
เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสด็จ เมื่อวันที ่30 พ.ย.63 

 
รายละเอียดการมอบหมายภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบใหกับสวนราชการ / หนวยงานดําเนินการเตรียมการรับเสด็จ 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหวางวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563  
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

และประทบัแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม 
------------------------------------------- 

 

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
1. การดําเนินการใหแลวเสร็จ กอนวันที่ 6 ธันวาคม 2563 
2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 

 

1. การดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 6 ธันวาคม 2563  มี 15 ภารกิจ ดังนี้ 
 1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม   อําเภอแมริม 
  (3) เรือนรับรองที่ประทับ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ อําเภอเมืองเชียงใหม 
  (4) อุทยานหลวงราชพฤกษและศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ (พื้นที่ทรงจักรยาน) 
  (5) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
 1.2 การจัดเตรียมความเรียบรอยของเสนทางเสด็จ ประกอบดวย 
  (1) กองบิน 41  - หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
 (ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 – ถนนมหิดล –วงแหวนรอบสอง (ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป) –ถนนโชตนา – หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม) 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  -  คายกาวิละ (ไป – กลับ) 

(หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม – ถนนโชตนา –วงแหวนรอบสอง (ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป) –ถนนมหิดล – 
แยกหนองหอย – ถนนเชียงใหม –ลําพูน – คายกาวิละ) 

  (3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  - กองบิน 41 
(หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม – ถนนโชตนา –วงแหวนรอบสอง (ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป) –ถนนมหิดล – 
ทาอากาศยานทหารกองบิน 41) 

(4) คายกาวิละ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
(คายกาวิละ - ถนนเชียงใหม –ลําพูน –แยกหนองหอย -  ถนนมหิดล - ทาอากาศยานกองบิน 41 – ถนนเลียบคันคลองชลประทาน – ถนนหวยแกว  - 
ถนนศรีวิชัย – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน) 

(5)  คายกาวิละ – อุทยานหลวงราชพฤกษ 
 (คายกาวิละ - ถนนเชียงใหม –ลําพูน –แยกหนองหอย -  ถนนมหิดล – แยกโรบินสัน – ถนนเชียงใหม-หางดง – แยกพืชสวนโลก –อุทยานหลวงราชพฤกษ) 
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 1.3 การปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ / การประดับธง  / การติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ และโตะหมูบูชาพรอมเคร่ืองราชสักการะ เสนทางเสด็จ   
 1.4 การปรับปรุงสวนหยอม /การปรับภูมิทัศน การติดต้ังปายเฉลิมพระเกียรติพรอมขอความ “ทรงพระเจริญ” เสนทางเสด็จ 
 1.5 การเตรียมการดานสาธารณสุข 
 1.6 การเตรียมการดานการถวายความปลอดภัย 
 1.7 การเตรียมการดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร 
 1.8 การเตรียมการดานการส่ือสาร 
 1.9 การเตรียมการดานการกูชีพ กูภัย 
 1.10 การเตรียมการดานการปองกันหมอกควันไฟปา 
 1.11 การเตรียมการดานการรักษาพยาบาลสุนัขทรงเล้ียง 
 1.12 การตรวจสอบการยื่นฎีกา 
 1.13 การจัดเตรียมกองเกียรติยศ /วงดุริยางค 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 
  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
 1.14 การจัดเตรียมการถวายพระแสงราชศัสตรา และการถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
  (1) การถวายพระแสงราชศัสตรา 
  (2) การถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

1.15 การจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับการทอดพระเนตรและจําหนาย ณ ศาลาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ.ณ ที่หมายตาง ๆ  
  (1) กองบิน 41 
  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
  (3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ 
  (4) อุทยานหลวงราชพฤกษและศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ (พื้นที่ทรงจักรยาน) 
  (5) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
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2.2 การรับ- สงเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
 (1) การเชิญขาราชการตุลาการ / พลเรือน  / ทหาร  /ตํารวจ /กงสุลตางประเทศ / เจานายฝายเหนือ / รัฐวิสาหกิจ /แมบานเหลาทัพ  แมบานมหาดไทย 

และเหลากาชาดจังหวัด 
(1.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563) 
(1.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
(1.3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 

 (2) การเชิญประชาชนทั่วไป 
 (2.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 12.00 น.) 
 (2.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 14.00 น.) 
 (2.3) ตามเสนทางเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 13.00 น.) 
 

--------------------------------- 
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 1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมความเรียบรอยของสถานท่ี อาทิ หองประทับรับรอง หองทรงงาน หองสรง ใหสะอาด (กําจัด
กลิ่นอับ) พรอมใชตลอดเวลาในหวงเวลาเสด็จ ระหวางวันท่ี 8 - 11 ธันวาคม 2563  

 กองบิน 41 มอบหมายให ผูบังคบัการ
กองบิน 41 เปน MC (Master 
Center) โดยมี นท. ปกปอง  
สุระกุล  หมายเลขโทรศัพท  
09 0989 1172 และ  
นท.ไชยวัฒน เสมียนรัมย 
หมายเลขโทรศัพท  
098-3564144  เปนผูประสานงาน 
  
  
 

2. ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศใหพรอมใชตลอดเวลา พรอมจัดชางประจําชวงเวลาเสด็จ กองบิน 41 
3. ตรวจสอบไฟฟาสองสวางในบริเวณลานบินใหสวาง พรอมใช ในวันรับ-สงเสด็จ ใหเรียบรอย  กองบิน 41  
4. ปรับปรุงลานบินบริเวณท่ีเปนหลมุชองทางออกประตูดับเพลิงใหเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
5. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองประจํา ณ ทาอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และทุกที่หมายในความรับผิดชอบของพื้นท่ี โดยประสานกับเจาของสถานที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม /การไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหมที่ 2  

6. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน และโทรโขง สําหรับประกาศภายในบริเวณลานบินใหได
ยินเสียงชัดเจนท่ัวบริเวณ 

กองบิน 41 

7. ตรวจสอบระบบประปา พรอมเพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
8. จัดเตรียมสถานท่ีพรอมส่ิงอํานวยความสะดวก อาทิ พัดลม เกาอี้ สําหรับบริการอาหาร อาหาร
วาง และเครื่องด่ืม ณ โรงเก็บเครื่องบิน สําหรับรับรองประชาชนที่ไปเฝาฯ รับ – สงเสด็จ ใหเพียงพอ 

กองบิน 41/สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 

9. จัดทําผังสถานที่จอดรถ /สถานที่รับประทานอาหาร และจุดอ่ืน ๆ  พรอมจัดทําปายประชาสัมพันธ 
จุดจอดรถ /เสนทางไปจุดจอดรถ /เสนทางไปรับประทานอาหาร และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  
ภายในกองบิน 41 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาเฝาฯ รับ – สงเสด็จ 

กองบิน 41 

10. ดูดฝุนและลางทําความสะอาดลานบิน  กองบิน 41   
11. ประดับตกแตงไมดอกไมประดับ และจัดสวนหยอมบริเวณหนาหองประทับรับรองใหสวยงาม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
12. จัดทําปาย ปชส. เชิญชวน ปชช.เฝาฯ รับ –สง เสด็จ ติดตามมุมเมือง และสถานที่อ่ืน ๆ    องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
13. ประดับตกแตงดอกไม ภายในหองรับรอง ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 

14. ประชาสัมพันธ/เชิญชวนประชาชนในพื้นที่รอบในรวมเฝาฯ รับ – สงเสด็จ ในวันท่ี 8 ธ.ค. และ 
11 ธ.ค.63 การแตงกาย  ชุดสุภาพ /ผาไทย /ชุดพื้นเมือง พรอมจัดเตรียมธงโบก (ธงชาติ/ธง ว.ป.ร./ธง ส.ท.)  

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม /กองบิน 41 

15. จัดเจาหนาที่พรอมซักซอมการปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความสะดวก และจัดระเบียบประชาชนท่ีไป
เฝาฯ รับ – สงเสด็จ ณ กองบิน 41 โดยประสานการปฏิบัติกับกองบิน 41 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม /กองบิน 41  

16. จัดเตรียมอุปกรณ และสถานท่ีใหกับเจาหนาที่กองงานในพระองค904 กรณจีัดเตรียมเครื่องเสวยหรืออื่น ๆ   กองบิน 41  
17. จัดเตรียมพรมลาดพระบาทใหสะอาดพรอมใชตลอดเวลา กองบิน 41  
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
18. จัดเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกผูมาเฝาฯ รับ – สงเสด็จ ดังนี้ กองบิน 41 /ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม มอบหมายให ผูบังคับการ

กองบิน 41 เปน MC (Master 
Center) โดยมี นท. ปกปอง  
สุระกุล  หมายเลขโทรศัพท  
09 0989 1172 และ  
นท.ไชยวัฒน เสมียนรัมย 
หมายเลขโทรศัพท  
098-3564144  เปนผูประสานงาน 
 
 

    (1) สถานท่ีจอดรถยนตขบวนเสด็จ /ผูไปเฝาฯ  รับ – สง เสด็จ กองบิน 41 / ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
    (2)  จัดพัดลมไอน้ํา บริการผูไปรอเฝาฯ รับ- สงเสด็จ  ณ โรงเก็บเครื่องบิน ใหเพียงพอ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
    (3) จัดเจาหนาที่ไปบริการอาหาร /อาหารวาง /เครื่องด่ืม/น้ําดื่มบริการผูไปเฝาฯ 
รบั – สงเสด็จ ณ โรงเก็บเครื่องบิน กองบิน 41 แหงละ 50 คน 

