
 วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 

แต่งกาย 
หมายเหต ุ

อังคาร 
1 

 
รับเสด็จสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สนง.จังหวัด) 

รร.บ้านผาเยอ  ต.กอง
ก๋อย อ.สบเมย 
รร.บ้านแม่แคะ ต.แม่สาม
แลบ อ.สบเมย 

ชุดกากีแขนยาว
สวมหมวก  

09.00 น. 
กิจกรรมโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ฯ 
(หมู่บ้านรักษาศลี 5)(สนง.พระพุทธ) 

วัดแม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย 
เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว  

13.00 น. 
กิจกรรมโครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ฯ 
(หมู่บ้านรักษาศลี 5)(สนง.พระพุทธ) 

วัดแม่ละนา ต.ปางมะผ้า 
อ.ปางมะผ้า 

เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว  

พุธ 
2 

13.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภยั
ทางถนน (ป้องกัน จ.มส.) 

ห้องประชุม POC  ผอ.สาโรจน ์

15.00 น. 
ประชุมที่ปรึกษาหารือ แนวทางการจัดงานพระราชทาน
เพลิงศพพระครูอนุชิตสุตาทร อดตีเจ้าคณะอ าเภอเมือง 
(เจ้าคณะอ าเภอเมือง) 

ศาลาการเปรยีญวัดผา
อ่าง ต.ปางหมู  

 มอบหน.ธีรศักดิ ์

15.00 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
(ปค.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

ชุดสุภาพ ท้องถิ่นจังหวัด 

18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารศรีไพร  ท้องถิ่นจังหวัด 

พฤหัสบด ี
3 

09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส. (สนง.จังหวัด) ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส  

เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จ.มส. (ปค.) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

17.00 น. พิธีมงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” (วัฒนา
ธรรม) 

หอประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู 
แม่ฮ่องสอน 

เครื่องแบบปกติขาว       

ศุกร ์
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เสาร ์
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07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ (สนง.จังหวัด) 

วัดจองค าพระ
อารามหลวง 

เครื่องแบบปกติขาว     
ไม่สวมหมวก 

ท้องถิ่นจังหวัด/    
ผอ.ทุกกง./หน.
ฝ่าย/กง.กม./กง.
บถ.ร่วม  *กง.กง.
จัดเตรียมของตัก
บาตร 

08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม (สนง.จังหวัด) หอประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู 
แม่ฮ่องสอน 

เครื่องแบบปกติขาว     
ไม่สวมหมวก 
(หนา้กากอนามัยสขีาว) 

ท้องถิ่นจังหวัด/    
ผอ.ทุกกง./หน.
ฝ่าย/กง.สส./กง.
กง. /    ฝ.บห. 
ร่วม 
*กง.กงจัดเตรียม
พานพุ่มดอกไม้ 

09.00 น. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนือ่งในวันคล้ายวัน   
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดลุยเดช (ปค.) 

สวนสาธารณะ 
จ.มส. บ้านท่าโป่ง
แดง อ.เมือง 

ชุดจิตอาสา 
 

18.00 น. พิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีและน้อมร าลกึในพระมหา
กรุณาธิคณุฯ (สนง.จังหวัด) 

หอประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู 
แม่ฮ่องสอน 

เครื่องแบบเต็มยศ  
ไม่สวมหมวก 
(หนา้กากอนามัยสขีาว) 

ท้องถิ่นจังหวัด/    
ผอ.ทุกกง./หน.
ฝ่าย/กง.กม./กง.
บถ./กง.สส./กง.กง. 
/ฝ.บห. ร่วม 

อาทิตย์ 
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จันทร์ 
7 

10.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จ.มส. 
(คทช.จ.มส.) (ทสจ.) 

ห้องประชุมพญา
พิศาลฮ่องสอนบรุี 
ทสจ.มส. 

 มอบผอ.สาโรจน ์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าฯ (ทสจ.มส.) 

ห้องประชุมพญา
พิศาลฮ่องสอนบรุี 
ทสจ.มส. 

 มอบผอ.สาโรจน ์

อังคาร 
8 

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม จ.มส. (พมจ.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

พุธ 
9 

09.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารบุคคลและด าเนินงาน
ทางวินัย จรรยาบรรณและวินัยการปฏิบัตริาชการ”    
(ม.ธรรมศาสตร์) 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น   
จ.ปทุมธานี 

 ท้องถิ่นจังหวัด 
 

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ า จ.มส. ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 มอบผอ.สาโรจน ์

18.00 น. พิธีเปิดงานแสดงสินค้าชุมชน “เปิดเมิงไต ชิมอาหาร   
ไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น” (อบจ.) 

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ชุดไทใหญ ่ มอบหน.ธีรศักดิ ์

พฤหัสบด ี
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เสาร ์
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อาทิตย์ 
13 

     

จันทร์ 
14 

     

อังคาร 
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พุธ 
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พฤหัสบด ี
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ศุกร ์
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09.30 น. ประชุมประชาสัมพันธ์และการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน ครั้งท่ี 2ฯ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน) 

ห้องประชุม      อบต.ป่า
แป๋         อ.แม่สะเรียง 

 มอบ         
ทถอ.แม่สะเรียง 

เสาร ์
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อาทิตย์ 
20 

     

จันทร์ 
21 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ของ
หน่วยงานและเปา้หมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์
ชาติ (สถ.) 

รร.เอเชีย ถ.พญาไท    
เขตราชเทวี กทม. 

 ท้องถิ่นจังหวัด 
 

อังคาร 
22 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ของ
หน่วยงานและเปา้หมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์
ชาติ (สถ.) 

รร.เอเชีย ถ.พญาไท    
เขตราชเทวี กทม. 

 ท้องถิ่นจังหวัด 
 

พุธ 
23 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ของ
หน่วยงานและเปา้หมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์
ชาติ (สถ.) 

รร.เอเชีย ถ.พญาไท    
เขตราชเทวี กทม. 

 ท้องถิ่นจังหวัด 
 

07.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (ปค.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จอง
ค า 

  

09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส. (สนง.จังหวัด) ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส  

เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว 

 

พฤหัสบด ี
24 

09.00 -
16.00 น. 

ประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ.  ห้องประชุมขุนลุมประพาส ห้องประชุมประดิษฐ์   
จองค า 
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09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดัองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

  

เสาร ์
26 
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