


มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การด าเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค 

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับที่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานพิธี โดยน าไปติดตั้งที่ประตู
ทางเข้าด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตามที่พิจารณา
เห็นว่าเหมาะสม ตามข้อความว่า “จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด
ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม
2562 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่” โดยขอให้ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 
1 พฤษภาคม 2562

2) ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ด้านหน้าอนุสาวรีย์  รัชกาลที่  5
เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดพิธีฯ ให้เรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรติ

3) จัดสร้างเวทีและซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ตามรูปแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก าหนด พร้อมติดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับดอกไม้สด กรวยดอกไม้
และธูปเทียนแพ

4) ติ ด ตั้ งพ ระ ฉ าย าลั ก ษ ณ์ พ ระบ าท ส ม เด็ จพ ระ เจ้ า อ ยู่ หั ว
ในสถานที่จัดงานพิธี และติดตั้งพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมระบายผ้าให้เรียบร้อย ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร
อ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

5) ตกแต่งดอกไม้สดบริเวณเวทีให้สวยงามและสมพระเกียรติ
6) จัดเต็นท์ขนาดใหญ่ ระบายผ้าสีเหลือง-ขาว พร้อมฟลอร์ปูพ้ืน และ

ไฟฟ้าส่องสว่าง ส าหรับรองรับผู้เข้าร่วมพิธี จ านวน 10,000 คน
7) ติดตั้งจอภาพ LED ขนาดใหญ่ พร้อมชุดการถ่ายทอดสด (OB) 

ติดตั้ง ณ บริเวณสองข้างเวที และจัดจอ LED ติดตั้งภายในเต็นท์ 
จ านวนตามความเหมาะสม ส าหรับรับสัญญาณการถ่ายทอดสด
ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมพิธี
ได้รับชมพิธีฯ พร้อมกันกับส่วนกลาง

8) ติดตั้ งเครื่ องเสี ย ง พร้อม อุปกรณ์ และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ค วบคุม
เพ่ือประชาสัมพันธ์และขยายสัญญาณเสียงจากการถ่ายทอดสด
การประกอบพธิีฯ จากส่วนกลาง

9) ประดับไฟหยดน้ าต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และ
บริเวณจัดงานพิธี

10) ติดตั้งเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุม ส าหรับผู้ร่วมพิธี จ านวน 10,000 ตัว
11) จัดรถสุขาเคลื่อนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ เข้าร่วมพิธี

ให้เพียงพอ
12) ติดตั้งธงชาติไทยและตราสัญลักษณ์การจัดพิธีฯ พร้อมระบายผ้า

สีเหลือง-ขาว บริเวณรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
13) ติดตั้งพัดลมแอร์ภายในเต็นท์ หรือให้ เพียงพอกับปริมาณคน

จ านวน 10,000 คน
14) ติดตั้งแผ่นฟลอร์ ...
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ต่อ) 

14) ติดตั้งแผ่นฟลอร์ปูพ้ืนภายในเต็นท์พิธี พร้อมปูพรม 
 15) จัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และน้ าดื่มส าหรับข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ และผู้ร่วมพิธีให้เพียงพอ 
16) จัดเตรียมอาหารเย็นส าหรับข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่  เจ้ าหน้ าที่ 

ที่ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมพิธีให้เพียงพอ 
  17) จัดเต็นท์ส าหรับเป็นโรงทาน (อาหาร/น้ าดื่ม) พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ี 

ส าหรับบริการผู้มาร่วมพิธี 
  18) จัดเต็นท์พยาบาล (แอร์) พร้อมจัดโต๊ะ และเก้าอ้ี 
  19) จัดเต็นท์  (แอร์ ) ส าหรับเป็นที่ พักรอของข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ 

พร้อมโต๊ะ เก้าอ้ี 10 ชุด 
  20) ติดตั้งเต็นท์ ส าหรับเป็นที่ พักคอย จ านวน 2 จุด ณ จุดรับส่ง  

สนามด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดู
หนาวฯ) และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

  21) จัดเตรียมเครื่องเสียง/ชุด OB ให้พร้อมใช้งาน 
  22) จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเย็น รับรองผู้ร่วมพิธี จ านวน 

