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กําหนดการ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561
วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561

ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

*****************
1. พิธีทําบุญตักบาตร ณ โถงดานหนาอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ

06.30 น. - ผูรวมพิธี พรอมกัน ณ สถานท่ีจัดพิธี
06.45 น. - พระสงฆและสามเณร จํานวน 50 รูป มาถึงบริเวณพิธี
07.00 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี และนั่งประจําท่ี

- พระสงฆ จํานวน 10 รูป ข้ึนนั่งอาสนสงฆ
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองนอยหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ผูรวมพิธีลุกข้ึนยืนและถวายความเคารพ)

- ประธานในพิธี ประจําท่ีนั่ง
- เจาหนาท่ีอาราธนาศีล
- พระสงฆใหศีล
- พระสงฆสวดพระพุทธมนต
- ประธานในพิธี ทอดผาไตร จํานวน 10 ไตร
- พระสงฆสดับปกรณ
- ประธานในพิธี นํากลาวคําถวายอาหารบิณฑบาต
- ประธานในพิธี พรอมดวยคณะขาราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆอนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ํารับพร
- ประธานในพิธี กราบลาพระรัตนตรัย
- ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (ผูรวมพิธีลุกข้ึนยืนและถวายความเคารพ)

- ประธานในพิธี และผูรวมพิธี ประจําโตะตักบาตร
- พระสงฆและสามเณร จํานวน 50 รูป เริ่มบิณฑบาต
- เสร็จพิธี

*****************
การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
ขาราชการทหาร/ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ ไมสวมหมวก
กงสุลตางประเทศ : ชุดสากลนิยม/ชุดประจําชาติ
องคกรเอกชน/ประชาชน - สุภาพบุรุษ : เสื้อผาไทย โทนสีเหลือง (งดเครื่องแบบตามสังกัด)

- สุภาพสตรี : ชุดไทยอมรินทร/ชุดไทยจิตรลดา/เสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
(งดเครื่องแบบตามสังกัด)

นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
2. พิธีถวายพานพุม ...
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2. พิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติฯ
07.30 น. - หนวยงานท่ีนําพานพุมดอกไมมาถวายบังคม นําพานพุมดอกไมมาลงทะเบียน ณ จุดรับ

ลงทะเบียน ดานหนาหองนิทรรศการ 3 (พานพุมดอกไมประดิษฐโทนสีเหลือง จํานวน 1 พาน
และเจาหนาท่ีทําหนาท่ีถือพานพุม)

08.00 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชน ข้ึนถวายพานพุมดอกไม
หนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามลําดับบนเวที

08.55 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี และเขาประจําจุด

09.00 น. - ประธานในพิธี เขาประจําจุดยืนบนเวทีหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- ประธานในพิธี ถวายพานพุมดอกไมสดหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- ประธานในพิธี กลาวถวายราชสดุดีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- ประธานในพิธี นําเหลาขาราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และภาคประชาชน
ในจังหวัด (สุภาพบุรุษ) ถวายบังคม

- ประธานแมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม นําเหลาสุภาพสตรี (ท่ีมิไดแตงกายดวยเครื่องแบบ
ปกติขาว) หมอบกราบ

- เสร็จพิธี

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

การแตงกาย
ขาราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ : เครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก
ขาราชการทหาร/ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ ไมสวมหมวก
กงสุลตางประเทศ : ชุดสากลนิยม/ชุดประจําชาติ
องคกรเอกชน/ประชาชน - สุภาพบุรุษ : เสื้อผาไทย โทนสีเหลือง (งดเครื่องแบบตามสังกัด)

- สุภาพสตรี : ชุดไทยอมรินทร/ชุดไทยจิตรลดา/เสื้อผาไทย โทนสีเหลือง
(งดเครื่องแบบตามสังกัด)

นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
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เอกสารแนบทายประกาศจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ท่ี สวนราชการท่ีรับผิดชอบ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
1. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม - จัดสถานท่ี ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561
ในวันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
1) พิธีทําบุญตักบาตร ณ โถงหนาอาคารศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติฯ
2) พิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

ณ หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนท่ีสุด
ท่ี ชม 0017.3/47176 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561

2. เทศบาลนครเชียงใหม 1) จัดเจาหนาท่ีไปขนโตะและเกาอ้ี สําหรับสถานท่ีประกอบกิจกรรม
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ ในวันท่ี 3 - 5 ธันวาคม
2561 โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

2) จัดรถบัสปรับอากาศ จํานวน 2 คัน สําหรับรับ - สง พระสงฆและ
สามเณร จํานวน 50 รูป และรถบรรทุก 1 คัน สําหรับขนสิ่งของ
บิณฑบาต โดยประสานงานกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม (นายอัครัช ทิพศรี หมายเลขโทรศัพท
09 1857 4570)

3) ระบายผาอาสนสงฆ ใหสวยงามและสมพระเกียรติ
3. สํานักงานชลประทานท่ี 1 - ติดตั้งไฟฟาแสงสวางไฟสปอตไลทสองพระบรมฉายาลักษณ

