
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ธันวาคม  2562 
********......................******** 

 Update: ๒๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๕:๒๓:๔๖ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหต ุ

อาทิตย์ 
1 

     

จันทร์ 
2 

     

อังคาร 
3 

13.00 น. พิธีเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

ศาลาประชาคมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว     ไม่สวม
หมวก  

พุธ 
4 

10.00 น. ประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ห้องประชุม POC  ผอ.นคร 

พฤหัสบด ี
5 

06.30 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ 

วัดจองค าพระอารามหลวง เครื่องแบบปกติ
ขาว     ไม่สวม
หมวก 

ผอ.สาโรจน์   กง.
กม./กง.บถ. ร่วม*
กง.กง.จัดเตรียม
ของตักบาตร 

08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู แมฮ่่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว     ไม่สวม
หมวก 

ผอ.สาโรจน์   กง.
สส./กง.กง. /ฝ่าย 
บห. ร่วม 
*กง.กงจัดเตรียม
พานพุ่มดอกไม้ 

09.00 กิจกรรมจติอาสาพัฒนา  วัดพระธาตดุอยกองม ู ชุดจิตอาสา
พระราชทาน  

09.30 น. พิธีเปิดร้านจดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOPฯใน
ท่าอากาศยาน จ.มส. 

ห้องโถงอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร 

 
ผอ.สาโรจน์    

18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจติตภาวนา  วัดพระธาตดุอยกองม ู ชุดสุภาพโทนสี
ขาว ผอ.สาโรจน์    

ศุกร ์
6 

18.30 น. พิธีเปิดงานแสดงสินค้าชุมชน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไท
ใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น” 

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ชุดไทใหญ่/ชุด
ประจ าชาตพิันธุ ์

ผอ.สาโรจน์    

เสาร ์
7 

     

อาทิตย์ 
8 

     

จันทร์ 
9 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดหูนาว จ.มส.  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ผอ.สาโรจน์    

อังคาร 
10 

 
 

  
 

พุธ 
11 

07.00 น. 
ประชุมเสวนา (สภากาแฟ) 

พิชชาพร เฮ้าส ์  
 

10.00 น. 
พิธีท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคมีหากศุล “ต่อลมหายใจ ต่อ
สายใยชีวิต ครั้งท่ี 2” วัดผาบ่องเหนือ  

มอบหน.ธีรศักดิ ์



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ธันวาคม  2562 
********......................******** 

 Update: ๒๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๕:๒๓:๔๖ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหต ุ

พฤหัสบด ี
12 

09.30 น. พิธีเปิดการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธ.ค. 2562 

ฐานเรียนรู้ด้านดินและ
ปุ๋ย ศูนย์บริการและ
พัฒนาลุ่มน้ าปายตาม
พระราชด าริ (ศูนย์โป่ง
แดง) 

เครื่องแบบกากี
คอพับแขนยาว 

ผอ.สาโรจน ์

14.00 น. กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 

ศาลาประชาคม จ.มส. ชุดจิตอาสา
พระราชทาน/
ชุดสุภาพโทนสี
เหลือง 

ทุกคน 

ศุกร ์
13 

08.00 น. กิจกรรมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ป่ันปัน
น้ าใจให้ผู้ด้อยโอกาสฯ 

บ้านใหม่ บ้านชานเมือง 
บ้านขุนกลาง ต.ปางหมู 
อ.เมือง 

ชุดเสื้อเหลือง
ตราสญัลักษณ์/
เสื้อสเีหลือง 

มอบคุณประพิณ 

เสาร ์
14 

     

อาทิตย์ 
15 

     

จันทร์ 
16 

08.30 น. งานกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
อาคารศูนย์ออกก าลัง
กายเทศบาลเมือง 
แม่ฮ่องสอน 

ชุดกีฬา  

อังคาร 
17 

   
 

 

พุธ 
18 

08.00 น. กิจกรรมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ป่ันปัน
น้ าใจให้ผู้ด้อยโอกาสฯ 

บ้านป่าขาม บ้านห้วยปู 
บ้านศรีดอนชัย บ้านแม่
เย็น บ้านแม่ฮี้  อ.ปาย 

ชุดเสื้อเหลือง
ตราสญัลักษณ์/
เสื้อสเีหลือง 

 

14.00 น. รับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ห้องประชุม POC  
มอบหน.ธีรศักดิ ์

พฤหัสบด ี
19 

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏบิัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.มส.  
ครั้งท่ี 7/2562 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 
ผอ.สาโรจน/์ 

13.00 น. 
ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2562 

ห้องประชุม 5501 
สถ./ห้องประชุม 
สถจ.มส. 

ชุดสุภาพ ผอ.สาโรจน ์

17.00 น. 
งานเลี้ยงอ าลารองผู้ว่าฯ  
 (รองจารึก  เหล่าประเสริฐ) 

สวนหมอกค ารสีอร์ท 
ชุดไทใหญ ่

ผอ.นคร/คุณ
เกรียงศักดิ ์

ศุกร ์
20 

08.00 น. กิจกรรมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ป่ันปัน
น้ าใจให้ผู้ด้อยโอกาสฯ 

ในเขต ทต.แม่สะเรยีง  
อ.แม่สะเรียง 

ชุดเสื้อเหลือง
ตราสญัลักษณ์/
เสื้อสเีหลือง 

 



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ธันวาคม  2562 
********......................******** 

 Update: ๒๔/๑๒/๒๕๖๒ ๑๕:๒๓:๔๖ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ เครื่องแต่งกาย หมายเหต ุ

เสาร ์
21 

  
  

 

อาทิตย์ 
22 

08.30 น. กิจกรรมประเพณีหลู่ข้าวปุ๊ก ที่ท าการชุมชนป๊อกกาดเก่า 
ต.จองค า 

ชุดไทใหญ่/ชุด
พื้นเมือง/ชุดชาติพันธุ ์

มอบทถอ.เมือง 
มส. 

จันทร์ 
23 

18.00 น. งานเฉลิมฉลองคริสตมาส ประจ าปี 2562 
จ.มส. 

สนามกีฬา กกท. มส.   

อังคาร 
24 

09.00 น. โครงการบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มส.” 
(ปกครองจังหวัด) 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสตัว์
ป่า ถ้ าน้ าลอด ต.ถ้ าลอด     
อ.ปางมะผ้า 

 มอบ         
ทถอ.ปางมะผ้า 

08.30 – 
16.30 น. 

ประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน 
ครั้งท่ี 11/2562 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า   

พุธ 
25 

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดั อปท.  ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

15.00 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จ.มส. 

ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน 

 ผอ.นคร 

พฤหัสบด ี
26 

09.30 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส.  
ครั้งท่ี 12/2562 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส 
เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว 

ผอ.สาโรจน์    

12.00 น. 
งานเลี้ยงต้อนรับรองผู้ว่าฯ (นายเฉลิมพล 
มั่งคั่งและน.ส.ศันสนีย์ ทาสม) 

ศาลาประชาคม จ.มส. 
 ผอ.สาโรจน/์  

ทุกคน    

13.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.มส. 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส 
 ผอ.สาโรจน ์

ศุกร ์
27 

     

เสาร ์
28 

     

อาทิตย์ 
29 

     

จันทร์ 
30 

     

อังคาร 
31 

21.00 น. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปฯี วัดพระธาตดุอยกองม ู ชุดสีขาว  

 
 
 


