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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   - จัดเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพ้ืนที่ สนับสนุนการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (ATK) 

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
โดยประสานการปฏิบัติกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

   - จัดเจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมรับเข็มที่ระลึก  
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
โดยประสานงานกับวัดผาลาด 

12. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสานงานกับวัดผาลาด ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
 2) ประสานการจัดขั้นตอนพิธีการ กับกองพระราชพิธี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3) นิมนต์พระสงฆ์ในการประกอบพิธี 
  4) จัดสถานที่บนพระวิหารสำหรับพระสงฆ์ให้เรียบร้อย 
  5) ประสานวัดผาลาด จัดเตรียมแผ่นทองสำหรับประกอบพิธี 
  6) อำนวยความสะดวกพระสงฆ์ ในการทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (RT-PCR) 

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2565   
  7) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับการประสานงาน 
13. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี จำนวน 10 คน การแต่งกาย 

เครื่องแบบปกติขาว พร้อมในวันที ่16 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10. 00 น.  
ณ วัดผาลาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยประสานการจัดขั้นตอนพิธีการกับกองพระราชพิธี และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้ ให้เข้ารับการตรวจหาเชือ้โควิด – 19 (RT-PCR) ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565  กำหนดการและสถานที่สำนักงานจังหวัดเชยีงใหม่จะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 2) ประสานกรมศาสนาในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
  3) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับการประสานงาน 
14. วิทยาลัยนาฏศิลปจังหวัด

เชียงใหม่ 
- จัดเตรียมวงปี่พาทย์เครื่อง 5 ไปบรรเลงเพลง ณ วัดผาลาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเวลา 11.00 น.  
15. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

เชียงใหม่ 
- จัดเตรียมช่างภาพถ่ายภาพพิธีฯ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

16. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ปรับปรุงสถานที่ และตกแต่งสถานที่ ภายในบริเวณวัดผาลาด  
ให้เรียบร้อย สมพระเกียรติ   

2) ปรับปรุงเส้นทางเสด็จภายในวัด รวมทั้ง ปรับพื้นท่ีลานจอดรถบริเวณ
ภายในวัดให้เรียบร้อย 

17 เทศบาลนครเชียงใหม่ 1) ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จ ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ที่หมดเวลาหรือมีสภาพทรุดโทรม 

2)  ติดต้ังธงชาติและธงประจำพระองค ์(สภ.) บริเวณเส้นทางเสด็จ  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย 

 

18. เทศบาลตำบลสุเทพ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
18 เทศบาลตำบลสุเทพ 1)  จัดรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติรวมทั้งพนักงานดับเพลิง และถังดับเพลิงไปประจำ ณ วัดผาลาด 
พร้อมเวลา 09.00 น. และให้หัวหน้าชุดไปรายงานตัว และประจำ  
ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยส่วนแยก วัดผาลาด  
เพ่ือประสานงานก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง 

  2)  ล้างทำความสะอาดถนนทางเข้าวัดผาลาด 
  3)  ติดต้ังธงชาติและธงประจำพระองค ์(สภ.) บริเวณเส้นทางเสด็จ  

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย 
  4)  ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จ ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ที่หมดเวลาหรือมีสภาพทรุดโทรม 

  5)  พ่นหมอกควันกำจัดยุง/แมลง ณ บริเวณรอบวัดผาลาด และบริเวณใกล้เคียง 
และฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสสถานที่จัดพิธี  ให้เรียบร้อย 

  6)  จัดเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพ้ืนที่ สนับสนุนการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (ATK) 
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
โดยประสานการปฏิบัติกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

  7)  จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน สำหรับอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมรับ
เข็มทีร่ะลึก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป  
โดยประสานงานกับวัดผาลาด และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

19 สวนสัตว์เชียงใหม่  -   ขอความอนุเคราะห์จัดรถราง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถราง  
สำหรับบริการผู้ร่วมรับเสด็จฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมเวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป วัดผาลาด  

20 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 1)  ประสานงานอำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกองพระราชพิธี ในการจัดเตรียม
ขั้นตอน พิธีการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธี 

  2)  เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีฯ 
21 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

เชียงใหม่  
-  จัดกำลังควบคุมไฟป่าบริเวณที่หมายเสด็จ ณ วัดผาลาด  

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 

   ในการจัดเตรียมการรับเสด็จมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานอย่างใกล้ชิด  
(นายธีรวุฒิ  แก้วฟอง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์  08 1020 6266) ทั้งนี้  หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไป   
 

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


