
     

กำหนดการพธิแีถลงขา่ว 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันจนัทรท์ี ่27 ธนัวาคม 2564 

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

เวลา 17.00 น. – 17.30 น. ตรวจคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง COVID - 19 
ลงทะเบียนสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ  

เวลา 17.30 น. – 17.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
เชิญชมการแสดงต้อนรับ ชุด “7 วนัเปงิใจ ๋Wonderful of Chiangmai” 

เวลา 17.40 น.– 18.00 น. การแถลงข่าวงาน “เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัย 
จากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่”  
- พิธีกรเชิญผู้ร่วมแถลงข่าว 
   1. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
   2. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
   3. ผู้อำนวยการการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ 
   4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
   5. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  

เวลา 18.00 น.- 18.15 น. ถ่ายภาพร่วมกัน แบ่ง 3 ชุด ดังนี้  
   1. ประธานการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่            

                                                 และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
   2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

                                                 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
   3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน 
       จังหวัดเชียงใหม่  

เวลา 18.15 น.- 18.45 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ และเยี่ยมชมสวนบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  
๘๒ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
เวลา 18.50 น.   เสร็จพิธี 

 

หมายเหต ุอาหารเปน็อาหารซุ้มไดแ้ก ่ขา้วเงีย้ว , หมีผ่ดั , ลูกชิน้ทอด , มนัเผา และขา้วโพดยา่งเนย,นำ้เปลา่  



กำหนดการประจำวัน 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันพธุที ่29 ธนัวาคม 2564 

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

เวทโีซนหอชมทัศนยีภาพ 
เวลา 10.00 น.   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลกึ อาหารนานาชนิด/  Food Truck  และ เพลดิเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย  
   แนะนำการบริการช่วยเหลือ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    

1.1 กองอำนวยการ 

1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 

1.3 บริการชารจ์แบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 

1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล 

1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที ่
เวลา 15.30 น.  พิธีกรทักทาย แนะนำงานและร้านค้า รอบท่ี 1 

เวลา 15.50 น. – 16.00 น. การแสดงวัฒนธรรม 

เวลา 16.00 น. - 17.00 น.  ดนตรโีฟล์คซอง ช่วงที่ 1  
เวลา 17.00 น. – 17.20 น. พิธีกรแนะนำงานและร้านค้า รอบที่ 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  Food Truck  

 และ เพลดิเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1 กองอำนวยการ 

1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 

1.3 บริการชารจ์แบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 

1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล 

1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที ่
 
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. การแสดงวัฒนธรรม 

เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ดนตรโีฟล์คซอง ช่วงที่ 2 

เวลา 22.00 น.   สิ้นสุดกจิกรรมประจำวัน 

 
  



กำหนดการพธิีเปดิ 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันพธุที ่29 ธนัวาคม 2564 

เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ตรวจคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง COVID-19 
ลงทะเบียนสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ (ผู้ร่วมงานรับอาหารว่างแบบ Snack Box)  

เวลา 17.00-18.00 น.  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ Changpuak Smart  
Safety Zone 4.0 ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน 
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน 

*** พักเวที 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม พิธีเปิด งาน“เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เจียงใหม่”***  

เวลา 18.15 น. – 19.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
เชิญชมการแสดงต้อนรับ ชุด “7 วนัเปงิใจ ๋The fascination of Chiang Mai” 

เวลา 19.00 น. – 19.40 น.  พิธเีปดิงาน  
- พิธีกรเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน 
- พิธีกรเรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน  
- พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานเปิดงานบนเวที 
- ประธานในพิธี i-ball เพ่ือเปิดงาน 

ถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึก แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้ 
   1. ประธานการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่            

                                                 และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
   2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

                                                 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
   3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน 
       จังหวัดเชียงใหม่  

 - เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน 

เวลา 19.40 น.   ประธานเยี่ยมชมบริเวณงาน 

เวลา 19.40 น. – 20.40 น. การแสดงดนตรีจากศิลปิน วง Soulful (นัท เดอะวอยส์) 
LUCKY DRAW ลุ้นโชค อบจ เชียงใหม่  
การแสดงดนตรีจากศิลปิน วง สดชื่น 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

กำหนดการประจำวัน 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันพฤหสับดทีี ่30 ธันวาคม 2564 

