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กำหนดการ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เสด็จไปทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ และทอดพระเนตรการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ทรงเปิดฝายพัชรธรรม ทอดพระเนตรการจัดการน้ำของวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 

ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และทรงเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูน  
ประทับแรม ณ กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
(เป็นการส่วนพระองค์) 

************************ 
วันเสาร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
    กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 
  เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสรุสิงหนาท อำเภอเมืองระยอง  
  ไปยังกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

  (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๒๕ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
กองการบินทหารเรือ 
เวลา ๐๙.๒๕ น.  - เสด็จถึงกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ประทับเครื่องบินที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จออกจากกองการบิน 

ทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม่ 

     (ระยะทาง ๓๘๒ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. - เสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 

- นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายเดชวิมล สุมาวงศ์    อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ 
พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่ ๓ 
พลตำรวจโท ประจวบ  วงศ์สุข  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ 
นาวาอากาศเอกนรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
พร้อมข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 

 
/ เวลา ๑๐.๓๕ น. 
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- ๒ - 

 
เวลา ๑๐.๓๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 
    ไปยังศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ ๑  

ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
     (ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๓๕ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่หมาย ๑ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ ๑ 
เวลา ๑๑.๑๐ น. - เสด็จถึงศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

ด้านป่าไม้ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 

- นายวิรุฬ  พรรณเทวี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายยงยศ  วรสุภาพ   รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕  
พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์  ผูบั้ญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
พลตำรวจตรีกฤตธาพล ยี่สาคร  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๕
คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพ่ือตรวจวัด 
ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพ้ืนที่ปา่ต้นน้ำ 
พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ 

   - เสด็จเข้าห้องประชุมอาคารสำนักงานศูนย์สาธิตการพัฒนา 
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฯ 

   - ประทับพระเก้าอี้ 
   - ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 

มูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กราบทูลรายงาน 
วัตถุประสงค์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเบิกนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
เข้าเฝ้าถวายโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ (พื้นที่ภาคเหนือ) 
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย 
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ  

- นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าถวายโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ 
(พื้นที่ภาคเหนือ) 

   - เสด็จออกจากห้องประชุมอาคารสำนักงานศูนย์สาธิตการพัฒนา 
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฯ ไปยังบริเวณพิธีเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ 

   - ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ 
     (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
   - ทอดพระเนตรเครื่องวัดน้ำฝนแบบเดิม (แบบถ้วยตวง) และสถานีโทรมาตร 
    อัตโนมัติ ฯ 

/ ทอดพระเนตรนิทรรศ... 
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   - ทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ 
   - ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
    สภากาชาดไทย  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการติดตั้ง 

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ และคณะทำงานในพื้นที่   
บริเวณด้านหน้าสถานีโทรมาตรอตัโนมัติ ฯ  (จำนวน ๓ ชุด) 

   - ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน 
โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ฯ ในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
และในระยะแรกสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ  

   - ทรงรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานบรรเทาภัยพิบัติเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ 
    ชุมชนเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) โดยเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง  
    อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่    
   - ทรงปล่อยปลาท้องถิ่น ๗ ชนิด ๙๙ ตัว 
   - ทรงปลูกต้นรวงผ้ึง จำนวน ๑  ต้น 
เวลา ๑๑.๕๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์ 

การใช้หญ้าแฝก ฯ ไปยังอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  
(จังหวัดเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

     (ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่หมาย ๒ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เวลา ๑๒.๓๐ น. - เสด็จถึงอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภ์าคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 

- นายรัฐพล  นราดิศร   รองผู้วา่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายภิญโญ   โมกขมรรคกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
พันเอกอโณทัย  ชัยมงคล  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
พลตำรวจตรีพิเชษฐ  จิระนันตระสิน ผู้บงัคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ 

- เสด็จไปยังห้องประทับรับรอง 
   - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
   - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังห้องเสวยพระกระยาหารกลางวัน 

- เสวยพระกระยาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๓๐ น. - เสด็จออกจากห้องเสวยพระกระยาหารกลางวัน ไปยังหอประชุม 
   - ฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๓ ชุด) 

- ทรงพระดำเนินออกจากหอประชุม ไปยังห้องจัดแสดงนิทรรศการ 
 

/ -ทรงลงพระนามาภไิธย… 
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   - ทรงลงพระนาม บนพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   
   - ทอดพระเนตรนิทรรศการ การเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัย การบรรเทาทุกข์ 

และการฟืน้ฟหูลังเกิดอุทกภัย ของเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ)  
ยามยาก สภากาชาดไทย 

   - ทอดพระเนตรนวัตกรรมด้านการเฝ้าระวงัป้องกันอุทกภัย  
การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูทางด้านอาชีพ การทำบัญชีครัวเรือน  
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

   - ทอดพระเนตรนิทรรศการ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังฝายพัชรธรรม 
ในโครงการพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ตามแนวพระดำริ  
ตำบลต้นธง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๓๕ นาที) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่หมาย ๓ ฝายพัชรธรรม ในโครงการพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ตามแนวพระดำริ 
เวลา ๑๔.๓๕ น. - เสด็จถึงฝายพัชรธรรม 
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

- นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจงัหวัดลำพูน 
นายอรรถวุฒิ  สุวรรณมงคล  ผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน 
พันเอก บุญญฤทธิ ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
พลตำรวจตรี นฤชิต  เนียวกุล  ผูบั้งคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 
ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ 

   - เสด็จเข้าพลับพลาพิธี 
   - ประทับพระเก้าอี้ 

   - นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กราบทูลรายงานในส่วน 
งานการสร้างฝายพัชรธรรม ฯ และขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญ 
ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโครงการจัดสร้างฝายพัชรธรรม ฯ 

-  พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้อำนวยการกองการเกษตรและสหกรณ์  
สำนักงานพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กราบทูลรายงานรายละเอียด 
แผนงานการจัดสร้างฝายพัชรธรรม ฯ  

   - เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณที่กดปุ่มเปิดแพรคลุม 
ป้ายโครงการจัดสร้างฝายพัชรธรรม ฯ 

- ทรงกดปุ่มเปดิแพรคลุมปา้ยโครงการจัดสร้างฝายพัชรธรรม ฯ 
 (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

         / ทอดพระเนตร… 



สถานะ ๑๘ ก.ค.๖๓ / ๒๑.๕๙ น. 

 
- ๕ - 

- ทอดพระเนตรฝายพัชรธรรม ฯ 
- ทรงปล่อยปลา 
- ทรงเยี่ยมราษฎร 

เวลา ๑๕.๒๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากฝายพชัรธรรม ฯ ไปยัง 
วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตำบลต้นธง  
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
(ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๕ นาที) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่หมาย ๔ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
เวลา ๑๕.๒๕ น. - เสด็จถึงวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

- นายสำเริง ไชยเสน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
นายรณชัย  ชูสุวรรณประทีป  ผู้พพิากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ 

ครอบครัวจังหวัดลำพูน 
พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร  รองแม่ทัพภาคที่ ๓ 
พลตำรวจตรีนฤชิต  เนียวกุล  ผูบั้งคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 
และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 

- เสด็จถึงธรรมศาลา 
   - เสด็จเข้าธรรมศาลา  
   - ทรงวางพวงมาลัย   
   - ทรงจุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 
   - ทรงกราบ 
   - ประทับราบ 
   - ทรงศีล 
     (พระอาจารย์อารยวังโส ถวายศลี จบ) 
   - ทรงประเคนเคร่ืองไทยทาน 

  - ทรงหลั่งทักษิโณทก  
     (พระอาจารย์อารยวังโส ถวายอนุโมทนา) 
   - ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระอาจารย์อารยวังโส ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการ 

พัชรธรรม ตามแนวพระดำริ และคณะทำงานเครือข่ายพัชรธรรม 
- ทรงพระดำเนินออกจากธรรมศาลา ไปยังศาลาอเนกประสงค์ 

   - เสด็จเข้าศาลาอเนกประสงค์ 
   - ประทับพระเก้าอี้ 

- พลโท สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้แทนผู้กำกับดูแลโครงการพัชรธรรม ฯ  
กราบทูลรายงานการดำเนินงานของโครงการพัชรธรรม ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำตามแนวพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

/ นายพงศ์รัตน์ … 



สถานะ ๑๘ ก.ค.๖๓ / ๒๑.๕๙ น. 

