


เอกสารแนบท้ายหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 6186  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 
๑. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 
๒. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. ผู้บังคับการกองบิน 41 
๔. ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๕.  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
๖.  ผู้ก ากับการกลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๗. สารวัตรสถานีต ารวจทางหลวง 4 กองก ากับการ 5 
๘. สารวัตรกองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 1 
๙. ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
๑๐. หัวหน้าศูนยค์วบคุมการบินเชียงใหม่ 
๑๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๒. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๓. นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
๑๔. ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
๑๕. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๖. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๗. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
๑๘. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
๑๙. ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 
๒๐. ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
๒๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ริม 
๒๒. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย 
๒๓. นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
๒๔.  นายอ าเภอแม่ริม 
๒๕.  นายอ าเภอสันทราย 
๒๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
๒๗. นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
๒๘. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
๒๙. นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
๓๐.  นายกเทศมนตรีต าบลหนองจ๊อม 
๓๑. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 7 เชียงใหม่ 
๓๒. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
๓๓. ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ 
๓๔. ผู้จัดการร้านอาหารเว-ฬา-ดี 
 

 
 
 

  
  
  
  





  
 บัญชีแนบท้ายค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 

 ที ่841 /2564 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมการรับเสด็จ 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1 มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานการด าเนินการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 
2) จัดท าแผนถวายความปลอดภัยส่งให้ส านักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 ทราบ 
 3) จัดตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ทุกที่หมาย 

โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ส่งผู้แทนไปประจ าแต่ละที่หมาย โดยไปรายงานตัวและประชุมแต่ละที่หมายก่อน
การเสด็จ 3 ชั่วโมง  

4) จัดให้มีการซักซ้อมแผนถวายความปลอดภัย โดยเฉพาะแผนด้านการแพทย์/
อัคคีภัย/เคลื่อนย้ายฉุกเฉิน/การป้องกันไฟฟ้าดับ 

2 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่ 1) ประสานต ารวจทางหลวง และจัดรถต ารวจจราจรน าขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมาย  
และจัดเจ้าหน้าที่ประจ าทางร่วมแยก เพ่ือถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จฯ 
ทุกทีห่มาย และประสานการจัดซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    2) ประสานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 ต ารวจภูธรภาค 5 กองบิน 41 ต ารวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ต ารวจทางหลวง ต ารวจสันติบาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจดัท าแผนถวายความปลอดภัย 

    3) ประสานการจัดตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ทุกที่หมาย 

    4) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้ารถยนต์พระที่นั่งทุกท่ีหมาย   
    5) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหญิงประจ าห้องสรงทุกที่หมายที่มีการเสด็จ  
    6) จัดสถานทีจ่อดรถยนต์ขบวนเสด็จทุกที่หมายและที่อ่ืน ๆ  ตามแต่จะพิจารณา

เห็นสมควร ให้เรียบร้อย 
    7) จัดต ารวจจราจรไปอ านวยความสะดวกในการจอดรถยนต์พระที่นั่ง ทุกที่หมาย  
    8) จัดต ารวจชั้นสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ในขบวนเสด็จฯ จ านวน 3 นาย 
    9) จัดซ้อมขบวนเสด็จ ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.  

ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 และขอให้จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรประจ า
เส้นทางในการซักซ้อมขบวนเสด็จด้วย 

    10) จัดซ้อมขบวนเสด็จในเส้นทางตามแผนการแพทย์ฉุกเฉินให้เรียบร้อย 
3 ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

และต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจไปประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 

(กอร.ถปภ.) ส่วนแยกทุกท่ีหมาย และสถานที่ประทับแรม 
  2) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดพื้นท่ีเสด็จทุกท่ีหมาย และสถานที่ประทับแรม 
  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีส านักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 

ขอรับการสนับสนุนตรวจวัตถุระเบิด (กรณีเพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่)  
โดยประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 33  และต ารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. สถานีต ารวจ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4 สถานีต ารวจทางหลวง 4  

กองก ากับการ 5 
1) จัดรถต ารวจทางหลวงน าขบวนเสด็จทุกที่หมาย โดยให้พร้อม ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 

2564 เวลา 19.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) จัดรถต ารวจทางหลวงน าขบวนคณะส่วนล่วงหน้า ไปยังที่หมายตามที่ได้รับการ
ประสานงาน ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564 