2,000 คน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
  23) จัดเตรียมอาหารเย็น (อาหารกล่อง) ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติ

หน้าที่ จ านวน 200 คน 
  24) จัดเตรียมน้ าดื่ม (แช่เย็น) ส าหรับผู้เข้าร่วมพิธี จ านวน 100,000 ขวด 

ส าหรับผู้ร่วมพิธี ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 
  25) จัดเตรียมสถานที่ส าหรับประกอบพิธีท าบุญตักบาตร  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ 
ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2562  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ดังนี้ 
1. จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับดอกไม้สด และดอกไม้ธูปเทียนแพ 2 ชุด 

พร้อมติดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ-              
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

2. ตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี ด้วยดอกไม้สดให้สวยงาม 
3. ติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่บริเวณด้านเหนือพระวิหาร พร้อมจัดเก้าอ้ีและ

ผ้าคลุมเก้าอ้ี เพ่ือรองรับผู้ร่วมพิธี จ านวน 1,000 คน ให้เพียงพอ 
4. ติดตั้ งพัดลมแอร์ บนพระวิหาร และภายในเต็นท์ด้านเหนือ 

พระวิหาร ให้เพียงพอ 
5. จัดเก้าอ้ีส าหรับพระสงฆ์/สามเณร ที่จะร่วมพิธีในวันดังกล่าว 

ให้เหมาะสมและเพียงพอ 
6. จัดเก้าอ้ีพร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ี ส าหรับข้าราชการ และประชาชน 

ที่จะไปร่วมพิธีบนพระวิหาร ให้เพียงพอ 
7. จัดโต๊ะอาหาร/ผ้าปูโต๊ะ/เก้าอ้ีและผ้าคลุมเก้าอ้ี จ านวน 10 โต๊ะ ๆ 

ละ 10 คน ณ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี พระราชสิงหวรมุนี  
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

8. จัดโต๊ะอาหาร/ ... 
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   8. จัดโต๊ะอาหาร/ผ้าปูโต๊ะ/เก้าอ้ีและผ้าคลุมเก้าอ้ี ส าหรับเป็นที่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาสหัท-หงส์ มหาคุณ ให้เพียงพอ 
   9. จัดเตรียมจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่  จ านวนตามความเหมาะสม 

ติดตั้งบนพระวิหารและในเต็นท์ด้านล่างพระวิหาร ให้เพียงพอ 
10. จัดจอ LED ขนาดใหญ่ จ านวนตามความเหมาะสม ติดตั้งบน 

พระวิหารและในเต็นท์ด้านล่างพระวิหาร ให้เพียงพอ 
11. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ช่วงบ่ายและช่วงเย็น) 

ส าหรับผู้ร่วมพิธี ดังนี้ 
11.1 ส าหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จ านวน 100 คน ณ อาคาร 

60 ปี พระราชสิงหวรมุนี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
11.2 ส าหรับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จ านวน 1,000 คน  

ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ 
12. จัดเตรียมอาหารเย็น และเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้                   

12.1 ส าหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จ านวน 100 คน ณ อาคาร 
60 ปี พระราชสิงหวรมุนี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

12.2 ส าหรับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จ านวน 1,000 คน  
ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ 

13. จัดไทยธรรม จ านวน 10 ชุด ส าหรับถวายพระสงฆ์ 
14. จัดน้ าปานะ ส าหรับถวายพระสงฆ์ และสามเณร ให้เพียงพอ 
15. จัดภัตตาหารเช้าส าหรับพระสงฆ์และสามเณร จ านวน 99 รูป  

ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ 
16. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
17. ติดตั้งระบบน้ าส าหรับสนับสนุนการดูแลต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) 

บริเวณสนามด้านหน้าอาคารอ านวยการ โดยด าเนินการปรับปรุง 
บ่อบาดาลของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ให้พร้อมใช้งาน  
แล้วเชื่อมต่อระบบน้ าไปใช้ในการดูแลต้นรวงผึ้ง และต้นไม้ 
ในบริเวณโดยรอบ 

18. ปรับปรุ งซ่อมแซมพระบรมฉายาลั กษณ์ บริ เวณวงเวียน          
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้สวยงามและสมพระเกียรติ 

19. จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธีวันที่ 4 -6 พฤษภาคม 
2562 จ านวนมาก 

20. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับการประสาน 
  26) จัดเจ้าหน้าที่ไปประจ า กอ.ร่วม ทั้ง 3 วัน ก่อนเริ่มพิธี 2 ชั่วโมง และ

ส่งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ประดับผ้าระบายบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 

1 – 31 พฤษภาคม 2562 
  2) อนุญาตให้ติดตั้งป้ายถวายพระพรชัยมงคลในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  

ตามที่ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้ง 
  3) จัดรถสุขาเคลื่อนที่ไปบริการผู้ร่วมพิธี ณ สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลนครเชียงใหม่... 
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  4) จัดข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธี วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
จ านวนมาก และวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 วันละ 2,000 คน 

  5) จัดหาถุงด าส าหรับรองรับขยะ จัดวางไว้ด้านหลังเต็นท์ประกอบพิธี 
และเต็นท์โรงทานให้เพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แต่งกาย
เครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง จัดเก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงาน
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
และ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

  6) จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานที่
ที่ก าหนด 

3. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสานเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ฯ เพ่ือขอใช้สถานที่จัดพิธีท าบุญ 
ตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ รวมถึงขอใช้สถานที่ส าหรับ
รับรองผู้ไปร่วมพิธี 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ปรนนิบัติพระสงฆ์ ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

  3) จัดพิธีกรส าหรับประกอบพิธีสงฆ์ 
  4) ด าเนินการและรับผิดชอบการจัดพิธีท าบุญตักบาตร 
  5) นิมนต์ประธานสงฆ์และสงฆ์/สามเณร ไปรับบิณฑบาต 
  6) ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดภัตตาหาร

เช้าพระสงฆ์ จ านวน 99 รูป 
  7) จัดท าค ากล่าวส าหรับประกอบในพิธีในการน ากล่าวถวายจตุปัจจัย 

4. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ ในการจัดพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

  2) เชิญศาสนาจารย์และสมาชิกของ 5 ศาสนา (จ านวนมาก) ไปร่วมพิธีใน
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 

  3) จัดข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีในวันที่  4 -6 พฤษภาคม 
2562 จ านวนมาก 

5. มณฑลทหารบกท่ี 33 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
  1) จัดนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 100 นาย ส าหรับน าสิ่งของจาก

บาตรใส่ถุงพลาสติกใส 
  2) จัดข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธี จ านวนมาก   
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  3) จัดข้าราชการทหาร  แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง  

ไปร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 500 นาย 

  4) จัดรถรางบรรทุกโดยสาร รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีจากสนามด้านหลัง
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาวฯ) ไปยัง
สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพียงพอ ในวันที่  

มณฑลทหารบกท่ี 33 (ต่อ)... 
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 มณฑลทหารบกท่ี 33 (ต่อ)  5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี และ 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี 
6. ส านักงานพัฒนาภาค 3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 

  1)  จัดข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีจ านวนมาก   
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้าราชการทหาร  แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง  

ไปร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 100 นาย 

7. กองพลทหารราบที่ 7 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
 กรมทหารราบที่ 7 1)  จัดข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีจ านวนมาก   
 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้าราชการทหาร  แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง  

ไปร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 150 นาย 

 

8. กองก าลังผาเมือง วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
  1) จัดข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีจ านวนมาก 
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้าราชการทหาร  แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง  

ไปร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 50 นาย 

9. กรมรบพิเศษที่ 5 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
  1) จัดข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีจ านวนมาก 
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้าราชการทหาร  แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง  

ไปร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 50 นาย 

10. กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
  1) จัดข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีจ านวนมาก 
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้าราชการทหาร  แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง  

ไปร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
2562 จ านวน 50 นาย และในวันที่  6 พฤษภาคม 2562 
จ านวน 100 นาย 

11. กองบิน 41 1) จัดเตรียมฟลอร์เหล็กปูพ้ืน เพ่ือใช้ปูพ้ืนบริเวณจัดงานพิธี ณ สนาม
หญ้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 12x60 เมตร 
(เต็นท์วีไอพี) 

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้าราชการทหารและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีจ านวนมาก 

กองบิน 41 (ต่อ)... 