 
- ๖ - 

       
- นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กราบทูลรายงานการ 

บริหารจัดการน้ำและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำจังหวัดลำพูน 

   - ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  กราบทูลรายงานวัตถุประสงค ์
และขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเบิกผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน  
เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ชุมชนพัชรธรรมจังหวัดลำพูน เข้ารับพระราชทานวิทยุสื่อสาร 

- พลตรี ดำรงค์  คงเดช ผูอ้ำนวยการสำนกังานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการ 
ทหารพัฒนา กราบทูลรายงานเร่ืองน้ำประปาเพ่ือชุมชนพัชรธรรม และน้ำดื่ม 
พัชรธรรม เพื่อสุขภาพของประชาชน ตามพระดำริ ทูลเชิญทอดพระเนตร 
การจัดแสดงนิทรรศการ และขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญทรงกดปุ่ม 
เปิดแพรคลุมปา้ยโครงการน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาเพ่ือชุมชนพัชรธรรม 

- ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ชุมชนพัชรธรรม 
จังหวัดลำพูน เข้ารับพระราชทานวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ชุด 

   - เสด็จออกจากศาลาอเนกประสงค์ ไปยังบริเวณจัดแสดงนิทรรศการ 
   - ทอดพระเนตรนิทรรศการ การบริหารจัดการน้ำชุมชนพัชรธรรม  

และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ โครงการอาหารกลางวัน 
พัชรธรรมโรงเรียนบ้านหางดงสารภี 

   - เสด็จไปยงัจุดบริการน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาเพื่อชุมชนพัชรธรรม 
   - เสด็จถึงจุดบริการน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาเพื่อชุมชนพัชรธรรม 

- ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโครงการน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาเพื่อชุมชนพัชรธรรม 
  (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

   - ทอดพระเนตรระบบให้บรกิารน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาเพื่อชุมชนพัชรธรรม  
เวลา ๑๗.๔๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ)  

ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ไปยังวัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชยีงใหม่ 

(ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัดสันติธรรม 
เวลา ๑๘.๒๐ น. - เสด็จถึงวัดสันติธรรม 
   - เสด็จเข้าโถงภายในพระธาตุสันติเจดีย์ 
   - ทรงวางพวงมาลัย 
   - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  
   - ทรงกราบ 
   - ประทับพระเก้าอี้ 
   - ทรงศีล 

(ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ) 
/ - ทรงกล่าวคำถวาย… 

 



สถานะ ๑๘ ก.ค.๖๓ / ๒๑.๕๙ น. 

 
 

- ๗ - 
 
   - ทรงกล่าวคำถวายผ้าห่มพระธาตุ 
   - ทรงห่มผ้าพระธาตุสันติเจดีย์  
     (พระสงฆเ์จริญชัยมงคลคาถา) 
   - วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้ารับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุ เพื่อนำไปห่ม 

พระธาตุสันติเจดีย์ด้านบน    
- ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระธาตุสันติเจดีย์ 

   - ทรงคม 
   - เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 
   - ประทับพระเก้าอี้ ที่เดิม 
   - ทรงหลั่งทักษิโณทก 
     (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา) 
   - เสด็จไปทรงกราบลาที่หน้าเคร่ืองนมัสการ 
   - เสด็จออกจากโถงภายในพระธาตุสันติเจดีย์ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 
เวลา ๑๘.๓๕ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากวัดสันติธรรม  ไปยังกรีนเลค รีสอร์ท 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
(ระยะทาง ๖ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๕ นาที) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรีนเลค รีสอร์ท 
เวลา ๑๘.๔๐ น. - เสด็จถึงกรีนเลค รสีอรท์ 
 - พ.อ.กฤษณพงค์ พรหมการตัน์   ผู้บริหารโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท  
  และเจ้าหน้าทีโ่รงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เฝา้รับเสด็จ 

- ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
   - เสวยพระกระยาหารค่ำ ณ กรีนเลค รีสอร์ท 
 - ประทับแรม ณ กรีนเลค รีสอร์ท (๑ คืน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
กรีนเลค รีสอร์ท 
เวลา ๑๓.๑๕ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
    กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 
    เสด็จออกจากกรีนเลค รีสอร์ท ไปยงัเรือนจำจังหวดัลำพูน ตำบลริมปิง  

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน                        
     (ระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๔๕ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรือนจำจังหวัดลำพูน 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - เสด็จถึงเรือนจำจังหวัดลำพนู                              
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
   - นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
    นายอรรถวุฒิ  สุวรรณมงคล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวดัลำพูน 

พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่ ๓ 
 

/ พลตำรวจตร ีนฤชิต ... 
 



สถานะ ๑๘ ก.ค.๖๓ / ๒๑.๕๙ น. 

- ๘ - 

    พลตำรวจตรี นฤชิต  เนียวกุล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 
    นายสมศักดิ์  เทพสุทิน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
    นายวศิิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ   ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
    พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์   อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
    นายธวัช  ตันยุวรรธนะ   ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน 
    พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ 
 -  เสด็จไปยังอาคารสถานพยาบาล 
   - เสด็จถึงอาคารสถานพยาบาล 
   - ทอดพระเนตรนิทรรศการของเรือนจำจังหวัด และโรงพยาบาลลำพูน  
   - ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดในสมอง 
   - พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายชราและผู้ต้องขังชายป่วย  
    (จำนวน ๑๕ ราย) 
   - เสด็จออกจากสถานพยาบาลไปยัง“มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข”  
   - เสด็จถึง “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข”  
   - ทอดพระเนตรภายใน “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข”    
   - เสด็จออกจาก“มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” ไปยังแดนหญิง 
   - เสด็จเข้าศาลาโครงการพัชรธรรม 
   - ทรงวางพวงมาลัย 

- ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- ทรงกราบ 

   - ประทับราบ 
   - ทรงศีล 
     (พระอาจารย์อารยวังโส ถวายศีล จบ) 
   - ทรงประเคนเคร่ืองไทยทาน 
   - ทรงประเคนน้ำปานะ 

  - ทรงหลั่งทักษิโณทก  
     (พระอาจารย์อารยวังโส ถวายอนุโมทนา)  
   - เสด็จออกจากศาลาโครงการพัชรธรรม ไปยัง “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข”  
    ภายในแดนหญิง 
   - เสด็จถึง “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข”  
   - ทอดพระเนตรภายใน “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” และทอดพระเนตรการ 
    เรียนคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องขังหญิง  
   - เสด็จไปยังห้องแม่และเด็ก 
   - ทอดพระเนตรห้องแม่และเด็ก 
   - พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง  
    (จำนวน ๒ ราย) 
    - เสด็จออกจากห้องแม่และเด็กไปยังห้องพยาบาลภายในแดนหญิง 
   - เสด็จถึงห้องพยาบาลภายในแดนหญิง  
   - ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.หญงิ ในการช่วยเหลืองานห้องพยาบาล 

/ พระราชทานถุง... 
 