เทศบาลตําบลสุเทพ / เทศบาลเมืองแมเหียะ /
เทศบาลตําบลหนองหอย /กองบิน 41 

    (4) จัดโตะหนาขาว และเกาอี้ สําหรับรับรองผูไปรวมเฝาฯ รับ – สงเสด็จ  ณ โรงเก็บ
เครื่องบิน (มอบหมายอําเภอเมืองเชียงใหม ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมประสาน 
กองบิน 41 และรวบรวมโตะและเกาอี้ สงมอบใหกองบิน 41) 

อําเภอเมืองเชียงใหม/องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม/เทศบาลนครเชียงใหม/เทศบาลเมืองแมเหียะ/
เทศบาลตําบลสุเทพ /เทศบาลตําบลหนองหอย /
เทศบาลตําบลปาแดด / เทศบาลตําบลทาศาลา /
เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง /เทศบาลตําบลชางเผือก/ 
เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ /กองบิน 41 

    (5) จัดถุงขยะใหเพียงพอสําหรับรองรับขยะในวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563   
ณ โรงเก็บเครื่องบิน 

กองบิน 41 /เทศบาลตําบลสุเทพ 

    (6) ติดต้ังเตน็ท บริเวณรอบโรงเก็บเครื่องบิน ใหเพียงพอ (เต็นทสีขาว ขนาด 5x8 เมตร 
จํานวน 15 เต็นท)  

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    (7) จัดเก็บขยะ ในวันท่ี 8 และ 11 ธันวาคม 2563  เทศบาลนครเชียงใหม 
    (8) จัดรถโรงครัวพระราชทาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม แกประชาชน ที่มาเฝารับ-สงเสด็จ 
จํานวน จํานวน 2 มื้อกลางวัน และม้ือเย็น 

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

    (9) จัดหานํ้าด่ืม จํานวน 25,000 ขวด นํามาสงมอบให ณ กองบิน 41 กอนวันท่ี 6 ธ.ค. 63 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม(ชั้นพิเศษ) 
    (10) ติดตั้งเต็นทบริการประชาชน/จัดหนวยปฐมพยาบาล พรอมเจาหนาท่ีใหขอมูล 
ณ จุดจอดรถสนามฟุตบอล 

กองบิน 41 

    (11) ตรวจสอบและจัดเตรียมรถสุขาเคล่ือนท่ีไปประจํา ณ กองบิน 41 จํานวน 2 คัน 
โดยใหประสานการปฏิบัติงานกับกองบิน 41 

เทศบาลนครเชียงใหม 

19. จัดเตรียมเครื่องตรวจดานความปลอดภัย Walk Through ติดต้ัง ณ บริเวณทางเขา
โรงเก็บเครื่องบิน พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 

กองบิน 41 /ตชด.ภาค 3 / ตชด.33  
ภายใตการกํากับดูแลของ มทบ.33  

20. จัดเตรียมเครื่องสแกนบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อตรวจดานความปลอดภัย ติดต้ัง 
ณ บริเวณทางเขาโรงเก็บเครื่องบิน พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาท่ี 

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ภายใตการ
กํากับดูแลของ มทบ.33  



6                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที ่30 พ.ย.63 

  
1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 

  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

21. ติดต้ังกลอง CCTV เพื่อตรวจดานความปลอดภัย  ณ บริเวณทางเขาโรงเก็บ
เครื่องบิน พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัตหินาที่ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ภายใตการกํากับดูแลของ มทบ.33 

มอบหมายให ผูบังคับการกองบิน 41 
เปน MC (Master Center) โดยมี 
นท. ปกปอง สุระกุล  หมายเลข
โทรศัพท 09 0989 1172 และ  
นท.ไชยวัฒน เสมียนรัมย หมายเลข
โทรศัพท 098-3564144   
เปนผูประสานงาน 
 

22. ติดต้ังปายพระบรมฉายาลักษณ พรอมขอความ ทรงพระเจริญ (ปายขนาดใหญ) 
พรอมซอมแซมไฟฟาสองสวาง ณ บริเวณทางเขา – ออก ลานบิน กองบิน 41 (ประตูนายก) 
และบริเวณชั้นสองอาคารทาอากาศยานทหารกองบิน 41 (ดานในลานบิน)  พรอมระบายผา 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

23. ติดต้ังธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธยยอ ส.ท. บริเวณ
แนวร้ัวดานใน (ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม รายทางไปตามแนวรั้วจนถึง  ประตูดับเพลิง 

เทศบาลตําบลสุเทพ 
 

24. ติดตั้งธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. บริเวณดานหนา
กองบิน 41 เปนหมูธง (ธงชาติ–ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.- ธงพระนามภิไธย ส.ท.– ธงชาติ) 

เทศบาลตําบลสุเทพ 

25. ประดับผาระบายสีเหลือง  มวง บริเวณรั้วอาคารศูนยควบคุมการบินเชียงใหม  
จนถึง อาคาร หนวยฝนหลวง (ดานในลานบิน)    

เทศบาลตําบลสุเทพ 

26. ระบายผาเหลือง – มวง บริเวณซุมประตูทางเขากองบิน 41 (ทั้งดานหนา และดานหลัง)  เทศบาลตําบลสุเทพ 
27. จัดเตรียมเส่ือสําหรับปูใหประชาชนเฝาฯ รับ – สงเสด็จ  - สนง.พระพุทธศาสนา จว. ประสานยืมจากวัดฯ  

- กองบิน 41 จัดรถและเจาหนาท่ี  รับ-สง 
28. จัดเตรียมรถบันไดเทียบเครื่องบิน พรอมระบายผาเหลือง-มวง กองบิน 41 และบริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) /เทศบาลตําบลสุเทพ 
29. ประสานติดตั้งบอลลูนไลท กรม ปภ. ติดตั้ง ณ กองบิน 41 สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม 
30. จัดเจาหนาท่ีประสานงานอํานวยความสะดวก กองบิน 41 

 
 

...................................................... 
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 1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ทําความสะอาด และจัดความเปนระเบียบเรียบรอย ของสถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร และสถานท่ีตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภารกิจรับเสด็จ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

2. ประดบัตกแตงเสนทางเสด็จภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหสวยงาม /ซุมรับเสด็จ (ถามี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
3. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟาของมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยทุกจุด  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
4. ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศใหพรอมใชตลอดเวลา พรอมจัดชางประจําชวงเวลาเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
5. ตรวจสอบระบบเครื่องเสียง และอุปกรณใหพรอมใชตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
6. ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณดับเพลิงอาคาร ใหพรอมใชตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
7. ตรวจสอบ และควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองประจํา  
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ อําเภอแมริม และทุกที่หมายในความรับผิดชอบของพื้นที่ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ /  
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาแมริม  

 

8. ตรวจสอบระบบประปา พรอมเพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอ การประปาสวนภูมิภาคสาขาแมริม  
9. ตรวจสอบไฟฟาสองสวางในบริเวณมหาวิทยาลัยใหสวาง     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   
10. ประสานติดตั้งบอลลูนไลท กรม ปภ. ติดตั้ง ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม  
11. จัดทําบัตรผานเขาพื้นท่ีเพ่ือการรักษาความปลอดภัย ตามที่ กอร.ถปภ.กําหนด  (3 รูปแบบ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
12. วางแผนจัดการจราจร และสถานที่จอดรถใหเพียงพอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม /ตาํรวจภูธร

จังหวัดเชียงใหม/ตํารวจภูธรแมริม   
 

13. จัดหาแผงเหล็กงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม /สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 

 

14. ตัดแตงกิ่งไมใหญใน มรภ.ชม. พรอมพนักงานเจาหนาที่ในการเก็บ ขนก่ิงไม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม /เทศบาลตําบลสะลวง  
15. กํากับดูแลรวมทั้งการจัดระเบียบพอคาแมคาที่มาขายสินคาในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
16. ตัดแตงกิ่งไมตามแนวสายไฟฟาบริเวณเสนทางเสด็จ และบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาที่ชํารุด การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต  1 (ภาคเหนือ) / 

การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาแมริม 
 

17. สนับสนุนรถกระเชาไฟฟา เพื่อตัดแตงก่ิงไมเสนทางเสด็จภายใน มรภ.ชม. สนง. ปภ.จังหวัดเชียงใหม /องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม / การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาแมริม 

 

18. ตัดหญาตามแนวถนน และตัดแตงก่ิงไมตามแนวถนนต้ังแตแยกทางเขา มรภ.ชม.  
(แยกถนนเชียงใหม – ฝาง) จนถึง มรภ.ชม.ศูนยแมริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
19. กําจัดแมลงมีพิษ เชน รังตอ รังแตน ผ้ึง ฯลฯ (ถามี)  เทศบาลตําบลสะลวง  
20. เพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอตลอดเวลา สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาแมริม  
21. จัดเตรียมความสะอาดเรียบรอยของหองสุขาของอาคารที่เก่ียวของ พรอมจัดเจาหนาที่
ทําความสะอาดตลอดเวลา รวมถึงจัดสิ่งของเครื่องใชจําเปน อาทิ กระดาษชําระ  สบูเหลว เปนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม    

22. จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 2 คัน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
23. สนับสนุนรถบรรทุกนํ้าสําหรับรถสุขาเคลื่อนท่ี เทศบาลตําบลสะลวง ประสานงานกับ อบจ.ชม. 
24. จัดเตรียมถังขยะแบบมีฝาปดไวในจุดที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
25. จัดรถเก็บขยะ และเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานในวันที่  8 -11 ธันวาคม 2563 เพื่อไมให
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีขยะตกคาง  

เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก  

26. จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตพระที่น่ัง และรถยนตในขบวนเสด็จ   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
27. จัดเตรียมเต็นทพรอมระบายผา สําหรับเปนสถานท่ีจอดรถยนตพระที่น่ัง และรถในขบวนเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
28. จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเปนท่ีตั้ง กอร.ถปภ.  ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  
พรอมบริการอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

29. จัดหาเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบประตเูครื่องเอ็กซเรย Walk Through ใหเพียงพอ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3  
/กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
ภายใตการกํากับดูแลของ กอร.ถปภ. 

