
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2562 
********......................******** 

 Update: ๒๖/๑๑/๒๕๖๒ ๑๖:๐๕:๔๔ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหต ุ

ศุกร ์
1 

     

เสาร ์
2 

     

อาทิตย์ 
3      

จันทร์ 
4 13.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการพิธีอัญเชิญพระบรม
สารรีิกธาตุและต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  
มอบ          
หน.ธีรศักดิ ์

อังคาร 
5 

     

พุธ 
6 

     

พฤหัสบด ี
7 

18.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง วัดแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย  ผอ.สาโรจน ์

ศุกร ์
8 

09.00 น. 
พิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ 
ประจ าปี 2562 

ศาลาแปดเหลีย่มทุ่งดอกบัวตอง
ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม 

 ผอ.สาโรจน ์

17.30 น. พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน จ.มส. วัดจองค า พระอารามหลวง ชุดสุภาพ ผอ.สาโรจน ์

18.00 น. งานกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านการจัดการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร ์

สวนสาธารณะจองค า  
ผอ.สาโรจน ์

เสาร ์
9 

09.30 น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จ.มส. วัดจองค า พระอารามหลวง 
ชุดปกติขาว/
ชุดสุภาพ 

ผอ.สาโรจน ์

อาทิตย์ 
10 

 
 

  
 

จันทร์ 
11 

10.00 น. 
ประชุมกลั่นกรองการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
แม่ฮ่องสอนฯ 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  
ผอ.สาโรจน ์

19.30 น. 
พิธีเปิดงานประเพณี “สิบสองมน ล่องผ่องไต” 
ประจ าปี 2562 

เชิงสะพานข้ามแม่น  าปาย    
บ้านปางหมู (หลังหมวดการทาง
แม่ฮ่องสอน) 

 ผอ.สาโรจน ์
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วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหต ุ

อังคาร 
12 

10.00 น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์
ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน” 

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ชุดผ้าไทย/ ชุด
ผ้าเมือง 

เลื่อนไม่มีก าหนด 

พุธ 
13 

 

07.00 น. ประชุมเสวนา (สภากาแฟ) (สนจ.) สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดฯ 

-  ผอ.นคร 

13-14 พ.ย. 
2562 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 

รร.โลตสั ปางสวนแก้ว 
จ.เชียงใหม ่

 ผอ.สาโรจน ์

พฤหัสบด ี
14 

07.30 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไมส้ด เนื่องใน “วันพระ
บิดาแห่งฝนหลวง” 

หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูฯ 

ชุดปกติขาว   
ไม่สวมหมวก 

ผอ.นพรัตน/์
ผู้แทนกลุ่มงานละ  
1 ท่าน 
*กง.กง. จัดเตรียม
ตรียมพานพุ่ม 

ศุกร ์
15 

     

เสาร ์
16 

     

อาทิตย์ 
17 

 เวรรักษาการณ์ในวันหยดุราชการ ประจ าเดือน 
พ.ย. 2562 

 
 

ท้องถิ่นจังหวัด 

จันทร์ 
18 

18.00 น. 
พิธีเปิดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน      
อ.ขุนยวม ประจ าปี 2562 

สนามบินเก่า อ.ขุนยวม 
 ผอ.สาโรจน ์

     

อังคาร 
19 

09.30 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 ผอ.นคร 

10.00 น. 
ประชุมคณะท างานการจดังานวันต่อต่านคอรร์ัป
ชันสากล 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 ผอ.สาโรจน ์

13.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
จ.มส. 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า  มอบคุณประพิณ 

13.30 น. ประชุมพิจารณาการบริหารสัญญา โครงการก่อง
สร้างบูรณะถนนด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีตฯ 

ห้องประชุม สถจ.มส.  ผอ.สาโรจน ์
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วัน เวลา วาระงาน สถานที่ เครื่องแต่งกาย หมายเหต ุ

พุธ 
20 

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงาน อบต.ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ห้องประชุม สถจ.มส.  ผอ.สาโรจน์ 

10.30 – 
12.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นต้นแบบเมือง
อัจฉริยะด้านพลังงาน ครั งท่ี2/62 

รร.สวนหมอกค ารีสอร์ท  มอบคุณประพิณ 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ห้องประชุม สถจ.มส.  ผอ.สาโรจน์ 

พฤหัสบด ี
21 

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ห้องประชุม สนง. สกสค.  ผอ.สาโรจน ์

ศุกร ์
22 

09.00 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2562 

ห้องประชุม 5501 สถ./ 
ห้องประชุม สถจ.มส. 

ชุดสุภาพ 
ผอ.สาโรจน/์  
ทุกคน 

เสาร ์
23 

     

อาทิตย์ 
24 

   
  

จันทร์ 
25 

08.30 – 
16.30 น. 

อยู่เวรประจ าศูนยด์ ารงธรรม 
  ท้องถิ่นจังหวัด 

อังคาร 
26 

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดั อปท.  ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

13.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ก าหนดตัวชี วัดฯ รอบการประเมินที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ห้องประชุม สถจ.มส. 
  

พุธ 
27 

08.30 – 
16.30 น. 

ประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน 
ครั งท่ี 11/2562 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า 
  

09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) จ.มส. 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ผอ.นคร 

10.00 น. ประชุมการจัดงานกีฬาแห่งชาต ิ ห้องประชุม POC   มอบหน.ธีรศักดิ ์

พฤหัสบด ี
28 

08.00 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  ผอ.สาโรจน ์

09.30 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส.        
ครั งท่ี 11/2562 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส 
เครื่องแบบสีกากี   
คอพับแขนยาว 

ผอ.สาโรจน ์

ศุกร ์
29 

     

เสาร ์
30 

     



 
 


