
วาระงานและนัดหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัด และ ผอ./หน.กลุ่มงาน 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2562 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่
เครื่อง 

แต่งกาย 
การ

มอบหมาย 

พฤหัสบดี 
1 

08.00 น. โครงการสานพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้าน
การทุจริต (สนง.จังหวัด) 

ห้องประชุมธนโชติรสีอร์ท 
 มอบคุณยุพิน/       

 คุณเรณู 

08.30 น. ร่วมกิจกรรมจติอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
พัฒนาล าน้ าปุ ๊

บริเวณสวนหย่อมข้างสะพาน
น้ า ปุ๊ (รร.บ้านรม่ไม้) 

ชุดจิตอาสา ท้องถิ่นจังหวัด 

ศุกร์ 
2 

     

เสาร์ 
3 

     

อาทิตย์ 
4 

     

จันทร์ 
5 

     

อังคาร 
6 

10.30 น. 
ร่วมกิจกรรมการเสวนาและร่วมลงนาม
ปฏิญญา “ความร่วมมือขับคลื่อน จ.มส. สู่ 
จังหวัดคุณธรรม” (สนง.วัฒนธรรม) 

ศาลาประชาคม จ.มส.  ท้องถิ่นจังหวัด 

13.30 น. 
ร่วมพิธีจารึกนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืน
ผ้าทอ 77 ผืน 77 จังหวัด 

ศาลาประชาคม จ.มส. 
ชุดสุภาพ     
สีเหลือง 

ท้องถิ่นจังหวัด 

พุธ 
7 

06.00 น. ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด 
วัดจองค า พระอาราม
หลวง 

ชุดพ้ืนเมือง/
ชุดสีขาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 

09.30 น. 
ร่วมการประชุมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ จ.มส. 

ห้องประชุมประดิษฐ์จอง
ค า 

 มอบคุณยุพิน 

13.30 น. ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการ 
ห้องประชุมประดิษฐ์จอง
ค า 

 ทุก กง./ฝ่าย 

พฤหัสบดี 
8 

10.00 น. ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าขยะรไีซเคลิ วัดป่าถ้ าวัว ต.ห้วยผา  ท้องถิ่นจังหวัด 

 

 

 

 

 



วาระงานและนัดหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัด และ ผอ./หน.กลุ่มงาน 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2562 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่ การแต่งกาย การมอบหมาย 

ศุกร์ 
9 

08.00 น. พิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระ
เกียรติ 

ศาลาประชาคม ชุดจิตอาสา มอบ ผอ.สาโรจน ์

08.30 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารงาน
บุคคลของ อปท. 

สวนหมอกค า รีสอร์ท  ท้องถิ่นจังหวัด 

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของ อบจ.มส. 

ห้องประชุมส่วยทะมิน 
อบจ. 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

13.00 น. โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพของ อบต.เวียงเหนือ อ.ปาย 

อบต.เวียงเหนือ     
อ.ปาย 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

13.30 น. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก (สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน) 

วัดจองค าพระอาราม
หลวง 

ชุดจิตอาสา/ชุด
สุภาพสีเหลือง 

 

เสาร์ 
10 

 รับผิดชอบเวรประจ าศาลากลาง (สนง.
จังหวัด) 

ศาลากลาง  ท้องถิ่นจังหวัด 

อาทิตย์ 
11 

 
 

   

จันทร์ 
12 

06.30 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี
พันปีหลวง 

วัดจองค าพระอาราม
หลวง 

ปกติขาว  
ไม่สวมหมวก 

มอบผอ.
สาโรจน์/
มอบ ฝ.บห. 
ร่วม 

08.30 น. โครงการรวมพลังศาสนาเสรมิสรา้งความ
สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี
หลวง  

หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู แมฮ่่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว 

มอบผอ.สาโรจน/์กง.
กง. ร่วม 

09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี
หลวง 

หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู แมฮ่่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว 

มอบผอ.สาโรจน/์กง.
กง. ร่วม 

10.00 น. 
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า 

ท านบปลาบ้านสบสอย 
ต.ปางหมู อ.เมือง มส. 