ใหสวยงาม โดยใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 2561
4. สํานักงานพัฒนาพิงคนคร

(องคการมหาชน)
1) จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานท่ีเขาไปจัดเตรียม

สถานท่ีบริเวณศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ ระหวาง
วันท่ี 3-5 ธันวาคม 2561

2) จัดเจาหนาท่ีประสานงานกับตํารวจจราจร เพ่ือจัดระเบียบการจอด
รถยนตของผูไปรวมพิธีฯ

3) จัดเตรียมหองพักรับรองสําหรับขาราชการชั้นผูใหญ และหองน้ํา
หองสุขา เพ่ือบริการแกผูไปรวมพิธีฯ

พิธีทําบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ โถงหนาอาคารศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติฯ
1) จัดเตรียมแทนสําหรับติดตั้งโตะหมูบูชา/ท่ีนั่งพระสงฆ จํานวน

10 รูป และเกาอ้ีพระสงฆ จํานวน 40 ตัว โดยนําไปตั้งบริเวณ
สถานท่ีประกอบพิธี

2. จัดชุดรับแขก ...

òø
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ท่ี สวนราชการท่ีรับผิดชอบ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
2) จัดชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด สําหรับประธานในพิธี และเกาอ้ีพรอม

ผาคลุม สําหรับผูเขารวมพิธีฯ จํานวน 500 ตัว
3) จัดเตรียมโตะ จํานวน 200 ตัว สําหรับวางสิ่งของใสบาตร พรอม

ผาคลุมโตะสําหรับแขกผูมีเกียรติ
4) ขอใหดําเนินการใหเรียบรอย กอนวันท่ี 4 ธันวาคม 2561
พิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม (เวลา
09.00 น.) ณ หองนิทรรศการ 3
1) จัดเตรียมสถานท่ี ณ หองนิทรรศการ 3 สําหรับประกอบพิธี พรอม

ทําความสะอาดใหเรียบรอย กอนวันท่ี 3 ธันวาคม 2561
2) จัดโตะพรอมผาปู จํานวน 4 ตัว สําหรับตั้งหนวยพยาบาลและ

รับลงทะเบียนพานพุม ณ บริเวณหนาหองนิทรรศการ 3
3) จัดโตะพรอมผาปูโตะ สําหรับวางพานพุม บนเวที จํานวน 16 ตัว

5. มณฑลทหารบกท่ี 33 1) จัดทหาร จํานวน 50 นาย สําหรับดูแลปรนนิบัติพระสงฆ
พรอมจัดสิ่งของออกจากบาตรใสถุงพลาสติกใหเรียบรอย พรอม
เวลา 06.30 น. ณ โถงหนาอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติฯ

2) จัดพิธีกรทหาร จํานวน 1 นาย สําหรับพิธกีารถวายบังคม
3) เชิญชวนขาราชการทหารไปรวมประกอบพิธี

6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1) จัดเจาหนาท่ี พรอมเวชภัณฑ  เพ่ือปฐมพยาบาลกรณีเกิดเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ในวันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561
- พรอมเวลา 06.30 น. ณ โถงหนาอาคารศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติฯ
- พรอมเวลา 08.00 น. ณ หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุมและ

แสดงสินคานานาชาติฯ
2) เชิญชวนขาราชการในสังกัดไปรวมประกอบพิธี

7. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1) จัดการจราจรบริเวณโดยรอบศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติฯ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 ในหวงเวลาท่ีมีการ
ประกอบพิธี

2) เชิญชวนขาราชการตํารวจไปรวมประกอบพิธี
8. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด

เชียงใหม
1) ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชน พอคา ประชาชน และกลุม

พลังมวลชนตาง ๆ ในจังหวัด รวมประกอบกิจกรรมทุกกิจกรรม
โดยแจงผานสื่อมวลชนทุกแขนง

2) เชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ไปรวมทําขาวในวันพิธี
3) บันทึกภาพการประกอบพิธี เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

9. การไฟฟา ...
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ท่ี สวนราชการท่ีรับผิดชอบ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
9. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

เชียงใหม 2
1) ประสานการเชื่อมตอกระแสไฟฟาสํารอง ณ ศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในวันท่ี
5 ธันวาคม 2561

2) จัดเตรียมเครื่องไฟฟาสํารองเพ่ือปองกันไฟฟาขัดของในวันพิธี
3) จัดเจาหนาท่ีประจําในวันจัดพิธี ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติฯ
4) ประสานการปฏิบัติกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
10. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
1) ดําเนินการและรับผิดชอบการจัดพิธีทําบุญตักบาตรท้ังหมด

ในวันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561 ณ โถงหนาอาคารศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติฯ

2) ประสานการตั้งโตะหมูบูชา พรอมพระพุทธรูป ดอกไม ธูปเทียน
แทนกราบ พรมปูพ้ืน อาสนสงฆ โดยประสานการจัดสถานท่ีกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน)