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

เวทโีซนหอชมทัศนยีภาพ 

เวลา 10.00 น.   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  Food Truck  และ  
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

เวลา 15.30 น.  พิธีกรทักทาย แนะนำงานและร้านค้า รอบที่ 1 
เวลา 15.50 น. – 16.00 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 1  
เวลา 17.00 น. – 17.20 น. พิธีกรแนะนำงานและร้านค้า รอบท่ี 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด 

/  Food Truck / และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    

1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

 
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 2 
เวลา 22.00 น.   สิ้นสุดกิจกรรมประจำวัน 
 
  



 

 

เวทโีซนศนูย์เรยีนรู้ศาสตร์พระราชา 

เวลา 17.30 น.   พิธีกรแนะนำการจัดงาน เกริ่นเข้าสู่การแสดงไทยซิมโฟนี่ออเคสตร้า 

เวลา 17.40 น.   พิธีกรเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ/กล่าวเปิด  

เวลา 18.00 – 18.40 น. การแสดงของวงไทยซิมโฟน ีออเคสตร้า โดยมลูนธิอิาจารยส์ุกร ีเจรญิสุข ชว่งที ่1 

เวลา 18.40 – 19.00 น. พิธีกรแนะนำการจัดงาน 

เวลา 19.00 – 19.45 น. การแสดงของวงไทยซิมโฟน ีออเคสตร้า โดยมลูนธิอิาจารยส์ุกร ีเจรญิสุข ชว่งที ่2 

เวลา 19.45 – 20.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน 

เวลา 20.00 น.    สิ้นสุดกิจกรรมประจำวัน 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



กำหนดการประจำวัน 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันศกุรท์ี ่31 ธนัวาคม 2564 

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

เวทโีซนหอชมทัศนยีภาพ 

เวลา 10.00 น.   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  Food Truck   
และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

เวลา 15.30 น.  พิธีกรทักทาย แนะนำงานและร้านค้า รอบที่ 1 
เวลา 15.50 น. – 16.00 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 1  
เวลา 17.00 น. – 17.20 น. พิธีกรแนะนำงานและร้านค้า รอบท่ี 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  

Food Truck และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    

1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

 
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 2 
เวลา 22.00 น.   สิ้นสุดกิจกรรมประจำวัน 
 
  



 

เวทโีซนศนูย์เรยีนรู้ศาสตร์พระราชา 

เวลา 18.30 น.   พิธีกรทักทาย แนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 19.00 น. – 20.30 น. การแสดงจากวงดนตรี วงเทิดไทย จูเนียร์  

เวลา 20.30 น. – 20.40 น. พิธีกรแนะนำการจัดงาน  

เวลา 20.40 น. – 21.40 น. การแสดงดนตรี วงแดง แฟนทาสติก  

เวลา 21.40 น. – 22.40 น. การแสดงดนตรี ศิลปิน ณัฎฐ์ กิติสาร  

เวลา 22.40 – 23.40 น. การแสดงดนตรี ศิลปิน กวาง AB NORMAL  

เวลา 23.40 – 00.30 น. กิจกรรมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ 2565 “CM. P.A.O Count Down 2022” 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



กำหนดการประจำวัน 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันเสารท์ี่ 1 มกราคม 2565 

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

เวทโีซนหอชมทัศนยีภาพ 

เวลา 10.00 น.   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  Food Truck   
และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

เวลา 15.30 น.   พิธีกรทักทาย แนะนำงานและร้านค้า รอบที่ 1 
เวลา 15.50 น. – 16.00 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 1  
เวลา 17.00 น. – 17.20 น. พิธีกรแนะนำงานและร้านค้า รอบท่ี 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  

Food Truck และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

 
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 2 
เวลา 22.00 น.   สิ้นสุดกิจกรรมประจำวัน 
 
  



 

เวทโีซนศนูย์เรยีนรู้ศาสตร์พระราชา 

เวลา 17.30 น. – 17.45 น. พิธีกรทักทาย แนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 17.45 น. – 18.00 น. การแสดงวัฒนธรรม  

เวลา 18.00 น. – 19.00 น. การแสดงดนตรี จากวงอาปาเก ้

เวลา 19.00 น. – 19.10 น. การแสดงวัฒนธรรม 

เวลา 19.10 น. – 20.30 น. การแสดงดนตรี จากวงอาปาเก ้

เวลา 20.30 น. – 20.45 น. พิธีกรแนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 20.45 น. – 21.45 น. การแสดงดนตรี จากวงอาปาเก ้

