาบาลสะเมิง และ
โรงพยาบาลแม่อาย ในการเตรียมแพทย์ พยาบาล  
ห้องฉุกเฉิน โลหิต เซรุ่ม และอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อม 24 ชั่วโมง 

10.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ... 
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10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 
1) ประสานการติดตั้งโทรศัพท์และโทรสารกับบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) ทุกที่หมายแล้วรายงานผลการด าเนินการให้จังหวัด
เชียงใหม่ทราบ ดังนี้ 

   (1) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พ้ืนที่ กองอ านวยการร่วมถวาย 
ความปลอดภัย สิบแสน รสีอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง  

   (2) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 พื้นที่ กองอ านวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง 

   (3) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 พื้นที่ กองอ านวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย ณ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 

  2) จัดรถสื่อสารดาวเทียมไปประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย ตามข้อ 1) 

  3) ด าเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยทุกที่หมายก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง 
11. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
1) จัดติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร ณ 

(1)  เรือนรับรองที่ประทับ  สิบแสน  รีสอร์ท  แอนด์  สปา   
    แม่แตง  จ านวน  2  เลขหมาย  ในวันที่  13 – 17 ตุลาคม 

2561  เปิดใช้ในวันที่ 13 ตลุาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 
12.00 น.  เป็นต้นไป 

   (2) กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย สิบแสน  รีสอร์ท  
แอนด์  สปา  แม่แตง  จ านวน  2  เลขหมาย  ในวันที่  
13 – 17 ตุลาคม 2561  เปิดใช้ในวันที่  13 ตุลาคม 
2561  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

   (3) กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 
อ.สะเมิง จ านวน  1  เลขหมาย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561  
เปิดใช้ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  เป็นต้นไป 

   (4) กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย บ้านห้วยส้าน  
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ านวน  1  เลขหมาย ในวันที่ 18 
ตุลาคม 2561 เปิดใช้ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  เป็นต้นไป 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ติดตั้งและการใช้บริการ ตามข้อ 1) โดยขอเปิดทางไกล
ภายในประเทศ 

  3) เพ่ิมความแรงสัญญาณอินเตอร์เน็ต  ณ  สบิแสน  รีสอร์ทฯ แม่แตง 
12. กองบิน 41 1) ขอเชิญผู้บังคับการกองบิน  41  และคู่สมรส  พร้อมข้าราชการ

ทหารกองบิน  41  ไปเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ  ณ  ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  (พร้อม ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41) 

2) จัดสถานที่... 
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  2) จัดสถานที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง  พร้อมจัดการถวายรักษา

ความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  3) จัดเตรียมห้องรับรองที่ประทับ  (เตรียมส ารอง) พร้อมทั้งท าความ
สะอาด  ตกแต่ง  และอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครเชียงใหม่  ที่เข้าไปตกแต่งสถานที่ 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน  41   
เพ่ือเตรียมเป็นสถานที่นั่งพักรอของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไป 
เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ  พร้อมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ าดื่มบริการ  
ในวันที่ 13 และ 17 ตุลาคม 2561 ตามแต่จะเห็นสมควร 

  5) จัดท าความสะอาด ตกแต่ง อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  6) อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่  ที่เข้าไป
ตกแต่งสถานที่  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เช่น การระบายผ้า   
การตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับ การติดตั้งธงชาติ  และอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

  7) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ที่นั่ง ในวันที ่13 ตลุาคม 
2561  พร้อมเวลา  10.00  น.  ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 

  8) จัดการถวายความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 
  9) จัดรถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 2 คัน พร้อมก าลังพล  เพ่ือขนสัมภาระ

จากท่าอากาศยานทหารกองบิน  41 ไปยัง สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ 
สปา แม่แตง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พร้อมเวลา 09.00  น.   
และขนกลับในวันที่ 17 ตลุาคม 2561 