 

30. จัดเตรียมเครื่องสแกนบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือตรวจดานความปลอดภัย ติดต้ัง  
ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม พรอมจัดเจาหนาทีป่ฏิบัติหนาที่ 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ภายใตการ
กํากับดูแลของ กอร.ถปภ.  

 

31. ติดต้ังกลอง CCTV เพื่อตรวจดานความปลอดภัย  ณ  ม.ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
พรอมจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ภายใตการกํากับดูแลของ กอร.ถปภ. 

 

32. จัดเตรียมวงดุริยางคนักเรียน บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการรับ – สง เสด็จ 
ระหวางวันท่ี 8-11 ธันวาคม 2563  พรอมจัดใหมีการซักซอม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

33. จัดเตรียมสถานท่ี /เต็นทสําหรับที่พักรับรองของบัณฑิต และญาตขิองบัณฑิต พรอม   
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีจํานวนเพียงพอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

34. จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองขาราชการช้ันผูใหญที่ไปเฝา ฯ รับ - สงเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

 
 



9                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที ่30 พ.ย.63 

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
35. จัดเตรียมหนากากอนามัยสําหรับบัณฑิตใหมีจํานวนเพียงพอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
36. จัดเตรียมถุงพลาสติกใส สําหรับใหบัณฑิตท้ิงหนากากอนามัยกอนขึ้นบนเวที มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
37. จัดเตรียมรถราง พรอมนํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับบริการใชใน มรภ.ชม.ใหเพียงพอ  
พรอมท้ัง จัดอาหาร เครื่องดื่ม สําหรับพนักงานขับรถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  จังหวัดประสานจัดหารถราง
เพ่ิมเติมใหอีกทางหนึ่ง 

38. จัดเจาหนาท่ีแตงกายเครื่องแบบปกติขาว สวมถุงมือ อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  
39. การจัดเตรียมสถานที่สาํหรับเปนที่ต้ังของหนวยแพทยพระราชทาน /บูธสินคา OTOP / สินคาของ
ศนูยศิลปาชีพ / ธงฟาราคาถูก / นิทรรศการมูลนิธิโครงการหลวง /จิตอาสา ทภ.3/ ม.ราชภัฏ เขต
ภาคเหนือ ณ ศาลาอเนกประสงค  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม   

40. จัดเตรียมปริญญาบัตร โตะ เกาอ้ี และอุปกรณอ่ืน ๆ   ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ใหเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
41. ตกแตง และทําความสะอาดหองประทับรับรอง หองสรง  พรอมอุปกรณเครื่องใชภายในหองประทับรับรอง 
ระบบเครื่องปรับอากาศ กําจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค พรอมทั้งประดับดอกไมสดใหเรียบรอยสวยงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

42. ติดต้ังโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง และโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง ภายในหองประทับรับรอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
43. จัดเตรียมหองเตรียมเครื่องเสวยฯ แกส ซงิคลางจาน ถังขยะ ฯลฯ ใหพรอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
44. จัดเตรียมสถานท่ีพักรอใหกับขาราชการชั้นผูใหญ ทหารมหาดเล็ก  คณะสวนลวงหนา ขาราชการ 
และเจาหนาที่ที่ไปเฝาฯ รับเสด็จ พรอมจัดอาหารและเครื่องด่ืมตามสมควร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

43. จัดสถานที่สําหรับตรวจคัดกรองโควิด ณ อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
44. จัดเตรียมชางภาพของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2 คน โดยขอใหสงประวัตพิรอมรูปถายให
ตํารวจสันติบาล และ กอร.ถปภ. กอนเสด็จ 3 วัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

45. ติดต้ังปายคัทเอาทพระบรมฉายาลักษณ และพระฉายาลักษณขนาดใหญ  
ณ บริเวณทางเขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

46. จัดสถานที่สําหรับเปนจุดแจกจายอาหารพระราชทาน และจัดอาหารพระราชทาน/จัดรถโรงครัว 
พระราชทานตามที่ไดรับการประสานงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

47. จัดสถานที่จอดรถฉุกเฉิน  อาทิ รถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประสานงานกับ อบจ.ชม. 
48. จัดเตรียมสนาม ฮ. ใหเพียงพอกับจํานวน ฮ.ขบวนเสด็จใหเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

 
 
 



10                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
49. ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเฝาฯ รับ – สงเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
ศูนยแมริม วันที่ 8 – 11 ธ.ค.63 พรอมเวลา 14.00 น.  การแตงกาย  ชุดสุภาพ /ผาไทย / 
ชุดพื้นเมือง พรอมจัดระเบียบประชาชนในการเฝาฯ รับ – สงเสด็จ 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  

50. มอบหมายเจาหนาที่ประจําหอประชมุทีปงกรรัศมีโชติ ทุกวัน ๆ ละ 2 คน เพ่ือทําหนาที่
ประสานงานการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  การจัดสถานที่  การทําความสะอาด รวมถึง
อํานวยความสะดวกในการเขาไปปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงช่ือ พรอมเหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอไดตลอดเวลา ภายในวันที่  

3 ธันวาคม 2563 
51. จัดเตรียมสถานที่พักรอพรอมอาหารและเครื่องด่ืมใหกับทหารมหาดเล็ก และคณะสวนลวงหนา
ในวันพิธีฯ ทุกวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

52. ติดตั้งปายประชาสัมพันธเพื่ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษาไดทราบเสนทางไปจุดตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

53. ตกแตงดอกไมภายในหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ และบริเวณดานหนาหอประชุมฯ ใหสวยงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
54. ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. ธงพระนามาภิไธย สท. ธงชาติ เปนหมูธง  บริเวณ
ต้ังแตทางเขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม จนถึงหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

55.จัดเตรียมสมุด ปากกา สําหรับลงพระปรมาภิไธยใหเรียบรอย (ใชเลมเดมิ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

  
...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (3)  มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมความพรอมของเรือนรับรองที่ประทับ  ภายในคายกาวิละ ใหเรียบรอย ครบถวน
ตามท่ีไดรับการประสานจากกองงานในพระองคฯ  

มณฑลทหารบกที่ 33  มอบหมาย พันเอก กฤษณพงค  
พรมการัตน รองเสธฯ  
หมายเลขโทรศัพท  
097- 9365953  
เปนผูประสานงาน 

2. ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศภายในเรือนรับรองที่ประทับ ภายในคายกาวิละ ใหพรอมใช
ตลอดเวลา พรอมจัดชางประจําชวงเวลาเสด็จ 

มณฑลทหารบกที่ 33 

3. ติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณโดยรอบเรือนรับรองท่ีประทับ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
4. ตกแตงสวนหยอมบริเวณหนาเรือนรับรองที่ประทับใหสวยงาม  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
5. จัดเตรียมเสนทางออกกําลังพระวรกายในคายกาวิละใหเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
6. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองประจํา  
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ โดยประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
จังหวัดเชียงใหม /การไฟฟาสวนภูมิภาค
เชียงใหม  

7. ตรวจสอบระบบประปา พรอมเพิ่มแรงดันน้ําประปาใหเพียงพอ การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ชั้นพิเศษ) 

8. จัดเตรียมสถานท่ีพักใหกับขาราชบริพารผูตามเสด็จ กองกําลังทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 
และเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ตามที่ไดรับการประสานงานใหเพียงพอ โดยประสานงานกับสํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองคฯ 

มณฑลทหารบกที่ 33 /สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 

9. จัดเตรียมที่พักสําหรับแพทย พยาบาล และพนักงานขับรถพยาบาลที่ไปประจํา ณ คายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 
10. จัดเตรียมสถานท่ีพักใหกับพนักงานขับรถยนตในขบวนเสด็จ ขบวนสํารอง และขบวนอ่ืน ๆ   
ใหเรียบรอย   

มณฑลทหารบกที่ 33 /สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 

11. จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถยนตในขบวนเสด็จ และขบวนรถยนตอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม มณฑลทหารบกที่ 33 
12. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการใหกับขาราชบริพารผูตามเสด็จ เจาหนาท่ีผูฝายตาง ๆ 
อาทิ พนักงานขับรถยนต ตํารวจทางหลวง แพทย พยาบาล รวมทั้ง เจาหนาท่ีที่มาประจํา 
กอร.ถปภ.คายกาวิละ ตามแตจะเห็นสมควร    

