














บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่   5335   /2565 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
ลงวันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดำเนินการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย  
พ.ศ. 2560  

  2) ประสานจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและส่งให้สำนักงาน-
ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 ทราบ 

  3) จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย (กอร.รปภ.) 
ส่วนแยก ณ วัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล  
และทุกที่หมาย โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
ไปรายงานตัวและร่วมประชุมแต่ละท่ีหมายก่อนล่วงหน้า 3 
ชั่วโมง 

2. ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 

1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำ ณ กองอำนวยการร่วม
รักษาความปลอดภัย ส่วนแยก ณ วัดอุดมมงคล , วัดพระธาตุ - 
ดอยเวียงชัยมงคล  และทุกที่หมาย 

    2) ตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่ ณ วัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียง
ชัยมงคล และทุกท่ีหมาย (กรณีมีที่หมายเพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่) โดยประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ มณฑลทหารบกท่ี 
33 และตำรวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม่  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณีสำนักงานฝ่ายเสนาธิการ-
ในพระองค์ 904 และวังเทเวศน์ขอรับการสนับสนุน 

3. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) ประสานจัดรถตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงนำขบวนผู้แทน
พระองค์ทุกที่หมาย และจัดเจ้าหน้าที่ประจำทางร่วมแยก  
เพ่ือรักษาความปลอดภัยตามเส้นทาง ทุกที่หมาย และประสาน
การจัดซ้อมขบวนรถยนต์หลวงกับสำนักงานฝ่ายเสนาธิการ 
ในพระองค์ 904 

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย 

  3) ประสานการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย 
ส่วนแยก ณ วัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล 
และทุกที่หมาย 

  4) กำหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง แต่ละที่หมายให้
เรียบร้อย 

 
5) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารถยนต์หลวง ... 

 
 



- 2 – 
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  5) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารถยนต์หลวง และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หญิงประจำห้องน้ำทุกท่ีหมาย 
  6) จัดระเบียบของกลุ่มพลังมวลชนที่ไปรับผู้แทนพระองค์ฯ  

แต่ละท่ีหมาย 
  7) ประสานกับเจ้าของสถานที่ ในการจัดการด้านจราจรและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจอดรถผู้มาร่วมพิธี 
  8) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการจราจรเส้นทางไปวัดอุดมมงคล และ

วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  9) จัดซักซ้อมแผนทางการแพทย์ เส้นทางจากที่หมายไปยังโรงพยาบาล

มหาราชนครเชยีงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ให้เรียบร้อย 
4. สถานีตำรวจทางหลวง 4  

กองกำกับการ 5 
1) จัดรถตำรวจทางหลวงนำขบวนฯ ทุกที่หมาย โดยให้พร้อม   

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย  ทั้งนี้ ขอให้ซักซ้อมการปฏิบัติก่อนให้
เรียบร้อย   

2)  จัดเตรียมรถตำรวจทางหลวงนำรถยนต์ที่จะใช้สำหรับผู้แทน
พระองค์ (ขบวนเปล่า) ออกจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

3) จัดเตรียมรถตำรวจทางหลวง นำคณะส่วนล่วงหน้า ตามที่ได้รับการ
ประสาน 

5. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดรถตำรวจจราจรนำขบวนฯ ทุกท่ีหมาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำเส้นทาง ทางร่วมทางแยก  

ในการรักษาความปลอดภัย วันที่ 22 ตุลาคม 2565 โดย
ประสานงานกับตำรวจทางหลวงและสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

3) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกบริเวณ  
โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565  

6. กองกำกับการ 3 กองบังคับการ
ตำรวจสันติบาล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาข่าวความ-
เคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชนโดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้  
เพ่ือเป็นการเตรียมการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการ    
ไปทำข่าว และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชนทุกท่ีหมาย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของ
สื่อมวลชน และแจกปลอกแขน ให้เรียบร้อย โดยให้พร้อมเวลา 
10.00 น. ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย 
วัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล  