3) จัดพิธีกรสําหรับการประกอบพิธี
4) นิมนตพระสงฆสมณศักดิ์ จํานวน 10 รูป และนิมนตพระสงฆและ

สามเณร จํานวน 40 รูป (รวม 50 รูป) ไปรับบิณฑบาต และ
จัดลําดับข้ันตอนดานพิธีสงฆ ใหเรียบรอย

5) ประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ในการจัด
ภัตตาหารเชาถวายพระสงฆ จํานวน 50 รูป

6) จัดเจาหนาท่ีปรนนิบัติพระสงฆ พรอมพาหนะ รับ - สง พระสงฆ
จํานวน 50 รูป โดยประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม

7) ประสานงานกับมณฑลทหารบกท่ี 33 ในการจัดทหาร จํานวน
50 นาย สําหรับดูแลปรนนิบัติพระสงฆ พรอมจัดสิ่งของออกจาก
บาตรใสถุงพลาสติกใหเรียบรอย

8) จัดเตรียมถุงพลาสติกสําหรับใสสิ่งของจากบาตรพระสงฆ
ใหเพียงพอ โดยประสานงานกับสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

9) จัดทําคํากลาวสําหรับประธานในพิธี ในการกลาวนําถวายอาหาร
พิธีทําบุญตักบาตร โดยสงคํากลาวใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
อานลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน

11. ท่ีทําการปกครอง …
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ท่ี สวนราชการท่ีรับผิดชอบ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
11. ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม พิธีทําบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ โถงหนาอาคารศูนยประชุมและ

แสดงสินคานานาชาติฯ
1) จัดเตรียมสิ่งของในการทําบุญตักบาตรใหกับผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมทุกทาน และปลัดจังหวัด
เชียงใหม โดยเตรียมกอนวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 พรอมเจาหนาท่ี
อํานวยความสะดวก ในวันพิธีฯ (เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม)

2) จัดกําลัง อส. จํานวน 20 นาย อํานวยความสะดวกขนถายสิ่งของ
บิณฑบาต พรอมจัดรถบรรทุกขนาดใหญ จํานวน 1 คัน ไปขนยาย
สิ่งของบิณฑบาตไปสงท่ีวัด โดยใหประสานกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2561
พรอมเวลา 06.30 น.

3) เชิญชวนขาราชการในสังกัดไปรวมพิธีตักบาตรและอํานวยความ
สะดวกในสวนท่ีเก่ียวของ

พิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม (เวลา
09.00 น.) ณ หองนิทรรศการ 3
- จัดโตะลงทะเบียนพานพุมของหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน พรอม

ในเวลา 07.00 น. และจัดลําดับในการเชิญผูแทนไปถวายพานพุม
ใหเปนระเบียบเรียบรอย โดยประสานงานกับสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

12. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม

- จัดหาถุงพลาสติกขนาดใหญ (ชนิดหนา) จํานวน 300 ใบ สําหรับ
ใสสิ่งของจากบาตรพระสงฆและสามเณร โดยสงมอบใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2561

13. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม - จัดเจาหนาท่ีปรนนิบัติพระสงฆและดําเนินการเก่ียวกับพิธีสงฆ
รวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

14. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม

- มอบหมายให นางปาญณิสา ไชยพรม ขาราชการสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม ไปปฏิบัติหนาท่ีพิธีกร
ดําเนินรายการในพิธีถวายพานพุมราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ
ถวายบังคม ในวันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561 พรอมเวลา 07.30 น.
ณ หองนิทรรศการ 3 การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา

- ตกแตงฉากประกอบบนเวที ณ หองนิทรรศการ 3 ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติฯ ใหสวยงามและสมพระเกียรติ
โดยใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2561

16. สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 1) จัดทําประกาศ กําหนดการ และการเชิญขาราชการ บุคคล
กลุมบุคคล รวมประกอบพิธี

2) จัดตั้งโตะหมูบูชา พรอมจัดพานพุมดอกไม เครื่องทองนอย ประดับ
เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ

3) ประสานการจัด ...
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ท่ี สวนราชการท่ีรับผิดชอบ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
3) ประสานการจัดเตรียมการประกอบพิธีกับหนวยงานตาง ๆ และ

ผูท่ีเก่ียวของ
4) จัดท่ีนั่งใหกับผูไปรวมพิธีท้ังหมด
5) ประสานจัดพิธีกรในการจัดพิธีใหเรียบรอย
6) จัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดื่ม และน้ําดื่ม สําหรับขาราชการ

ชั้นผูใหญท่ีเขารวมพิธี ภายในหองรับรอง พรอมจัดเจาหนาท่ี
บริการ

7) จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกบริเวณพิธี
การจัดเตรียมงานพิธีดังกลาว ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนผูควบคุมดูแล

การประสานการจัดงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และกําหนดตรวจความพรอมและความเรียบรอย
ของสถานท่ีประกอบพิธี ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. เปนตนไป

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


