












 

บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่6853 /2565 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 

ลงวันที่  28  ธันวาคม 2565  
 

ที ่ หน่วยงาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
1. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) ประสานดำเนินการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย  
พ.ศ. 2560 

  2) ประสานจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและส่งให้สำนักงาน-
ฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 ทราบ 

  3) จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย (กอร.รปภ.) 
ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 , สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี และทุกท่ีหมาย โดยจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องไปรายงานตัวและร่วมประชุมแต่ละที่หมายก่อนล่วงหน้า
3 ชั่วโมง 

  4) จัดวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี รับ - ส่ง ผู้แทน
พระองค์ ในวันที่ 6 มกราคม 2566 พร้อมเวลา 14.00 น.  
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว  

2. ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  
และ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 

1) ประสานจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำ ณ กองอำนวยการร่วม
รักษาความปลอดภัย ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 
41 , สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและทุกท่ีหมาย 

  2) ตรวจวัตถุระเบิดพื้นที่ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และ
ทุกที่หมายโดยประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่  
มณฑลทหารบกท่ี 33 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดเตรียมความพร้อมตลอดเวลา กรณสีำนักงานฝ่ายเสนาธิการ 
ในพระองค์ 904,สำนักงานองคมนตรีขอรับการสนับสนุน 

3. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) ประสานจัดรถตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงนำขบวนผู้แทน
พระองค์ทุกที่หมาย และจัดเจ้าหน้าที่ประจำทางร่วมแยก  
เพ่ือรักษาความปลอดภัยตามเส้นทาง ทุกที่หมาย  

  2) ประสานกับมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย 

  3) ประสานการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย 
ส่วนแยก ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 , สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี และทุกท่ีหมาย 

  4) กำหนดเส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง แต่ละที่หมายให้
เรียบร้อย 

 
5)จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารถยนต์ประเทียบ ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  5) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้ารถยนต์ประเทียบของผู้แทนพระองค์ 
  6) ประสานกับเจ้าของสถานที่ ในการจัดการด้านจราจรและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  7) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการจราจรเส้นทางไป สนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8) จัดซักซ้อมแผนทางการแพทย์ เส้นทางจากท่ีหมายไปยัง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ 
ให้เรียบร้อย 

  9) จังหวัดจัดซักซ้อมขบวนรถยนต์ประเทียบฯวันที่ 6 มกราคม
2566 เวลา 09.00 น. พร้อมออกจากท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41  ไปยังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และขอให้
จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำเส้นทางในการซักซ้อมขบวน
ผู้แทนพระองค์ฯ ด้วย 

4. สถานีตำรวจทางหลวง 4  
กองกำกับการ 5 

- จัดรถตำรวจทางหลวงนำขบวนฯ ทุกที่หมาย โดยให้พร้อม   
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และจะซักซ้อมขบวนรถยนต์ประเทียบฯ 
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

5. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดรถตำรวจจราจรนำขบวนฯ ทุกทีห่มาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยให้พร้อม  
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 และจะซักซ้อมขบวนรถยนต์ประเทียบฯ  
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  2) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำเส้นทาง ทางร่วมทางแยก  
ในการรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 6 มกราคม 2566  

  3) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ไปประจำสถานที่จอดรถยนต์ 
ในขบวนฯ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตามความ
เหมาะสม 

 

 
6. กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. กองกำกับการ 3 กองบังคับการ

ตำรวจสันติบาล 1 
1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกท่ีหมายและหาข่าวความ-

เคลื่อนไหวกลุ่มพลังมวลชนโดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้  
เพ่ือเป็นการเตรียมการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนงในการ    
ไปทำข่าว และควบคุมการแต่งกายของสื่อมวลชนทุกท่ีหมาย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งตรวจกล้องถ่ายรูปทุกชนิดของ
สื่อมวลชน และประสานเจ้าภาพแจกปลอกแขน ให้เรียบร้อย 
โดยให้พร้อมเวลา 15.00 น. ณ กองอำนวยการร่วมรักษา 
ความปลอดภัยสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

7. กองบิน 41 1) จัดสถานที่จอดเครื่องบิน พร้อมจัดการรักษาความปลอดภัย
บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  2) ทำความสะอาดและตกแต่งห้องรับรองท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าไปตกแต่งสถานที่ และ 
จัดอาหารว่าง 

  3) จัดบริการเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม บริการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไปรับ-ส่ง
ผู้แทนพระองค์ตามความเหมาะสม ในวันที่ 6 มกราคม 2566 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองเพ่ือใช้รับรองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ
ข้าราชการที่ไปรับ–ส่งผู้แทนพระองค์ฯ 

  5) จัดทำความสะอาด ตกแต่ง อาคารท่าอากาศยานทหารกองบิน 
41 ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  6) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุระเบิดขบวนรถยนต์ประเทียบในวันที่ 6 
มกราคม 2566 พร้อมเวลา 15.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 41 

  7) ประสานงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการ
จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบินให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน  

  8) จัดสถานที่ตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยส่วนแยก 
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่ม
ตามแต่จะเห็นสมควร และจัดเจ้าหน้าที่กองบิน 41 จำนวน  
1 นาย ไปประจำ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยให้พร้อมเวลา 16.00 น. 

