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เอกสารแนบทายประกาศจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง  มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
“เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา  

28 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ณ วันที ่ 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ที ่ สวนราชการที่รับผิดชอบ หนาที่ความรับผดิชอบ 
1. เทศบาลตําบลสุเทพ    1) จัดทําผังเสนทางถนนศรีวิชัยเพ่ือมอบหมายหนวยงานที่

เก่ียวของรับผิดชอบ 
2) จัดทําปายบอกจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดการปฏิบัติงานแตละ

ชวง และจัดทําผังการปฏิบัติงานฯ แจกจายใหผูรวมกิจกรรม
และหนวยงานที่รับผิดชอบไดรับทราบ    

3) จัดสรางเวทีพรอมบันได 2 ขาง ติดตั้งปายไวนิลโครงการ    
จิตอาสาตามรูปแบบที่กําหนดเปนฉากหลังเวท ีและประดับ
ผาเหลืองขาว 

4) ติดตั้งโตะหมูบูชา ประดับตกแตงดอกไมสด บนโตะหมูบูชา 
พานพุมเงนิ พานพุมทอง พานพุมดอกไมสด และกรวยดอกไม 
ธูปเทียนแพ พรอมทั้งประดับพระฉายาลักษณ ใหสวยงาม 

5) ติดตั้งเตน็ทใหเพียงพอ สําหรับเปนเต็นทพักรอ เต็นทอาหาร
โรงทาน  เต็นทแพทย-พยาบาล  

6) ติดตั้งเต็นทกองอํานวยการรวมฯ และจัดเจาหนาที่พรอม
โทรศพัทประจําจุด เพ่ือประสานงานการปฏิบัติรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน 

7) จัดโตะ เกาอี้ สําหรับรับประทานอาหารของหัวหนา 
 สวนราชการและผูไปรวมกิจกรรม 
8) จัดอาหารและน้ําดื่ม รับรองผูไปรวมกิจกรรมจิตอาสาฯ 
9)    จัดน้ําดื่มและน้ําแข็งบริการ ตลอดเสนทางทํากิจกรรมจิตอาสาฯ 
10) จัดเตรียมเครื่องเสียง พรอมไมโครโฟนใหเพียงพอ 
11) จัดเตรียมโพเดียม และพิธีกรประชาสัมพันธกิจกรรม 

ใหพรอม 
12) จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง          
ชวงท่ี 1 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

13) กําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบหลักในการประสานการปฏิบัติ
กับหนวยงานที่เก่ียวของ  

14) ประสานการจัดพิธีการเปดกิจกรรมจิตอาสาฯ กับสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม 

15) จัดเตรียมรถบรรทุกพรอมเจาหนาที่ขนเศษวัสดุ กิ่งไม ฯลฯ
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม
จิตอาสาใหเรียบรอย 

16) จัดหนวยแพทย-พยาบาล ประจําคลินิกเทศบาลตําบลสุเทพ  
ณ ลานเฮลิคอปเตอรพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
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ที ่ สวนราชการที่รับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 
  16) จัดรถฉุกเฉินพรอมเจาหนาที่ใหพรอม ณ ลานเฮลิคอปเตอร

พระตําหนักภูพิงคฯ สําหรับการสงตอผูปวยไปโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลที่ใกลที่สุด โดยใหประสานการปฏิบัติกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

2. กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม 

1)   จัดตํารวจจราจร ปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบจราจร และ
อํานวยความสะดวกแกผูไปรวมกิจกรรม  

 ณ ลานเฮลิคอปเตอรพระตําหนักภูพิงคฯ  เสนทางเขาประตู
เสด็จฯ และบริเวณที่เก่ียวของ 

2)  ประสานสถานที่ ไดแก โรงเรียนสังวาลยวิทยา บานพัก
อุทยานดอยสุเทพ-ปุย และลานจอดรถวัดพระธาต ุ             
ดอยสุเทพฯ  เปนสถานที่จอดรถผูไปรวมกิจกรรม 

3)  กําหนดสถานที่จอดรถ ดังนี้ 
     3.1)  ผูปฏิบัติงานชวงท่ี 1 จอดที่ประตูนักทองเที่ยว 
     3.2)  ผูปฏิบัติงานชวงท่ี 2 - 4 จอดที่ลานเฮลิคอปเตอร 
            พระตําหนักภูพิงค ฯ  
     3.3)  ผูปฏิบัติงานชวงท่ี 5 – 7 จอดที่โรงเรียนสังวาลย

 วิทยา และบานพักอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
     3.4) ผูปฏิบัติงานชวงท่ี 8-10 จอดที่ลานจอดรถ             

 วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ   
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 1)  จัดเจาหนาที่จิตอาสาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม  เดินเทาออกใหบริการดานการปฐมพยาบาล  
 แกจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในแตละจุด ตั้งแตพระตําหนัก 
 ภูพิงคฯ ถึงวดัพระธาตุดอยสุเทพฯ 
2)  จัดแพทย-พยาบาล (จิตอาสา)  ประจําเต็นทแพทย -

พยาบาล ณ ลานเฮลิคอปเตอรพระตําหนักภูพิงคฯ 
3)  จัดรถพยาบาล พรอมแพทย/พยาบาล ใหพรอม               

ณ ลานเฮลิคอปเตอรพระตําหนักภูพิงคฯ 
4. เทศบาลเมืองแมเหียะ 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 
 ชวงที่ 1 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ

ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 
2)  จัดรถบรรทุกพรอมเจาหนาที่ขนเศษวัสดุ กิ่งไม ฯลฯ โดยให

ประสานการปฏิบัติกับเทศบาลตําบลสุเทพ 
3)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
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ที ่ สวนราชการที่รับผิดชอบ หนาที่ความรับผดิชอบ 
5. เทศบาลตําบลทาศาลา 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 
 ชวงที่ 2 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ

ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 
2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 

6. เทศบาลตําบลปาแดด 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 
จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 

 ชวงที่ 2 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
7. เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 
 ชวงที่ 3 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ

ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 
2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 

8. เทศบาลตําบลหนองหอย 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 
จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทางชวงที่ 
3 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณที่
เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
9. เทศบาลตําบลฟาฮาม 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทางชวงที่ 
4 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณที่
เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
10. เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง          
ชวงท่ี 4 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
11. เทศบาลตําบลชางเผือก 1)   จัดประชาชนจิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง           
ชวงท่ี 5 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
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ที ่ สวนราชการที่รับผิดชอบ หนาที่ความรับผดิชอบ 
12. การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 

(ภาคเหนือ) เชียงใหม 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 
ที่ 2 

1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 
จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง           
ชวงท่ี 5 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท          
การสื่อสาร สําหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารตลอดสองขาง
ทางในหวงท่ีกําหนด 

3)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
13. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง           
ชวงท่ี 6 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
14. ตํารวจภูธรภาค 5 1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง            
ชวงที่ 6 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
15. อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏบิัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 
 ชวงที่ 7 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ

ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 
2)  อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีของบานพักอุทยานฯ เปนสถานที่จอดรถ

ของหนวยงานที่ไปรวมกิจกรรม 
3)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

16. สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 และ 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 
(เชียงใหม) 

1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 
จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 

 ชวงที่ 7 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจกัร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
17. แขวงการทางเชียงใหมท่ี 2 1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 
 ชวงที่ 8 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ

ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 
2)  จัดรถยก เพ่ือยกฝารางระบายน้ําคอนกรีตเพ่ือตักดินที่ทับถม

รองระบายน้ํา 
3)  จัดเตรียมสีพรอมอุปกรณสําหรับทาสะพานใหสวยงาม  
4)  ปฏิบัติงานประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
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18. กองบิน 41 1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 
จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 

 ชวงที่ 8 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบตัิงานตามจุดที่กําหนด 

2)    จัดเตรียมโดรนสําหรับถายภาพทางอากาศ ระหวางดําเนิน
กิจกรรมฯ 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
19. เทศบาลนครเชียงใหม 1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 
 ชวงที่ 9 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ

ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 
2)  จัดรถสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 2 คัน ใหบริการจิตอาสา ประจํา

จุดลานเฮลิคอปเตอรพระตําหนักภูพิงคฯ และวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพฯ 

3)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
20. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 

33 /กองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 และแขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม 

1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 
จํานวน 150 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 

 ชวงที่ 9 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ
ที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
21. มณฑลทหารบกที่ 33 1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 

จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 
 ชวงที่ 10 (ดานซาย) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และ

อุปกรณที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 
2)   จัดพิธีกรชวงพิธีการ และปฏิญาณตนของจิตอาสา 
3)  จัดรถโรงครัวพระราชทาน ประจํา ณ ลานเฮลิคอปเตอร    

พระตําหนักภูพิงคฯ โดยประสานการปฏิบัติกับเทศบาลตําบลสุเทพ 
4)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 

22. สํานักงานพัฒนาภาค 3 และสํานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม 

1)   จัดเจาหนาที่จิตอาสาของหนวยงานมารวมปฏิบัติงานฯ 
จํานวน 100 คน รับผิดชอบทําความสะอาดขางทาง 

 ชวงที่ 10 (ดานขวา) โดยใหจัดเตรียมเครื่องจักร และ
อุปกรณที่เก่ียวของใหพรอมปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนด 