มณฑลทหารบกที่ 33 

13. ตกแตงสถานที่ ทาสีรั้ว และประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร ธงพระนามาภิไธย สท. 
ประดับผาระบายอาคาร และบริเวณรั้วดานหนามณฑลทหารบกที่ 33  

เทศบาลนครเชียงใหม 

14. ตัดแตงกิ่งไม ในคายกาวิละใหเรียบรอย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

 
 



12                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 

1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 
  (3)  มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
15. ประสานเตรียมการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ เพ่ือใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
พรอมติดต้ังโทรศัพท โทรสาร ณ บริเวณอาคารตาง ๆ ตามที่ไดรับการประสานงาน กับ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)    

มณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมาย พันเอก กฤษณพงค   
พรมการัตน รองเสธฯ  
หมายเลขโทรศพัท  
097- 9365953  
เปนผูประสานงาน 
  

16. จัดจุดจอดรถสื่อสารดาวเทียม ใหกับศูนยโทโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เขต 7 เชียงใหม  มณฑลทหารบกที่ 33 
17. ประสานติดตั้งบอลลูนไลท กรม ปภ. ติดตั้ง ณ มณฑลทหารบกที่ 33 (ถามี) สํานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม 
18. จัดสถานที่จอดรถดับเพลิง รถไฟฟาสองสวาง รถไฟฟาสาํรอง และรถกูภัยใหเรียบรอย มณฑลทหารบกที่ 33 
19. ประดับตกแตงดอกไมสด ภายในเรือนรับรองท่ีประทับ คายกาวิละ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
20. จัดโตะสําหรับวางฐานรองรับพระแสงราชศัสตรา ในเรือนรับรองที่ประทับ คายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 
21. จัดเตรียมมาลัยกร สําหรับคลองพระแสงราชศัสตรา เปนประจําทุกวัน มณฑลทหารบกที่ 33 
22. งานดูดสิ่งปฏิกูลอาคารท่ีประทับ และอาคารขาราชบริพาร เทศบาลนครเชียงใหม 
23. ทาสีรั้ว ปอมยาม และกองรักษาการณ เทศบาลนครเชียงใหม 
24. ประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (ว.ป.ร.) และธงพระนามาภิไธย (ส.ท.) ตามเสนทางเสด็จฯ เทศบาลนครเชียงใหม 

25. ประดับผาระบายสเีหลือง – มวง บริเวณกองรักษาการณ ใหสวยงาม เทศบาลนครเชียงใหม 

26. ปรับปรุงไฟฟาแสงสวางตามแนวรั้วคายกาวิละ บริเวณดานหนา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 
...................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



13                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 

 
1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 

  (4)  อุทยานหลวงราชพฤกษ – ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม (พื้นที่ทรงจักรยาน) 
 รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดเตรียมหองประทับรับรอง ณ อาคารอํานวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ  
2. ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี อุทยานหลวงราชพฤกษ  
3. ขอความรวมมือและจัดระเบียบรานคาบริเวณเสนทางฯ เทศบาลเมืองแมเหียะ  
4. จัดทําและติดต้ังปายบอกระยะทาง ตลอดเสนทางทรงจักรยาน เทศบาลเมืองแมเหียะ  
5. ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงลาย และแมลง ตลอดเสนทางทรงจักรยาน - เทศบาลเมืองแมเหียะ  
6. ซอมแซมหลอดไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวาง และอุปกรณอื่น ๆ ที่เก่ียวของ พรอมจัดเจาหนาที่
ตรวจสอบความพรอม ระหวางวันท่ี 8 – 11 ธันวาคม 2563 ตลอดเสนทางทรงจักรยาน 

- เทศบาลเมืองแมเหียะ 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง 
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 

 

7. ขอยกเวนคาธรรมเนียมไฟฟา ระหวางวันที่ 6 -11 ธันวาคม 2563 ตลอดเสนทางทรงจักรยาน - การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง  
8. ลางดินโคลน และจัดรถดูดฝุน เพื่อทําความสะอาด ตลอดเสนทางทรงจักรยาน ระหวางวันที่  
8 – 11 ธันวาคม 2563 

- เทศบาลเมืองแมเหียะ 
 

 

9. ตัดแตงก่ิงไม ตัดหญา และเก็บขยะ ตลอดเสนทางทรงจักรยาน - เทศบาลเมืองแมเหียะ 
- อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ศูนยวิจัยและฝกอบรม
การเกษตรแมเหียะ) 

 

10. จัดระเบียบรานคาบริเวณเสนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคํา อําเภอเมืองเชียงใหม  

 
 
 

...................................................... 
 
 
 
 
 



14                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 

 
1.1 การจัดเตรียมสถานที่ ประกอบดวย 

  (5)  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศ อาํเภอเมืองเชียงใหม (ที่หมายสํารอง) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดเตรียมความพรอมของพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  
2. ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟา พรอมจัดเครื่องไฟฟาสํารองในทุกที่หมาย /จัดเตรียมและ
ตรวจสอบระบบประปา พรอมนํ้าประปาใหเพียงพอ /ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต ไฟฟา 
ประปา โทรศพัท โทรสาร อินเตอรเน็ต 

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

3. จัดทํา/ปรับปรุง/ซอมแซมซุมรับเสด็จ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและบริเวณโดยรอบพระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม /จัดเตรียมหอพระ   

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

5. จัดเตรียมความพรอมของที่พักผูตามเสด็จตามที่ไดรับการประสาน กรณเีสด็จฯ ประทับแรม  
ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

6. จัดเตรียมสถานท่ีตั้ง กอร.ถปภ.พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน พรอมจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการ  
7 จัดสถานที่จอดรถยนตในขบวนเสด็จ รถดับเพลิง รถไฟฟาสองสวาง รถไฟฟาสํารอง และรถกูภัย    
ใหเรียบรอย 

พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

8.จัดเจาหนาที่ของพระตําหนักฯ จํานวน 1 คน ประจํา กอร.ถปภ.ภูพิงคฯ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  
9. ประดับผาระบายสีเหลือง – มวง บริเวณกองรักษาการ ตํารวจ/ทหาร ณ พระดําหนักภูพิงคราชนิเวศน เทศบาลตําบลสุเทพ  
10. จัดระเบียบรานคาบริเวณเสนทางหนาวัดพระธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  

 
 
 
 

...................................................... 
 
 
 
 
 
 



15                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 

 
   1.2 การจัดเตรียมความเรียบรอยของเสนทางเสด็จ ประกอบดวย 
   (1) กองบิน 41  - หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
   (2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  -  คายกาวิละ (ไป – กลับ) 
   (3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  - กองบิน 41 

 (4) คายกาวิละ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (ไป – กลับ) 
(5) คายกาวิละ – อุทยานหลวงราชพฤกษ (ไป – กลับ) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ปรับปรุง ซอมแซม ทําความสะอาดถนน (ลาง และดูดฝุน) รองระบายนํ้า จัดเก็บขยะสองขางทาง 
ตกแตงกิ่งไม ตนไมท่ีย่ืนเขามาในเขตทาง  ตัดหญาเกาะกลาง ถนนมหิดล ถนนโชตนา  ถนนเชียงใหม – 
ลําพูน ถนนเชียงใหม – หางดง  ถนนศรีวิชัย  ถนนราชพฤกษ ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป   

- แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
- แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  
- แขวงทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม) 
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
- เทศบาลนครเชียงใหม 
- เทศบาลเมืองแมเหียะ 

มอบหมายอําเภอในเขต
รับผิดชอบตรวจสอบ

เสนทางและประสานกับ
เจาของถนน 2. ปรับปรุง ซอมแซมถนนสายเชียงใหม  - ลําพูน จากสี่แยกหนองหอย ไปยังคายกาวิละ 

3. บํารุง รักษา รดนํ้าไมประดับบริเวณเกาะกลางถนน เสนทางเสด็จ ใหสวยงาม 
4. ตรวจสอบไฟฟาสองสวางเสนทางเสด็จ ไฟสาธารณะ หากชํารุดใหซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ 
5. ตรวจสอบปายโฆษณา หากชํารุดเสียหาย หรือกีดขวางบริเวณทางเทา ใหร้ือเก็บ 
6. ตัดเถาวัลยที่เลื้อยเกี่ยวกับสายไฟ /เสาไฟ สองขางทาง เสนทางเสด็จ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
7. ทาสีแผงเหล็กที่ติดตั้งบนพื้นที่เกาะกลางถนนโชตนาบริเวณหนาที่วาการอําเภอแมริม และบริเวณ
ขางถนน ใหเรียบรอยสวยงาม 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  
 

8. ตัดหญาบริเวณสองขางทางเสนทางเสด็จ (นอกเขตทาง) ใหสวยงาม 
พรอมจัดเจาหนาที่เก็บขยะสองขางทางในเสนทางเสด็จเปนประจําทุกวัน    

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบในเสนทางเสด็จ 

9. จัดเจาหนาที่ตรวจสอบการจัดเก็บขยะสองขางทางเสด็จเปนประจําทุกวัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 

10. จัดเก็บถังขยะบริเวณสองขางทางเสด็จ ไปไวที่ลับตาหรือมิดชิด เพื่อความสวยงามของเสนทางเสด็จ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบในเสนทางเสด็จ 