 
7.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... 
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7. คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 
2565 เป็นต้นไป จนผู้แทนผู้องค ์ฯ กลับกรุงเทพมหานคร  
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

2) ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ในการจัดซ้อมแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางฯ จาก 
วัดอุดมมงคล ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
ให้เรียบร้อย และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลไปยังโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย 

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 
(ภาคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม่ 

- ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และจัดเครื่องไฟฟ้าสำรองไปติดตั้ง 
วัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล และทุกที่หมาย
ที่มีการประสาน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โดยให้หัวหนา้ชุดไป
ซ้อมเตรียมความพร้อมและร่วมประชุมรับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติจาก ผอ.กอร.รปภ. ในเวลา 09.00 น. ณ กอร.รปภ.  
วัดอุดมมงคล และ เวลา 13.00 น. วัดพระธาตุดอยเวียงชัย
มงคล 

9. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

1) จัดติดตั้งโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย  
ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย ส่วนแยก  
วัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล 
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โดยขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
เป็นต้นไป  

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ติดตั้งและการใช้บริการตามข้อ 1) โดยขอเปิดทางไกลภายใน 
ประเทศ  

  3) จังหวัดได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานประสานการติดตั้ง 

10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 

- ประสานการติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต กับบริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ กอร.รปภ.  
วัดอุดมมงคล จำนวน 1 เลขหมาย และวัดพระธาตุดอยเวียงชัย
มงคล จำนวน 1 เลขหมาย โดยขอให้ดำเนินการติดตั้งให้
เรียบร้อย เปิดใช้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 

11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1)  จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแพทย์ 
พยาบาล ติดตามขบวนผู้แทนพระองค์ฯ ทุกพ้ืนที่ โดยให้ 
พร้อมกัน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.  
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 
2) จัดเตรียมรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล ... 
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  2) จัดเตรียมรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ และ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปประจำ ณ วัดอุดมมงคล ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตั้งแต่เวลา  
12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อบริการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาร่วมพิธีฯ ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน จนผู้แทนพระองค์ฯ กลับ  

3) ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ในการเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องฉุกเฉิน 
โลหิต และอุปกรณ์การแพทย์ โดยให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 

4) จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เพ่ือคัดกรอง
ผู้ป่วยไข้หวัด (Thermo scan) ไปประจำ ณ วัดอุดมมงคล และ 
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565  
พร้อมเวลา 07.00 น. ทั้งนี้ ให้กำหนดมาตรการระบุตัวผู้ผ่านการ
คัดกรองแล้ว (สติ๊กเกอร์ ตราปั้ม ฯลฯ) ให้เรียบร้อย 

5) จัดซักซ้อมรถพยาบาล (กรณีฉุกเฉิน) ในเส้นทางจาก 
วัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ไปยัง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยประสานงานกับ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และตำรวจจราจร 

6)  ทำการตรวจ ATK ตามท่ีได้รับการประสาน 
12. 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทำข่าวให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ณ วัดอุดมมงคล พร้อมเวลา 09.00 น. และ
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565  
พร้อมเวลา 12.00 น.  

2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนในการทำข่าวและ
การแต่งกายของสื่อมวลชนทุกท่ีหมาย 

13. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่  

1) ประสานงานกับวัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
จัดเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ทั้งหมด โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมก่อนเวลาเสด็จ 3 ชั่วโมง  

2) นิมนต์เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล 
รับ – ส่งผู้แทนพระองค์ฯ  

3) จัดเตรียมพิธีการ ลำดับขั้นตอน อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และบุคลากร 
ในการประกอบพิธีวางผ้าไตรพระราชทาน โดยประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง วัดอุดมมงคล และ 
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล เพ่ือจัดเตรียมสิ่งของต่อไป 

4) นิมนต์พระสงฆ์ ในการประกอบพิธีฯโดยให้พร้อมก่อนเวลาเสด็จ 
3 ชั่วโมง รวมทั้ง การจัดสถานที่พักรอของพระสงฆ์และปรนนิบัติ
พระสงฆ์ 