 
 



สถานะ ๑๘ ก.ค.๖๓ / ๒๑.๕๙ น. 

- ๙ -  

    
   - พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย และผู้ต้องขังหญิงชรา    
    (จำนวน ๑๑ ราย) 
   - เสด็จออกจากห้องพยาบาลภายไปยังบริเวณการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง 
   - ทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงและผลงานต้นแบบของผู้ต้องขังใน 
    โครงการกำลังใจฯ 
   - เสด็จออกจากแดนหญิงไปยังห้องประทับรับรอง 
   - เสด็จถึงห้องประทับรับรอง 
   - ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระอัธยาศัย 
   - เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังบริเวณการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังชาย 
   - ทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังชาย 
   - เสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์ 
   - เสด็จเข้าสูอ่าคารอเนกประสงค์ 
   - ประทับพระเก้าอี้ 
   - นายเถลิงศักดิ์ ตระกูลหวังวีระ ผู้อำนวยการอาวุโสและผูบ้ริหารฝ่ายนิติกรรม 
    และจดทะเบียนสทิธิ ธนาคารกรุงศรอียุทธยา ทูลถวายเงนิเพ่ือทรงใชส้อยตามพระอัธยาศยั 
   - ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขัง (จำนวน ๒ ชุด/ใช้เวลา ๑๕ นาที) 
    ชุดที่ ๑ ฟ้อนรำหริภุญไชย 
    ชุดที่ ๒ ดนตรีไทยประยุกค์ 
   - เสด็จออกจากอาคารเอนกประสงค์ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง  
   - ประทบัรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จอออกจากเรือนจำจังหวดัลำพูน ไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย 
    ด้านนอกข้างเรือนจำจังหวัดลำพูน 
   - เสด็จถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย 
   - ทอดพระเนตรการบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสีย 
   - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จอออกจากบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ไปยัง 
    ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
     (ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร/ใช้เวลา  ๓๕ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 
   - เสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ 

-  ประทบัเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑  
 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ ไปยังกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง 
      (ระยะทาง ๓๘๒ NM./ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ กองการบินทหารเรือ 
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- ๑๐ - 

 
กองการบินทหารเรือ 

- เสด็จถึงกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากกองการบินทหารเรือ อำเภอบ้านฉาง  

  จังหวัดระยอง  ไปยังเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท  
  อำเภอเมืองระยอง      
    (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ ใช้เวลา ๒๕ นาที)   

- เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายมหาสุรสิงหนาท 
 
  การแต่งกาย   - ราชองครักษ์   เคร่ืองแบบชุดคอแบะ/คอพับแขนยาว 
    - ข้าราชบริพารในพระองค์ เคร่ืองแบบชดุปกติชุดกากีคอพับแขนยาว 
    - ข้าราชการในพื้นที่  เคร่ืองแบบปกติกากีคอพับแขนยาว 
           
 
 
       สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔  
                                                            กรกฎาคม ๒๕๖๓  



 
 

 
ค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่    3072       /2563 
เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่รับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวด ี 

กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ  
**************** 

 ด้วยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร  
มหำวัชรรำชธิดำ จะเสด็จไปทรงเปิดสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติ และทอดพระเนตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิอำสำเพ่ือนพ่ึง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย  ทรงเปิดฝำยพัชรธรรม ทอดพระเนตร
กำรจัดกำรน้ ำของวัดป่ำพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระรำชูปถัมภ์ฯ  ในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน และ ทรงเยี่ยม
เรือนจ ำจังหวัดล ำพูน ประทับแรม ณ กรีนเลค รีสอร์ท อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - 
๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓ (เป็นกำรส่วนพระองค์)  

  เ พ่ือให้กำรจัด เตรี ยมกำรรับ เสด็ จ เป็น ไปด้ วยควำมเรี ยบร้อยและสมพระเกียรติ   
จึงขอมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้หน่วยงำนทรำบและถือปฏิบัติ  รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่    20   กรกฎำคม  พ.ศ.  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่   3072   /2563 
เรื่อง  กำรเตรียมกำรรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี   

กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 
ลงวันที่  20  กรกฎำคม  พ.ศ.2563 

********** 
 

ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. มณฑลทหำรบกท่ี  33 1) ประสำนด ำเนินกำรถวำยควำมปลอดภัยร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

โดยให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. 2560 
  2) ประสำนจัดท ำแผนกำรถวำยควำมปลอดภัยและส่งให้ส ำนักงำน 

ฝ่ำยเสนำธิกำรในพระองค์ 904 ทรำบ 
  3) จัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก   

ทุกที่หมำย โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จังหวัด 
ได้แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนไปประจ ำแต่ละที่หมำยก่อนกำร
เสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือประสำนงำนและประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติ
ก่อนกำรเสด็จ 

  4) จัดให้มีกำรซักซ้อมแผนถวำยควำมปลอดภัยโดยเฉพำะแผนด้ำน
กำรแพทย์/อัคคีภัย/เคลื่อนย้ำยฉุกเฉิน/กำรป้องกันไฟฟ้ำดับ 

  5) จัดวงดุริงยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์
กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม  
ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ 09.00 น. 

2. ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดรถต ำรวจทำงหลวงและต ำรวจจรำจรน ำขบวนเสด็จทุกที่หมำย   
และจดัเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทำงร่วมทำงแยก เพ่ือถวำยควำมปลอดภัย 
ตำมเส้นทำงเสด็จ 

  2) ประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกท่ี 33, ต ำรวจภูธรภำค 5, กองบิน 41,  
ต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3, ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33,  
ต ำรวจทำงหลวง, ต ำรวจสันตบิำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ในกำรจัดท ำแผนถวำยควำมปลอดภัย  

  3) ประสำนกำรจัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย(กอร.ถปภ.) 
ส่วนแยกทุกที่หมำย 

  4) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเฝ้ำรถยนต์พระที่นั่งทุกท่ีหมำย 
  5) ประสำนจัดระเบียบของประชำชน กลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้ำรับเสด็จทุก

ที่หมำย ให้เรียบร้อย   
  6) จัดสถำนที่จอดรถยนต์ขบวนเสด็จทุกที่หมำยและอ่ืน ๆ ตำมแต่จะ

พิจำรณำเห็นสมควร 
  7) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหญิงประจ ำห้องสรงทุกท่ีหมำย 
  8) จัดต ำรวจจรำจรไปอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถยนต์พระที่นั่ง 

ทุกที่หมำย 
 

9) จัดซ้อมขบวนเสด็จ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  9) 

 
 
10) 

จัดซ้อมขบวนเสด็จ ในวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.   
ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 และขอให้จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจร
ประจ ำเส้นทำง ในกำรซักซ้อมขบวนเสด็จด้วย 
จัดซ้อมขบวนเสด็จในเส้นทำงตำมแผนทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
ให้เรียบร้อย 

3. ต ำรวจตระเวนชำยแดน 
ภำค 3 และต ำรวจตระเวน
ชำยแดนที่  33 

1) ตรวจวัตถุระเบิดพ้ืนที่เสด็จทุกที่หมำย 
2) ประสำนจัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจไปประจ ำ ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยกทุกที่หมำย 
3) จัดเตรียมควำมพร้อมตลอดเวลำ กรณีส ำนักงำนฝ่ำยเสนำธิกำร 

ในพระองค์ 904 ขอรับกำรสนับสนุนตรวจวัตถุระเบิด ณ ศูนย์สำธิตกำร
พัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ,
อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่,วัดสันติธรรม,กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ และ 
ทุกที่หมำย โดยประสำนงำนกับเจ้ำของพ้ืนที่และต ำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. สถำนีต ำรวจทำงหลวง  4  
กองก ำกับกำร  5 