 

 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



กำหนดการประจำวัน 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันอาทติยท์ี ่2 มกราคม 2565 

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

 

เวทโีซนหอชมทัศนยีภาพ 

เวลา 10.00 น.   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  Food Truck   
และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

เวลา 15.30 น.  พิธีกรทักทาย แนะนำงานและร้านค้า รอบที่ 1 
เวลา 15.50 น. – 16.00 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 1  
เวลา 17.00 น. – 17.20 น. พิธีกรแนะนำงานและร้านค้า รอบท่ี 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  

Food Truck และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    

1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

 
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 2 
เวลา 22.00 น.   สิ้นสุดกิจกรรมประจำวัน 
 
  



 

เวทโีซนศนูย์เรยีนรู้ศาสตร์พระราชา 

เวลา 17.30 น. – 17.45 น. พิธีกรทักทาย แนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 17.45 น. – 18.00 น. การแสดงวัฒนธรรม  

เวลา 18.00 น. – 19.00 น. การแสดงดนตรี วง The Half Moon โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  

เวลา 19.00 น. – 19.10 น. การแสดงวัฒนธรรม 

เวลา 19.10 น. – 20.30 น. การแสดงดนตรี จากวงสดชื่น 

เวลา 20.30 น. – 20.45 น. พิธีกรแนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 20.45 น. – 21.45 น. การแสดงดนตรี จากวงสดชื่น 

 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำหนดการประจำวัน 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันจนัทรท์ี ่3 มกราคม 2565 

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

 

เวทโีซนหอชมทัศนยีภาพ 

เวลา 10.00 น.   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  Food Truck   
และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

เวลา 15.30 น.  พิธีกรทักทาย แนะนำงานและร้านค้า รอบที่ 1 
เวลา 15.50 น. – 16.00 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 1  
เวลา 17.00 น. – 17.20 น. พิธีกรแนะนำงานและร้านค้า รอบท่ี 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  

Food Truck และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    

1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

 
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 2 
เวลา 22.00 น.   สิ้นสุดกิจกรรมประจำวัน 
 
  



 

เวทโีซนศนูย์เรยีนรู้ศาสตร์พระราชา 

เวลา 17.30 น. – 17.45 น. พิธีกรทักทาย แนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 17.45 น. – 18.00 น. การแสดงวัฒนธรรม  

เวลา 18.00 น. – 19.00 น. การแสดงดนตรีเยาวชน วง Piclic Band จากโรงเรียนวชิราลัย 

เวลา 19.00 น. – 19.10 น. การแสดงวัฒนธรรม 

เวลา 19.10 น. – 20.30 น. การแสดงดนตรี จากวงอาปาเก ้

เวลา 20.30 น. – 20.45 น. พิธีกรแนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 20.45 น. – 21.45 น. การแสดงดนตรี จากวงอาปาเก ้

 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



กำหนดการประจำวัน 

งาน “เสนห่์เจียงใหม ่7 วนัเปงิใจ๋ ปิก๊บ้านปลอดภยัจากใจ๋ อบจ.เจยีงใหม”่  
ณ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ82 พรรษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

วันองัคารที ่4 มกราคม 2565 

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

เวทโีซนหอชมทัศนยีภาพ 

เวลา 10.00 น.   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  Food Truck   
และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    
1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

เวลา 15.30 น.  พิธีกรทักทาย แนะนำงานและร้านค้า รอบที่ 1 
เวลา 15.50 น. – 16.00 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 1  
เวลา 17.00 น. – 17.20 น. พิธีกรแนะนำงานและร้านค้า รอบท่ี 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหารนานาชนิด/  

Food Truck และ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปในสวนสวย แนะนำการบริการช่วยเหลือ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่    

1.1 กองอำนวยการ 
1.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย 
1.3 บริการชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร 
1.4 หน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถ Transfer และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการข้อมูล ร้านซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 
1.6 บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 

 
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. การแสดงวัฒนธรรม 
เวลา 21.00 น. – 22.00 น. ดนตรีโฟล์คซอง ช่วงที่ 2 
เวลา 22.00 น.   สิ้นสุดกิจกรรมประจำวัน 
 
  



 

 