11. จัดไฟฟาสองสวาง เสนทางถนนศรีวิชัย (ทางขึ้นพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน) แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  
12. จัดระเบียบความเรียบรอยของรถส่ีลอแดง เสนทางถนนศรวิีชัย (ทางข้ึนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม  

 
...................................................... 
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1.3 การปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ / การประดับธง  / การติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ และโตะหมูบูชาพรอมเครื่องราชสักการะ เสนทางเสด็จ   

 รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. การประดับธงชาติ /ธงพระปรมาภิไธยยอ วปร. /ธงพระนามาภิไธยยอ ส.ท. /ธงชาต ิ  
เปนหมูธง  ต้ังแตเสนทางจาก กองบิน 41 – หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม ทุกระยะ 200 เมตร 

เทศบาลตําบลสุเทพ /เทศบาลนคร
เชียงใหม /เทศบาลตําบลหนองหอย /
เทศบาลตําบลทาศาลา /เทศบาลตําบล
หนองปาครั่ง /เทศบาลตําบลฟาฮาม /
เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ /เทศบาลนคร
เชียงใหม /องคการบริหารสวนตาํบล
ดอนแกว /เทศบาลตําบลแมสา /
เทศบาลตําบลแมริม เทศบาลตําบลริม
เหนือ /เทศบาลตําบลสันโปง /เทศบาล
ตําบลข้ีเหล็ก /เทศบาลตําบลสะลวง  

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหมประสานการปฏิบัติ และ

ตรวจสอบความเรียบรอย 

2. ประดับธงชาติ /ธงพระปรมาภิไธยยอ วปร. ธงพระนามาภิไธยยอ ส.ท.  ขนาดมาตรฐาน 
80x120 ซม. ต้ังแตเสนทางจาก  
- กองบิน 41  - หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  -  คายกาวิละ (ไป – กลับ) 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม  - กองบิน 41 
- คายกาวิละ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (ไป – กลับ) 
- คายกาวิละ – อุทยานหลวงราชพฤกษ (ไป – กลบั) 
 
 

เทศบาลตําบลสะลวง /เทศบาลตําบล
ขี้เหล็ก /เทศบาลตําบลสันโปง /เทศบาล
ตําบลริมเหนือ /เทศบาลตําบลแมริม / 
เทศบาลตําบลแมสา / องคการบริหาร
สวนตําบลดอนแกว /เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ 
/เทศบาลตําบลฟาฮาม /เทศบาลตาํบล 
สันทรายหลวง /เทศบาลตําบลสันพระเนตร /
เทศบาลตําบลทาศาลา /เทศบาลตําบล
หนองปาครั่ง /เทศบาลตําบลหนองหอย /
เทศบาลนครเชียงใหม /เทศบาลตําบล
ปาแดด /เทศบาลตําบลสุเทพ/เทศบาล
ตําบลหนองควาย/เทศบาลตําบลสัน
ผักหวาน/เทศบาลเมืองแมเหียะ/เทศบาล
ตําบลชางเผือก/องคการบริหารสวนตําบล
ชางเผอืก 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหมประสานการปฏิบัติ และ

ตรวจสอบความเรียบรอย  
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1.3 การปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกยีรติ / การประดับธง  / การติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ และโตะหมูบูชาพรอมเครื่องราชสักการะ เสนทางเสด็จ(ตอ) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3. แจงสวนราชการ /หนวยงานที่มีเสนทางเสด็จฯ ผาน ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ พรอมโตะหมูบูชา และ
เครื่องราชสักการะ รวมท้ังประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ธงพระนามาภิไธย ส.ท. 
และผาระบายสีเหลือง – มวง 

อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมริม อําเภอ
สันทราย อําเภอหางดง ประสานการปฏิบัต ิ
และตรวจสอบความเรียบรอย 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ทําหนังสือแจงสวนราชการ 
/หนวยงานที่อยูในเสนทาง

เสด็จฯ ดวยแลว 
4. จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบความเรียบรอยของธงที่ประดับบนเสนทางเสด็จเปนประจําทุกวัน 
กอนเวลาเสด็จ 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

5. ประดับผาระบายสีเหลือง – มวง พรอมประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย (ว.ป.ร.) และธงพระนามาภิไธย 
(ส.ท.) บริเวณรั้วศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเรียบรอยสวยงาม และสมพระเกียรติ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

6. ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางหลวงชนบท ชม 3028 (ติดตั้งอยูระหวาง กม. 0 – 1) 
แยกราชพฤกษ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

7. ตกแตงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาทางเขา กองบิน 41 พรอมประดับไมดอกไมประดับ
โดยรอบเสาทั้งสองขางใหสวยงาม 

เทศบาลตําบลสุเทพ    

8. ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเสนทางถนนหวยแกว เทศบาลนครเชียงใหม  
9. ตกแตงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงใหม/สถานีควบคุมไฟปาภูพิงค ศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงใหม/สถานี

ควบคุมไฟปาเชียงใหม 
 

 

 

 

 

...................................................... 
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 1.4 การปรับปรุงสวนหยอม /การปรับภูมิทัศน /การติดต้ังปายเฉลิมพระเกียรติพรอมขอความ “ทรงพระเจริญ” บนเสนทางเสด็จ 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงสวนหยอม /ตกแตงภูมิทัศน บริเวณสองขางทางเสนทางเสด็จ ใหสวยงาม 
เปนระเบียบเรียบรอย 

อปท.ในพื้นท่ี สนง.ทองถ่ิน จว.ประสาน อปท. 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณใตทางยกระดับหนาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา รวมทั้ง
ปรบัปรุงสวนหยอมบนเสนทางสายมหิดล ไดแก สวนหยอมบริเวณแยกแอรพอรต  
สวนหยอมบริเวณแยกหนองหอย ใหสวยงาม 

 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2  

3. ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณแยกศรีบัวเงินพัฒนา และไมประดับบนเกาะกลางถนน
เสนทางสายสมโภชเชียงใหม 700 ป ใหสวยงาม  

 แขวงทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชียงใหม)  

4. ติดตั้งปายพระบรมฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ ขนาดใหญ พรอมขอความ 
“ทรงพระเจริญ” ในจุดที่เหมาะสม ตลอดเสนทางเสด็จท้ังขาไปและขากลับ และจัดให
มีไฟสองปายใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน   

 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม/  

5. ติดตั้งปายเฉลิมพระเกียรติฯ ณ กองบิน 41 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม และสามแยกทางเขา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  ศูนยแมริม และ
ติดต้ังปายขอความ “ทรงพระเจริญ” พรอมประดับธง บริเวณสะพานลอย  (หนา/หลัง) 
ถนนโชตนา หนาโรงเรียนบานศาลา 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

6. ติดตั้งปายขอความ “ทรงพระเจริญ” ทางลอด (หนา/หลัง) ไดแก ทางลอด 
แยกบวกครกศรีวิไล ทางลอด แยกแมคาวสะอาดใส  และทางลอด แยกรวมโชคมีชัย 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แจงเปนหนังสือไปแลว 

7. ติดตั้งปายขอความ “ทรงพระเจริญ” พรอมประดับธง บริเวณสะพานลอย  (หนา/หลัง) 
ตามรูปแบบที่กําหนด  

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม/ 
เทศบาลตําบลปาแดด/เทศบาลนคร
เชียงใหม/องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว/
เทศบาลตําบลแมริม 

 

 
 

...................................................... 
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1.5 การเตรียมการดานสาธารณสุข 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดเจาหนาที่พรอมอุปกรณเครื่องเทอรโมสแกนทําการตรวจคัดกรองปองกันโรคโควิด-19 พรอมติด
สต๊ิกเกอรแสดงสัญลักษณผูผานการตรวจ ณ  กองบิน 41 (2 จุด) 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม 
และโรงพยาบาลกองบิน 41 

-อาคารทาฯ 
- ประตูโรงเก็บ 

2. จัดหนวยปฐมพยาบาล และรถพยาบาลประจํา ณ โรงเก็บเครื่องบิน  วันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563  โรงพยาบาลกองบิน 41  
3. จัดใหมีการตรวจคัดกรอง Rapid Test ผูเขาเฝาฯ ใกลชิด อาทิ ผูอยูในตําแหนงเฝา และผูทูลเกลา
ถวายมาลัยขอพระกร และทูลเกลาฯ ถวายส่ิงของทุกคน ณ กองบิน 41 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม ตรวจลวงหนา 1 วัน 

4. จัดเจาหนาที่พรอมอุปกรณเครื่องเทอรโมสแกนทําการตรวจคัดกรองปองกันโรค โควิด-19  พรอมติด
สติ๊กเกอรแสดงสัญลักษณผูผานการตรวจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม   

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม    

5. จัดใหมีการตรวจคัดกรอง Rapid Test บัณฑิตทุกคน ณ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม ศูนยแมริม 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม จัดเจาหนาที่ตรวจคราวละ
ไมตํ่ากวา 50 คน 

6. กรณผีลตรวจ Rapid Test ของบัณฑิตมีผลเปนบวก ใหจัดการตรวจ PCR บุคคลดังกลาว และ
รายงานผลให กอร.ถปภ. และหนวยงานที่เก่ียวของทราบทุกระยะ 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม  

7. จัดเจาหนาที่พรอมอุปกรณเครื่องเทอรโมสแกนทําการตรวจคัดกรองปองกันโรค โควิด-19  พรอมติด
สต๊ิกเกอรแสดงสัญลักษณผูผานการตรวจ ณ คายกาวิละ  