  10.) ประสานบริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  ในการจัดรถบัส
รับ - ส่งผู้มาเข้าเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ จากท่าอากาศยานทหาร
กองบิน  41 – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 13 และ 17 
ตุลาคม 2561 

13. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ  พร้อมทั้ง  อ านวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้พร้อม 

  2) เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดระยะเวลา
เสด็จในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) จัดเตรียมการ รปภ.บริเวณห้อง วี.ไอ.พี. และในพ้ืนที่ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ 

4) จัดเตรียมห้องรับรอง... 
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  4) จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ส าหรับเป็น 

ห้องประทับรับรอง  ในวันที่  13 และ 17 ตุลาคม 2561  
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส ที่น าดอกไม้และอุปกรณ์ห้องสรงมาจัดในห้องประทับ
รับรอง 

  5) จัดเตรียมห้องสรงในบริเวณห้องรับรองพิเศษ  ท าความสะอาด
และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  

  6) จัดเตรียมสถานที่ส าหรับผู้มาเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่  ในวันที่ 13 และ 17 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้ง  
จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 

  7) จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ของ โรงแรมดิเอ็ม-
เพรส ที่เข้าไปตกแต่งดอกไม้สด  ณ  ห้องรับรองพิเศษ   
ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 

  8) ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่  เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ  ในวันที่ 13 
และ 17 ตุลาคม 2561  ณ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่   
การแต่งกาย  เครื่องแบบตามสังกัด 

  9) จัดเตรียมการเปิด – ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องน า
รถยนต์ที่นั่งเข้าออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศ
ยานทหารกองบิน  41 

  10) อ านวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่และผู้ตามเสด็จตามความ
เหมาะสม 

  11) ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของลิฟท์ให้พร้อมใช้
งานและจัดเจ้าหน้าที่ขับลิฟท์เป็นการเฉพาะ 

14. สถานีเชียงใหม่  บริษัท  การบินไทย  
จ ากัด  (มหาชน) 

1) จัดเตรียมการต้อนรับและอ านวยความสะดวกคณะผู้ตามเสด็จใน
พ้ืนที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  2) จัดพนักงานบริการและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับเครื่องบินพระที่นั่ง 

  3) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ตามเสด็จ  กรณีเสด็จ
เครื่องบินบริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  พร้อมอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

  4) จัดรถบัสรับ – ส่งผู้มาเข้าเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ จากท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน  41 – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 13 และ 
17 ตุลาคม 2561 

13. โรงแรมดิเอ็มเพรส... 
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15. โรงแรมดิเอ็มเพรส 1) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจ าห้องสรงในห้องรับรองที่ประทับ โดยขอให้
ด าเนินการในวันที่ 13 และ 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา  
09.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ประสานงานกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

  2) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41  รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจ าห้องสรงในห้องรับรองที่
ประทับ โดยขอให้ด าเนินการในวันที่ 13 และ 17 ตุลาคม 2561 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ประสานงานกับ 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 1 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองกรณี
ฉุกเฉิน รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้าส ารอง 
ไปติดตั้งทุกที่หมาย ดังนี้  

   (1) สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง อ าเภอแม่แตง 
   (2) ลานเนินนุ่ม กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3  

กรมการสัตว์ทหารบก 
   (3) โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง 
   (4) สนง.ชั่วคราวมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อ.แม่อาย 
   (5) บ้านห้วยส้าน 
   (6) ศาลาตองตึง อ.แม่อาย 
   (7) บ้านยะผ่า ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 
   (8) ตลาดชุมชนบ้านสุขฤทัย 

17. สิบแสน  รีสอร์ท  แอนด์ สปา  
แม่แตง 

1) จัดตกแต่งห้องประทับรับรอง  ห้องสรง  พร้อมอุปกรณ์ในห้องประทับ  
ให้เรียบร้อย 

  2) จัดเตรียมห้องพักให้กับผู้ตามเสด็จ ตามที่กองงานในพระองค์ 
ประสานไว้ 

  3) จัดสถานที่ตัง้กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
(กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา   
แม่แตง พร้อมจัดเครื่องดื่มและโทรทัศน์ บริการตามสมควร 