เวทโีซนศนูย์เรยีนรู้ศาสตร์พระราชา 

เวลา 17.30 น. – 17.45 น. พิธีกรทักทาย แนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 17.45 น. – 18.00 น. การแสดงวัฒนธรรม  

เวลา 18.00 น. – 19.00 น. การแสดงดนตรีเยาวชน 

เวลา 19.00 น. – 19.10 น. การแสดงวัฒนธรรม 

เวลา 19.10 น. – 20.30 น. การแสดงดนตรี จากวง Soulful ( นัท เดอะวอยซ์) 

เวลา 20.30 น. – 20.45 น. พิธีกรแนะนำการจัดงานและร้านค้า 

เวลา 20.45 น. – 21.45 น. การแสดงดนตรี จากวง Soulful ( นัท เดอะวอยซ์) 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



โครงการจัดงาน 
“เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วันเปิงใจ๋ ป๊ิกบ้านปลอดภัยจากใจ๋ 

อบจ.เจียงใหม่” 
เพื่อฟื้นฟูการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่ และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565
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1. งานบริการช่วยเหลือ

2



1. งานบริการช่วยเหลือ

1.1 จัดตั้งกองอ ำนวยกำร

1.2 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจดูแลรักษำควำมปลอดภัย

1.3 บริกำรชำร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสำร

1.4 หน่วยบริกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน
รถ Transfer และเจ้ำหน้ำท่ีปฐมพยำบำล

1.5 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน
บริกำรข้อมูล ร้ำนซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ปะยำง ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ

1.6 บริกำรรถสุขำเคลื่อนที่
3



2. หมวดกิจกรรมจ าหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม
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2. หมวดกิจกรรมจ าหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม

5

โซน Food Truck

โซนกาแฟ

พิธีเปิด / 
Countdown / 
ดนตรีในสวน

โซนกาดหม้ัว
โซนอาหาร
แนวแคมปิ้ง โซนจ าหน่าย

ของฝาก

โซนดนตรี
เปิดหมวก



2. หมวดกิจกรรมจ าหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม
โซนกาแฟ
ร้ำนกำแฟแนวแคมป์ปิ้ง สำมำรถขึ้นไปจิบกำแฟชมวิวบนหอชมทัศนียภำพได้

โซนกาดหมั้ว
อำหำรพื้นเมืองนำนำชนิดในบรรยำกำศกำดหม้ัว
อำทิ ขนมจีนน้ ำเงี้ยว ข้ำวซอย ข้ำวหนุกงำ ข้ำวหลำม ข้ำวต้มมัด ส้มต ำ หมู
ทอด น้ ำพริกหนุ่ม น้ ำพริกแดง ผักกำดดอง แคบหมู ข้ำวเหนียว

โซนอาหารแนวแคมป้ิง
อำทิ ป๊อปคอร์น วำฟเฟิล แซนวิช เครื่องดื่มMocktail ชำอำรมณ์ดี  
ลูกชิ้นปลำระเบิด มันเผำ กล้วยปิ้ง ข้ำวโพดปิ้ง

6



2. หมวดกิจกรรมจ าหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม

โซน Food Truck
(บริเวณลำนจอดรถฝั่งที่จัด
งำนฤดูหนำว)

7

โซน Food Truck

ทางเข้า/ออกFood Truck

รถสามล้อพ่วง

รถสามล้อพ่วง

Food Truck

Zoning Layout



3. หมวดกิจกรรมจ าหน่ายของฝากจากเชียงใหม่
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3. หมวดกิจกรรมจ าหน่ายของฝากจากเชียงใหม่

3.1 ของฝำกประเภทหัตถกรรมสิ่งทอ 
อำทิ ผ้ำพันคอ + ตุ้มหู + หมวก + ผ้ำมัดผม + ผ้ำตีนจก +เสื้อเมือง 

3.2 ของฝำกประเภทของอำหำรและขนม
อำทิ แคบหมู +ไส้อั่ว + กำละแม

9



4. หมวดพื้นที่บริการทั่วไปในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

10



4.1 ที่นั่งห้อยขำ ริมสระน้ ำ
ส ำหรับบริกำรผู้ร่วมงำนสำมำรถนั่งพักรับประทำนอำหำร เครื่องดื่ม พร้อมดื่มด่ ำกับทัศยภำพอันสวยงำมของ
อ่ำงเก็บน้ ำ 