 
8 . ท่าอากาศยานเชียงใหม่... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
8. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย บริเวณห้องรับรองพิเศษ และ

ในพ้ืนที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  2) จัดเตรียมการเปิด-ปิด ประตูช่องทางระหว่างท่าอากาศยาน

เชียงใหม่กับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในกรณีต้องนำรถยนต์
ที่นั่งเข้าออกบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยาน
ทหารกองบิน 41 

9. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
สถานีเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมตัว๋เครื่องบิน จัดสำรองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม  
(กรณีผู้แทนพระองค์ฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน)) 

  2) จัดเตรียมรถบันไดเครื่องบิน เพ่ือใช้ในการรับ-ส่งผู้แทนพระองค์ฯโดย
ให้นำรถบันไดเครื่องบินพร้อมเวลา 15.00 น.  
(กรณีใช้รถบันไดของบริษัท การบินไทย จำกัด) 

10. คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ในวันที่ 6 มกราคม 2566 
เป็นต้นไป จนผู้แทนผู้องค์ ฯกลับกรุงเทพมหานคร 
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

  2) ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ในการจัดซ้อมแผนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทางฯ จาก 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีไปยังโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย 

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 
(ภาคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และจัดเครื่องไฟฟ้าสำรองไปติดตั้ง
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและทุกท่ีหมายที่มีการ
ประสาน ในวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยให้หัวหน้าชุดไปซ้อม
เตรียมความพร้อมและร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
จาก ผอ.กอร.รปภ. ในเวลา 15.00 น. ณ กอร.รปภ. สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (กอ.ร่วมฯ ตั้งอยู่ที่หอพัก 700 ปี) 

12. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

1) จัดติดตั้งโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เลขหมาย  
ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย ส่วนแยก  
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีตั้งอยู่ที่หอพัก 700 ปี 
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลา  
13.00 น. เป็นต้นไป 

  2) ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ติดตั้งและการใช้บริการตามข้อ 1) โดยขอเปิดทางไกลภายใน 
ประเทศ 

  3) จังหวัดได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานประสานการติดตั้ง 

 13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) … 
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13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) 
- ประสานการติดตั้งโทรศัพท์และอินตอร์เน็ต กับบริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาชน) ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ กอร.รปภ. สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปีจำนวน 1 เลขหมาย โดยขอให้ดำเนินการติดตัง้ให้
เรียบร้อย เปิดใช้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

14. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมแพทย์ 
พยาบาล ติดตามขบวนผู้แทนพระองค์ฯ ทุกพ้ืนที่ โดยให้ 
พร้อมกันในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.  
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 

  2) จัดเตรียมรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ และ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปประจำ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปีตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือบริการให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมพิธีฯ ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
จนผู้แทนพระองค์ฯ กลับ  

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

  4) จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมเครื่องมือวัดอุณหภูมิเพ่ือคัดกรอง
ผู้ป่วยไข้หวัด (Thermo scan) ไปประจำ ณ สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปีในวันที่ 6 มกราคม 2566 พร้อมเวลา    
15.00 น. ทั้งนี้ ให้กำหนดมาตรการระบุตัวผู้ผ่านการคัดกรอง
แล้ว (สติ๊กเกอร์ ตราปั้ม ฯลฯ) ให้เรียบร้อย 

  5) ประสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดทำการตรวจหา
เชื้อโควิด – 19 ด้วย ATK จำนวน 300 คน ในวันที่ 6 มกราคม 
2566 ณ หอพัก 700 ปี ภายในบริเวณสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

15. เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ทำความสะอาดถนนเส้นทางเสด็จในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย 
2) ติดตั้งธงชาติ และธงพระปรมภิไธย วปร. บริเวณเส้นทางเสด็จ และ

ทางร่วมทางแยก  
16. 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

1) ประสานกับสื่อมวลชนทุกประเภทในการจัดทำข่าวให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 พร้อมเวลา 15.00 น.  

2) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนในการทำข่าวและ
การแต่งกายของสื่อมวลชนทุกท่ีหมาย 

 
17. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ...  