2)  ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 
23. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 1)  จัดรถบรรทุกพรอมเจาหนาที่ขนเศษวัสดุ กิ่งไม ฯลฯ จํานวน

ใหเพียงพอ  
2)    ประสานการปฏิบัติกับเทศบาลตําบลสุเทพ 

24. อําเภอเมืองเชียงใหม 1)  ประสานกํานัน ผูใหญบาน จัดประชาชนจิตอาสาของแตละ
ตําบลรวมปฏิบัติงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่
อําเภอเมืองเชียงใหม 
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24. อําเภอเมืองเชียงใหม  

(ตอ) 
2)  เชิญนายอําเภอเมืองเชียงใหม และเจาหนาที่ในสังกัดรวม

กิจกรรมจิตอาสาในวันดังกลาว 
3)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ไดรับการประสานงาน 

25. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม 

1) ประสานสื่อมวลชนจัดทําขาวการจัดกิจกรรมจิตอาสา  
 “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณลาน
เฮลิคอปเตอรพระตําหนักภูพิงคฯ 

2) ประชาสัมพันธเชิญชวนจิตอาสารวมกิจกรรมตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกลาว 

26. โรงเรียนสังวาลยวิทยา 1) ใหความอนุเคราะหพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนเปนสถานที่จอดรถ
ของผูเขารวมกิจกรรม 

2) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ไดรับการประสานงาน 
27. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 1) ประสานจิตอาสาในสังกัดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทํา

ความ ดี ดวยหัวใจ”  
2) ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการที่เก่ียวของ 

28. สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 1) ประสานการปฏิบัติกับเทศบาลตําบลสุเทพ และหนวยงานที่
เก่ียวของ 

2) กํากับข้ันตอนพิธีการเปดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี 
ดวยหัวใจ” พัฒนาเสนทางถนนศรีวิชัย จากพระตําหนัก 

 ภูพิงคราชนิเวศน – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
  

หมายเหต ุ 1. ขอใหหนวยงานจัดเตรียมกรวยยางมาใหพรอมทุกจุดดวย 
 2. ขอใหทุกหนวยงานแจงชื่อ – สกุล ผูประสานงานหลัก พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ สงให
  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  
 3. ผังการปฏิบัติหนาทีจ่ิตอาสาของแตละหนวยงานและกําหนดการพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา  
  “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 4. ขอใหทุกหนวยงานบันทึกภาพพ้ืนท่ีที่ไดรับมอบหมาย (กอนปฏิบัติงาน  ระหวางปฏิบัติงาน 
  และภายหลังการปฏิบัติงาน)   สงกลุมงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันท่ี 
  6 สิงหาคม 2561 เพ่ือรวบรวมรายงาน ศอญ. ตอไป 
 

เพ่ือใหการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ขอความรวมมือทุกหนวยงานไป
ตรวจสอบชวงงานที่ไดรับมอบหมาย ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป กรณีประสบปญหาหรือ
อุปสรรคใหรายงานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมโดยเร็ว      

 
 
 
 
 
 



  
กําหนดการพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” 

ทําความสะอาดและพัฒนาถนนศรีวิชัย จากพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

ในวันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. 
ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

................................................. 
 

 

เวลา  11.00  น. - ผูรวมกิจกรรมและจิตอาสา พรอมกัน ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
และรับประทานอาหารกลางวัน 

   

เวลา  11.15  น. - ผูรวมกิจกรรมและจิตอาสา พรอมซักซอมพิธีการ 
   

เวลา  11.30  น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธ ี
 - ประธานในพิธี ขึ้นบนเวที แลวเดินไปยังเบื้องหนาพระฉายาลักษณ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  - ถวายความเคารพ 
  - เปดกรวยดอกไม 
  - ถวายความเคารพ (ผูรวมพิธีถวายความเคารพพรอมกัน) 
 - ประธานในพิธไีปประจํา ณ แทนกลาว (บนเวที) 
 - นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ กลาวรายงาน 
 - ประธานในพิธี กลาวเปดกิจกรรม 
 - ประธานในพิธลีงจากเวที มาประจําดานหนาเวที เพ่ือกลาวปฏิญาณตน 
 - ประธานในพิธนีํากลาวปฏิญาณตน 
 - ประธานในพิธี หัวหนาสวนราชการ และผูรวมกิจกรรม รวมทําความสะอาดและพัฒนา                

ถนนศรีวิชัย จากพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตามผังท่ีกําหนด 

 - เสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” 
 
 

การแตงกาย : เครื่องแบบจิตอาสา เสื้อโทนสีเหลือง 
 

*********** 
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