โรงพยาบาลคายกาวิละ  

8. จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองประทับ หองฉุกเฉิน โลหิต อุปกรณทางการแพทย สนาม ฮ.ฉุกเฉิน 
(สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และรถพยาบาล ใหพรอมตลอด 24 ชั่วโมง 
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

9. จัดเตรียมแพทย พยาบาล หองฉุกเฉิน โลหิต อุปกรณทางการแพทย  และรถพยาบาล ใหพรอม
ตลอด 24 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลนครพิงค 

โรงพยาบาลนครพิงค  

10. จัดรถพยาบาลสภาพดี สามารถใชความเร็วได วันละ 2 คัน พรอมอุปกรณทางการแพทย แพทย 
พยาบาล ติดตามขบวนเสด็จ   

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม  

10. จัดใหมีการซักซอมเสนทางการแพทยฉุกเฉินกอนลวงหนา 1 วัน  กอร.ถปภ.ชม. และหนวยงานที่เก่ียวของ  
11. จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ พรอมรถพยาบาล ไปใหบริการผูปกครอง/ญาติบัณฑิต และประชาชนท่ีไปเฝาฯ 
รบัเสด็จ ณ ศาลาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม ประสานดําเนินการกับ 
หนวยแพทยหลวง 

12. จัดเตรียมทันตแพทย พยาบาล และอุปกรณทําฟน ไวใหพรอมตลอด 24 ช่ัวโมง (กรณีเสด็จฯ เกี่ยวกับพระทนต) คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
13. จัดเตรียมหองประทับรับรอง หองทําพระทนต และเจาหนาที่ใหพรอมตลอดเวลา  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
14. จัดเตรียมแพทย พยาบาล และเวชภัณฑ ไปประจํา ณ กอร.ถปภ. (สวนแยก) ระหวางวันที่ 7 - 11 ธ.ค. 63 
จนกวาจะเสร็จส้ินภารกิจ จํานวน 5 แหง ดังน้ี (1) กอร.ถปภ. กองบิน 41 (2) กอร.ถปภ. อาคารเอนกโกศล 
คายกาวิละ (เริ่มวันที่ 5 ธ.ค. 63) (3) กอร.ถปภ. หอประชุมทีปงกรรัชมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
(4) กอร.ถปภ. (สวนแยก)  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (5) กอร.ถปภ. (สวนแยก)  อุทยานหลวงราชพฤกษ  

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม  

...................................................... 
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1.6 การเตรียมการดานการถวายความปลอดภัย 
  (1) กอ.รวม คายกาวิละ เปดลวงหนากอนวันเสด็จ 3 วัน (เปดวันที่ 5 ธันวาคม 2563) 
  (2) กอ.รวม ที่หมายอื่น (กองบิน 41/หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม /พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน/อุทยานหลวงราชพฤกษ)  
เปดลวงกอนวันเสด็จ หนา 1 วัน (เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดทําแผนถวายความปลอดภัยสงใหสํานักงานฝายเสธ กองงานในพระองค 904 มณฑลทหารบกท่ี 33 /ตํารวจภูธรภาค 5 

/ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  /กอง
บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3  
/ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 / สถานีตํารวจทางหลวง 4 กอง
กํากับการ 5 /กลุมงานจราจร 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

 

2. ประสานการดําเนินการถวายความปลอดภัยกับกองทัพภาคที่ 3  และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557 

มณฑลทหารบกท่ี 33  

3. ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 ในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัย  ตํารวจภูธรภาค 5 /ตํารวจภูธรจังหวัด /
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 /กองบิน 41 

 

4. จัดต้ังกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย  (กอร.ถปภ.) ณ กองบิน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม  มณฑลทหารบกที่ 33 และสวนแยกทุกที่หมาย โดยประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

มณฑลทหารบกท่ี 33   

5. จัดเจาหนาที่ตํารวจเฝารถยนตพระที่น่ัง รวมท้ัง สถานที่ประทับ สถานที่ประกอบพิธีทุกวัน และทุกท่ี
หมายที่มีการเสด็จจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  

6. จัดเจาหนาที่ตํารวจหญิงประจําหองสรงทุกที่หมายที่มีการเสด็จ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
7. กําหนดเสนทางหลกั และเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละที่หมาย รวมกับกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   
8. กําหนดเสนทางหลัก และเสนทางสํารองในการเสด็จฯ แตละที่หมายรวมกับตํารวจทางหลวง ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
9. จัดเจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบหาขาว และปะปนกับประชาชน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
10. จัดเจาหนาท่ีตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่เสด็จทุกที่หมายทุกวัน ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 33 
 

11. จัดเครื่องตรวจวัตถุระเบิด ชนิดประตู จํานวน 4  เครื่อง ไปประจํา ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  ศูนยแมริม จนเสร็จส้ินภารกิจ โดยประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 
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1.6 การเตรียมการดานการถวายความปลอดภัย 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
12. จัดกําลังรักษาความปลอดภัย ณ คายกาวิละ โดยประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 ตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 /ตํารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 33 
 

13. ตรวจสอบสภาพอากาศ และจัดทําสรุปรายงานสภาพอากาศ พยากรณอากาศในแตละวัน สงให กอร.ถปภ.ทุกวัน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  
14. ตรวจสอบสิ่งของทูลเกลาฯ ถวายทุกชนิด กองกํากับการ 3 กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล 3 
 

15. จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการทําขาว และควบคุมการแตงกายของ
ส่ือมวลชนทุกที่หมายใหเรียบรอย 

กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 3  

16. จัดเตรียมปลอดแขนสื่อมวลชน กองกํากับการ 3 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 3  
17. จัดเตรียมสนาม ฮ.ฉุกเฉิน  ทุกที่หมาย มณฑลทหารบกที่ 33  

 

 

...................................................... 
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 1.7 การเตรียมการดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการจราจร 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอย และการจราจร   
2. เขมงวดในการจับกุม ดําเนินคดี หากมีการฝาฝนกฎ ระเบียบของทางราชการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม /  
3. จัดนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเปนสารถีในขบวนเสด็จฯ จํานวน 12 นาย   
4. จัดรถตํารวจทางหลวงนําขบวนเสด็จ ขบวนสํารอง  ขบวนวีไอพี และประจํา ณ คายกาวิละ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5  

5. จัดรถตาํรวจทางหลวงนําขบวนสวนลวงหนา ไปยังที่หมายทุกที่หมาย ต้ังแตวันที่ 6 ธันวาคม 2563  สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5  
6. จัดเจาหนาที่ตํารวจประจําเสนทางเสด็จ ทางรวม ทางแยกทุกที่หมาย ระหวางวันท่ี 8 - 11 
ธันวาคม 2563 และเลิกปฏิบัติภารกิจภายหลังท่ีทุกขบวนและประชาชนออกจากที่หมายหมดแลว  

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และตํารวจภูธรในพื้นที่  

7. จัดรถตํารวจจราจรนําขบวนเสด็จ ขบวนสํารอง ขบวนสวนลวงหนาขบวนวีไอพี กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
8. จัดใหมีการซกัซอมขบวนเสด็จทุกที่หมาย กอนวันเสด็จใหเรียบรอย 
 

สถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5  
กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
มณฑลทหารบกที่ 33 และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

 

 

...................................................... 
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 1.8 การเตรียมการดานการส่ือสาร 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดทําผังการส่ือสาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 7 
(เชียงใหม) 
 

 
2. จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือสื่อสาร 
3. จัดรถส่ือสารดาวเทียมไปประจํา ณ กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
4. จัดรถสื่อสารดาวเทียม พรอมตดิต้ังโทรศพัท โทรสาร ประจํา ณ กอร.ถปภ. คายกาวิละ 
5. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร ของเครือขาย สป.มท. ประจํา ณ กอร.ถปภ.คายกาวิละ 
6. ประสานการติดต้ังโทรศัพท โทรสาร พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ตกับ สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
7. จัดทํา list ความถี่ชองวิทยุส่ือสารของทุกหนวยงาน ไวที่ กอร.ถปภ. ทุกแหง 
8. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ กสทช.ภาค 3  AIS DTAC TURE เพิ่มสัญญาณโทรศัพท ทุกที่หมาย 
9. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41 สวนบริการลูกคาจังหวัด

เชียงใหม บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 
- ศูนยเทคโนโลยีฯ เขต 7 
เชียงใหม ประสาน 
 

ขอความอนุเคราะหยกเวน
คาธรรมเนียมและคาบริการ

ในการติดต้ัง และการใช
บริการ  โดยใหเปดใชบริการ
ตั้งแตวันที่ 8-11 ธันวาคม 

2563  

10. ติดต้ังโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ หองประทับรับรอง 
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
11. ติดต้ังโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ กอร.ถปภ. คายกาวิละ  
12. ติดต้ังโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ กอร.ถปภ. หอประชุมที
ปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 
13. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร จํานวน 2 เลขหมาย พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ณ อาคารจัดเล้ียง มณฑลทหารบกที่ 33  
14. ติดตั้งโทรศัพท โทรสาร พรอมสัญญาณอินเตอรเน็ต ประจําเรือนรับรอง คายกาวิละ หองพักสํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองค หองพักผูตามเสด็จ และสถานที่ตาง ๆ จํานวน 28 เลขหมาย  ตามท่ีไดรับการประสาน  
15. จัดเตรียมคูสัญญาณโทรศัพทในการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 2 เลขหมาย ณ เรือนรับรอง 
ท่ีประทับ คายกาวิละ 

