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ประกาศคณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานฝายตกแตงสถานท่ีและกอสรางซุมถวายดอกไมจันทน

และคณะทํางานฝายประดับและตกแตงสถานท่ีดวยดอกดาวเรืองและดอกไมสีเหลือง
ในพิธีถวายดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม ในวนัพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
----------------------------------

ดวยรัฐบาลกําหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันท่ี 25 - 29 ตุลาคม 2560 และกําหนดใหจังหวัดและอําเภอทุกแหง
เปนเจาภาพในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26
ตุลาคม 2560 โดยใหทุกจังหวัดและทุกอําเภอพิจารณาคัดเลือกวัดประจําจังหวัด/อําเภอ หรือสถานที่ท่ี
เปนสัญลักษณของจังหวัด/อําเภอ ท่ีเหมาะสมจังหวัด/อําเภอละ 1 แหง (ยกเวนอําเภอเมืองฯ จัดรวมกับจังหวัด)
ท้ังนี้ ใหจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนประชาชนทุกหมูเหลา ไปรวมพิธีในวันดังกลาวตามท่ีจังหวัดกําหนด

จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค
ของจังหวัดเชียงใหม  ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

เพ่ือใหการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค เปนไปดวยความ-
เรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานฝายตกแตงสถานที่และกอสรางซุมถวายดอกไมจันทน และคณะทํางาน
ฝายประดับและตกแตงสถานท่ีดวยดอกดาวเรืองและดอกไมสีเหลือง ในพิธีถวายดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประกอบดวย

1. คณะทํางานฝายตกแตงสถานท่ีและกอสรางซุมถวายดอกไมจันทน ประกอบดวย
1.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) ประธานคณะทํางาน
1.2 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) รองประธานคณะทํางาน
1.3 ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1 คณะทํางาน
1.4 ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม คณะทํางาน
1.5 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2 คณะทํางาน
1.6 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม คณะทํางาน
1.7 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
1.8 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
1.9 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
1.10 ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม คณะทํางาน
1.11 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 คณะทํางาน
1.12 ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 คณะทํางาน
1.13 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม คณะทํางาน
1.14 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค  สาขาแมริม คณะทํางาน

/1.15 อธิการบด.ี..
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1.15 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คณะทํางาน
1.16 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
1.17 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม คณะทํางาน
1.18 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม คณะทํางานและเลขานุการ
1.19 นายวิรัช  ตั้งม่ันคงวรกุล

หัวหนากลุมงานวิชาการโยธาธิการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

1.20 ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

1.21 นายธีรยุทธ  กุคําใส  สถาปนิกชํานาญการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

1.22 นายธีรวุฒิ แกวฟอง
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ี
1) จัดเตรียมสถานท่ีจัดพิธถีวายดอกไมจันทน ณ  ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และสถานท่ีเผาดอกไมจันทนฯ ณ สุสานสันกูเหล็กเทศบาลนครเชียงใหม
ใหเหมาะสมและสมพระเกียรติ

2) จัดเตรียมผังบริเวณการจัดงานพิธีฯ ในภาพรวมท้ังหมด
3) จัดสรางซุมถวายดอกไมจันทน เวทีการแสดง พลับพลาพิธี ตามผังท่ีกําหนด
4) จัดติดตั้งเกาอ้ีในพลับพลาพิธี และบริเวณโดยรอบสถานท่ีจัดงานพิธีฯ
5) ตกแตงระบายผาดําขาวบริเวณดานหนารั้วของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา ใหสวยงาม
6) ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหสมพระเกียรติ

ณ บริเวณประตูทางเขาสถานท่ีประกอบพิธี
7) ประดับตุงสีขาวบริเวณถนนคันคลองชลประทาน  ดานหนาศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และดานในบริเวณพิธี
8) กําหนดจุด/สถานท่ีในการตกแตงดอกไมสด ไมประดับ ดวยดอกดาวเรืองและดอกไม

สีเหลือง ใหคณะทํางานฝายประดับและตกแตงสถานท่ีดวยดอกดาวเรืองและดอกไมสีเหลือง ไปดําเนินการ
9) จัดระบบประปาในบริเวณพิธีใหเพียงพอ
10) จัดเตรยีมหองสุขาหรือรถสุขาเคลื่อนท่ี สําหรับบริการประชาชนท่ีมารวมพิธีฯ ใหเพียงพอ
11)ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีถวาย

ดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม พิจารณา
12) ประสานงานกับคณะทํางานแตละฝายและสวนราชการท่ีเก่ียวของ

/2. คณะทํางาน...
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2. คณะทํางานฝายประดับและตกแตงสถานท่ีดวยดอกดาวเรืองและดอกไมสี เหลือง

ประกอบดวย
2.1 ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ประธานคณะทํางาน
2.2 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ รองประธานคณะทํางาน
๒.3 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
๒.4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
๒.5 เกษตรจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
๒.6 ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) คณะทํางาน
๒.7 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 คณะทํางาน
๒.8 ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม คณะทํางาน
๒.9 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) คณะทํางาน
๒.10 ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 คณะทํางาน
๒.11 ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ คณะทํางาน
2.12 ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ คณะทํางาน
2.13 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน
๒.14 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม คณะทํางาน
๒.15 ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
คณะทํางานและเลขานุการ

๒.16 อาจารยสุรพงษ  เตชะ มหาวิทยาลัยแมโจ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๒.17 นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

2.18 นางสาวสุภาพร วงศชมภู
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

มีหนาท่ี
1) จัดหาและจัดเตรียมดอกไมสีเหลือง  โดยการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไมสีเหลือง

(ซึ่งเปนสีวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
2) ออกแบบและตกแตงบริเวณซุมถวายดอกไมจันทน และบริเวณโดยรอบสถานท่ี

ประกอบพิธีฯ ดวยดอกดาวเรืองและดอกไมสีเหลือง ใหสวยงามและสมพระเกียรติ
3) ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีถวาย

ดอกไมจนัทนจังหวัดเชียงใหม พิจารณา
4) ประสานงานกับคณะทํางานแตละฝายและสวนราชการท่ีเก่ียวของ

ประกาศ  ณ  วันท่ี มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานกรรมการอํานวยการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนจังหวัดเชียงใหม

ñù