 
 



 

- 6 - 
 
ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

17. อำเภอเมืองเชียงใหม่ - จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ 
กอร.รปภ. ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 25 มกราคม 
2566 เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.รปภ. เวลา 14.00 น.  
เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.รปภ. และ
ขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566  

18. อำเภอแม่ริม - จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ไปประจำ 
กอร.รปภ. สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันที่ 6 
มกราคม 2566 เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยขอให้ไปรายงานตัว ณ กอร.รปภ. เวลา 14.00 น.  
เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.รปภ. และ
ขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566  

19. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การจัดเตรียมพิธีฉลองไฟพระฤกษ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2565  
เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภช 
เชียงใหม่ 700 ปี 
1) จัดตกแต่งรถบุษบกให้สวยงามสมพระเกียรติ สำหรับสมโภช 

ไฟพระฤกษ์ 
2) จัดการแสดงเพ่ือสมโภชไฟพระฤกษ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมการ

ประดับตกแต่งดอกไม้ให้มีความเรียบร้อย  และสมพระเกียรติ  
ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  

3) จัดเตรียมเครื่องเสียงและ ระบบไฟฟ้า บริเวณลานพลาซ่า ของ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

4) จัดเตรียมเวทีและฉาก พร้อมระบายผ้าสีเหลือง - สีขาว  
เพ่ือสมโภชไฟพระฤกษ์ ณ บริเวณลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี 

5) จัดหาพิธีกรเพื่อดำเนินรายการ 1 คน  
6) จัดเตรียมเก้าอ้ีให้มีความเรียบร้อย สวยงาม และเพียงพอกับ 

ผู้มาร่วมงาน  
7) จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 KVA พร้อมน้ำมัน 

จำนวน 2 เครื่อง 
 
 

การจัดเตรียมสถานที่ ...  
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(ต่อ)  
การจัดเตรียมสถานที่เพ่ือต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ สนามกีฬากลาง         

 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันพิธีเปิด วันที่ 6 มกราคม 
 2565 และ วันพิธีปิด วันที่ 14 มกราคม 2565 
8) ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ณ บริเวณทางเข้าห้องรับรองที่ประทับ 
9) จัดเครื่องชุดเครื่องสักการะพร้อมโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่ พร้อมธงชาติ 

ธงประปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. และพานกรวยดอกไม้ 
10)  จัดเตรียมแท่นสำหรับวางไฟพระฤกษ์ 
11)  ปูพรมสีแดงบริเวณอัฒจันทร์ที่ประทับ  
12) ตกแต่งระบายผ้าสีเหลือง - สีขาว  
 - บริเวณ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 - บริเวณราวรั้วอัฒจันทร์ที่ประทับ 
 - บริเวณอาคาร และ รั้วเส้นทางเสด็จ ทางเข้าที่ประทับ

ด้านหลังอัฒจันทร์ด้านมีหลังคา 
 - บริเวณราวบันไดทางขึ้นกระถางคบเพลิง  
 - บริเวณเต็นท์รถยนต์พระที่นั่ง 
 - อัฒจันทร์ไม่มีหลังคา 
13) จดัเตรียมโพเดียมพร้อมประดับดอกไม้ จำนวน 2 โพเดียม 
14) จัดเตรียมเครื่องเสียงบริเวณการจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน 

ภายในสนามกีฬากลาง 
15) จัดช่างภาพนิ่ง เพื่อบันทึกภาพการแข่งขัน  2 คน  
16) ประดับตกแต่งดอกไม้ให้สวยงาม ในวันพิธีเปิด และประดับ

ตกแต่งดอกไม้ให้เรียบร้อยสวยงาม สมพระเกียรติ วันพิธีปิด
บริเวณ ดังนี้ 

 - บริเวณเส้นทางเสด็จฯ เข้าอัฒจันทร์ที่ประทับ 
 - บริเวณท่ีอัฒจันทร์ประทับ และโดยรอบโต๊ะหมู่ 
 - บริเวณขอบอัฒจันทร์ที่ประทับ 4 ชั้น 
 - บริเวณห้องรับรอง และห้องสรง 
17) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้แทนพระองค์ อาทิ น้ำดื่ม 

น้ำยาบ้วนปาก หวี แก้วน้ำใสไม่มีหู แก้วน้ำใสมีหู ผ้าเช็ดมือ  
ถังขยะ 

18) ทำความสะอาดภายในห้องรับรอง และ บริเวณอัฒจันทร์ที่
ประทับ 

19) จัดเตรียมพัดลมแอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับห้องรับรอง 
 

20) จัดเตรียมเก้าอ้ี ...  
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(ต่อ)  
20) จัดเตรียมเก้าอ้ี พร้อมโต๊ะเคียง สำหรับประธานและผู้ติดตาม 

