


วัน เวลา สถานที่ จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมแจ่มฟา้มินิมาราธอน 

 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันมาฆบูชา

 วันพุธที่ 20 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดการตรวจราชการจังหวดัล าพนู

เวลา 10.00 - 21.00 น.

ห้างสรรพสนิค้าแจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์ จังหวัดล าพูน



ก าหนดการส าคัญ

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 วันแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน (จัดที่ สสจ.ล าพูน)                
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ นพ.สสจ.ล าพนู

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันแรกของงานมหกรรมฯ
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเปิดงานมหกรรมฯ โดยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรด้านการแพทย์แผนไทย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของงานมหกรรมฯ พิธีมอบธงเจ้าภาพงานมหกรรมฯ ครั้งถัดไป 

และพิธีปิดงาน โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน



Theme งาน

Thai Herb Love Health : ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ



Logo งาน







































การด าเนินงานโดยคณะท างานฯ



Time line การด าเนินงาน

 วันที่ 31 มกราคม 2562 วันสุดท้ายของการยืนยันการเข้าร่วมงานมหกรรมฯ
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับการแถลงข่าว
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ช่วงเช้า) และแถลงข่าวการจัดงาน (ช่วงบ่าย)
 วันที่ 5 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ
 วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน
 วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ด าเนินงานมหกรรมฯ
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งคืนพ้ืนที่การจัดงานมหกรรมฯ



ฝ่ายพิธีการ งานพิธีเปิด พิธีปิด
งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมสัมพันธ์

ประธาน - นพ.พงษ์ศักดิ์  โสภณ , เลขาฯ - นางสาวเบญญ์จพิศ  หวลกาพย์

ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน ในพิธีเปิดและพิธีปิดงานฯ (ด าเนินการแล้ว)

จัดท าค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน ค ากล่าวต้อนรับ (อยู่ระหว่างการจัดท า) 

ประสานจัดเตรียมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงานมหกรรมฯ (รอยืนยัน)

อื่น ๆ
❑ขอรถตู้โรงพยาบาลล าพูนส าหรับรับส่ง ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ

❑ขอเจ้าหน้าที่โสตฯ โรงพยาบาลล าพูน ช่วยบันทึกภาพในวันแถลงข่าวและตลอดวันงาน

❑ขอเชิญร่วมพิธีเปิด ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรฯี และ ร่วมกิจกรรมตลอดวันงาน



ฝ่ายการจัดแสดงนิทรรศการ

ประธาน - นพ.สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล , เลขาฯ - ภก.เกรียงไกร  ยังฉิม

รวบรวมข้อมูลการจัดนิทรรศการของแต่ละจังหวัดและภาคีเครือขา่ย (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)

วางแผนและด าเนินการอ านวยความสะดวก ทั้งในด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)

อื่น ๆ
❑ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่แจ้งไปเข้าร่วมปฏิบัติงาน



ฝ่ายบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
และนวดเพื่อสุขภาพ

ประธาน - นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์ , เลขาฯ - นางจุฬารัตน์  ม่านมุงศิลป์

จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลอืก และการนวดเพือ่สุขภาพ

จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ ยาสมุนไพร ส าเร็จรูปและวัตถุดิบสมุนไพรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ

จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง โดยจัดสรรหน้าที่และเวลาในการปฏิบัติงานให้สามารถให้บริการอย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอตลอดการจัดงาน

(อยู่ระหว่างการด าเนินงาน)



ฝ่ายบริการด้านการแพทย์พื้นบ้าน

ประธาน - นพ.คะนอง ถนอมสัตย์ , เลขาฯ - นางสาวสมพร ฟุ่มฟองฟู

รวบรวมข้อมูลในการเขา้ร่วมกิจกรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ เพื่อ
วางแผนในการจัดสรรด้านสถานที่ และจัดสรรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้มีความพรอ้ม 

อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่หมอพื้นบ้านระหว่างการจัดงานมหกรรมฯ

(อยู่ระหว่างการด าเนินงาน)