3) ก าหนดเส้นทางหลัก และเส้นทางส ารองในการเสด็จฯ ทุกที่หมายที่มีการเสด็จ 
ร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4)  จัดซ้อมขบวนเสด็จ ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

5 กลุ่มงานจราจร ต ารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดรถต ารวจจราจรน าขบวนเสด็จ ทุกที่หมาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยให้พร้อม
ตลอดเวลา 
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรประจ าเส้นทางเสด็จ ทางร่วม ทางแยก  ในการรักษา
ความปลอดภัย  ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564 และประสานในการจัดซ้อม
ขบวนรถยนต์พระที่นั่งทุกที่หมาย ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  
เวลา 13.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับต ารวจ
ทางหลวงและส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายศรัณย์ สวัสดิพงษ์ หมายเลข
โทรศัพท์ 08 1882 4452) 

6 กองก ากับการ 3 กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกที่หมายและหาข่าวความเคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชน
โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  
ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2) จัดเจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
ทุกที่หมาย โดยมณฑลทหารบกที่ 33 จะประชุมเจ้าหน้าที่ประจ า กอร.ถปภ. 
ก่อนการเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

3) ตรวจสอบการถวายฎีกาของประชาชนที่เฝ้า ฯ รับเสด็จ ทุกที่หมาย (ถ้ามี) 
4) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจกล้องถ่ายภาพของส่วนราชการทุกประเภท และตรวจสิ่งของที่

ทูลเกล้าฯ ถวายทุกชิ้นให้เรียบร้อย ส าหรับดอกไม้ให้งดดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน (ดอกลิ่ลลี่ 
ดอกคาร์เนชั่น ฯลฯ) กรณีสื่อมวลชนงดการท าข่าว ทุกท่ีหมาย 

5) จัดลงทะเบียนและตรวจสิ่งของก่อนถวายทุกครั้ง 
6) ประชาสัมพันธ์งดการถ่ายรูปโดยใช้โทรศัพท์มือถือทุกชนิด 

7 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการถวายการรับเสด็จ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้พร้อม  
2) เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาเสด็จในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ 
3) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย  บริเวณห้องรับรองพิเศษและในพ้ืนที่ 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (กรณีเสด็จมาโดยเครื่องบินพาณิชย์) 
4) อ านวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังและผู้ตามเสด็จ ตามความเหมาะสม 

8 ศูนยค์วบคุมการบนิเชียงใหม่ - ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่จอดรถ ส าหรับผู้ไปรับ – ส่งเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 2 , 5 
มีนาคม 2564  

9. กองบิน 41... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
9 กองบิน 41 1) จัดเตรียมห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เพ่ือเตรียมเป็นสถานที่นั่งพักรอ

ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ พร้อมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ าดื่ม
บริการ ในวันที่ 2 และ 5 มีนาคม 2564 ตามแต่จะเห็นสมควร 

2) จัดเตรียมความเรียบร้อยของสถานที่ ตกแต่ง ท าความสะอาด (ก าจัดกลิ่นอับ) 
และตกแต่งห้องสรง และห้องรับรองที่ประทับ ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41    

3) อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสุเทพ และโรงแรมดิเอ็มเพรส  
ที่จะเข้าไปตกแต่งสถานที่ เช่น การระบายผ้า การติดตั้งธง การตกแต่งต้นไม้ดอกไม้
ประดับ  อุปกรณ์ห้องสรง และอ่ืน ๆ  

4) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์พระที่นั่ง ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 
พร้อมเวลา 19.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

5) จัดการถวายความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 
6) จัดรถกระบะ จ านวน 1 คัน (พร้อมก าลังพล จ านวน 10 คน) เพ่ือขนย้ายพระสัมภาระ 

โดยให้พร้อมในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 ในส่วนวันเสด็จกลับให้ประสานงานกับกองงานในพระองค์ฯ  
ในรายละเอียดต่อไป 

7) ประสานงานกับบริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน) ในการจัดเตรียมรถบันได
เครื่องบินให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน 

8) จัดสถานที่ตั้ง กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  ส่วนแยก   
ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 พร้อมทั้ง บริการเครื่องดื่มตามแต่จะเห็นสมควร 
และจัดเจ้าหน้าที่กองบิน 41 พร้อมวิทยุสื่อสาร จ านวน 1 นาย ไปประจ า  
เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  9) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ณ ห้องรับรอง 
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 2 และ 5 มีนาคม 2564 