1) จัดรถยนต์ต ำรวจทำงหลวงน ำรถยนต์ในขบวนเสด็จทุกท่ีหมำย 
โดยให้พร้อมในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 เวลำ 07.00 น. 
ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 และจะซักซ้อมขบวนรถยนต์ 
พระท่ีนั่ง ในวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09.00 น.  
ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41  

  2) จัดรถต ำรวจทำงหลวงน ำคณะส่วนล่วงหน้ำ ไปยังทุกที่หมำยที่มีร้องขอ 
ในระหว่ำงวันที่ 25 – 26 กรกฎำคม 2563  

  3) จัดท ำเส้นทำงหลัก/เส้นทำงส ำรอง ทุกที่หมำยที่มีกำรเสด็จ 
5. กลุ่มงำนจรำจร ต ำรวจภูธร

จังหวัดเชียงใหม่ 
1) จัดรถต ำรวจจรำจรน ำรถยนต์พระท่ีนั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ   

โดยขอให้พร้อมกันในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ  
07.00 น. ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 

 2) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจรประจ ำเส้นทำงเสด็จ ทำงร่วม ทำงแยก ในกำร
รักษำควำมปลอดภัย ในระหว่ำงวันที่ 25 – 26 กรกฎำคม 2563 และ
ร่วมซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมำยในวันที่ 23 กรกฎำคม 
2563 พร้อมเวลำ 09.00 น. ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41   
โดยประสำนงำนกับต ำรวจทำงหลวงและส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่  
(นำยศรัณย์ สวัสดิพงษ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 08-1882-4452) 

 

 
6. กองก ำกับกำร 3 ... 
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6. กองก ำกับกำร  3  

กองบังคับกำรต ำรวจ 
สันติบำล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกท่ีหมำยและหำข่ำวควำมเคลื่อนไหว 
กลุม่พลังมวลชนโดยรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่และ 
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
แต่ละที่หมำย โดยมณฑลทหำรบกที่ 33 จะประชุมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  
กอร.ถปภ. ก่อนกำรเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติต่อไป 

  3) ตรวจสอบกำรถวำยฎีกำของประชำชนที่เฝ้ำ รับเสด็จ ทุกที่หมำย 
  4) จัดเจ้ำหน้ำที่ตรวจกล้องถ่ำยภำพของสื่อมวลชนและส่วนรำชกำร 

ทุกประเภท และตรวจสิ่งของที่ทูลเกล้ำฯ ถวำยทุกชิ้นให้เรียบร้อย 
ส ำหรับดอกไม้ให้งดดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน (ดอกลิ่ลลี่ ดอกคำร์เนชั่น ฯลฯ)  

  5) จัดลงทะเบียนและตรวจสิ่งของก่อนถวำยทุกครั้ง 
  6) ประชำสัมพันธ์งดกำรถ่ำยรูปโดยใช้โทรศัพท์มือถือทุกชนิด 
7. กองบิน 41 1) ขอเชิญผู้บังคับกำรกองบิน 41 และคู่สมรส พร้อมข้ำรำชกำรทหำร

กองบิน 41 ร่วมเฝ้ำรับ - ส่งเสด็จ โดยขอให้พร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำน
เชียงใหม่ 

  2) จัดเตรียมห้องรับรองท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 เพ่ือเตรียมเป็น
สถำนที่นั่งพักรอของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้ำ รับ - ส่งเสด็จ พร้อม
จัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ ำดื่มบริกำร ในวันที่ 25 และ 26 กรกฎำคม 
2563 ตำมแต่จะเห็นสมควร 

  3) จัดท ำควำมสะอำด ตกแต่ง อำคำรท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41   
ให้เรียบร้อยสวยงำม 

  4) อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่เทศบำลนครเชียงใหม่ และเจ้ำหน้ำที่
โรงแรมดิเอ็มเพรส ที่เข้ำไปตกแต่งสถำนที่ เช่น กำรระบำยผ้ำ   
กำรตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับ กำรติดตั้งธงชำติ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

  5) จัดเจ้ำหน้ำที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนเสด็จ ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 
พร้อมเวลำ 07.00 น. ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 

  6) จัดกำรถวำยควำมปลอดภัยบริเวณท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน  41 
  7) จัดรถกระบะ จ ำนวน 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ จ ำนวน 1 คัน  

(พร้อมก ำลังพล จ ำนวน 10 คน) เพื่อขนย้ำยพระสัมภำระ โดยให้พร้อม
ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ 07.00 น.  ณ ท่ำอำกำศ
ยำนทหำรกองบิน 41 ในส่วนวันเสด็จกลับให้ประสำนงำนกับกองงำน 
ในพระองค์ฯ ในรำยละเอียดต่อไป 

 
8) จัดเตรียมเครื่องสแกน... 
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  8) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเพ่ือตรวจ

อุณหภูมิข้ำรำชกำรที่ไปเฝ้ำรับ – ส่งเสด็จ ในวันที่ 25 และ 26 
กรกฎำคม 2563 

8. คณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยำบำล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน ถังออกซิเจน โลหิต 
เซรุ่ม และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันเสด็จถึง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนเสด็จกลับ ณ โรงพยำบำลมหำรำชนคร
เชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 กรกฎำคม 2563 

  2) ประสำนงำนกับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรจัดซ้อม
แผนทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน ให้เรียบร้อย  

9. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยำบำล จ ำนวน 1 คัน พร้อมแพทย์และพยำบำล และ
อุปกรณ์กำรแพทย์ ติดตำมขบวนเสด็จทุกท่ีหมำย โดยให้พร้อม 
ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 เวลำ 07.00 น. ณ ท่ำอำกำศยำนทหำร
กองบิน 41 อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

  2) ประสำนงำนกับโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ และโรงพยำบำล 
นครพิงค ์ในกำรเตรียมแพทย์ พยำบำล ห้องฉุกเฉิน โลหิต  เซรุ่ม และ
อุปกรณ์กำรแพทย์ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 
กรกฎำคม 2563 

  3) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเพ่ือตรวจ
อุณหภูมิข้ำรำชกำรที่ไปเฝ้ำรับ – ส่งเสด็จ ในวันที่ 25 กรกฎำคม 
2563 ดังนี้  

   - กรีนเลค รีอสร์ท เชียงใหม่ 
   - ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 

จังหวัดเชียงใหม่ 
   - อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
   - วัดสันติธรรม ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
        โดยประสำนกับเจ้ำของสถำนที่ในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์และสติ๊กเกอร์ 
  4) 

 
จัดส่งตำรำงเจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ 1 – 3  ให้ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
ภำยในวันที่ 23 กรกฎำคม 2563 

10. ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมกำรถวำยกำรรับเสด็จ พร้อมทั้ง อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำน 
ต่ำง ๆ ให้พร้อม 

  2) เตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำเสด็จ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) จัดเตรียมกำรรักษำควำมปลอดภัยบริเวณห้องรับรองพิเศษและในพ้ืนที่
ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 

  4) อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะเจ้ำหน้ำที่ส ำนักพระรำชวังและผู้ตำมเสด็จ
ตำมควำมเหมำะสม 

11. สถำนีเชียงใหม่ บริษัท  กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ... 
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11. สถำนีเชียงใหม่ บริษัท   

กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 
1) จัดเตรียมกำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกคณะผู้ตำมเสด็จในพ้ืนที่ 

ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 
  2) จัดพนักงำนบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องบินพระที่นั่ง 
  3) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้ตำมเสด็จ กรณีเสด็จ

เครื่องบินบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) พร้อมอ ำนวยควำมสะดวก
ตำมสมควร 