 
...................................................... 
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 1.9 การเตรียมการดานการกูชีพ กูภัย 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน  ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41  กองบิน 41 ตั้งแตวันที ่7 – 11 ธันวาคม 2563 
2. จัดรถไฟฟาสองสวาง  ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41 เทศบาลนครเชียงใหม ต้ังแตวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 
3. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถไฟฟาสองสวาง ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม   

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที ่7 – 11 ธันวาคม 2563 

4. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน รถไฟฟาสองสวาง ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.มณฑลทหารบกที่ 33  เทศบาลนครเชียงใหม ต้ังแตวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2563 
5. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.สวนแยกพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  เทศบาลตําบลสุเทพ  ตัง้แตวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 
6. จัดรถไฟฟาสองสวาง หรือ บอลลูนไลท ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.สวนแยก พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที ่7 – 11 ธันวาคม 2563 
7. จัดรถดับเพลิง รถกูภัย รถฉุกเฉิน รถไฟฟาสองสวาง ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.สวนแยก 
อุทยานหลวงราชพฤกษ  

เทศบาลเมืองแมเหียะ  ตั้งแตวันที ่7 – 11 ธันวาคม 2563 

8. จัดรถกูภัย ประจําจุดรับเสด็จของประชาชน (ตามเสนทางเสด็จ) โดยประสานงานกับที่ทํา
การปกครองจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม  

ตั้งแตวันที ่8 – 11 ธันวาคม 2563 

...................................................... 
 

1.10 การเตรียมการดานการปองกันหมอกควันไฟปา 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชนท่ีอยูอาศัยในพื้นที่ ใหงดเผาปา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในหวงรับเสด็จ 

1. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 16 
2. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
3. อําเภอเมืองเชียงใหม 
4. อําเภอแมริม 
5. สถานีควบคมุไฟปาเชียงใหม 
6. ศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงใหม 

 

2. ใหมีการกวดขัน ตรวจสอบ หามไมใหมีการเผาปา และมีไฟปาเกิดข้ึน 
3. รายงานสภาพ และปริมาณหมอกควันในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมให กอร.ถปภ.ทราบเปนประจํา
ทุกวันในหวงเสด็จ 
4. จัดชุดควบคุมไฟปาพรอมอุปกรณ เตรียมการควบคุมปองกันไฟปา 

 
 
 
 
 

...................................................... 
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 1.11 การเตรียมการดานการรักษาพยาบาลสุนัขทรงเลี้ยง 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดชุดสัตวแพทยใหพรอมตลอดเวลา สาํหรับสุนัขทรงเล้ียง พรอมยานพาหนะ ประจํา  
ณ กอร.ถปภ.คายกาวิละ พรอมปฏิบัติไดทันที 
2. จัดหนวยแพทยดานปศุสัตว สําหรับสุนัขทรงเล้ียง  
3. จัดเตรียมโรงพยาบาลสัตวเล็ก พรอมสัตวแพทย และอุปกรณทางการแพทยใหพรอมตลอดเวลา 

1. คณะสัตวศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. โรงพยาบาลสัตวเล็กเชียงใหม 

 

 ...................................................... 
1.12 การตรวจสอบการยื่นฎีกา   

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ตรวจสอบผูเขาเฝาฯ รับเสด็จในพื้นท่ีรับเสด็จทุกที่หมาย หากมีการยื่นฎีกาขอความชวยเหลือ 
ขอใหรับไวเพ่ือสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปดาํเนินการ 
2. หาขาวความเคลื่อนไหวกลุมพลังมวลชน  

1. ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม /
ศนูยดํารงธรรมอําเภอแมริม/ศูนยดํารง
ธรรมอําเภอเมืองเชียงใหม 
2. กอร.ถปภ. 
3. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
4. กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 3 
5. กอ.รมน.จว.ชม. 

 

 ...................................................... 
1.13 การจัดเตรียมกองเกยีรติยศ /วงดุริยางค 

  (1) ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดกองทหารเกียรติยศ พรอมวงดุริยางค   ในวันเสด็จฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 และวัน
เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 

กองบิน 41  

  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จัดเตรียมวงดุริยางคบรรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการรับ – สงเสด็จ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  
จัดใหมีการซักซอมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีใหเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม  

  
...................................................... 
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1.14 การจัดเตรียมการถวายพระแสงราชศัสตรา และการถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 

  (1) การถวายพระแสงราชศัสตรา ในวันที ่8 และ 11 ธันวาคม 2563 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ทําความสะอาดพระแสงราชศัสตรา และที่วางพระแสงราชศัสตราใหเรียบรอย สวยงาม สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม  
2. จัดเจาหนาที่ในขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตรา ประกอบดวย 
    2.1 คลงัจังหวัดเชียงใหม ผูอัญเชิญพระแสงราชศัสตรา (สงมอบใหกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย)  
    2.2 ขาราชการชาย จํานวน 2 คน  ประกอบขบวน แตงกาย เคร่ืองแบบปกติขาว สวมหมวก) 

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม  

3. จัดใหมีการซักซอมการอัญเชิญพระแสงราชศัสตรา สงมอบใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ คายกาวิละ (ประสานงานกับกองพระราชพิธี 
สํานักพระราชวัง) 

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม 
/สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

 

4. นําที่วางพระแสงราชศัสตรา ไปวางไว ณ เรือนรับรองท่ีประทับ มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  (รอกําหนดนัด
หมาย วัน เวลา) 

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม  

5. จัดขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตราไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และอัญเชิญ
พระแสงราชศัสตรากลับสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563  

สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม  

6. จัดรถนําขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตราจากสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน 41  
ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 และนําขบวนอัญเชิญพระแสงราชศัสตรากลับสาํนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ในวันที  11 
ธันวาคม 2563 (หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระแสงราชศัสตราคืนใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
ในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563) 

กลุมงานจราจร ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม 

 

   
(2) การถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ (ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดเตรียมเครื่องทองนอย พรอมเทียนชนวน จํานวน 2 ชุด สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี ทรงจุดถวายาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ (กอนประทับรถยนตพระท่ีนั่งไปยังหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ)    

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

2. จัดขาราชการชาย จํานวน  2 คน สาํหรับอัญเชิญเครื่องทองนอยใหทรงจุด ดังนี้ 
(1) นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ อัญเชิญเคร่ืองทองนอยใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุด 
(2) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ อัญเชิญเครื่องทองนอยใหสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงจุด 

การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
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1.14 การจัดเตรียมการถวายพระแสงราชศัสตรา และการถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 

(2) การถวายสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ (ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. จัดเจาหนาที่ดานพิธีการ  จํานวน 2 คน สาํหรับเปนผูถวายเทียนชนวนใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงจุด  

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม 

 

4. มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน เปนผูเขารับพระราชทานเครื่องทองนอยไปสักการะพระ
บรมธาตุดอยสุเทพ ดังนี้  

(1) นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูเขารับพระราชทานเครื่องทองนอยท่ีทรงจุด
แลว จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(2) นายศรัณยู  มีทองคํา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูเขารับพระราชทานเครื่องทองนอย ที่ทรงจุด
แลว จากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

5. จัดใหมีการซกัซอมการปฏิบัติ (ประสานกับกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
6. จัดรถขบวนให รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ท้ัง 2 คน อัญเชิญเครื่องทองนอยถวายสักการะ 
พระบรมธาตุดอยสุเทพ  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

7. จัดรถนําใหขบวนอัญเชิญเครื่องทองนอยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และนําขบวนเดินทางกลับ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
8. จัดสถานที่ตั้งเครื่องทองนอย หนาพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ใหสวยงาม 
   (จัดโตะหนาขาว พรอมผาปูสีขาว ประดับพุมดอกไมสดใหสวยงาม วางบนพรม)  

วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ /
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียด
ประสานงานกับ
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 9. จัดเตรียมลิฟต และคนขับลิฟต สําหรับรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน อัญเชิญเครื่องทองนอย 

ข้ึนไปถวายสกัการะหนาพระบรมธาตุ 
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 

10. จัดระเบียบรานคาบริเวณเสนทางหนาวัดพระธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  
 

...................................................... 
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1.15 การจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับการทอดพระเนตรและจําหนาย ณ ศาลาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยแมริม 

รายละเอยีดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดบูทสินคา OTOP ของจังหวัดเชียงใหม สาํนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ประสานกับ มรภ.