  4) ขอเรียนเชิญเจ้าของโรงแรมฯ เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จทุกครั้ง   
ณ  บริเวณรถยนต์ที่นั่งจอดหน้ารีสอร์ทฯ 

  5) จัดเจ้าหน้าที่ของโรงแรมฯ จ านวน 1 คน ประจ ากองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัยฯ  ณ  สิบแสน รีสอร์ทฯ เพื่ออ านวย
ความสะดวกและเป็นการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6) ประสานงานกับบริษัท... 
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  6) ประสานงานกับบริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)  ในการติดตั้ง

โทรศัพท์ในห้องประทับ จ านวน 2 เลขหมาย ส าหรับเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต  และท่ีตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย  
ณ  สิบแสน รีสอร์ทฯ  จ านวน 2 เลขหมาย รวม 4 เลขหมาย  
(จังหวัดได้แจ้งบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  7) จัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ สถานที่จอดรถยนต์ของ
รถดับเพลิง  รถไฟฟ้าส ารอง  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  และรถกู้ภัย  
เพ่ือเตรียมความพร้อม  ให้เรียบร้อย 

  8) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพ่ือป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง   
ในระหว่างการประทับ  ณ  สิบแสน  รีสอร์ท  แอนด์  สปา   
แม่แตง  (จังหวัดได้แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  9) จัดส่งรายชื่อคนปรุงอาหารและผู้เข้าถวายงานภายในสิบแสน   
รีสอร์ทฯ ทุกคนให้ กอร.ถปภ.ส่วนแยก สิบแสน รีสอร์ทฯ 

  10) จัดท าสัญลักษณ์บอกฝ่าย  (ป้ายชื่อ) พร้อมส่งตัวอย่างสัญลักษณ์   
ให้ กอร.ถปภ.ส่วนแยก  สิบแสน  รีสอร์ทฯ 

18. อ าเภอแม่แตง 1) มอบหมายนายอ าเภอแม่แตง เฝ้าฯรับ - ส่งเสด็จ  ณ  สิบแสน   
รีสอร์ท  แอนด์  สปา  แม่แตง  และอ านวยความสะดวก
เรียบร้อยทุกที่หมายในพ้ืนที่ 

  2) จัดเจ้าหน้าที่อ าเภอ  จ านวน  1  คน  พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร   
ไปประจ า กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ส่วนแยก  ณ  สิบแสน  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  แม่แตง 
ในระหว่างวันที่  13 – 17 ตลุาคม 2561 โดยให้ไปรายงานที่ 
กอร.ถปภ. สิบแสนฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.    
เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  3) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตกแต่งและท าความ
สะอาดเส้นทางเสด็จในพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 

  4) หาข่าวการทูลเกล้าถวายฎีกาของกลุ่มพลังมวลชนที่จะถวายฎีกา 
  5) จัดเตรียมเส้นทางออกก าลังพระวรกายบริเวณโดยรอบโรงแรมที่

ประทับ  โดยให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ 
  6) ประสานกับองค์การบริหารส่วนต าบลกื๊ดช้าง  ในการเตรียมการ

รับเสด็จ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์  ท าความสะอาด  และ
จัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ 

  7) ดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบริเวณงานไม่ให้เดนิไปมาหรือส่งเสียงดังใน
บริเวณที่ประทับ  โดยขอให้จัดเก็บให้เรียบร้อย 

8) ตกแต่งดอกไม้... 
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  8) ตกแต่งดอกไม้สถานที่ตามสมควรให้สวยงาม 
  9) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดรถดับเพลิงและรถกู้ภัย 

พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจ า ณ สิบแสน รีสอร์ทฯ และ
ประสานจุดจอดกับเจ้าของสถานที่  โดยให้พร้อมปฏิบัติก่อน
เสด็จ 3 ชั่วโมง 

  

 

10) จัดรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  จ านวน  1  คัน  รถดับเพลิง  
จ านวน  2  คัน  และรถกู้ภัย  จ านวน  1  คัน  พร้อมเจ้าหน้าที่  
ไปประจ า  ณ  สิบแสน รีสอร์ท  แอนด์  สปา  แม่แตง  
ตลอดเวลา  ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2561 โดยให้หวัหน้า
ชุดไปรายงานตัวที่  กอร.ถปภ.ส่วนแยก สิบแสน  รีสอร์ท  แอนด์  
สปา  แม่แตง 

  11) อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด าเนินการเตรียมการ 
รับเสด็จ 

  12) จัดอาหารกล่องพร้อมน้ าดื่มบริการแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
และประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จให้เพียงพอ 

19. นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ - จัดเจ้าหน้าที่อ าเภอ จ านวน 1 คน พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร  
ไปประจ า กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 13 และ 
17 ตุลาคม 2561 โดยให้ไปรายงานต่อ ผอ.กอร.ถปภ. ก่อน
เสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

20. กองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3 1) จัดเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมทั้งประสานเจ้าของงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดล าดับขั้นตอน พิธีการ  
ตามก าหนดการ ให้เรียบร้อย   

  2) จัดสถานที่จอดรถยนต์พระท่ีนั่ง รถยนต์ในขบวน และรถยนต์ 
ตามขบวนเสด็จ ให้เรียบร้อย 

  3) ประสานจัดเตรียมสูจิบัตรการแข่งขันการประกวดสุนัขฯ ส าหรับ
ถวาย พร้อมผูกโบว์ให้เรียบร้อยสวยงาม  

  4) จัดพิธีกรประชาสัมพันธ์งานก่อนการเสด็จ 
  5) จัดท าบัตรแสดงตนส าหรับคณะกรรมการจัดงาน,เจ้าหน้าที่  

ให้เรียบร้อย (โดยการประสานเจ้าภาพ) 
  6) ประสานจัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัด

เจ้าหน้าที่ควบคุม โดยให้พร้อมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
7) จัดเตรียมสถานที่ตั้ง... 

 

 



- 10 - 

ที ่ หน่วยงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  7) จัดเตรียมสถานที่ตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย  

(กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ลานเนินนุ่ม กองการสัตว์และเกษตรกรรม
ที่ 3 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  จ านวน 1 คน 
ไปประจ า ณ กอร.ถปภ. เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ไปรายงานตัว ในเวลา 13.00 น. พร้อมทั้ง 
บริการเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานประจ า กอร.ถปภ. 

  8) ประสานจัดสถานที่จอดรถไฟฟ้าส ารองที่ไปประจ าเพ่ือป้องกัน
ไฟฟ้าขัดข้องในห้วงเวลาเสด็จ  โดยให้พร้อมปฏิบัติในเวลา 
11.00 น.  เป็นต้นไป พร้อมทั้ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคทราบโดยตรงแล้ว 

  9) ประสานจัดสถานที่จอดรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน และรถกู้ภัย  
จ านวน 1 คัน ณ ลานเนินนุ่ม พร้อมทั้ง บริการอาหารและ
เครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วทราบโดยตรงแล้ว 

  10) จัดท าราวบันไดทุกที่หมายที่มีการเสด็จฯ ขึ้น – ลง รวมทั้งจัด
ท าทางลาดขึ้น – ลง ให้เรียบร้อยตามที่มีการตรวจพื้นที่ 

  11) จัดเตรียมห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ประจ า และท าความสะอาด 
ให้เรียบร้อย โดยจังหวัดได้มอบหมายให้ต ารวจหญิง  
จ านวน 2 นาย  ไปเฝ้าห้องสรง ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

  12) จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากกรม 
โยธาธิการและผังเมืองที่จะเข้าไปจัดเตรียมสถานที่ ระหว่างวันที่ 
11 - 13 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้ง จัดอาหารและน้ าดื่มบริการ
ตามแต่จะเห็นสมควร 

  13) ประสานจัดเตรียมสถานที่จอดรถส าหรับผู้ไปร่วมงานให้เรียบร้อย 
21. องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนแก้ว 
1) ประสานเตรียมการรับเสด็จ ณ ลานเนินนุ่ม กองการสัตว์ และ

เกษตรกรรมที่ 3 
  2) จัดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จ านวน 1 คน  

พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจ า ณ ลานเนินนุ่มฯ เพ่ือประสาน
กับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องที่ เข้าไปจัดเตรียมการรับเสด็จ  
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 พร้อมเวลา 12.30 น. 