10 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องประทับ  ห้องฉุกเฉิน  ถังออกซิเจน โลหิต เซรุ่ม และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้พร้อม  24 ชั่วโมง  ตั้งแต่วันเสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่
เป็นต้นไป จนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 2 – 5  มีนาคม 2564 

2) ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดซ้อมแผนทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน  ในเส้นทางเสด็จทุกที่หมาย ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่  ให้เรียบร้อย 

11 เทศบาลต าบลสุเทพ 1) ประดับธงชาติ ธงประจ าพระองค์ บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน 41  
โดยประสานงานกับกองบิน 41 

  2) ตกแต่งระบายผ้าสีแดง-ขาว อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 (แนวรั้วอาคาร
วิทยุการบินและท่าอากาศยานกองบิน 41)  ให้เรียบร้อยสวยงาม โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 

12 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ - ประดับตกแต่งดอกไม้ รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องรับรอง ห้องสรง 
ในห้องรับรอง ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่  2 และ 5 มีนาคม 2564 
พร้อมเวลา 13.00 น. โดยประสานงานกับกองบิน  41  

13. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่…  
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13 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมรถพยาบาล จ านวน 1 คัน และอุปกรณ์การแพทย์  พร้อมแพทย์ 

พยาบาล  ติดตามขบวนเสด็จทุกครั้งและทุกพ้ืนที่  โดยให้พรอ้มกันในวันอังคารที่ 2  
มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน  41  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

  2) จัดเตรียมรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ ไปประจ า ณ กองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยกทุกที่หมาย ระหว่างวันที่ 2 - 5 
มีนาคม 2564 โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 

  3) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โรงพยาบาลนครพิงค์ และ
โรงพยาบาลจอมทอง ในการเตรียมแพทย์  พยาบาล  ห้องฉุกเฉิน  โลหิต  เซรุ่ม 
และอุปกรณ์การแพทย์  โดยให้พร้อมตลอด  24  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2 – 5 
มีนาคม 2564 

  4) จัดเตรียมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ พร้อมสติ๊กเกอร์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
เพ่ือตรวจอุณหภูมิข้าราชการเจ้าหน้าที่ท่ีไปปฏิบัติหน้าที่และไปเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ  
ณ จุดคัดกรองทุกที่หมาย  
- ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อ าเภอเมืองฯ  
- วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม และร้านอาหาร
เวฬาดี อ าเภอสันทราย   
ทั้งนี้ ให้ติดสติ๊กเกอร์ส าหรับผู้ผ่านการคัดกรองแล้ว โดยประสานงานกับ 
กอร.ถปภ. 

14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
 

1) ท าความสะอาด ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด ตัดหญ้า เกาะกลางถนน และตัดแต่งต้นไม้ 
ตลอดสองข้างทางเส้นทางเสด็จในเขตความรับผิดชอบ ได้แก่ ถนนเลียบคันคลอง
ชลประทาน ถนนโชตนา  ถนนทางหลวงชนบท ชม.4226 และถนนทางหลวง
ชนบท ชม.3009 ตามเส้นทางเสด็จฯ 

  2) รื้อถอนป้ายจราจรที่ช ารุดและป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามถนนในเขตทางหลวง 
ตามเส้นทางเสด็จฯ 

15 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่  
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ 2 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแม่ริม 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอสันทราย 
 

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉิน รวมทั้ง 
ป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง และจัดเครื่องไฟฟ้าส ารอง ไปติดตั้งทุกที่หมายเสด็จ 
(1) โรงแรมแคนทารี ฮิลล์  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
(2) วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม 
(3) ร้านอาหารเวฬาดี อ าเภอสันทราย 
(4) ที่หมายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหากได้รับการร้องขอ 

 2) ให้หัวหน้าชุดไปปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานตัวประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยกนั้น ๆ ก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง เพ่ือประชุมและ
ประสานการปฏิบัติงานต่อไป โดยส่วนรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือไปยัง
จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 

16. อ าเภอเมืองเชียงใหม่... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
16 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 1) จัดเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน  พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจ า ณ กองอ านวยการ

ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41   
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 พร้อมเวลา 17.00 น. และในวันศุกร์ที่ 5 
มีนาคม 2564 พร้อมเวลา 15.00 น. โดยให้ส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ และให้ไปรายงานต่อ ผอ. กอร.ถปภ.  
เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน  พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจ า ณ กองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่   ระหว่าง 
วันที่  2 – 5  มีนาคม 2564 พร้อมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ โดยให้ส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ และให้ไปรายงานต่อ ผอ. กอร.ถปภ.  
เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  3) ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ ติดตั้งเต็นท์สีขาว จ านวน 2 หลัง ส าหรับที่จอดรถยนต์
พระท่ีนั่ง และรถยนต์พระที่นั่งส ารอง ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

  4) ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดรถดับเพลิง รถกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
ไปประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  โรงแรมแคนทารี 
ฮิลล์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

  5) ประสานอ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน 
  6) ประสานควบคุมเสียง และเวลาปิด สถานบันเทิงใกล้ที่ประทับแรม ให้เข็มงวด  
  7) ประสานเตรียมการรับเสด็จทุกท่ีหมาย โดยประสานงานกับกองงานในพระองค์ฯ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8) อ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับการประสาน 

17 เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ติดตั้งเต็นท์สีขาว จ านวน 3 หลัง พร้อมโต๊ะ และเก้าอ้ี ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับเป็นที่ตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.)   โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 

  2) จัดรถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจ า 
ณ กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) ประดับธงชาติ ธงประจ าพระองค์ บริเวณโรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่  
(ท่ีประทับ) ตามแต่เห็นสมควร โดยประสานงานกับโรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่  

18 ส านักงานป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

1) ประสานการติดตั้งบอลลูนไลท์ ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 

2) จัดรถไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไประจ า ณ กองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม 

19 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

- จัดเตรียมบอลลูนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้ง ไปประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม  

 

20. ศูนย์เทคโนโลยี ... 
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20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต  7  (เชียงใหม่) 
1) ประสานการติดตั้งโทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต กับส่วนบริการลูกค้า

จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ณ กองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย ทุกที่หมาย   

  2) ประสานการติดตั้งให้เรียบร้อยทุกที่หมายก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง 
21 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด

เชียงใหม่ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

1) ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ โทรสารและติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ที่หมาย ดังนี้ 
(1) ห้องประทับรับรอง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 1 หมายเลข พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่างวันที่ 
2 - 5 มีนาคม 2564 และขอเปิดบริการภายในประเทศ  

(2) ณ กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ณ โรงแรม
แคนทารี ฮิลล์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ณ จ านวน 1 หมายเลข  
พร้อมอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 และขอเปิดบริการ
ภายในประเทศ  

โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 
  2) ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1) ในการด าเนินการติดตั้งและขอยกเว้นค่าบริการ

ทั้งหมด เพ่ือให้การตัดเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
22 อ าเภอแม่ริม 1) จัดเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน  พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจ า ณ กองอ านวยการ

ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม  
วัน พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 พร้อมเวลา 13.00 น. โดยให้ส่งรายชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ และให้ไปรายงานต่อ ผอ. 
กอร.ถปภ. เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  2) ประสานองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง จัดอาสาจราจร มาอ านวยความสะดวก
บริเวณสถานที่จอดรถ วัดพระพุทธบาทสี่รอย ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีไปปฏิบัติหน้าที่ 
ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 

  3) ประสานองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง และองค์กรปกครองในพ้ืนที่  
จัดรถดับเพลิง รถกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไประจ า ณ กองอ านวยการร่วม
ถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

  4) ประสานองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง วัดพระพุทธบาทสี่รอย ด าเนินการ 
- ท าความสะอาดบริเวณวัดฯ ให้เรียบร้อย สวยงาม  
- ส ารวจไฟฟ้าส่องสว่าง ให้พร้อมใช้งานในทุกจุด 
- ติดสัญลักษณ์ (เทปแดง) บริเวณพ้ืนต่างระดับที่เป็นเส้นทางเสด็จ ให้เห็นชัดเจน 