เครื่องแบบสีกาก/ี
ชุดสุภาพสีฟ้า 

มอบผอ.สาโรจน/์กง.
บถ. ร่วม 

17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพธิีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 

หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู แมฮ่่องสอน 

เครื่องแบบปกติ
ขาว 

มอบผอ.สาโรจน/์กง.
สส./กง.กม. ร่วม 

 

 

 



วาระงานและนัดหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัด และ ผอ./หน.กลุ่มงาน 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2562 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่ เครื่องแต่งกาย 
การ

มอบหมาย 
อังคาร 
13 

08.30 น. ร่วมต้อนรับผู้บรหิาร อพ.สธ. 
อบต.บ้านกาศ                 
อ.แม่สะเรียง 

 
ท้องถิ่นจังหวัด 

09.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปบุกในพื้นที่ จ.มส. 

ห้องประชุมพญาพิศาล      
ฮ่องสอนบุรี สนง.ทสจ.มส. 

 
มอบผอ.สาโรจน ์

พุธ 
14 

07.00 น. ประชุมเสวนา (สภากาแฟ) อาคารพุทธรักษา รร.ศึกษา
สงเคราะห์ จ.มส. 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

พฤหัสบดี 
15 

09.00 น. ประชุมหารือการบรหิารจดัการเขต
เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส าคญั จ.มส. 

รร.อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน    
รีสอร์ท 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน จ.มส. 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ท้องถิ่นจังหวัด 

ศุกร์ 
16 

     

เสาร์ 
17 

   
  

อาทิตย์ 
18 

  
 

  

จันทร์ 
19 

08.30 – 
16.30 น. 

รับผิดชอบเวรประจ าศูนยด์ ารงธรรม (ศูนย์
ด ารงธรรม จ.มส.) 

ศูนย์ด ารงธรรม  ท้องถิ่นจังหวัด 

อังคาร 
20 

09.00 น. 
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้
ประชาชน จ.มส.” (ปค.) 

โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วย
ฟาน อ.ขุนยวม 

 
มอบ ทถอ.
ขุนยวม 

09.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรดัการใช้
จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 มอบ กง.กง. 

พุธ 
21 

21 – 22 
ส.ค. 2562 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 
(Workshop) เพื่อส่งเสริมความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบ 2562 

รร.วังจันทร์ จ.พิษณโุลก ชุดสุภาพ                
ผอ.นพรัตน์ 

09.30 น. ประชุม สกสค. จ.มส. (สกสค.มส.) ห้องประชุม สกสค.  มอบ กง.กม. 

09.30 น. - ประชุม ก.อบต. (บถ.) ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า   

13.00 น. ประชุม ก.ท.จ. (บถ.) ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า   

 
 



วาระงานและนัดหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัด และ ผอ./หน.กลุ่มงาน 

ประจ าเดือน สิงหาคม  2562 

 วัน เวลา วาระงาน สถานที ่ เครื่องแต่งกาย 
การ

มอบหมาย 

พฤหัสบดี 
22 

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดั อปท. (บห.) ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

10.00 น. ประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี 
และภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 

ห้องประชุม POC ช้ัน 2   

11.00 น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่มมือการ
พัฒนาการพัฒนาเกษตรอินทรยี์ จ.มส. 

รร.อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน    
รีสอร์ท 

 ผอ.สาโรจน์  

ศุกร์ 
23 

     

เสาร์ 
24 

     

อาทิตย์ 
25 

     

จันทร์ 
26 

     

อังคาร 
27 

07.30 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ 
(สถ.) 

สถจ.มส. ชุดผ้าไทย/       
ชุดพ้ืนเมือง 

ทุกคน 

พุธ 
28 

08.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

ห้องประชุมประดิษฐ์จอง
ค า 

 
ผอ.สาโรจน ์

09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส. ห้องประชุมขุนลุมประพาส เครื่องแบบปกติกากี
คอพับแขนยาว ผอ.สาโรจน ์

13.30 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองการจดัท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาลในจังหวัด มส. 

ห้องประชุม สถจ.มส.   

15.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย
มงคลฯ 

วัดพระธาตดุอยกองม ู ชุดสุภาพ/ชุดพื้นเมือง  

พฤหัสบดี 
29 

13.30 น. 

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

ศุกร์ 
30 

13.30 น. 
ประชุมรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  ทุกคน 

เสาร์ 
31 

    
 

 
 


