
                                                                                                                                                                                                                                           
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 

********......................******** 
 Update: ๒๑/๑๐/๒๕๖๓ ๑๓:๕๒:๔๐ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 

แต่งกาย 
หมายเหต ุ

พฤหัสบด ี
1 

   
 

 

ศุกร ์
2 

07.00 น. 
พิธีท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ (เทศบาลเมือง) วัดพระธาตดุอยกองม ู  มอบผอ.สาโรจน/์

ผอ.นคร 

20.00 น. 
พิธีเปิดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา       
อ.แม่สะเรียง (ทต.แมส่ะเรียง) 

หน้าสถานีต ารวจภูธร 
แม่สะเรียง 

ชุดพื้นเมือง 
 

มอบ            
ทถอ.แม่สะเรียง 

เสาร ์
3 

     

อาทิตย์ 
4 

     

จันทร์ 
5 

 บรรยายหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง    
รุ่นที่ 3 (คณะนติิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

 
ท้องถิ่นจังหวัด 

อังคาร 
6 

   
 

 

พุธ 
7 

     

พฤหัสบด ี
8 

     

ศุกร ์
9 

     

เสาร ์
10 

     

อาทิตย์ 
11 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
********......................*******                                                                                                                                              

 Update: ๒๑/๑๐/๒๕๖๓ ๑๓:๕๒:๔๐ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

จันทร์ 
12 

     

อังคาร 
13 

06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (89 
รูป) (สนง.จังหวัด) 

วัดจองค าอารามหลวง เครื่องแบบปกติ
ขาว ไม่สวม
หมวก/ชุดสุภาพ
โทนสีเหลือง 
(หน้ากากอนามัยสี
ขาว) 

ท้องถิ่นจังหวัด
กง.กม. ร่วม 
*กง.กง.
จัดเตรียมของตัก
บาตร 

08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม              
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ    
พระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (สนง.จังหวัด) 

หอประชุมเสรี พิทักษ์    
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว/ชุดสุภาพโทน
สีเหลือง (หน้ากาก
อนามัยสีขาว) 

ท้องถิ่นจังหวัด/
กง.สส./กง.กง. 
ร่วม 
*กง.กง.
จัดเตรียมพวง
มาลา 

18.30 น. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(สนง.จังหวัด) 

หอประชุมเสรี พิทักษ์    
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว/ชุดสุภาพโทน
สีเหลือง (หน้ากาก
อนามัยสีขาว) 

ท้องถิ่นจังหวัด/
กง.บถ./      ฝ่าย 
บห. ร่วม 
*กง.กง.จัดเตรียม
เทียน 

พุธ 
14 

     

พฤหัสบด ี
15 

     

ศุกร ์
16 

     

เสาร ์
17 

     

อาทิตย์ 
18 

     

จันทร์ 
19 

     

 
     

 
 



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
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 Update: ๒๑/๑๐/๒๕๖๓ ๑๓:๕๒:๔๐ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

อังคาร 
20 

09.00 น. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่ม
ทักษาด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไม่ได้เรียนต่อฯ (สตง.) 

กทม.  ท้องถิ่นจังหวัด 

พุธ 
21 

06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกศุล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทราราชชนนี (สนง.จังหวัด) 

วัดจองค าพระอารามหลวง เครื่องแบบปกติ
ขาว ไม่สวม
หมวก 

 

07.45 น. พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี 
(สนง.จังหวัด) 

พระราชานสุาวรียส์มเด็จ    
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
รพ.ศรีวังวาลย ์

เครื่องแบบปกติ
ขาว สวมหมวก 

 

      
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 



ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
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วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

พฤหัสบด ี
22 

09.00 น. ประชุม ก.อบต. ห้องประชุมขุนลุมประพาส ห้องประชุมขุนลุมประพาส   
09.30 น. ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งทาง

ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนท่ัวไป 
(สนง.จังหวัด) 

ห้องประชุม POC 
 

มอบหน.ธีรศักดิ์/
ผู้แทน 

13.00 น. ประชุม ก.ท.จ. ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า   

ศุกร ์
23 

07.45 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ                
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว (สนง.จงัหวัด) 

พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
ศาลากลางจังหวัด 

เครื่องแบบปกติ
ขาว สวมหมวก/
ชุดสุภาพโทนสี
ชมพ ู(หน้ากาก
อนามัยสีขาว) 

ผอ.สาโรจน์/   
กง.สส./กง.กง./
กง.บถ./       
ฝ่าย บห./กง.กม. 
*กง.กง.จัดเตรียม
พวงมาลา 

09.00 น. กิจกรรมจติอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ                
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว (ปค.) 

วัดป่าถ้ าวัว ต.ห้วยผา ชุดจิตอาสา/ เสื้อสี
ชมพ ู

ผอ.สาโรจน ์

17.30 น. พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน  
(วัฒนธรรม จ.มส.) 

วัดจองค า พระอารามหลวง ชุดสุภาพ มอบผอ.สาโรจน ์

เสาร ์
24 

08.00 น. สัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
และส่วนราชการ จ.เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง 
“พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” 

ศูนย์กีฬาเฉลมิพระเกียรติ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 มอบผอ.นพรัตน ์

08.30 น. พิธีถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน (วฒันธรรม จ.มส.) วัดจองค า พระอารามหลวง เครื่องแบบปกติขาว มอบผอ.สาโรจน ์

อาทิตย์ 
25 

   
  

จันทร์ 
26 

   
  

อังคาร 
27 

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (สนง.จังหวัด) 

รร. บ้านล่องแพวิทยาคม     
อ.สบเมย   ท้องถิ่นจังหวัด 

พุธ 
28 

   
  

พฤหัสบด ี
29 

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดัองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

13.00 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ (วิทยาลัยการอาชีพนวมินฯ) 

วิทยาลัยการอาชีพนวมิน 
ทราชินีแม่ฮ่องสอน 

  

ศุกร ์
30 

07.30 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (ปค.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  ผอ.สาโรจน ์

09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส. (สนง.จังหวัด) ห้องประชุมขุนลุมประพาส  เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว 

ผอ.สาโรจน ์

เสาร ์
31 

     

 