12. โรงแรมดิเอ็มเพรส - จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง (งดดอกลิลลี่และคำร์เนชั่น) รวมทั้งอุปกรณ์
ประจ ำห้องสรงในห้องรับรองท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 ในวันที่ 
25 และ 26 กรกฎำคม 2563 ทัง้นี้ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 24 
กรกฎำคม 2563 โดยประสำนงำนกองบิน 41 

13. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเขต  7  
(เชียงใหม่) 

1) ประสำนกำรติดตั้งโทรศัพท์ โทรสำร และอินเตอร์เน็ต ณ  
กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ณ  
กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม ่รวมทั้ง หมำยศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและ
รณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ,  
อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, และวัดสันติธรรม ต ำบลช้ำงเผือก  
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยประสำนงำนกับบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

  2) จัดรถสื่อสำรดำวเทียมหรืออุปกรณ์สื่อสำร ไปประจ ำ ณ กรีนเลค  
รีสอร์ท เชียงใหม่ ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก  
ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และที่หมำยอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม  

  3) ด ำเนินกำรติดตั้งให้เรียบร้อยทุกที่หมำยก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง 
14. ส่วนบริกำรลูกค้ำจังหวัด

เชียงใหม่  บริษัท  ทีโอที  
จ ำกัด  (มหำชน) 

1) จัดติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ณ ที่หมำย  ดังนี้ 
(1) ห้องประทับรับรอง โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ ำนวน 1 เลขหมำย 
พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 
กรกฎำคม 2563 และขอเปิดบริกำรทำงไกลภำยในประเทศในวันที่ 
25 กรกฎำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. เป็นต้นไป   

    (2) กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
   ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ ำนวน 2 เลขหมำย ระหว่ำงวันที่  
   25 – 26 กรกฎำคม 2563 และขอเปิดบริกำรทำงไกล 
   ภำยในประเทศ 25 กรกฎำคม 2563 ตั้งแต่เวลำ 07.00 น.  
   เป็นต้นไป   

(4) กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ... 
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   (4) กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 

ณ อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ  
(จังหวัดเชียงใหม่) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กรกฎำคม
2563 และขอเปิดบริกำรทำงไกลภำยในประเทศ ตั้งแต่เวลำ 
09.00 น. เป็นต้นไป 

   (5) กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ณ วัดสันติธรรม ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 และขอเปิดบริกำรทำงไกล
ภำยในประเทศ ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. 

  2) ขอยกเว้นค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 1) ในกำรด ำเนินกำรติดตั้งและขอยกเว้น 
ค่ำใช้บริกำรทั้งหมด เพื่อให้กำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จเป็นไปด้วยควำม-
เรียบร้อย 

15. ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ 
ที่ 16 (เชียงใหม่) ,ศูนย์สำธิต
กำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้
หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) พิจำรณำจัดเตรียมกำรรับเสด็จ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้มีกำรประชุม
ตรวจพื้นที่เม่ือวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 

 2) จัดเตรียมแถบแพร “สถำนีโทรมำตรอัตโนมัติฯ” ให้เรียบร้อย  
โดยประสำนงำนกับกองพระรำชพิธีและกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

 3) ประสำน มทบ 33.ในกำรซักซ้อมกำรบรรเลงเพลงมหำฤกษ์  
ให้เรียบร้อย 

 4) จัดเตรียมข้อมูลและค ำกรำบบังคมทูลถวำยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรติดตั้งสถำนีโทรมำตรอัตโนมัติฯ โดยสรุป 

 5) จัดเตรียมนิทรรศกำรให้เรียบร้อย  พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำหรับ
ถวำยกำรรำยงำนและให้ข้อมูล รวมทั้ง ตอบข้อซักถำม 

 6) จัดเตรียม สถำนที่  พร้อมโต๊ะและเก้ำอ้ีให้เพียงพอ ส ำหรับใช้เป็นที่ตั้ง
กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) ให้เรียบร้อย   
โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกท่ี  33  และจัดเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถ
ประสำนงำนเรื่องกำรรับเสด็จ พร้อมเครื่องมือสื่อสำรประจ ำ  
ณ  กอร.ถปภ.  เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  พร้อมก่อน
เวลำ 08.00 น.  เพ่ือร่วมประชุมซักซ้อม แนวทำงกำรปฏิบัติจำก  
ผอ.กอร.ถปภ.  โดยให้ปฏิบัติจนเสร็จสิ้นภำรกิจ  และขอให้แจ้งรำยชื่อ
และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่สำมำรถติดต่อได้ให้ส ำนักงำนจังหวัด
เชียงใหม่ภำยในวันที่  22 กรกฎำคม 2563 

 7) ขอประสำนจัดเตรียมสถำนที่จอดรถไฟฟ้ำส ำรอง  รถกู้ภัย  รถดับเพลิง 
รถสุขำเคลื่อนที่  จ ำนวนอย่ำงละ 1  คัน โดยจังหวัดได้แจ้งหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรแล้ว 

 
8) กรณีท่ีมีสิ่งของทูลเกล้ำถวำย... 
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  8) กรณีท่ีมีสิ่งของทูลเกล้ำถวำย  ขอให้น ำไปตรวจที่  กอร.ถปภ. ทุกชิ้น 

9) จัดสถำนที่จอดรถยนต์พระท่ีนั่ง และรถยนต์ในขบวนเสด็จให้เรียบร้อย 
10) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

ในกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎำคม เป็นต้นไป 
11) จัดเตรียมต้นไม้ สถำนที่ปลูก อุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่ ในจุดที่จะทรงปลูก

ต้นไม้ให้เรียบร้อย 
12) จัดเตรียมพันธุ์ปลำ สถำนที่ปล่อยพันธุ์ปลำ และเจ้ำหน้ำที่ ในจุดที่ 

จะทรงปล่อยพันธุ์ปลำให้เรียบร้อย 
13) จัดท ำบัตรติดหน้ำอก (เครื่องหมำยบอกฝ่ำย) ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำน แขกผู้มำร่วมงำน และผู้ร่วมฉำยพระรูป (ลงทะเบียนให้
เรียบร้อย) ตำมที่กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ก ำหนด 

14) จัดเตรียมห้องประทับรับรองและห้องสรงรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภำยใน
ห้องสรงให้เรียบร้อย ติดเทปกำวสีแดงตำมข้ันบันไดและพ้ืนต่ำงระดับ 
ทุกจุด 

15) จัดสถำนที่จอดรถยนต์ของผู้มำเฝ้ำรับเสด็จให้เรียบร้อย พร้อมจัดรถรำง
บริกำรผู้ที่มำเฝ้ำรับ – ส่งเสด็จ 

16) ประสำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู้เข้ำร่วมงำนทุกคน จัดเตรียมสติกเกอร์ติดเสื้อผู้ผ่ำนกำรตรวจวัด 
ให้เรียบร้อย  รวมทั้ง จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และหน้ำกำกอนำมัย
ให้เพียงพอ 

17) จัดเตรียมร่วมกันฝน จ ำนวน 20 คัน พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
กรณีฝนตกสำมำรถน ำมำแจกจ่ำยให้บริกำรแก่ผู้ตำมเสด็จ และ
ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนแขกท่ีมำร่วมงำนได้ 

16. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1) พิจำรณำจัดเตรียมกำรรับเสด็จ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้มีกำรประชุม
ตรวจพื้นที่เม่ือวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 

 2) จัดเตรียมห้องประทับรับรองและห้องสรงรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภำยในห้อง
สรงให้เรียบร้อย ติดเทปกำวสีแดงตำมขั้นบันไดและพ้ืนต่ำงระดับทุกจุด 