5) ประสานวัดอุดมมงคล ... 
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  5) ประสานวัดอุดมมงคลจัดเตรียมที่พักให้แก่เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ

หน้าที่  
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

14. อำเภอฝาง 1) ขอเชิญนายอำเภอฝาง ข้าราชการในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ในพ้ืนที่ รับ - ส่งผู้แทนพระองค์ ณ วัดอุดมมงคล  

2)  ประสาน อบจ.ชม. ตกแต่งและทำความสะอาดบริเวณวัด  
ให้เรียบร้อยสวยงาม ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ทุกดวง 
ตรวจสอบพัดลมให้ใช้งานได้ดีและติดตั้งมั่นคง เก็บอุปกรณ์ที่ไม่
เกี่ยวข้องภายในวิหารออกให้หมด ดูความเรียบร้อยความสะอาด
ของเพดาน ฝาผนัง พ้ืนอาคาร จัดตกแต่งดอกไม้ทุกจุดในวิหาร 

3) ประสาน อบจ.ชม. ปรับพื้นที่บริเวณตั้งแต่จุดจอดรถยนต์ของ
ผู้แทนพระองค์จนถึงบริเวณวิหารให้เรียบร้อย ติดเทปสีแดง
บริเวณต่างระดับทุกจุด 

4) ประสาน อบจ.ชม. ติดตั้งเต็นท์เก้าอ้ีบุนวมพร้อมผ้าคลุมสีขาว 
สำหรับผู้ไปร่วมพิธี และเก้าอ้ีบุนวม พร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ีสีขาว 
สำหรับผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก โดยดำเนินการติดตั้ง 
ให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2565  

5) ประสานวัดอุดมมงคลจัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และ 
ผู้ควบคุมเครื่องเสียง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โดยให้มีการ
ทดลองเครื่องเสียงใช้งานได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป 

6) ประสานในการจัดเตรียมของที่ระลึก ผู้ถวายงานส่งของที่ระลึก 
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และผู้ถวายรายงาน ให้เรียบร้อย 

7) ประสานจัดให้มีการซักซ้อมผู้ที่จะเข้ารับของที่ระลึก (แขกของวัด) 
ให้เรียบร้อย โดยให้ประสานงานกับกองพระราชพิธี  ทั้งนี้ ขอให้เน้น
ย้ำการแต่งกายของผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก สุภาพสตรี สวมชุด
สุภาพ เสื้อมีแขน สวมรองเท้าคัทชูสีดำปิดหน้าหุ้มส้น ห้ามสวม
รองเท้าแตะหรือรองเท้ารัดส้น สุภาพบุรุษ ชุดสุภาพแขนยาว  
กางเกงขายาวสีดำ สวมรองเท้าหนังสีดำปิดหน้าหุ้มส้น   

8) ประสานจัดทำบัญชีผู้เข้ารับของที่ระลึก และจัดทำคำกล่าวเบิก 
ผู้มีจิตศรัทธาเข้ารับของที่ระลึกใหเ้รียบร้อย โดยให้ระบุคำนำหน้า
นามที่ชัดเจน เช่น (ยศ/นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย) 

9) ประสานจัดเตรียมสถานที่ ที่รับผู้แทนพระองค์ของประชาชน
ภายในวัด โดยติดตั้งเต็นท์  เก้าอ้ี ให้เรียบร้อยและเพียงพอ   
พร้อมทั้งติดตั้งพัดลม ไฟฟ้า ภายในเต็นท์ให้เรียบร้อย 

10) ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...  
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  10) ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดเตรียมการป้องกัน

ไฟฟ้าขัดข้อง และจัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าสำรอง   
11) จัดเตรียมห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนและข้าราชการที่ไป 

รับ – ส่งผู้แทนพระองค์ ให้เพียงพอ 
12) ประสานจัดเตรียมของที่ระลึก ที่เจ้าอาวาสจะทูลเกล้า ฯ ถวาย