4.2 ก้อนฟำงข้ำวอัด พร้อมผ้ำดิบรองนั่ง
จัดวำงกระจำยในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ส ำหรับผู้ร่วมงำนนั่งพักผ่อนหย่อนใจ

4.3 พื้นที่แสดงออกทำงดนตรี 
ดนตรีเปิดหมวกสำมำรถมำร่วมงำนบริเวณ Walkway ภำยในสวนได้

4.4 จุดทิ้งขยะ

4. หมวดพื้นที่บริการทั่วไปในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
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5. หมวดกิจกรรมบนัเทิง

12



กิจกรรมโซน C (โซนสนำมหญ้ำศำลพระพิฆเนศ)

วันที่ 29 ธ.ค. 2564
พิธเีปิด 
น ำเสนอกำรแสดงเชิงวัฒนธรรม ท่ีมีควำมตื่นเต้นเร้ำใจ ผสมผสำนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยลูกเล่นส ำหรับประธำนในพิธี โดยกำร
น ำ Digital Ball มำส ำหรับเป็นสัญญำนในกำรเปิดงำน

วันที่ 30 ธ.ค. 2564
กำรแสดงของวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้ำ
เพ่ืออนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม โดยกำรน ำเพลงเก่ำของชุมชนในพื้นท่ีมำเรียบเรียงใหม่ พร้อมเล่นผ่ำนวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตร้ำ 
เพ่ือรักษำเพลงเก่ำ น ำมำเสนอในรูปแบบใหม่ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเสริมสร้ำงสิ่งใหม่บนรำกฐำนส่ิงเก่ำ เพ่ือรักษำเสถียรภำพ
และอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป

5. หมวดกิจกรรมบนัเทิง

13



กิจกรรมโซน C (โซนสนำมหญ้ำศำลพระพิฆเนศ)

วันที่ 31 ธ.ค. 2564 (Countdown) ตั้งแต่ 18.30 น.
กำรแสดงดนตรีโดยศิลปินท้องถิ่น และศิลปินระดับประเทศ
วงเทิดไทจูเนียร์
แดง แฟนทำสติก
ณัฎฐ์ กิติสำร
กวำง AB normal

ศิลปินมีชื่อเสียงมำร่วมงำนเพ่ือเพิ่มสีสัน และควำมสุขควำมบันเทิงส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ให้แก่ประชำชนท่ีมำร่วมงำนเพื่อให้
ได้รับควำมสุขควำมประทับใจ

5. หมวดกิจกรรมบนัเทิง
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กิจกรรมโซน C (โซนสนำมหญ้ำศำลพระพิฆเนศ)

วันที่ 1 - 4 ม.ค. 2565
- กำรแสดงดนตรีโดยศิลปินท้องถิ่น
วงอำปำเก้ / วงสดชื่น / วง Soulful (นัท เดอะวอยส์)
- กำรแสดงดนตรีสตริงวงเยำวชน 
(เน้นกำรมีส่วนร่วม และเปิดพื้นที่กำรแสดงออก)
เปิดโอกำสและพ้ืนที่ให้กับเยำวชนในพื้นท่ีได้แสดงออกควำมสำมำรถด้ำนดนตรี

วง The Half Moon โรงเรียนวัฒโนทัยพำยัพ
วง Piclic Band จำกโรงเรียนวชิรำลัย

5. หมวดกิจกรรมบนัเทิง
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กิจกรรมโซน A (โซนหอชมทัศนียภำพ)

วันที่ 29 ธ.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565
กำรแสดงดนตรีโฟล์คซองของเยำวชนและประชำชนทั่วไป
(เน้นกำรมีส่วนร่วม และเปิดพื้นที่กำรแสดงออก)
เปิดโอกำสและพื้นที่ให้กับเยำวชน และประชำชนในพื้นที่ได้แสดงออกควำมสำมำรถด้ำนดนตรี

5. หมวดกิจกรรมบนัเทิง
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6. การสร้างการมีส่วนร่วมแบบบรูณาการ

17



6.1 กิจกรรมแชร์แลกสอย
บูรณกำรทุกฝ่ำยใน อบจ.มำร่วมงำนได้ และ เพ่ือใหผู้้ร่วมงำนมสี่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์งำน