  3) ดูแล และท าความสะอาดถนน ล้างถนนบริเวณเส้นทางเสด็จและ
ทางเข้าให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตัดแต่งก่ิงไม้สองข้างทาง 

  4) จัดรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน และรถกู้ภัย จ านวน 1 คัน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไปประจ า ณ ลานเนินนุ่มฯ ในวันที่ 14 
ตุลาคม 2561 พร้อมเวลา 12.30 น. 

  5) จัดเต็นท์ส าหรับรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์พระที่นั่งส ารอง 
6) ปรับพื้นที่ส าหรับใช้เป็น... 
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  6) ปรับพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นลานจอดรถยนต์ส าหรับประชาชนที่มา

เฝ้าฯ รับเสด็จ และผู้มาร่วมงาน 
  7) ติดตั้งเต็นท์ จ านวน 3 หลัง พร้อมผ้าระบายสีขาว ส าหรับจอด

รถยนต์พระที่นั่ง 
22. อ าเภอสะเมิง 1) ประสานจัดเตรียมการรับเสด็จกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง   

ณ รร.บ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง 
  2) อ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ที่ เดิ นทาง 

ไปรับเสด็จ 
  3) จัดเตรียมรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่ไปประจ าบริเวณพ้ืนที่เสด็จ  

กรณีเสด็จฯ เวลาเย็นและค่ า 
  4) เชิญหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ  ข้าราชการ ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 
  5) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ปรับพ้ืนที่ถนนที่เป็น

เส้นทางเสด็จ ท าความสะอาด ตัดกิ่งไม้ หญ้า มูลสัตว์ ตามสอง
ข้างทางให้เรียบร้อย 

  6) จัดปลัดอ าเภอ จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 1 คน ประจ า ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยก รร.บ้านแม่โต๋  
ที่หมายละ  1 คน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 พร้อมก่อนเสด็จฯ 
3 ชั่วโมง เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  7) การรับเสด็จ ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  
แขนยาว สวมหมวก   

  8) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้า
ส ารองไปประจ า ณ รร.บ้านแม่โต๋ เพ่ือป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง 

  9) ประสานกับหน่วยงานทหารและต ารวจในพ้ืนที่ ในการถวาย
ความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จและบริเวณพ้ืนที่เสด็จในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

  10) ประสานจัดเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่และการ
ดูแลประชาชนที่ไปถวายฎีกาหรือถวายสิ่งของให้เรียบร้อย   

  11) จัดเต็นท์ส าหรับรถยนต์พระท่ีนั่งและรถยนต์พระท่ีนั่งส ารอง 
  12) ประสานจัดเตรียมสถานที่จอดรถส าหรับผู้ไปร่วมงานให้เรียบร้อย 
  13) จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยตามที่ได้มีการส ารวจพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 

6 ตุลาคม 2561 
  14) จัดอาหารกล่องพร้อมน้ าดื่มบริการแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

และประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จให้เพียงพอ 
15) จัดเตรียมเต็นท์จ านวน 15 หลัง... 
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  15) จัดเตรียมเต็นท์จ านวน 15 หลัง เพ่ือใช้ส าหรับประชาชนที่มา 

เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยขอให้รวบรวมเพ่ือส่งมอบ ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้วในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
โดยอ าเภอกัลยาณิวัฒนาจะจัดรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ขนย้าย 
และน าส่งกลับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 