  5) ประสานอ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน 
  6) ติดสัญลักษณ์ (เทปแดง) บริเวณพ้ืนต่างระดับ ให้เห็นชัดเจน ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  7) ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนบริเวณวัดพระพุทธบาทสี่รอย อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม ่
  8) ประสานองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง จัดเตรียมห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ 

(ระหว่างเส้นทางเสด็จ ) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง และสุขารมย์ (ที่พักริมทาง)  
ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

  9) อ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับการประสาน 
23. องค์การ... 
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23 องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 1) จัดรถดับเพลิง และรถกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  

ไปประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  วัดพระพุทธบาทสี่รอย 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 

  2) ติดตั้งเต็นท์สีขาว ส าหรับที่จอดรถพระที่นั่ง ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย 
  3) จัดเจ้าหน้าที่ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และท าความสะอาดแนวรั้วและถนน  

(เส้นทางเสด็จ) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  4) จัดอาสาจราจรอ านวยความสะดวกการจราจร 
  5) ติดสัญลักษณ์ (เทปแดง) บริเวณพ้ืนต่างระดับในเส้นทางเสด็จ ให้เห็นชัดเจน 
  6) ติดเทปกันลื่น บริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
  7) ท าความสะอาดบริเวณวัดพระพุทธบาทสี่รอย ให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมทั้ง 

ส ารวจ/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ให้พร้อมใช้งานในทุกจุด  
  8) จดัเตรียมห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ (ระหว่างเส้นทางเสด็จ ) ณ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสะลวง และสุขารมย์ (ที่พักริมทาง) ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
24 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ 1) จัดตกแต่งห้องประทับรับรอง ห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ในห้องประทับให้เรียบร้อย 

  2) จัดเตรียมห้องพักให้กับผู้ตามเสด็จ ตามที่กองงานในพระองค์ฯ ประสานไว้ 
  3) ขอความอนุเคราะห์จัดน้ าดื่ม ชา กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์  

เจ้าหน้าที่ทหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  
ตามแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดสถานที่ตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ส่วนแยก 
โรงแรมแคนทารีฮิลล ์เชียงใหม ่พร้อมเครื่องดื่มบริการตามสมควร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
ของโรงแรมฯ จ านวน 1 คน ประจ า ณ กอร.ถปภ. เพื่ออ านวยความสะดวกและ
เป็นการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  5) ขอเรียนเชิญผู้บริหารของโรงแรมฯ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จทุกครั้ง ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ 
  6) ประสานกับ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 

(มหาชน) ในการติดตั้งโทรศัพท์ ในห้องประทับ จ านวน 1 หมายเลข ส าหรับ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และที่ตั้ง กอร.ถปภ. จ านวน 1 หมายเลข รวม 2 หมายลเข 
(จังหวัดได้แจ้ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

  7) ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างประทับ  
ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล ์เชยีงใหม่ (จังหวัด ได้แจ้งการไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว) 

  8) จัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จ รถดับเพลิง รถฉุกเฉิน รถกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง
ให้เรียบร้อย 

  9) จัดท าสัญลักษณ์บอกฝ่าย (ป้ายชื่อ) พร้อมส่งตัวอย่างสัญลักษณ์ให้ กอร.ถปภ.  
ส่วนแยก ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ 

  10) ติดสัญลักษณ์ (เทปแดง) บริเวณพ้ืนต่างระดับ ให้เห็นชัดเจน 
  11) จัดระเบียบการให้บริการแขกของโรงแรมและผู้มาติดต่อให้เรียบร้อย  

เป็นสัดส่วน ไม่กระทบกับการถวายความปลอดภัยและเป็นการถวายพระเกียรติ  
ประชาสัมพันธ์ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรม งดการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ตลอดเวลาที่ประทับอยู่โรงแรม 

 25. ส านักงาน... 
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25 ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ 
1) จัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวก ในการห่มผ้าพระพุทธบาทสี่รอย  

โดยประสานงานกับกองงานในพระองค์ฯ  ส าหรับผ้าที่ใช้ในการห่ม กองงานในพระองคฯ์   
จะเป็นผู้จัดเตรียม 

2) จัดเตรียมธูปเทียน พวงมาลัย ทองค าเปลว ชุดสังฆทาน และเครื่องไทยธรรม 
ส าหรับถวายพระสงฆ์ โดยประสานงานกับกองงานในพระองค์ฯ และส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) ประสานวัดพระพุทธบาทสี่รอย จัดสถานที่ให้เรียบร้อย สวยงาม 
    3.1) จุดสักการะรอยพระพุทธบาทสี่รอย 