และมอบให้ผู้แทนพระองค์ 
13) จัดพิธีกร จำนวน 1 - 2 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิธีกรก่อนผู้แทน

พระองค์มา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาที่ผู้แทน
พระองค์ มาถึงให้งดพิธีกรและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

14) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพิธีทุกท่าน เวลาประกอบพิธี ขอให้ทุกท่าน
งดใช้โทรศัพท์มือถือทุกชนิด (ปิดโทรศัพท์มือถือ) ให้เรียบร้อย 

15) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์หลวง รถยนต์ในขบวนบริเวณถนน
ด้านหน้าวัด โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรฝาง 
ให้เรียบร้อย 

16) จัดอาหารกลางวัน สำหรับให้กับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  
สำนักพระราชวัง ในวันที่ 21 – 22  ตุลาคม 2565   
ตามท่ีมีการประสาน มอบให้กับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  
สำนักพระราชวัง  

17) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย 
(กอร.รปภ.) ส่วนแยก ณ วัดอุดมมงคล จัดเจ้าหน้าที่ของวัด 
จำนวน 1 คน พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ประจำ ณ กอร.รปภ.  
ส่วนแยกวัดอุดมมงคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ไปรายงานตัว ณ กอร.รปภ. ในวันที่ 
22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และให้ส่ง 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่งให้สำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565  

18) จัดเจ้าหน้าที่ของวัด คอยช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 คน และคอยช่วยเหลือ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง จำนวน 1 คน 

19) ประสานจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ารับของที่ระลึกให้แล้วเสร็จ
ก่อนเวลา 09.00 น. รวมทั้ง จัดเตรียมหมายเลขประจำตัวผู้เข้า
รับของที่ระลึก 1 – 100 ให้เรียบร้อย 

20) ประสานจัดเตรียมป้าย/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 
วัดทุกคน 

 
21) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...  
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  21) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอฝาง  

ทำความสะอาด ตัดหญ้า กิ่งไม้ และประดับตกแต่งธงชาติ  
ธงประจำพระองค์ (สส.) ในเส้นทางให้เรียบร้อยและสวยงาม 
(เฉพาะตามทางร่วมทางแยกและบริเวณหน้าวัด) 

22) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ภายในวิหาร และบริเวณเต็นท์ราษฎรให้เรียบร้อย เพ่ือความ-
ปลอดภัย 

23) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดรถดับเพลิง จำนวน  
1 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มาประจำ  
ณ วัดอุดมมงคล เพ่ือเตรียมพร้อม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
เป็นต้นไป ขอให้จัดสถานที่จอดรถดังกล่าวให้เรียบร้อย  
และเข้า – ออกง่าย ไม่มีรถปิดกั้น 

24) จัดวงดุริยางค์ โรงเรียนประจำอำเภอ เพ่ือใช้ในการบรรเลงเพลง
มหาชัยรับ - ส่งผู้แทนพระองค์ โดยให้พร้อมก่อน พิธี 3 ชั่วโมง  
ณ วัดอุดมมงคล 

25) จัดที่จอดรถสำหรับบุคคลสำคัญบริเวณใกล้กับวัดอุดมมงคล 
26) จัดข้าราชการหญิง จำนวน 2 คน แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว 

ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก 
27) จัดเตรียมที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าสำหรับใช้เป็นห้องน้ำ

ระหว่างทาง 
28) จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ในขบวนผู้แทนพระองค์ 

และส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการรับผู้แทนพระองค์หลังเสร็จภารกิจ 
29) จังหวัดมอบหมายให้อำเภอฝาง ประสานการจัดเตรียมการ 

รับผู้แทนพระองค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

15. อำเภอพร้าว 1) ขอเชิญนายอำเภอพร้าว ข้าราชการในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ในพ้ืนที่ รับ - ส่งผู้แทนพระองค์ ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล  