- 6 - 
ล าดับที่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 กองบิน 41 (ต่อ) วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  3) จัดข้าราชการทหาร  แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง  

ไปร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 200 นาย 

12. กองพันสัตว์ต่าง 1) จัดข้าราชการทหาร แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง ไป
ร่วมพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
จ านวน 100 นาย 

  2) จัดข้าราชการทหาร แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา/เสื้อสีเหลือง ไป
ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และ ณ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จ านวน 50 นาย ในวันที่ 
6 พฤษภาคม 2562 จ านวน 100 นาย 

13. ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 

  1) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลรักษาความปลอดภัยและดูแลด้าน
การจราจรสถานที่ประกอบพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

  2) จัดตั้ง กอ.ร่วมรักษาความปลอดภัย ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
  3) ปิดถนนราชด าเนินเพ่ือใช้ส าหรับประกอบพิธีท าบุญตักบาตร  

โดยขอความอนุเคราะห์ปิดถนนตั้งแต่คืนวันที่  3 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ 

  4) จดัข้าราชการต ารวจ และเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีจ านวนมาก   
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  5) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลรักษาความปลอดภัยและดูแลด้านการ 

จราจรสถานที่ประกอบพิธี ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลาง 
จังหวัดเชียงใหม่   

  6) จัดตั้ง กอ.ร่วมรักษาความปลอดภัย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
  7) จัดข้าราชการต ารวจ /คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธี วันที่ 5 

พฤษภาคม 2562 จ านวน 250 นาย  และในวันที่ 6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 500 นาย    

14. ต ารวจภูธรภาค 5 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
  1) จัดข้าราชการต ารวจ และเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธี วันที่ 4 พฤษภาคม 

2562 จ านวนมาก   
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้ าราชการต ารวจ และเจ้ าหน้ าที่ ไปร่วมพิธี  วันที่  5 -6 

พฤษภาคม 2562 วันละ 100 นาย    
  3) จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ร่วมออกร้าน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนตามความเหมาะสม 
15. ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 1) จัดข้ าราชการต ารวจ และเจ้ าหน้ าที่ ไปร่วมพิธี  วันที่  4 -6 

พฤษภาคม 2562 จ านวนมาก   
16. ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 1) จัดข้ าราชการต ารวจ และเจ้ าหน้ าที่ ไปร่วมพิธี  วันที่  4 -6 

พฤษภาคม 2562 จ านวนมาก   
                                                                                  17. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5… 
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17. กองบังคับการ 
ตรวจคนเข้าเมือง 5 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
 1) จัดข้าราชการต ารวจ และเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธี วันที่ 4 พฤษภาคม 

2562 จ านวนมาก   
  วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดข้ าราชการต ารวจ และเจ้ าหน้ าที่ ไปร่วมพิธี  วันที่  5 -6 

พฤษภาคม 2562 วันละ 80 นาย    
  3) จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ร่วมออกร้าน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 

2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนตามความ
เหมาะสม 

18. ส านักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
 1) จัดถุงพลาสติกใสส าหรับใส่ของจากบาตรพระสงฆ์ให้เพียงพอ 
  2) จัดหาอาหาร/เครื่องดื่ม ส าหรับรับรองผู้มาร่วมพิธี ในวันที่ 5  

พฤษภาคม 2562 จ านวน 2 มื้อ (กลางวัน และเย็น) โดยประสาน
การปฏิบัติงานกับหน่วยทหาร จัดรถโรงครัวพระราชทาน 

  3) จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธี  วันที่  4-6 พฤษภาคม 
2562 วันละ  60 คน 

  4) จัดเจ้าหน้าที่ไปประจ า กอ.ร่วม ทั้ง 3 วัน ก่อนเริ่มพิธี 2 ชั่วโมง และ
ส่งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

18. ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดจิตอาสาเฉพาะกิจใน 7 กลุ่มงาน ไปร่วมจัดสถานที่ประกอบพิธี
ตามท่ีได้รับการประสานงาน 

 
 