- จัดพรมส าหรับปูรองนั่งถวาย จ านวน 1 ผืน  
- จัดเก้าอ้ีหลุย พร้อมโต๊ะเคียง จ านวน 1 ชุด (ส าหรับจุดนั่งถอดฉลองพระบาท) 

    3.2) พระวิหาร 
- พรมแดงส าหรับรับรถพระที่นั่ง (กองงานในพระองค์ฯ จัดเตรียมมาให้) 
- จัดเก้าอ้ีหลุย พร้อมโต๊ะเคียง จ านวน 1 ชุด (ส าหรับจุดนั่งถอดฉลองพระบาท) 
- จัดพรมส าหรับปูรองนั่งถวายสังฆทาน จ านวน 1 ผืน 
- จัดชุดสังฆทาน และเครื่องไทยธรรม จ านวน 1 ชุด โดยประสานงานกับ

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
- นิมนต์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย เพ่ือรับชุดสังฆทาน และเครื่องไทยธรรม 

  4) อ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับการประสาน 
26 ร้านอาหารเว-ฬา-ดี 1) จัดสถานที่เสวยพระกระยาหารเย็น (เป็นการส่วนพระองค์) ตามที่ได้รับการ

ประสานงานจากกองงานในพระองค์ฯ  
  2) จัดเตรียมห้องสรงพร้อมอุปกรณ์ ให้สะอาดเรียบร้อย 
  3) จัดสถานที่จอดรถในขบวนเสด็จฯ 
  4) ขอเรียนเชิญเจ้าของร้านอาหารฯ เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ 

27 อ าเภอสันทราย 1 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ฉีดพ่นยุง ณ ร้ายอาหารเว -ฬา-ดี 
อ าเภอสันทราย 

  2) ประสานองค์กรปกครองในพื้นที่ท าความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ 
ณ ร้านอาหารเว-ฬา-ดี และตามเส้นทางเสด็จ  

  3) จัดเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน  พร้อมเครื่องมือสื่อสาร  ไปประจ า ณ กองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ร้านเว-ฬา-ดี อ าเภอสันทราย ในวนัพฤหัสบดีที่ 
4 มีนาคม 2564 พร้อมเวลา 16.00 น. โดยให้ส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
ให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ และให้ไปรายงานต่อ ผอ. กอร.ถปภ.  
เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  4) ประสานองค์กรปกครองในพื้นที่ จัดรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง  
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.)  ร้านเว-ฬา-ดี อ าเภอสันทราย 

  5) ประสานเทศบาลต าบหนองจ๊อม ติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับเป็นจุดตั้งกอง
อ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  ร้านอาหารเว-ฬา-ดี อ าเภอสันทราย 

28. เทศบาลเมืองแม่โจ้... 
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28 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดรถไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวาย

ความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  ร้านเว-ฬา-ดี อ าเภอสันทราย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 
มีนาคม 2564 พร้อมเวลา 16.00 น. และให้ไปรายงานต่อ ผอ. กอร.ถปภ.  
เพ่ือประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

29 เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 1) จัดรถดับเพลิง และรถกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจ า ณ กองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  ร้านอาหารเว-ฬา-ดี อ าเภอสันทราย  
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 

  2) ติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับเป็นจุดตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.)  ร้านอาหารเว-ฬา-ดี อ าเภอสันทราย  

  3) ท าความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ ตามเส้นทางเสด็จ 
  4) รื้อถอนป้ายจราจรที่ช ารุดและป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตามเส้นทางเสด็จฯ 
  5) ประสานเจ้าของพ้ืนที่ใกล้เคียง บริเวณร้านอาหารเว-ฬา-ดี อ าเภอสันทราย ส าหรับ

เป็นพ้ืนที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 

 ในการจัดเตรียมการรับเสด็จ มอบหมายให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานอย่างใกล้ชิด 
(นา งส าววิ ร าชิ นี  ค าชมภู  ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ง านอ านวยการ  โทรศั พท์  08  9203 4149 หรื อ  
นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู โทรศัพท์ 08 9939 3848) ทั้งนี้  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้
รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน  ต่อไป   

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