2)  ประสานการตกแต่งและทำความสะอาดบริเวณวัด ให้เรียบร้อย
สวยงาม ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ทุกดวง ตรวจสอบ
พัดลมให้ใช้งานได้ดีและติดตั้งมั่นคง เก็บอุปกรณ์ท่ีไม่เกี่ยวข้อง
ภายในวิหารออกให้หมด ดูความเรียบร้อยความสะอาดของเพดาน  
ฝาผนัง พ้ืนอาคาร จัดตกแต่งดอกไม้ทุกจุดในวิหาร 

3) ปรับพื้นที่บริเวณตั้งแต่จุดจอดรถยนต์ของผู้แทนพระองค์จนถึง
บริเวณวิหารให้เรียบร้อย ติดเทปสีแดงบริเวณต่างระดับทุกจุด 

 
4) ติดตั้งเต็นท์เก้าอ้ีบุนวมพร้อมผ้าคลุมสีขาว ... 
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  4) ติดตั้งเต็นท์เก้าอ้ีบุนวมพร้อมผ้าคลุมสีขาว สำหรับผู้ไปร่วมพิธี 
และเก้าอ้ีบุนวม ให้พอเพียงพร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ีสีขาว สำหรับผู้เข้า
รับประทานของที่ระลึก โดยดำเนินการติดต้ังให้เรียบร้อย  
ก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2565  

5) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และผู้ควบคุมเครื่องเสียง  
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 โดยให้มีการทดลองเครื่องเสียง 
ใช้งานได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

6) ประสานในการจัดเตรียมของที่ระลึก ผู้ถวายงานส่งของที่ระลึก 
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และผู้ถวายรายงาน ให้เรียบร้อย 

7) ประสานจัดให้มีการซักซ้อมผู้ที่จะเข้ารับของที่ระลึก (แขกของวัด) 
ให้เรียบร้อย โดยให้ประสานงานกับกองพระราชพิธี  ทั้งนี้ ขอให้เน้น
ย้ำการแต่งกายของผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก สุภาพสตรี สวมชุด
สุภาพ เสื้อมีแขน สวมรองเท้าคัทชูสีดำปิดหน้าหุ้มส้น ห้ามสวม
รองเท้าแตะหรือรองเท้ารัดส้น สุภาพบุรุษ ชุดสุภาพแขนยาว  
กางเกงขายาวสีดำ สวมรองเท้าหนังสีดำปิดหน้าหุ้มส้น   

8) ประสานจัดทำบัญชีผู้เข้ารับของที่ระลึก และจัดทำคำกล่าวเบิก 
ผู้มีจิตศรัทธาเข้ารับของที่ระลึกใหเ้รียบร้อย โดยให้ระบุคำนำหน้า
นามที่ชัดเจน เช่น (ยศ/นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย) 

9) ประสานจัดเตรียมสถานที่ ที่รับผู้แทนพระองค์ของประชาชน
ภายในวัด โดยติดตั้งเต็นท์  เก้าอ้ี ให้เรียบร้อยและเพียงพอ   
พร้อมทั้งติดตั้งพัดลม ไฟฟ้า ภายในเต็นท์ให้เรียบร้อย 

10) ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดเตรียมการป้องกัน
ไฟฟ้าขัดข้อง และจัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าสำรอง   

11) จัดเตรียมห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนและข้าราชการที่ไป 
รับ – ส่งผู้แทนพระองค์ ให้เพียงพอ 

12) ประสานจัดเตรียมของที่ระลึก ที่เจ้าอาวาสจะทูลเกล้า ฯ ถวาย
และมอบให้ผู้แทนพระองค์ 

13) จัดพิธีกร จำนวน 1 - 2 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิธีกรก่อนผู้แทน
พระองค์มา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาที่ผู้แทน
พระองค์ มาถึงให้งดพิธีกรและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

14) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพิธีทุกท่าน เวลาประกอบพิธี ขอให้ทุกท่าน
งดใช้โทรศัพท์มือถือทุกชนิด (ปิดโทรศัพท์มือถือ) ให้เรียบร้อย 

15) จัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์หลวง รถยนต์ในขบวนบริเวณถนน
ด้านหน้าวัด โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพร้าว 
ให้เรียบร้อย 

 
16) จัดอาหารกลางวัน ... 
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     16) จัดอาหารกลางวัน สำหรับให้กับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  

สำนักพระราชวัง ในวันที่ 21 – 22  ตลุาคม 2565  ตามที่มีการ
ประสาน มอบให้กับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง  

17) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย (กอร.รปภ.) 
ส่วนแยก ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จัดเจ้าหน้าที่ของวัด 
จำนวน 1 คน พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร ประจำ ณ กอร.รปภ. ส่วนแยก
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ไปรายงานตัว ณ กอร.รปภ. ในวันที่ 
22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และให้ส่งชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่งให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565  

18) จัดเจ้าหน้าที่ของวัด คอยช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 คน และคอยช่วยเหลือ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง จำนวน 1 คน 

19) ประสานจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ารับของที่ระลึกให้แล้วเสร็จ
ก่อนเวลา 09.00 น. รวมทั้ง จัดเตรียมมีหมายเลขประจำตัวผู้เข้า
รับของที่ระลึก 1 – 100 ให้เรียบร้อย 

20) ประสานจัดเตรียมป้าย/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 
วัดทุกคน 

21) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพร้าว 
ทำความสะอาด ตัดหญ้า กิ่งไม้ และประดับตกแต่งธงชาติ  
ธงประจำพระองค์ (สส.) ในเส้นทางให้เรียบร้อยและสวยงาม 
(เฉพาะตามร่วมทางแยกและบริเวณหน้าวัด) 

22) ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ภายในวิหาร และบริเวณเต็นท์ราษฎรให้เรียบร้อย เพ่ือความ-
ปลอดภัย 

23) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดรถดับเพลิง จำนวน  
1 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มาประจำ  
ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล เพ่ือเตรียมพร้อม ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. เป็นต้นไป ขอให้จัดสถานที่จอดรถดังกล่าวให้เรียบร้อย  
และเข้า – ออกง่าย ไม่มีรถปิดกั้น 

24) จัดวงดุริยางคโ์รงเรียนประจำอำเภอ เพ่ือใช้ในการบรรเลงเพลง
มหาชัยรับ - ส่งผู้แทนพระองค์ โดยให้พร้อมก่อน พิธี 3 ชั่วโมง  
ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล 

25) จัดที่จอดรถสำหรับบุคคลสำคัญบริเวณใกล้กับวัดพระธาตุดอยเวียง
ชัยมงคล 

26) จัดข้าราชการหญิง จำนวน 2 คน ...  
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  26) จัดข้าราชการหญิง จำนวน 2 คน แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว 
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับประทานของที่ระลึก 

27) จังหวัดมอบหมายให้อำเภอพร้าว ประสานการจัดเตรียมการ 
รับผู้แทนพระองค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

16. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ - จัดวงปี่พาทย์เครื่องห้า เพ่ือใช้ในการบรรเลงเพลง โดยให้พร้อม
ก่อน พิธี 3 ชั่วโมง ณ วัดอุดมมงคล  อำเภอฝาง และวัดพระธาตุ
ดอยเวียงชัยมงคล  อำเภอพร้าว 

17. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีการ จำนวน 10 นาย ทั้งสองที่หมาย 
ณ วัดอุดมมงคล  อำเภอฝาง และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล  
อำเภอพร้าว การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว โดยประสานงาน
กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   ดำเนินการตกแต่งสถานที ่เพ่ือเตรียมการรับผู้แทนพระองค์  
ณ วัดอุดมมงคล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  

1) ติดตั้งเต้นท์สีขาว 4 X 8 เมตร สำหรับผู้เข้ารับเข็มที่ระลึก และ
เต้นท์สำหรับประทานผู้มาร่วมงาน 