 1.1  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จ านวน 1,000 คน 
1.2  วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จ านวน 7,500 คน 
1.3  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จ านวน 1,000 คน 

 
 

2) จัดข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ แต่ งกายเครื่องแบบจิตอาสา / 
เสื้อสีเหลือง ไปร่วมพิธี จ านวน 50 คน (ท้ัง 3 วัน) 

 
 

3) จัดก าลัง อส. จ านวน 20 นาย อ านวยความสะดวกขนถ่ายสิ่งของ
จากบาตรพร้อมจัดรถบรรทุกขนสิ่งของจากบาตรไปส่งที่วัด ในวันที่ 
4 พฤษภาคม 2562  

 
 

4) จัดเตรียมสิ่งของใส่บาตรส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน 

19. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับรองและอ านวยความสะดวก
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการที่ไปร่วมพิธี 

  2) จัดล าดับขั้นตอนพิธีการในการประกอบพิธี อันเกี่ยวเนื่องกับ 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่ 

  3) จัดท าประกาศมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
  4) จัดท าผังที่นั่งมณฑลพิธีทั้ง 2 แห่ง 

20. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเวชภัณฑ์และพยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  
4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้ งแต่ เวลา  
07.00 น. เป็นต้นไป 

20. ส านักงานสาธารณสุขฯ (ต่อ) ... 
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 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ (ต่อ) 

2) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเวชภัณฑ์และพยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  
5 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 
07.00 น. เป็นต้นไป 

  3) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเวชภัณฑ์และพยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  
6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 
14.00 น. เป็นต้นไป 

  4) จัดข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธี จ านวน  500 คนต่อวัน  
(ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562) 

  5) จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาแต่งเครื่องแบบจิตอาสามาปฏิบัติหน้าที่ 
อ านวยความสะดวก ด้านการปฐมพยาบาล ในวันที่  4 – 6 
พฤษภาคม 2562 

  6) จัดท าแผนฉุกเฉิน เพ่ือรองรับทุกสถานการณ์ 
21. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

เชียงใหม่ 
1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมพิธี 4 -6 พฤษภาคม 

2562 ให้มากที่สุด 
  2) เชิญสื่อมวลชนร่วมท าข่าว 
  3) บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการประกอบพิธีทั้ง 3 วัน 

22. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสานโรงเรียนในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่แต่งกายเครื่องแบบ 
จิตอาสา หรือเสื้อสีเหลืองไปร่วมพิธี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ านวน 260 คน และ ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จ านวน 200 คน 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จ านวน 250 คน 

23. สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดน้ าดื่ม ส าหรับรับรองผู้มาร่วมพิธี ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 
2562 วันละ 1,000 ขวด 

24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าส ารองเพ่ือป้องกันไฟฟ้าขัดข้องในวันประกอบ
พิธี 4 – 6 พฤษภาคม 2562 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการทั้ง 2 แห่ง (3 วัน) ก่อนเริ่มพิธี 
2 ชั่วโมง และส่งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

25. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

1) มอบหมายให้นางปาญณิสา ไชยพรหม ไปปฏิบัติหน้าที่ พิธีกร 
ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับนายสุรชัย  เงินค าคง 
แต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสา หรือเสื้อสีเหลือง 

26. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 1) จัดก าลั งอส./เจ้าหน้าที่อปพร.แต่งกายชุดจิตอาสา จ านวน  
20 นาย อ านวยความสะดวกขนถ่ายสิ่งของบิณฑบาต ในวันที่  
4 พฤษภาคม 2562 พร้อมเวลา 06.00 น.  

  2) จัดข้าราชการ /เจ้าหน้าที่/จิตอาสาและประชาชนไปร่วมพิธี วันที่  
4-6 พฤษภาคม 2562  ดังนี้  
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จ านวน   200 คน 
- วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จ านวน 1,000 คน  
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จ านวน 1,000 คน 

27. ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง... 
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ล าดับที่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
27. ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 1) จัดข้าราชการควบคุมการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 

 จังหวัดเชียงใหม่ 2) จัดท าผังมณฑลพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
28. การประปาส่วนภูมิภาค  

สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 
1) สนับสนุนน้ าดื่ มขวดเล็ก เพ่ือให้บริการผู้ ไปร่วมพิธี  จ านวน 

10,000 ขวด ดังนี้ 
1. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ านวน 3,000 ขวด  
2. ณ มณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 

7,000 ขวด 
  2) จัดพนักงานไปร่วมพิธี ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จ านวนมาก  
  3) จัดเจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการทั้ง 2 แห่ง (3 วัน) ก่อนเริ่มพิธี 

2 ชั่วโมง และส่งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

29. ส านักงานชลประทานที่ 1 
เชียงใหม่ 

1) จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีในวันที่  4 – 6 พฤษภาคม 
2562 เป็นจ านวนมาก 

30. ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 9 
(เชียงใหม่) 

1) ประสานกลุ่มบริษัทที่ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ให้ติดตั้งหรือ 
จัดรถโมบายเพ่ือให้บริการผู้มาร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ขยายหรือเพ่ิมช่องทางในการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
แก่ผู้ไปร่วมพิธี (ป้องกันเครือข่ายล่ม) 

  2) ประสานการปฏิบัติ งานกับศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

31. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

1) ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเครื่องเสียง และจอภาพ 
LED ตลอดจน ทีวี เพ่ือร่วมกันป้องกันปัญหาภาพล้ม หรือเครื่อง
เสียงขัดข้อง ในช่วงการประกอบพิธี 4-6 พฤษภาคม 2562  

  2) จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีวันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2562 
  3) จัดเจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการทั้ง 2 แห่ง (3 วัน) ก่อนเริ่มพิธี 

2 ชั่วโมง และส่งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

32. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดรถรางบรรทุกโดยสาร รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีจากสนามด้านหลัง
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาวฯ) ไปยัง
สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 คัน ในวันที่  
5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี และ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธ ี

33. เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  ไปรับรอง/อ านวยความสะดวกแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 60 ปี พระเทพ -    
วรสิงหมุนี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (รับประทานอาหารกลางวัน /
รับประทานอาหารว่าง) 

  2) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ไปรับรอง/อ านวยความสะดวก และ
บริการน้ าผู้ไปร่วมพิธี วันที่ 5 -6 พฤษภาคม 2562 ณ เต็นท์
ประกอบพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้น า
อุปกรณ์ เช่น ถาดและหลอดน้ าดื่ม ไปให้พร้อม 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ (ต่อ)... 
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ล าดับที่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เทศบาลเมืองแม่เหียะ (ต่อ) 3) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองผู้ไปร่วมพิธี จ านวน 500  คน 
  4) จัดรถรางบรรทุกโดยสาร รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีจากสนามด้านหน้า

หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาวฯ) ไปยัง
สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพียงพอ ในวันที่  
5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี และ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธ ี

34. เทศบาลเมืองแม่โจ้ 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ไปรับรอง/อ านวยความสะดวก และ
บริการน้ าผู้ไปร่วมพิธี วันที่ 5 -6 พฤษภาคม 2562 ณ เต็นท์
ประกอบพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้น า
อุปกรณ์ เช่น ถาดและหลอดน้ าดื่ม ไปให้พร้อม 

  2) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองผู้ไปร่วมพิธี จ านวน 500  คน 
35. เทศบาลเมืองต้นเปา 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ไปรับรอง/อ านวยความสะดวก และ

บริการน้ าผู้ไปร่วมพิธี วันที่ 5 -6 พฤษภาคม 2562 ณ เต็นท์
ประกอบพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้น า
อุปกรณ์ เช่น ถาดและหลอดน้ าดื่ม ไปให้พร้อม 

  2) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองผู้ไปร่วมพิธี จ านวน 500  คน 
36. เทศบาลต าบลสุเทพ 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ไปรับรอง/อ านวยความสะดวก และ

บริการน้ าผู้ไปร่วมพิธี วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 ณ เต็นท์
ประกอบพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้น า
อุปกรณ์ เช่น ถาดและหลอดน้ าดื่ม ไปให้พร้อม 

  2) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองผู้ไปร่วมพิธี จ านวน 500  คน 
37. เทศบาลต าบลช้างเผือก 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ไปรับรอง/อ านวยความสะดวก และ