6.2 จุดคัดกรองของกองสำธำรณสุข อบจ. ชม

ก ำหนดทำงเข้ำ-ออก  3 จุด 
1. ข้ำงป้อมรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนหน้ำ
2. บริเวณทำงเข้ำ ด้ำนหน้ำ อำคำรหอประชุม 80 พรรษำ
3. ทำงเข้ำด้ำนหน้ำสวน 
จัดทำงเข้ำ ออก คนละด้ำน โดยมีป้ำย เข้ำ ( IN )และ  ออก (OUT) เป็นสัญลักษณ์  ด้ำนหน้ำ จะมี
เจ้ำหน้ำที่ คอยตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบประวัติกำรฉีดวัคซีน  ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (กอง
สำธำรณสุข)และให้ Check in แล้วแชร์ เพื่อประชำสัมพันธ์งำน

6. การสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

18



6.3 น ำโครงกำรขึ้น Website และ 
กำรประเมินผลของกองยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- จัดเตรียมโต๊ะ ก่อนทำงออก 1 ตัว แล้ว  SCAN QR CODE  ของกองแผน  เพื่อตอบแบบ
ประเมินกำรจัดงำน เมื่อตอบครบ และส่งแบบประเมิน ทำง ON LINE เพื่อแลกรับของที่ระลึก 
จุดละ 50ชิ้น ต่อวัน  (รวม 3 จุด x50 ชิ้น x 7 วัน  รวม 1,050 ชิ้น)

6.4 กำรประชำสัมพันธ์ทุกรูปแบบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ตั้งแต่ก่อนเริ่มงำนจนแล้วเสร็จงำน

6. การสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
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7. การแสดงรถยนต์ จักรยานยาน รถสามล้อปั่น
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น ำรถยนต์หำยำก จักรยำนยนต์คลำสสิค
จักรยำนสำมล้อป่ัน มำจัดแสดงส ำหรับศึกษำและถ่ำยภำพ

7. การแสดงรถยนต์ จักรยานยาน รถสามล้อปั่น
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8.มาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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มาตรการ COVID Free Setting

23

ด ำเนินกำรจัดงำนภำยใต้ “แนวทำงปฏิบัติด้ำน
สำธำรณสุขเพื่อกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมมำตรกำรปลอดภัย
ส ำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ส ำหรับ กำรจัด
งำนแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งำนอีเวนต์ งำนเทศกำล 
และมหกรรมต่ำง ๆ” 
จัดท ำโดย
กระทรวงสำธำรณสุขและ
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 
(องค์กำรมหำชน) 



มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

• ผู้เข้ำร่วมงำนแสดงหลักฐำนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  จ ำนวน 2 เข็ม หรือ
หลักฐำนกำรตรวจ ATK ภำยใน 72 ช่ัวโมง ก่อนเข้ำร่วมงำน

• มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่ำงกำย ไม่เกิน 37.5  องศำ

• จ ำกัดผู้เข้ำร่วมงำน ไม่เกิน 50 คน จัดระยะห่ำงกัน 1 เมตร ในพื้นที่ 1,000 ตำรำง
เมตร

• บริกำรเจลแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณกำรจัดงำน 

• จัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อย คอยตรวจเช็คกำรสวมแมสก์หรือกำรเว้นระยะห่ำง
ของผู้เข้ำร่วมงำน 

• ควบคุมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนไม่เกิน 100 คน/ โซน

• มีกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อโรคบริเวณกำรจัดงำนทุก ๆ ชั่วโมง
24



9. การตกแต่งสถานที่

25



9.1 Concept GLAMPING BOHEMIAN
แกลมปิ้ง (Glamping) เกิดจำกกำรผสมระหว่ำงค ำว่ำ Glamourous หมำยถึง

ควำมหรูหรำ และ Camping ท่ีแปลว่ำ กำรตั้งแคมป์ เมื่อมำอยู่ด้วยกัน Glamping จึงหมำยถึงกำรเดินทำงไปตั้งแคมป์แบบหรูหรำ
และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ครบครัน เพ่ือหลีกหนีจำกควำมวุ่นวำยในเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในลิสต์ 'รำยกำรส่ิงท่ีต้องท ำสักครั้งในชีวิต' ของกลุ่มเบบี้บูมกิจกรรม ซึ่ง
ก ำลังเป็นท่ีนิยมผสมผสำนกับสีสันของ
สไตล์โบฮีเมี่ยน เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจ

9. การตกแต่งสถานที่
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PAO SERVICE STATION LANDMARK

จัดให้มีจุด LANDMARK ส ำหรับถ่ำยภำพ

ประกอบด้วย

• อุปกรณ์ประดับตกแต่งที่เข้ำกับ Theme โครงกำรฯ
• ป้ำยชื่อโครงกำร/ โลโก้ อบจ.
• ป้ำยข้อควำมเชิญชวน อำทิ ง่วงไม่ขับ

พักหลับที่ PAO SERVICE STATION

ผู้แวะพักสำมำรถถ่ำยรูป / Check in ได้

ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นวงกว้ำงมำกขึ้น

รปูแบบกราฟฟิคสามารถปรบัเปลีย่นได้

รปูแบบกราฟฟิคสามารถปรบัเปลีย่นได้ 27



เรือบรรเทำสำธำรณภัย จะถูกประดับตกแต่งเป็นเรือใบ ประดับดอกไม้ พร้อมท่ำเรือส ำหรับให้
ผู้เข้ำร่วมงำนขึ้นเรือถ่ำยรูปได้ โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ ดูแลควำมปลอดภัยด้วย เป็นสิ่งตกแต่งที่
โดดเด่น ส ำหรับเป็นจุดถ่ำยรูปอีกจุดหนึ่ง

PAO SERVICE STATION LANDMARK
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จัด PAO SERVICE STATION
ใน THEME BOHEMIAN GLAMPING โซน A 

จ ำหน่ำยสินค้ำ “ของฝำกเจียงใหม่ จำกใจ๋ อบจ.”และกิจกรรม
ส ำหรับผู้พักรถ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รปูแบบกราฟฟิคสามารถปรบัเปลีย่นได้

29



THEME BOHEMIAN 
GLAMPING 

ประดับตกแต่งบริเวณขอบรั้วสวนฯ ด้วยซุ้มทำงเดินรูปแบบโบฮีเมี่ยน
ผสมผสำนลำยผ้ำชนเผ่ำ และ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนบ้ำน ที่มีสีสันสดใสสวยงำม สะดุดตำ

รปูแบบกราฟฟิคสามารถปรบัเปลีย่นได้ 30



PAO SERVICE STATIONสถานท่ีจดักิจกรรม

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

• จุดบริกำรประชำชน
• บูธจ ำหน่ำยสินค้ำที่น่ำสนใจ 
• กิจกรรมส ำหรับผู้พักรถ
• Landmark / Check point
• เวทีควำมบันเทิง

หน้ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

• จุดบริกำรประชำชน

PAO SERVICE STATION 1 

PAO SERVICE STATION 2

1 

2 
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การประชาสมัพนัธ์
สถานท่ีจดังาน

จัดท ำ “บอลลูนลอยฟ้า”
ขนำดใหญ่บรรจุแก๊สที่ไม่ติดไฟ 
ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ใน
ระยะไกล อยู่ ในระดับควำมสูง 
15-20 เมตร เพื่อเป็นจุดสังเกต
ของจุดบริกำร

ด้านหน้า
โลโก้ อบจ.เชียงใหม่
ด้านหลัง
โลโก้งำน

32



จัด PAO SERVICE STATION
ใน THEME BOHEMIAN 

GLAMPING 

ปรับภูมิทัศน์ ด้วยไม้ดอกไม้
ประดับ
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จัด PAO SERVICE STATION
ใน THEME BOHEMIAN GLAMPING 

โซน A 

• จ ำหน่ำยสินค้ำของฝำก เสื้อผ้ำ หมวก รองเท้ำ 
ผ้ำพันคอ

• กำแฟสด มันเผำ

• ดนตรีในสวน

• จัดแสดงรถโบรำณหำยำก

โซน A 
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โซน A 

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

• จุดบริกำรประชำชน กิจกรรมส ำหรับผู้พักรถ
• ซุ้มทำงเดินรูปแบบโบฮีเมี่ยน
• บูธจ ำหน่ำยสินค้ำของที่ระลึก
• บูธจ ำหน่ำยกำแฟ
• Landmark / Check point
• เวทีควำมบันเทิง
• พื้นท่ีจัดแสดงรถหำยำก
• จุดนั่งพัก (ห้อยขำ) ชมทิวทัศน์
• กิจกรรมแชร์แลกสอย

หอชม
ทศันียภาพ
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ขอขอบคุณ
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