 3) จัดเตรียมห้องเสวยพระกระยำหำรกลำงวัน และห้องรับประทำนอำหำร
ส ำหรับคณะผู้ตำมเสด็จให้เรียบร้อย 

 4) จัดอำคำรประกอบพระกระยำหำร และท ำอำหำร โดยประสำนงำนกับ
กองงำนในพระองค์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 5) จัดเตรียมนิทรรศกำรให้เรียบร้อย  พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำหรับ
ถวำยกำรรำยงำนและให้ข้อมูล รวมทั้ง ตอบข้อซักถำม 

 
6) จัดเตรียม สถำนที่  พร้อมโต๊ะและเก้ำอ้ีให้เพียงพอ ... 
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  6) จัดเตรียม สถำนที่  พร้อมโต๊ะและเก้ำอ้ีให้เพียงพอ ส ำหรับใช้เป็นที่ตั้ง

กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) ให้เรียบร้อย   
โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกท่ี  33  และจัดเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถ
ประสำนงำนเรื่องกำรรับเสด็จ พร้อมเครื่องมือสื่อสำรประจ ำ  
ณ  กอร.ถปภ.  เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  พร้อมก่อน
เวลำ 08.00 น.  เพ่ือร่วมประชุมซักซ้อม แนวทำงกำรปฏิบัติจำก  
ผอ.กอร.ถปภ.  โดยให้ปฏิบัติจนเสร็จสิ้นภำรกิจ  และขอให้แจ้งรำยชื่อ
และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่สำมำรถติดต่อได้ให้ส ำนักงำนจังหวัด
เชียงใหม่ภำยในวันที่  22 กรกฎำคม 2563 

7) ขอประสำนจัดเตรียมสถำนที่จอดรถไฟฟ้ำส ำรอง  รถกู้ภัย  รถดับเพลิง  
จ ำนวนอย่ำงละ 1  คัน โดยจังหวัดได้แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรแล้ว 

8) กรณีท่ีมีสิ่งของทูลเกล้ำถวำย  ขอให้น ำไปตรวจที่  กอร.ถปภ. ทุกชิ้น 
9) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

ในกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎำคม เป็นต้นไป 
10) จัดเตรียมห้องประทับรับรองและห้องสรงรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภำยใน

ห้องสรงให้เรียบร้อย ติดเทปกำวสีแดงตำมข้ันบันไดและพ้ืนต่ำงระดับ 
ทุกจุด 

11) จัดสถำนที่จอดรถยนต์ของผู้มำเฝ้ำรับ – ส่งเสด็จให้เรียบร้อย  
12) ประสำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรตรวจวัดอุณหภูมิ

ผู้เข้ำร่วมงำนทุกคน จัดเตรียมสติกเกอร์ติดเสื้อผู้ผ่ำนกำรตรวจวัด 
ให้เรียบร้อย  รวมทั้ง จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และหน้ำกำกอนำมัย
ให้เพียงพอ 

13) ประสำนงำนส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเก็บสัตว์เลี้ยงภำยใน
บริเวณเสด็จให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

14) จัดท ำบัตรติดหน้ำอก (เครื่องหมำยบอกฝ่ำย) ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน แขกผู้มำร่วมงำน และผู้ร่วมฉำยพระรูป (ลงทะเบียนให้
เรียบร้อย) ตำมที่กองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ก ำหนด 

17. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัดเชียงใหม่ และ
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมสถำนที่ ท ำควำมสะอำด บริเวณภำยในวัดให้เรียบร้อย ตัดหญ้ำ 
จัดเก็บขยะ วัสดุก่อสร้ำง สิ่งของเครื่องใช้ภำยในวัด ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

2) จัดเตรียมโถงภำยในพระธำตุสันติเจดีย์ จัดอำสนะพระสงฆ์ 10 รูป  
จัดเก้ำอ้ีผู้มำเข้ำร่วมพิธีตำมที่ได้มีกำรประชุมเตรียมกำรรับเสด็จเมื่อวันที่ 
18 กรกฎำคม 2563 (งดใช้ดอกลิลลี่ ,คำร์เนชั่น)  

 
3) จัดเตรียมผ้ำห่มพระธำตุ จ ำนวน 2 ผืน ... 
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  3) จัดเตรียมผ้ำห่มพระธำตุ จ ำนวน 2 ผืน จัดท ำขอเกี่ยวผ้ำห่มฯ  

บริเวณฐำนองค์พระธำตุ จัดพิมพ์ค ำถวำยผ้ำห่มฯ ให้เรียบร้อย 
  4) จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม จ ำนวน 10 ชุด ส ำหรับถวำยแด่พระสงฆ์ 
  5) จัดเตรียมพวงมำลัยสักกำระพระบรมสำรีริกธำตุทุกจุด ให้เรียบร้อย 

เพียงพอ (ส ำรองไว้ส ำหรับคณะผู้ตำมเสด็จด้วย) 
  6) จัดสถำนที่บริเวณภำยในพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เรียบร้อย 
  7) จัดสถำนที่จอดห้องสรงเคลื่อนที่ของกรมโยธำและผังเมือง (จุดจอด, 

กำรจ่ำยกระแสไฟ , น้ ำประปำ ท ำฉำกกั้นบังตำ) 
  8) ประสำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรตรวจวัดอุณหภูมิ

ผู้เข้ำร่วมงำนทุกคน จัดเตรียมสติกเกอร์ติดเสื้อผู้ผ่ำนกำรตรวจวัด 
ให้เรียบร้อย  รวมทั้ง จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และหน้ำกำกอนำมัย
ให้เพียงพอ 

  9) จัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดทุกที่หมำยภำยในวัดสันติธรรม โดยประสำนกำร
ปฏิบัติกับกองพระรำชพิธี 

  10) พิจำรณำจัดเตรียมกำรรับเสด็จกับวัดสันติธรรม ในส่วนที่เก่ียวข้อง  
ตำมที่ได้มีกำรประชุมตรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2563 

18. เทศบำลนครเชียงใหม่ 1) ตกแต่งระบำยผ้ำอำคำรท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 (แนวรั้วอำคำร
วิทยุกำรบินและท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน41) ให้เรียบร้อยสวยงำม 
โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 23 กรกฎำคม 2563  

2) ติดตั้งธงชำติ และธงประจ ำพระองค์ พ.ภ. ตำมเส้นทำงเสด็จตั้งแต่ ถนน
ภำยในกองบิน 41 สี่แยกนิมมำนเหมินท์ - ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ถนนสุเทพ สี่แยกต้นพะยอม สี่แยกรินค ำ ถนนห้วยแก้ว ถนนหัสดิเสวี 
ถนนคันคลองชลประทำนและทำงแยกทุกจุดบนถนนคลองชลประทำน 
จนสุดเขตรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 23 กรกฎำคม 2563    

3) จัดท ำควำมสะอำด ซ่อมแซมถนน ล้ำงถนนให้สะอำด ปรับปรุง ซ่อมแซม 
พร้อมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ในถนนที่เป็นเส้นทำงเสด็จ ให้เรียบร้อย  

4) จัดเตรียมกำรรับเสด็จ ณ วัดสันติธรรม ดังนี้  
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดสันติธรรมทั้งหมด ท ำควำมสะอำด ตัดหญ้ำ 

ตัดกิ่งไม้ จัดทิ้งขยะ วัสดุก่อสร้ำง ข้ำวของเครื่องใช้ภำยในวัด  
ให้เป็นระเบียบ ปิดผ้ำบังสำยตำในจุดที่เห็นสมควรให้สวยงำม 