บริการน้ าผู้ไปร่วมพิธี วันที่ 5 -6 พฤษภาคม 2562 ณ เต็นท์
ประกอบพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้น า
อุปกรณ์ เช่น ถาดและหลอดน้ าดื่ม ไปให้พร้อม 

  2) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองผู้ไปร่วมพิธี จ านวน 500  คน 
38. อ าเภอแม่ริม 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/จิตอาสาและประชาชนไปร่วมพิธี วันที่  

4 พฤษภาคม 2562 จ านวน    200 คน 
- วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จ านวน 1,000 คน  

39. อ าเภอสันทราย 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/จิตอาสาและประชาชนไปร่วมพิธี วันที่  
5 พฤษภาคม 2562  วันละ  1,000 คน 

40. อ าเภอหางดง 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/จิตอาสาและประชาชนไปร่วมพิธี วันที่  
5 พฤษภาคม 2562  จ านวน 1,000 คน 

41. อ าเภอสันป่าตอง 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/จิตอาสาและประชาชนไปร่วมพิธี วันที่  
5 พฤษภาคม 2562  จ านวน 1,000 คน 

42. อ าเภอสารภี 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/จิตอาสาและประชาชนไปร่วมพิธี วันที่  
5 พฤษภาคม 2562  จ านวน 1,000 คน 

ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ... 
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ล าดับที่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
43. 

 
อ าเภอดอยสะเก็ด 1) จัดข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/จิตอาสาและประชาชนไปร่วมพิธี วันที่  

5 พฤษภาคม 2562 จ านวน  1,000 คน 
44. ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่  1) จัดห้องรับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับรอง และ

อ านวยความสะดวก 
  2) ประสานกับบริษัทท าความสะอาดอาคารกระทรวงการคลัง  

จัดแม่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่  4 – 6 พฤษภาคม 2562  
  3) จัดข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ /จิตอาสา ไปร่วมพิธี  ในวันที่ 4 – 6 

พฤษภาคม 2562 
45. ส านักงานพัฒนาภาค 3  

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / 
กองพันพัฒนาที่ 3 / 
กองพันทหารปืนใหญ่ / 
กองพันทหารราบที่ 1 / 
กองพันทหารราบที่ 2  
กรมทหารราบที่ 7 

1) จัดรถโรงครัวพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปประกอบอาหาร
บริการแก่ผู้ไปร่วมพิธี โดยประสานการปฏิบัติกับส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

46. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดข้าราชการ ไปร่วมพิธี ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 
  2) จัดรถโดยสาร (รถโดยสารสี่ล้อแดง) รับ  - ส่ ง ผู้ เข้าร่วมพิธี  

จากสนามด้านหลั งศูนย์ราชการจังหวัด เชียงใหม่  (สถานที่ 
จัดงานฤดูหนาวฯ) ไปยังสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  
จนเสร็จสิ้นพิธี และในวันที่  6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 
14.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี จ านวนวันละ 20 คัน 

47. ส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1) จัดรถรางบรรทุกโดยสาร รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีจากสนามด้านหลัง
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาวฯ) ไปยัง
สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพียงพอ ในวันที่  
5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี และ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี 

48. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1) จัดรถรางบรรทุกโดยสาร รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมพิธีจากสนามด้านหลัง
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาวฯ) ไปยัง
สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพียงพอ ในวันที่  
5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี และ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี 

49. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 1) จัดข้าราชการและนั กศึกษาพยาบาลในสั งกัดไปร่วมพิธี  วันที่  
4-6 พฤษภาคม 2562  จ านวนวันละ 30 คน 

50. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมน้ าแข็งส าหรับแช่น้ าขวด ดังนี้ 
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  
  จ านวน 10 ถัง 

 

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่... 
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ล าดับที่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
50. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

(ต่อ) 
2) จัดเตรียมน้ าแข็งส าหรับแช่น้ าขวด ดังนี้ 

- วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด 
  เชียงใหม่ จ านวน 40 ถัง 
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด 
  เชียงใหม่ จ านวน 40 ถัง 

51. สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ - จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองผู้ไปร่วมพิธี  
 

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