23. อ าเภอแม่อาย 1) ประสานเตรียมการรับเสด็จทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับ
ส านักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2) ประสาน มทบ.33 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จัดเตรียมสนาม ฮ. ชั่วคราว ณ บ้านเมืองงามเหนือ  

  3) จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ตามแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดเตรียมเส้นทางเสด็จจากเขตติดต่อจังหวัดเชียงรายจนถึง 
ที่หมาย บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ให้เรียบร้อย 

  5) ประสานกับส านักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ บ้านห้วยสาน ในการ
จัดเตรียมสถานที่ส าหรับประทับพักพระอิริยาบถ สถานที่จอด
รถยนต์ที่นั่ง สถานที่ส าหรับบริเวณลานท าบล็อกอิฐปูทางใน
แปลงสาธิต 75 ไร่ 

  6) ประสานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ห้วยเมืองงาม 
ในการเตรียมการรับเสด็จ การบรรยายสรุป สถานที่จอดรถยนต์ 
ที่นั่ง และสถานที่เสวยพระกระยาหารกลางวัน 

  7) จัดเตรียมสถานที่ตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.)  ส่วนแยก ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชด าริ ห้วยเมืองงาม พร้อมบริการอาหาร/อาหารว่าง/
เครื่องดื่ม พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ประจ า เพ่ือประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้พร้อมก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง   

  8) ประสานตลาดชุมชนบ้านสุขฤทัย ในการเตรียมการรับเสด็จ 
การจัดเตรียมสถานที่ทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการประชาคมตั้ง
กฎระเบียบหมู่บ้านในพ้ืนที่ โครงการร้อยใจรักษ์ 

  9) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จัดรถดับเพลิง  
รถกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ไปประจ า ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว 
บ้านเมืองงามเหนือ, ศูนย์ประสานงานการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 
พ้ืนที่บ้านห้วยส้าน ไปยังบ้านยะผ่า และตลาดบ้านสุขฤทัย  
โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ 2 ชั่วโมง 

10) จัดอาหารกล่อง ... 
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  10) จัดอาหารกล่องพร้อมน้ าดื่มบริการแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

และประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จให้เพียงพอ 
  11) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ท าสะอาด/ปรับปรุง

ถนนซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จ รวมทั้ง ตัด/ตกแต่ง/กิ่งไม้สองข้างทาง 
ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน
สองข้างทาง ขอให้จัดเก็บสิ่งของและตกแต่งบริเวณหน้าบ้านของ
ตนเอง โดยด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2561 

24. ส านักงานภูมิภาคเขตภาคเหนือ
ตอนบน  จังหวัดเชียงใหม่  บริษัท  
ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน) 

- ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
บริเวณพ้ืนที่เสด็จ ณ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย พร้อมทั้ง เพ่ิม
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ดังกล่าว ในวันที่ 
18 ตุลาคม 2561 

25. ส านักงานชลประทานที่ 1  - ขอสนับสนุนแอร์เคลื่อนที่ จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับใช้ประจ า
ห้องสรง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 โดยประสานกับ พันโท  
อภิลักษณ์ จุมปา หมายเลขโทรศัพท์ 08 1783 3447 และ 
ร้อยเอก พงศพัศ ศรียาบ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9635 0141 

26. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ - จัดรถไฟฟ้าส่องสว่างและบอลลูนไลท์ไปประจ า ณ สิบแสน  
รีสอร์ท  แอนด์  สปา  แม่แตง ในระหว่างวันที่ 13 – 17 
ตุลาคม 2561 และไปประจ า ณ ลานเนินนุ่ม กองการสัตว์ และ
เกษตรกรรมที่ 3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 

  
 ในการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสาน  
อย่างใกล้ชิด (นางสาววิราชินี ค าชมภู ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ โทรศัพท์ 08 9203 4149 หรือ  
นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  โทรศัพท์ 08 1020 6266) ทั้งนี้ หากมีปัญหา 
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ  เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไป   
  
  
 