ฝ่ายการออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดล าพูน

ประธาน - ภก.จิระ  วิภาสวงศ์ , เลขาฯ - ภญ.เกษศิรินทร์ วงค์ตะวัน

รวบรวมและคัดเลอืกผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดล าพูน (รอยืนยัน)

จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน)



ฝ่ายตลาดกลางสมุนไพร

ประธาน - ภญ.ยุพิน  น าปูนศักดิ์ , เลขาฯ - นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย

รวบรวมข้อมูลและกล้าพันธุ์พืชสมุนไพรที่จะใชใ้นการประชาสมัพันธ์ (อยู่ระหว่างการด าเนินงาน)

เตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม (รอยืนยัน)

อื่น ๆ
❑ขอให้ สสอ.คัดเลือกและยืนยันการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการจัดแสดงพืชสมุนไพรของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร

ในแต่ละอ าเภอ



ฝ่ายวิชาการและฝึกปฏิบัติ

ประธาน - นางพวงผกา  สุริวรรณ , เลขาฯ - นางสาวจันทรกานต์  โกศัยกานนท์

จัดสรรกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยฯ (รอยืนยัน)

จัดท าเกณฑ์ รวบรวมและคัดเลอืกผลงานวิชาการ เพื่อจัดประกวดในวันงาน (รอยืนยัน)



ฝ่ายสถานที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบจราจร

ประธาน - นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล , เลขาฯ - นายวิเชียร  ปิงชัย

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์หรอืครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ด าเนินการแลว้)

ดูแลระบบการจราจรภายในงาน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน



ฝ่ายการจัดการท่ัวไป (อาหาร/เครื่องดื่ม) 
การจัดการที่พัก และอ านวยความสะดวก

ประธาน - ภญ.อินทริยา  อินทพันธุ์ , เลขาฯ - ภญ.เบญจพร  เกษรพรม

รวบรวมข้อมูล จัดเตรียม และอ านวยความสะดวกด้านที่พกัให้แก่เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ

ให้บริการด้านอาหารแก่เจ้าหน้าที่ตลอดการจัดงาน (รอยืนยันจ านวน)



ฝ่ายธุรการ การเงิน และการพัสดุ

ประธาน - นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล , เลขาฯ - นายเจริญ  มหาวงศ์ตา

วางแผนและจัดท าโครงการใช้งบประมาณ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

ด าเนินการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณตามโครงการให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

จัดท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เอกสารเซ็นชื่อ หรือเอกสารอื่น ๆ

อื่น ๆ
❑ขอให้งานพัสดุและงานการเงินเร่งรัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ



ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธาน - นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์ , เลขาฯ - ภญ.ยุพิน  น าปูนศักดิ์

ก าหนดรูปแบบและด าเนนิการประชาสมัพันธ์การจัดงานในทุกรปูแบบทั้งก่อนเริ่มงานและระหว่าง
การจัดงาน ตลอดจนด าเนินการจัดท าหรือออกแบบสัญลักษณ์

ก าหนดรูปแบบและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายในการจัดงานมหกรรมฯ

อื่น ๆ
❑ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์ภายในงาน โรงพยาบาลละ 1 วัน วันละ 

6 คน ช่วงเวลา 10.00 น. - 19.00 น. (มีคูปองอาหารให้คนละ 2 มื้อ)



ฝ่ายพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

ประธาน - นพ.เผ่าพงษ์ สุนทร , เลขาฯ - นางสุภาวดี  สถากูล

ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และด าเนินการจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในงานมหกรรมฯ 



กิจกรรมการประกวดการท าอาหารเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ประธาน - นพ.สันติ  วงศ์ฝั้น , เลขาฯ - นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย

จัดสรรกรรมการตัดสินการประกวดการท าอาหารเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

จัดท าเกณฑ์และด าเนินการจัดประกวดในวันงาน (รอยืนยัน)



กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

ประธาน - ภญ.อินทริยา  อินทพันธุ์ , เลขาฯ - ภญ.วิมลพรรณ  จันทร์หอม

จัดสรรกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

จัดท าเกณฑ์และด าเนินการจัดการแข่งขนัในวันงาน (รอยืนยัน)




