
กำหนดการ  
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ของทุกปี  
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 ณ โรงเรียนวัดหนองยวง หมู่ 3 ตำบลหนองยวง  อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
***********************************  

เวลา  ๐๘.0๐ น.  -    สว่นราชการ/หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน  
                                    ณ โรงเรียนวัดหนองยวง หมู่ 3 ตำบลหนองยวง  อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
เวลา  ๐9.0๐ น.  -    พิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดลำพูน 

      ประจำปีงบประมาณ 2563 
   -    หน่วยแพทย์ พอ.สว. เริ่มให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย 
                                    พร้อมทั้งให้สุขศึกษาให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
   -    สว่นราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/หนว่ยงานต่างๆ ให้บริการประชาชนตามภารกิจ 
เวลา  09.3๐ น.  -    ประธาน (ผวจ.ลำพูน หรือ ผู้แทน) เดนิทางมาถึง และเข้าพักท่ีนั่งรับรอง 

- ที่ประชุมพร้อมแล้วพิธีกรแนะนำตัวและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมพิธีเปิดขณะนั้น
ดำเนินพิธีการตามลำดับ 

     พิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ พิธีเปิดหน่วยแพทยอ์าสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน  

- พิธีกร เรียนเชิญประธาน ถวายความเคารพ(คำนับ) เพ่ือถวายสักการะฯ เบื้องหน้า                        
พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

   -   ประธานถวายความเคารพ / เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ / ถวายความเคารพอีกครั้ง 
(จนท.ชาย ตั้งไมโครโฟนstand พร้อม จนท.หญิงเชิญคำกล่าวฯให้ประธาน ณ จุดที่หน้าโต๊ะสักการะ)  

-   ประธานกล่าว ถวายสดุดพีระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์     
     อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว.  
- ประธานกล่าวจบ ส่งแฟ้มคำกล่าวคืนให้ จนท.หญิง และ จนท.ชาย ยกไมโครโฟนลงจากเวที/ 

ถวายความเคารพอีกครั้ง และเดินไปที่โพเดี่ยมกลางเวที  
   -     พิธีกรเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  กล่าวรายงาน 
   -     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน  
   -     ประธาน กล่าวเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน   
                                     -     พิธีกรกล่าวขอบคุณ  และเรียนเชิญประธานพักอิริยาบถ ที่นั่งรับรอง  

.  การบันทึกภาพของ ประธาน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
-    ประธาน/หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ/อาสาสมัคร พอ.สว. บันทึกภาพร่วมกัน 

ชุดที่  1  ประธาน และ อาสาสมัคร พอ.สว. 
ชุดที่  2  ประธาน และ หวัหน้าส่วนราชการ 
ชุดที่  3  ประธาน และ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ อปท./กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
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.  การเยี่ยมจุดบริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.  
-   ประธาน และคณะ เดินตรวจเยี่ยมจุดบริการของ หน่วยแพทย์ พอ.สว.  
.  การเยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

ประธาน/นายกเหล่ากาชาด/นายอำเภอ/นายกก่ิงกาชาด/ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ/  
นายกอปท.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ราย 

   มอบถุงยังชีพ/ยาชุดพระราชทาน/จนท.รับทราบปัญหาเพ่ือพิจารณาให้ความ 
   ช่วยเหลือต่อไป) 

เวลา  12.0๐ น.  -    ประธาน และคณะ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น.  -    หน่วยแพทย์ พอ.สว./ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ให้บริการประชาชนต่อ  

     จนเสร็จสิ้นภารกิจ   
เวลา  14.3๐ น.  -    เสร็จภารกิจ ประธานและคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

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

หมายเหตุ     1. การแต่งกาย   
    - อาสาสมัคร พอ.สว.   แต่งชุดเครื่องแบบ พอ.สว.  
      (เสื้อตามแบบที่กำหนด/กางเกง-กระโปรงสีดำสุภาพ)   
    - ข้าราชการ              แต่งชุดข้าราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
    - บุคคลทั่วไป             แต่งชุดเครื่องแบบตามสังกัด หรือ ชุดสุภาพทั่วไป  