 - ประสำนวัดสันตธิรรม ติดตั้งพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว พร้อมข้อควำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม รวมทั้ง ตกแต่งระบำยผ้ำ จัดเครื่อง
สักกำระให้ถูกต้องเรียบร้อย บรเิวณโครงป้ำยด้ำนหน้ำวัดทั้งสองด้ำน 

 - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในวัดให้อยู่ในสภำพดี บดอัดปรับเกรดลำน
จอดรถยนต์ภำยในบริเวณวัด ให้เรียบร้อย 

ฉีดพ่นก ำจัดยุง จัดเก็บสุนัขภำยในวัด ... 
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   - ฉีดพ่นก ำจัดยุง จัดเก็บสุนัขภำยในวัด และบ้ำนเรือนข้ำงเคียง 

ให้เรียบร้อย 
 - ติดตั้งแผ่นยำงกันลื่น บริเวณบันไดทำงขึ้น – ลง พิพิธภัณฑ์พระบรม-

สำรีริกธำตุและพระธำตุบูรพำจำรย์ ให้เรียบร้อย 
   - กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวกระเบื้องภำยในวัด ให้เช็ดถูด้วยน้ ำสะอำด 

ไม่ลงน้ ำยำขัดมัน เพ่ือป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุลื่น 
   - ปรับปรุงสวนหย่อม พืชผักสวนครัวภำยในวัดให้เรียบร้อยสวยงำม 

 - จัดรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟฟ้ำส่องสว่ำง ประจ ำ ณ กองอ ำนวยกำร
ร่วมถวำยควำมปลอดภัย ส่วนแยก วัดสันติธรรม ในวันที่ 25 
กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ 15.00 น. โดยให้หัวหน้ำชุด 
ไปรำยงำนตัวที่ กอร.ถปภ. ก่อนเวลำเสด็จ 3 ชั่วโมง 

 - ติดตั้งสปอร์ทไลท์ ซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ภำยในบริเวณพ้ืนที่เสด็จ
ให้เรียบร้อย กรณีต้องเปิดใช้งำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

  5) จัดเตรียมรถสุขำ จ ำนวน 1 คัน ไปประจ ำ  ณ ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและ
รณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  

19. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 1) จัดปลัดอ ำเภอหรือเจ้ำหน้ำทีท่ี่ประสำนงำนได้ พร้อมอุปกรณ์สื่อสำร  
ไปประจ ำ กอร.ถปภ.ส่วนแยก เพ่ือประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  
โดยให้ไปรำยงำนตัวต่อ ผอ.กอร.ถปภ. ก่อนเวลำเสด็จ 3 ชั่วโมง และ
ปฏิบัติหน้ำที่ จนกว่ำจะเสร็จสิ้นภำรกิจ ดังนี้  

   - ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41  
   - กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 
   - วัดสันติธรรม  
   โดยให้ส่งชื่อ – ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ให้ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 

ภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 
  2) จัดข้ำรำชกำรไปร่วมเฝ้ำรบั - ส่งเสด็จ และอ ำนวยควำมสะดวก ในวันที่  

25 และ 26 กรกฎำคม 2563  ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 
  3)  แจ้งองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบตำมเส้นทำงเสด็จ ท ำควำม

สะอำดเส้นทำง ติดตั้งธงชำติ และธงพระนำมย่อ พ.ภ. ตำมจุดที่ส ำคัญ 
ให้เรียบร้อย 

20. แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่  2 1) ท ำควำมสะอำด ซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด ตัดหญ้ำ เกำะกลำงถนน และ 
ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้ำงทำงเส้นทำงเสด็จในเขตควำมรับผิดชอบ  
ได้แก่ ถนนคันคลองชลประทำน เป็นต้น 

  2) รื้อถอนป้ำยจรำจรที่ช ำรุดและป้ำยโฆษณำต่ำง ๆ ตำมถนนในเขต 
ทำงหลวงตำมเส้นทำงเสด็จ 

 
21. แขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่ ... 
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21. แขวงทำงหลวงชนบท

เชียงใหม่ 
- ท ำควำมสะอำด ซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด ตัดหญ้ำ เกำะกลำงถนน และ 

ตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้ำงทำงเส้นทำงเสด็จในเขตควำมรับผิดชอบ 
รวมทั้ง รื้อถอนป้ำยจรำจรที่ช ำรุดและป้ำยโฆษณำต่ำง ๆ ตำมถนนในเขต 
ทำงหลวงตำมเส้นทำงเสด็จ    

22. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต  1  
(ภำคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำส ำรองกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้ง ป้องกันไฟฟ้ำขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้ำส ำรองไปติดตั้งใน  
ณ ที่หมำยเสด็จ ดังนี้  

(1) ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41  
(2) กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  
(3) ณ ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก  

ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
(4) อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ  

(จังหวัดเชียงใหม่) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(5) วัดสันติธรรม ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
(6) ที่หมำยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหำกได้รับกำรร้องขอ  

 2) ให้หัวหน้ำชุดที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ไปรำยงำนตัวประจ ำ ณ กองอ ำนวยกำร
ร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยกนั้นๆ ก่อนเสด็จ 3 
ชั่วโมง เพ่ือประชุมและประสำนกำรปฏิบัติงำนต่อไป โดยส่งรำยชื่อ
พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์มือถือไปยังจังหวัดเชียงใหม่ภำยในวันที่ 23 
กรกฎำคม  2563 

23. กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 1) จัดตกแต่งห้องประทับรับรอง ห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ในห้องประทับ   
ให้เรียบร้อย 

  2) จัดเตรียมห้องพักให้กับผู้ตำมเสด็จ ตำมที่กองงำนในพระองค์ฯ 
ประสำนไว้ 

  3) ขอควำมอนุเครำะห์จัดน้ ำดื่ม ชำ กำแฟ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน 
ขับรถยนต์ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ทหำร แพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่
ไฟฟ้ำ และเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิง ตำมแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดสถำนที่ตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  
ส่วนแยก ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ พร้อมเครื่องดื่มบริกำรบริกำร
ตำมสมควร พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ของโรงแรมฯ จ ำนวน 1 คน ประจ ำ  
ณ กอร.ถปภ. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเป็นกำรประสำนงำนในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

  5) ขอเรียนเชิญผู้บริหำรของโรงแรมฯ เฝ้ำรับ - ส่งเสด็จทุกครั้ง  
ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

 
6) ประสำนงำนกับบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ...  
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  6) ประสำนงำนกับบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ในกำรติดตั้งโทรศัพท์ 

ในห้องประทับ จ ำนวน 1 เลขหมำย ส ำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ
ที่ตั้ง กอร.ถปภ. จ ำนวน 2 เลขหมำย รวม 3 เลขหมำย (จังหวัดได้แจ้ง
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  7) ประสำนกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพื่อป้องกันไฟฟ้ำขัดข้องในระหว่ำง
ประทับ ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ (จังหวัดได้แจ้งกำรไฟฟ้ำฯ  
เรียบร้อยแล้ว)  

  8) ประสำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์พัฒนำกีฬำ 
มณฑลทหำรบกท่ี 33 ในกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงเพ่ิมเติมภำยใน
บริเวณเส้นทำงออกก ำลังพระวรกำยไปยังศูนย์พัฒนำกีฬำ มณฑล
ทหำรบกที่ 33 (จังหวัดได้แจ้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว) 

  9) จัดสถำนที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ รถดับเพลิง รถฉุกเฉิน รถกู้ภัย 
รถไฟฟ้ำส่องสว่ำงให้เรียบร้อย  

  10) ขอควำมอนุเครำะห์จัดห้องพักให้กับแพทย์พยำบำล และพนักงำนขับ
รถยนต์ในขบวนเสด็จต้องค้ำงแรมเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตลอดระยะเวลำที่
ประทับแรมอยู่ ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ จ ำนวน 10 ห้อง 

