
โครงการจดัหนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละรบับรจิาคโลหติ จงัหวดัล าพนู 

เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู
27 พฤษภาคม 2562







ครั้งท่ี 1
วันท่ี 31 พค.62 ( อ.แม่ทา ม.5 ต.ทาสบเส้า)

รายงานผล รอบ 1 30 มิย.62

ครั้งท่ี 3
วันท่ี 27 พย..62 ( อ.ลี้ ม.4 ต.ลี้)

รายงานผล 31 มีค..63

ครั้งท่ี 2
26 กค.62 ( อ.ป่าซาง ม.1 ต.ป่าซาง )

รายงานผล 30 พย..62

ครั้งท่ี 4
20 มีค.63(อ.ทุ่งหัวช้าง ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง)

รายงานผล 30 กค..63











คร ัง้ที่ วนัที่ สถานที่ ท ีอ่ยู่

1 31 พ.ค.2562 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู หมู ่5 ต.ทาสบเสา้ อ.แมท่า

2 26 ก.ค. 2562 ทีว่า่การอ าเภอป่าซาง หมู ่1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง 

3 27 พ.ย. 2562 ทีว่า่การอ าเภอลี้ หมู ่4 ต.ลี ้ อ.ลี ้ 

4 20 ม.ีค.2563 ทีว่า่การอ าเภอทุง่หวัชา้ง หมู ่3 ต.ทุง่หวัชา้ง  อ.ทุง่หวัชา้ง 

โครงการจดัหนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละรบับรจิาคโลหติ

เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

พืน้ที ่จงัหวดัล าพนู



ก าหนดการพธิเีปิด
โครงการจัดหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละรับบรจิาคโลหติเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก จังหวัดล าพนู 

ครัง้ที ่1 วันศกุรท์ี ่31 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแมท่า  

การแตง่กาย:  

ประธาน    : ชุดปกตขิาวไวท้กุข ์(ตดิปลอกแขนทกุขด์า้นซา้ย)

ผูร้ว่มพธิี :   ขา้ราชการ : ชุดปกตขิาวไวท้กุข ์ (ตดิปลอกแขนทกุขด์า้นซา้ย)

ชุดสากลสภุาพไวท้กุข ์(สทู ตดิปลอกแขนทกุขด์า้นซา้ย ) สภุาพสตรใีสก่ระโปรง

หรอืชุดปฏบิตักิารไวท้กุข ์(ตดิรบิบิน้สดี าทีห่นา้อกดา้นซา้ย หา้มทบั LOGO กระทรวง)

ผูป้ฏบิตังิาน : ชุดปฏบิตักิารไวท้กุข ์(ตดิรบิบิน้สดี าทีห่นา้อกดา้นซา้ย หา้มทบั LOGO กระทรวง)

จติอาสาพระราชทาน   : เสือ้สดี า หมวกและผา้พนัคอจติอาสา

ประชาชน :    ชุดสภุาพไวท้กุข ์(ขอใหพ้จิารณาตามความเหมาะสม)

เวลา  08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรล าพูน

เวลา  08.30 น. เริ่มให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา

เวลา  10.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้มารับบริการ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรล าพูน

เวลา 11.00 น         นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

นายวิทยา  พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

เวลา 11.09 น.        ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  ประธานในพิธี ท าความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป เทียนแพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กล่าวเปิดโครงการฯ
เวลา 11.30 น. ด าเนินกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จนแล้วเสร็จ



ก าหนดการพธิเีปิด
โครงการจัดหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละรับบรจิาคโลหติเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก จังหวัดล าพนู 

ครัง้ที ่2-4 วันที ่........................................................
สถานที ่..................................................................

การแตง่กาย:  

ประธาน    : ชุดปกตขิาว 

ผูร้ว่มพธิี :   ขา้ราชการ : ชุดปกตขิาว  เจา้หนา้ที ่: เสือ้สเีหลอืงตราสญัลกัษณ์พระราชพธิบีรมราชาภเิษก สากลสภุาพ (ยกเวน้สดี า) 

สภุาพสตรใีสก่ระโปรง หรอืชุดปฏบิตักิาร

ผูป้ฏบิตังิาน : ชุดปฏบิตักิาร

จติอาสาพระราชทาน   : ชุดจติอาสาพระราชทาน 

ประชาชน : ขอความรว่มมอืแตง่กายดว้ยเสือ้สเีหลอืงตราสญัลกัษณ์พระราชพธิบีรมราชาภเิษก (ถา้ม)ี /เสือ้สเีหลอืง

เวลา  08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกัน ณ................................. 
เวลา  08.30 น. เริ่มให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา

เวลา  09.00 น. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้มารับบริการ พร้อมกัน ณ ...................................
เวลา  09.30 น         ..................................................................ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

...................................................................กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

เวลา 10.00 น. ..................................................ประธานในพิธี ท าความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป เทียนแพร

ประธาน............................................กล่าวเปิดโครงการฯ
เวลา 10.15 น. ด าเนินกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จนแล้วเสร็จ











LAMPHUN
THE PROVINCE 
OF HAPPINESS