  2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการ  

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน 
ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3  

เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  18 กรกฎาคม ของทุกปี  

 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  
ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   

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

เวลา  ๐๘.0๐ น.  -    สว่นราชการ/หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน  
                                    ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
เวลา  ๐9.0๐ น.  -    พิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดลำพูน  
   -    หน่วยแพทย์ พอ.สว. เริ่มให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย 
                                    พร้อมทั้งให้สุขศึกษาให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
เวลา  09.3๐ น.  -    ประธาน (ผวจ.ลำพูน หรือ ผู้แทน) เดินทางมาถึง และเข้าพักท่ีนั่งรับรอง 

ที่ประชุมพร้อมแล้วพิธีกรแนะนำตัวและหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมพิธีเปิดขณะนั้น
ดำเนินพิธีการตามลำดับที่ประชุมพร้อมแล้ว ดำเนินพิธีการตามลำดับ 

- พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- พิธีกร เชิญประธาน ถวาย คำนับ เพ่ือถวายสักการะฯ เบื้องหน้า              

พระฉายาลักษณ ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(จนท.ชาย ยกไมโครโฟน และ จนท.หญิง เชิญคำกล่าวให้ประธาน บรเิวณหน้าโต๊ะหมู่)     

- ประธานกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กล่าวจบ ถวายคำนับอีกครั้ง (แล้วกรุณายืนรอสักครู่) 

- พิธีกร กล่าวนำเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯ 
พิธีเปิดหน่วยแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน      

-     พิธีกร เรียนเชิญประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไมธู้ปเทียนแพถวายสักการะ   
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

   -     ประธานถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ ถวายความเคารพอีกครั้ง 
   -     ประธานรอรับการกล่าวรายงาน  ที่โพเดี่ยมบนเวที  
   -     พิธีกรเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  กล่าวรายงาน 
   -     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน  
   -     ประธาน กล่าวเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน   
                                     -     พิธีกรกล่าวขอบคุณ  และเรียนเชิญประธานพักอิริยาบถ ที่นั่งรับรอง  

.  การบันทึกภาพของ ประธาน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
-    ประธาน/หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ/อาสาสมัคร พอ.สว. บันทึกภาพร่วมกัน 

ชุดที่  1  ประธาน และ อาสาสมัคร พอ.สว. 
ชุดที่  2  ประธาน และ หวัหน้าส่วนราชการ 
ชุดที่  3  ประธาน และ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ อปท./กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
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.  การเยี่ยมจุดบริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.  
-   ประธาน และคณะ เดินตรวจเยี่ยมจุดบริการของ หน่วยแพทย์ พอ.สว.  
.  การเยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

ประธาน/นายกเหล่ากาชาด/นายอำเภอ/นายกก่ิงกาชาด/ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ/  
นายก อปท.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ราย  

   มอบถุงยังชีพ/ยาชุดพระราชทาน/จนท.รับทราบปัญหาเพ่ือพิจารณาให้ความ 
   ช่วยเหลือต่อไป) 

เวลา  12.0๐ น.  -    ประธาน และคณะ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 น.  -    หน่วยแพทย์ พอ.สว./ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ให้บริการประชาชนต่อ  

     จนเสร็จสิ้นภารกิจ   
เวลา  14.3๐ น.  -    เสร็จภารกิจ ประธานและคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

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

หมายเหตุ     1. การแต่งกาย   
    - อาสาสมัคร พอ.สว.   แต่งชุดเครื่องแบบ พอ.สว. 
      (เสื้อตามแบบท่ีกำหนด/กางเกง-กระโปรงสีดำสุภาพ) 
    - ข้าราชการ              แต่งชุดข้าราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
    - บุคคลทั่วไป             แต่งชุดเครื่องแบบตามสังกัด หรือ ชุดสุภาพทั่วไป 
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 