ในวันพิธีเปิด 
21) จัดเตรียมเก้าอ้ีบุนวมพร้อมผ้าคลุมสำหรับแขกผู้มีเกียรติ บริเวณ

อัฒจันทร์ประธานในพิธีเปิด จำนวน 20 ตัว 
22) เต็นท์สีขาว ขนาด 5 x 12 เมตร จำนวน 2 หลัง สำหรับจอดรถ

พระเทียบ 
23) จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด 

สำหรับองคมนตรี คณะผู้ติดตาม และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
ในวันพิธีเปิด 

24) จัดเตรียมอาหารกล่องสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน 
การกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  
จำนวน 5,000 ชุด 

25) เสาพร้อมสายกั้น (Que line) สำหรับกั้นกรงนกทรงปล่อย 
บริเวณด้านในอัฒจันทร์ที่ประทับ 

26) จัดเตรียมปลอกแขนสื่อมวลชน สำหรับสื่อมวลขนที่ปฎิบัติหน้าที่
บริเวณอัฒจันทร์ที่ประทับ 

27) จัดเตรียมเอฟเฟคและพลุประกอบพิธีจุดไฟพระฤกษ์ ให้สวยงาม 
สมพระเกียรติ 

28) จัดเตรียมแท่นยืนสำหรับขึ้นรับไฟพระฤกษ์ ด้านบนอัฒจันทร์ที่
ประทับ 

29) มาลัยข้อพระกรณ์ พร้อมพานรอง 2 ชุด 
30) จัดทำป้ายพระปรมาธิไธยย่อ ว.ป.ร. ขนาดใหญ่ ติดตั้งบริเวณ

เหนืออัฒจันทร์ที่ประทับ จำนวน 1 ป้าย 
31) จัดเตรียมโต๊ะพร้อมผ้าคลุม จำนวน 20 ชุด 
32) จัดเตรียมเก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 60 ตัว 
33) ป้ายไวนิลชื่อการแข่งขันกีฬา ขนาด 20 x 10 เมตร จำนวน 1 ชุด 
34) จัดให้มีเวทีสำหรับพิธีเปิด - ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 9.6 X 4.8 

เมตร พร้อมบันได และการตกแต่งเวที พร้อมตราสัญลักษณ์การ
จัดงานตามความเหมาะสม สื่อให้เห็นถึงความเป็นจังหวัด
เชียงใหม่  

35) จัดรถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่  
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจำ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี ในวันที่ 6 มกราคม 2566 พร้อมเวลา 13.00 น.  
จนจบภารกิจ โดยขอให้จัด จนท. ไปรายงานตัว ณ กอร.รปภ. 
เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจาก ผอ.กอร.รปภ. 

36) จัดหาชุดตรวจ ATK ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(ต่อ) 
36) จัดหาชุดตรวจ ATK จำนวน 500 ชุด และให้ รพ.สต. ในการ

กำกับดูแล จัดบุคลากรทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19  ในวนัที่  
6 มกราคม 2566  ณ หอพัก 700 ปี ภายในบริเวณสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

37) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
20. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

เชียงใหม่   
1) ประสาน อบจ.ชม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ

เกี่ยวกับพิธีเปิดการแข่งขัน และการรับผู้แทนพระองค์  
ให้เรียบร้อย 

2) ประสานสนามกีฬาสมโภช 700 ปี ในการจัดเตรียมสถานที่ 
ห้องรับรอง ห้องประชุมที่ใช้เป็นที่ตั้ง กอร.รปภ. รวมทั้งสถานที่
ตรวจ ATK ผู้ที่เกีย่วข้อง 

3) จัดเตรียมสูจิบัตร ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะมอบให้ผู้แทน
พระองค์ ให้พร้อมและจัดเจ้าหน้าที่คอยส่งมอบให้ 

4) จัดเตรียมของถวายของอธิบดีกลพลศึกษา (เงินทูลเกล้าฯ) 
5) ประสานจัดเตรียมงานด้านพิธีการต่างๆให้เรียบร้อย  
6) จัดเตรียมตัวแทนนักกีฬา จัดลำดับพิธีการ การแสดง และอ่ืนๆ 
7) ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหน่วยงานหลักของ

จังหวัด ในการจัดการแข่งขันฯ  
   ในการจัดเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ฯ มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงาน
ประสานอย่างใกล้ชิด (นายธีรวุฒิ  แก้วฟอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1020 6266) ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัด
เชียงใหม่ทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยด่วน ต่อไป   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อแนบท้าย  
1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
2. ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
3. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  33 
4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
5. ผู้บังคับการกองบิน 41  
6. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 
7. ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
8. สารวัตรกองกำกับการ 3  กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 
9. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1  (ภาคเหนือ)  จังหวัดเชียงใหม่ 
10. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
13. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
14. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16. นายอำเภอแม่ริม 
17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
18. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
19. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  7  (เชียงใหม่) 
20. ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
21. ผู้จัดการสถานีเชียงใหม่  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