  11) จัดท ำสัญลักษณ์บอกฝ่ำย (ป้ำยชื่อ) พร้อมส่งตัวอย่ำงสัญลักษณ์  
ให้ กอร.ถปภ. ส่วนแยก กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ให้เรียบร้อย  

  12) จักระเบียบกำรให้บริกำรแขกของโรงแรมและผู้มำติดต่อให้เรียบร้อย 
เป็นสัดส่วน ไม่กระทบกับกำรถวำยควำมปลอดภัยและเป็นกำรถวำย
พระเกียรติ ประชำสัมพันธ์ลูกค้ำท่ีมำพักที่โรงแรม งดกำรบันทึกภำพนิ่ง 
และภำพเคลื่อนไหวตลอดเวลำที่ประทับอยู่โรงแรม 

24. เทศบำลต ำบลช้ำงเผือก 1) จัดรถดับเพลิง จ ำนวน 1 คัน รถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน  พร้อมเจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติ ไปประจ ำ ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 
กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ 08.00 น.เป็นต้นไป โดยให้หัวหน้ำชุดไป
รำยงำนตัวและประชุมส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง ณ กองอ ำนวยกำรร่วม
ถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 
ก่อนเวลำเสด็จ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ส่งรำยชื่อพร้อมหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือเจ้ำหน้ำที่ ให้ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ภำยในวันที่ 23 
กรกฎำคม 2563  

  2) ท ำควำมสะอำดเส้นทำงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตัดหญ้ำ กิ่งไม้ จัดเก็บขยะ
โดยรอบ กรีนเลค รีสอร์ทเชียงใหม่ และติดตั้งติดตั้งธงชำติ และ 
ธงประจ ำพระองค์ พ.ภ. ตำมเส้นทำงเสด็จในเขตรับผิดชอบ   

 

 
25 . องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ... 
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25. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) จัดรถไฟฟ้ำส่องสว่ำง จ ำนวน 2 คัน พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ไปประจ ำ ณ  

กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 กรกฎำคม 2563 
พร้อมในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 เวลำ 08.00 น.  

  2) จัดไฟบอลลูน (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 2 
เครื่อง ไปประจ ำ ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 
กรกฎำคม 2563 พร้อมในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 เวลำ 08.00 น. 

  3) ติดตั้งสปอร์ตไลท์ส่องสว่ำงบริเวณเส้นทำงระหว่ำง โรงแรมกรีนเลค  
รีสอร์ทและศูนย์พัฒนำกีฬำ  

  4) ปรับปรุงพื้นผิวถนน ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ และตีเส้นจรำจร 
พ้ืนถนน 

  5) จัดไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 
26. อ ำเภอแม่ริม 1) จัดปลัดอ ำเภอหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ประสำนงำนได้ พร้อมอุปกรณ์สื่อสำร  

ไปประจ ำ  กอร.ถปภ.ส่วนแยก ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์ 
กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือประสำนงำนกับ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ไปรำยงำนตัวต่อ ผอ.กอร.ถปภ. ก่อนเวลำ
เสด็จ 3 ชั่วโมง 

  2) จัดข้ำรำชกำรไปร่วมเฝ้ำรับ - ส่งเสด็จ และอ ำนวยควำมสะดวก ในวันที่  
25 กรกฎำคม 2563  ณ ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์ 
กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   

  3) แจ้งองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบตำมเส้นทำงเสด็จ ท ำควำม
สะอำดเส้นทำง ติดตั้งธงชำติ และธงพระนำมย่อ พ.ภ. ตำมจุดที่ส ำคัญ 
ให้เรียบร้อย 

  4) ประสำนงำนขอสนับสนุนรถรำงจำกสวนพฤกษศำสตร์สิริกิติ์ เชียงใหม่ 
จ ำนวน 1 คัน พร้อมพนักงำนขับรถ ณ ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์
กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้บริกำรแก่ 
ผู้มำร่วมรับเสด็จ ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ 08.00 น. 

  5) ประสำน อปท. ในท้องที่ น ำรถกู้ภัย ดับเพลิง จ ำนวน 1 คัน ไปประจ ำ
กอร.ถปภ.ส่วนแยก ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก 
ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง  โดยให้ไปรำยงำนตัวต่อ ผอ.กอร.ถปภ. ก่อนเวลำเสด็จ 3 ชั่วโมง 

27. สวนสัตว์เชียงใหม่ - สนับสนุนรถรำง จ ำนวน 3 คัน พร้อมพนักงำนขับรถ ณ ศูนย์สำธิตกำร
พัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้มำร่วมรับเสด็จ ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563  
พร้อมเวลำ 08.00 น. 

 
28. เทศบำลเมืองแม่เหียะ ...  
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
28. เทศบำลเมืองแม่เหียะ 1) จัดเตรียมรถดับเพลิง จ ำนวน 1 คัน รถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน และรถไฟฟ้ำ

ส่องสว่ำง จ ำนวน 1 คัน  ไปประจ ำ ณ อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ 09.00 น. 

  2) ประดับธงชำติ , ธงพระนำมย่อ พภ. บริเวณเส้นทำงเสด็จและ 
ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

  3) ท ำควำมสะอำดถนน ล้ำงถนน ตัดแต่งก่ิงไม้สองข้ำงทำง และเก็บขยะ  
ซึ่งเป็นเส้นทำงเสด็จ ให้เรียบร้อย 

29. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดเก็บสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด (สุนัข แมว ฯลฯ) ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 
25 กรกฎำคม 2563 ณ ที่หมำยเสด็จ ดังนี้  

 - ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก ด้ำนป่ำไม้ที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 - อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 - วัดสันติธรรม ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  
 - กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่  
2) แจ้งส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอพ้ืนที่เสด็จ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

30 เทศบำลต ำบลสุเทพ 1) ประดับธงชำติ , ธงพระนำมย่อ พภ. บริเวณเส้นทำงเสด็จ 
  2) ท ำควำมสะอำดถนน ล้ำงถนน ตัดแตง่ก่ิงไม้สองข้ำงทำง และเก็บขยะ  

ซึ่งเป็นเส้นทำงเสด็จ ให้เรียบร้อย 
31. ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย จังหวัดเชียงใหม่ 
- จัดเตรียมรถไฟฟ้ำส่องสว่ำง จ ำนวน 1 คัน  ไปประจ ำ ณ กรีนเลค  

รีสอร์ท ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2563 พร้อมเวลำ 09.00 น. 
32. คณะสัตวแพทยศำสตร์  

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
- ประสำนจัดเตรียมควำมพร้อมของโรงพยำบำลสัตว์เล็ก  พร้อม 

สัตวแพทย์อยู่ประจ ำห้องฉุกเฉิน  เลือด  และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ให้พร้อมตลอดช่วงระยะเวลำที่เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไปจนกว่ำ
จะเสด็จกลับ  ณ  โรงพยำบำลสัตว์เล็ก  โดยขอให้ส่งรำยชื่อสัตวแพทย์  
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ  ประจ ำทุกวัน  ให้จังหวัดเชียงใหม่ภำยในวันที่  
23 กรกฎำคม 2563 

 

  ในกำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จมอบหมำยให้ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงำนประสำน
อย่ำงใกล้ชิด (นำงสำววิรำชินี ค ำชมภู ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร โทรศัพท์ 08 9203 4149 หรือ 
นำยธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร โทรศัพท์ 08 1020 6266) ทั้งนี้ หำกมีปัญหำหรือ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้รำยงำนจังหวัดเชียงใหม่ทรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไขปัญหำโดยด่วน ต่อไป 

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

 
 
 