ภาคเหนือ  
จัดบูทแสดงผลงาน 

วันละ 2 แหง 

2. จัดบูทสินคา ธงฟาราคาถูก   สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
3. จัดบูทสินคาศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพฯ 
4. จัดบูทมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง 
5. จัดบูทแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

 
...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29                     เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมการรับเสดจ็ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 

 
2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ. ณ ที่หมายตาง ๆ  
  (1) กองบิน 41 

รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. จัดต้ัง กอร.ถปภ. กองบิน 41 กองบิน 41 เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดปลัดอําเภอ พรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.กองบิน 41    
ระหวางวันท่ี 7-11 ธันวาคม 2563 

- อําเภอเมืองเชียงใหม 
 

 

3. จัดระเบียบชางภาพ / สื่อมวลชน ทุกท่ีหมาย โดยกําหนดเครื่องหมายหรือปลอกแขน
บอกฝายไวสําหรับชางภาพ และสื่อมวลชนที่ผานการตรวจสอบ 

กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 3 

 

4. ใหหัวหนาชุด ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา  
ณ กอร.ถปภ.แตละที่หมายกอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม 
- การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลนครเชียงใหม (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

  (2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดต้ัง กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ   มณฑลทหารบกที่ 33  เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดระเบียบชางภาพ / สื่อมวลชน ทุกที่หมาย โดยกําหนดเครื่องหมายหรือปลอก
แขนบอกฝายไวสําหรับชางภาพ และสื่อมวลชนที่ผานการตรวจสอบ 

กองกํากับการ 3 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 3 

 

3. จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจํา ณ กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกร
รศัมีโชติ   ระหวางวันท่ี 7 -11 ธันวาคม 2563   

- อําเภอแมริม 
 

 

4. ใหหัวหนาชุดท่ีไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา ณ 
กอร.ถปภ.แตละท่ีหมายกอนเวลาเสด็จ 3 ช่ัวโมง ตั้งแตวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
จังหวัดเชียงใหม   
- การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ)  
- เทศบาลนครเชียงใหม (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
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2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ. ณ ที่หมายตาง ๆ  

 (3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดสถานที่ตั้ง กอร.ถปภ. ณ  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มณฑลทหารบกที่ 33 เปดวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
2. จัดต้ัง กอร.ถปภ.หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ   มณฑลทหารบกที่ 33  
3. จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือสื่อสารไปประจํา ณ กอร.ถปภ.คายกาวิละ ระหวาง
วันท่ี 5-11 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

อําเภอเมืองเชียงใหม จัดทําเปนผลัดหมุนเวียนกันไปคนละ 12 
ชั่วโมง 

4. . ใหหัวหนาชุด ท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีในท่ีหมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา ณ 
กอร.ถปภ.แตละท่ีหมายกอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 5-11 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลนครเชียงใหม (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

5. ประสานสถานประกอบการทุกประเภท (สถานบันเทิง โรงแรม) และสถานศึกษา 
รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ ที่อาจมีการใชเสียงดัง เชน การจุดพลุ จุดประทัด หรืออ่ืน ๆ ที่
ทําใหเกิดเสียงดังถึงบริเวณที่หมายเสด็จ และที่ประทับ โดยประสานและทําความ
เขาใจ ขอใหงดการจัดกิจกรรมท่ีทําใหเกิดเสียงดัง  

อําเภอเมืองเชียงใหม  

 

(4) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดสถานที่ตั้ง กอร.ถปภ. ณ   พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดต้ัง กอร.ถปภ. สวนแยกพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน   มณฑลทหารบกที่ 33  
3.จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือส่ือสารไปประจํา ณ กอร.ถปภ.พระตําหนักภูพิงคฯ 
ระหวางวันท่ี 7-11 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม จัดทําเปนผลัดหมุนเวียนกันไปคนละ 12 
ชั่วโมง 

4. ใหหัวหนาชุด ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา  
ณ กอร.ถปภ.แตละที่หมายกอนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
- การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
(ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลนครเชียงใหม (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
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2. การดําเนินการในหวงวันรับเสด็จ 8 - 11 ธันวาคม 2563 
 2.1 การเปด กอร.ถปภ. ณ ที่หมายตาง ๆ  

(5) อุทยานหลวงราชพฤกษและศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ (พื้นที่ทรงจักรยาน) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดสถานที่ตั้ง กอร.ถปภ. ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ เปดวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
2. จัดต้ัง กอร.ถปภ. สวนแยกอุทยานหลวงราชพฤกษ   มณฑลทหารบกที่ 33  
3.จัดปลัดอําเภอพรอมเครื่องมือสื่อสารไปประจํา ณ กอร.ถปภ.อุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวาง
วันท่ี 7-11 ธันวาคม 2563  

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม จัดทําเปนผลัดหมุนเวียนกันไปคนละ 12 
ชั่วโมง 

4. ใหหัวหนาชุด ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในที่หมายตาง ๆ  ไปรายงานตัวประจํา ณ กอร.ถปภ.แต
ละที่หมายกอนเวลาเสด็จ 3 ช่ัวโมง ตั้งแตวันที่ 7-11 ธันวาคม 2563   

- การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 
การประปาสวนภูมิภาคสาขา
เชียงใหม (ช้ันพิเศษ) 
- เทศบาลนครเชียงใหม (กูภัย) 

สงรายชื่อผูไปปฏิบัติหนาที่พรอม
หมายเลขโทรศัพท ใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

 

...................................................... 
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2.2 การรับ – สงเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
 (1) การเชิญขาราชการตุลาการ / พลเรือน / ทหาร /ตํารวจ /กงสุลตางประเทศ / เจานายฝายเหนือ / รัฐวิสาหกิจ /แมบานเหลาทัพ แมบานมหาดไทย 

และเหลากาชาดจังหวัด 
(1.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563) 

  รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. เชิญ ผวจ.ชม. /อธิบดีผูพิพากษาภาค 5 / แมทัพภาคที่ 3 / ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 
พรอมคูสมรสถวายมาลัยขอพระกร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม แตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

2. เชิญ หัวหนาสวนราชการ /หนวยงานรัฐวิสาหกิจ /เจานายฝายเหนือ /กงสุลตางประเทศ /  
รฐัวิสาหกิจ /แมบานเหลาทัพ  แมบานมหาดไทย และ เหลากาชาดจังหวัด เฝาฯ รับ-สงเสด็จฯ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

 

(1.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ผวจ.ชม. /อธิบดีผูพิพากษาภาค 5 / แมทัพภาคที่ 3 / ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5   สํานักงานจังหวัดเชียงใหม แตงกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 
2. คณะผูเฝาฯ ตามขอ (1.1)1. ตามเสด็จฯ ไป หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใหม    

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตํารวจจราจร จัดรถนําขบวน 

 

(1.3) มณฑลทหารบกที่ 33 คายกาวิละ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563) 
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เชิญชวนกําลังพล และแมบานทหารบก รับ – สงเสด็จ ณ คายกาวิละเปนประจําทุกวัน  
ต้ังแตวันที ่8 -11 ธันวาคม 2563  

มณฑลทหารบกที่ 33  
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  (2) การเชิญประชาชนทั่วไป 
 (2.1) กองบิน 41 (เฉพาะวันที่ 8 และ 11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 12.00 น.) 
 (2.2) หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 14.00 น.) 
 (2.3) ตามเสนทางเสด็จ (วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 พรอมเวลา 13.00 น.) 

  รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ประสานเชิญประชาชนมาเฝาฯ รับเสด็จฯ ทุกที่หมาย และตลอดเสนทาง พรอมท้ัง
อํานวยความสะดวก ดานยานพาหนะ บริการอาหาร /นํ้าดื่ม หนวยปฐมพยาบาล เส่ือ 
เต็นทพรอมผาระบายสีเหลือง-มวง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แกมวลชนท่ีมาเฝาฯ รับเสด็จ 
พรอมทั้งจัดระเบียบมวลชนรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม กองบิน 41 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  (แจงจํานวนคน และผูประสานงาน
ประจําจุดพรอมหมายเลขโทรศัพทให
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมทราบภายใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2563) 

2. จัดเจาหนาที่รวมรวบรายงานจํานวนประชาชนที่มาเฝาฯ รับเสด็จ พรอมทั้งสถานการณ 
ในแตละจุด ใหแก กอร.ถปภ. ทราบทกุวัน กอนเวลาเสด็จฯ  

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  

3. จัดเตรียมธงชาติ ธง ว.ป.ร. ธง ส.ท. พรอมพระบรมฉายาลักษณ สําหรับแจกจายให
ประชาชนที่มาเฝาฯ รับ - สงเสด็จ  

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จัดหาและนํามาสงมอบใหกอนวันรับเสด็จ  

4. จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาล /รถพยาบาล ประจําทุกจุด (ตามเสนทางเสด็จ)  
ท่ีมีประชาชนมาเฝาฯ รับเสด็จตามเสนทางเสด็จทุกจุด โดยประสานงานกับที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม 

 

8. จัดรถกูภัย ประจําจุดรับเสด็จของประชาชน (ตามเสนทางเสด็จ) โดยประสานงาน
กับที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม  

 

 

3.  การเตรียมการอ่ืน ๆ  
รายละเอียดการปฏิบัติ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ปรับปรุง ซอมแซม หองประทับรับรอง หองทรงงาน หองสรง ใหอยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชตลอดเวลา ทาอากาศยานเชียงใหม  
2. ตรวจสอบระบบสะพานเทียบ  เครื่องปรับอากาศ ลิฟต และเครื่องอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ใหพรอมใชตลอดเวลา ทาอากาศยานเชียงใหม  
3. จัดเตรียมบันไดเครื่องบิน /ตั๋วโดยสาร /ฯลฯ กรณีไดรับการประสานงานจากกองงานในพระองคฯ  บริษัท การบินไทย จํากัด  
4. ปรับปรุง สนาม ฮ. พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ใหพรอมใชตลอดเวลา กองบิน 41  

 
...................................................... 

 