2) ติดตั้งเต้นท์สีขาว ขนาด 5 X 12 เมตร จำนวน 2 หลัง  
สำหรับจอดรถยนต์หลวง 

3) ติดตั้งเต้นท์สีขาว ขนาด 3 X 3 เมตร สำหรับวงปี่พาทย์ 
4) จัดเก้าอ้ีนวม พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 200 ตัว ภายในเต้นท์ 
5) ปูพรมแดงในวิหารขนาดเต็มพ้ืนที่  
6) ตกแต่งดอกไม้ ภายในบริเวณงานทั้งหมดให้สวยงาม  
7) ระบายผ้า สีม่วง - ขาว บริเวณเต้นท์ท้ังหมด 
8) จัดโต๊ะวางเครื่องบริวารกฐินภายในวิหาร 
9) ดำเนินการด้านอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

19. อำเภอแม่อาย  1) จัดเตรียมเส้นทางผู้แทนพระองค์ตั้งแต่เขตติดต่อจังหวัดเชียงราย
จนถึงเขตติดต่ออำเภอฝาง 

2) ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ สส. บริเวณทางร่วมทาง
แยกท่ีสำคัญ ตามความเหมาะสม 

3) ประสานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ขอใช้สถานที่โครงการร้อยใจรักษ์ 
สำหรับเป็นห้องน้ำระหว่างทางสำหรับผู้แทนพระองค์  
ในวันที่ 22 ต.ค. 65 พร้อมเวลา 10.00 น. 

20. อำเภอไชยปราการ 1) จัดเตรียมเส้นทางผู้แทนพระองค์ ในเขตพ้ืนที่ที่อำเภอไชยปราการ
รับผิดชอบ 

2) ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ สส. บริเวณทางร่วมทาง
แยกท่ีสำคัญ ตามความเหมาะสม 

 
21. อำเภอเชียงดาว ...  
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21. อำเภอเชียงดาว 1) จัดเตรียมเส้นทางผู้แทนพระองค์ ในเขตพ้ืนที่ที่อำเภอเชียงดาว

รับผิดชอบ 
2) ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ สส. บริเวณทางร่วมทาง

แยกท่ีสำคัญ ตามความเหมาะสม 
3) ประสานร้านอาหารหมอกหลวงเชียงดาว ขอใช้สถานที่สำหรับเป็น

ห้องน้ำระหว่างทางของผู้แทนพระองค์ ในวันที่ 22 ต.ค. 65 

พร้อมเวลา 11.00 น.  
22. อำเภอแม่แตง  1) จัดเตรียมเส้นทางผู้แทนพระองค์ ในเขตพ้ืนที่ที่อำเภอแม่แตง

รับผิดชอบ 
2) ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ สส. บริเวณทางร่วมทาง

แยกท่ีสำคัญ ตามความเหมาะสม 
23. อำเภอสันทราย 1) จัดเตรียมเส้นทางผู้แทนพระองค์ ในเขตพ้ืนที่ที่อำเภอสันทราย

รับผิดชอบ 
2) ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ สส. บริเวณทางร่วมทาง

แยกท่ีสำคัญ ตามความเหมาะสม 
24. เทศบาลนครเชียงใหม่  1) จัดเตรียมเส้นทางผู้แทนพระองค์ ในเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลนคร

เชียงใหม่ รับผิดชอบ 
2) ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ สส. บริเวณทางร่วมทาง

แยกท่ีสำคัญ ตามความเหมาะสม 
25. สำนักงานชลประทานที่ 1 - ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่กรมโยธาและ 

ผังเมือง ที่ปฏิบัติหน้าที่เตรียมการรับผู้แทนพระองค์ จำนวน 2 ห้อง  
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565  ณ สำนักชลประทานที่ 1 

 

    ในการจัดเตรียมการรับผู ้แทนพระองค์ฯ มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็น
หน่วยงานประสานอย่างใกล้ชิด (นายธีรวุฒิ แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1020 6266) ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้
รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยด่วน ต่อไป   
 
 
 
 
 
 


