
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถ่ินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
********......................******* 

                                                                                                                                     
 Update: ๑๑/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗:๔๖:๔๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

จันทร์ 
1 

     

อังคาร 
2 

     

พุธ 
3 

10.00 น. ประชุมคณะท ำงำนด้ำนมวลชนฯ เพื่อเตรียมรับ
เสด็จฯ (ปค.จ.มส) 

ห้องฯ ผดุงม่วยต่อ  
ช้ัน 4 ศลก. 

  

พฤหัสบด ี
4 

09.00 น. ประชุมคณะท ำงำนแก้ไขปญัหำไฟป่ำฯ (ทสจ.มส.) ห้องฯ พญำพิศำลฮ่องสอนบุรี
สนง.ทสจ.มส. 

 ผอ.นคร 

 13.30 น. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำฯ ทุนกำรศึกษำ
ของสมำคมแม่บ้ำนมหำดไทย (สนจ.มส) 

ห้องฯ ผดุงม่วยต่อ  
ช้ัน 4 ศลก. 

 ผอ.นคร 

ศุกร ์
5 

13.30 น. ประชุมป้องกันภัยพิบัติกรณีฉุกเฉนิ (ปภ.จ.มส.) ห้องฯ ขุนลุมประพำส 
ช้ัน 4 ศลก. 

 มอบคุณวันวิสำข ์

เสาร ์
6 

     

อาทิตย์ 
7 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถ่ินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
********......................******* 

Update: ๑๑/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗:๔๖:๔๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

จันทร์ 
8 

08.30 – 
16.00 น. 

ฝึกอบรมกำรให้ค ำแนะน ำในกำรบริหำรจดักำร
ขยะมูลฝอย ผ่ำนระบบ Video Conference 
โปรแกรม Zoom ของกรมควบคุมมลพิษ (สถ.) 

ห้องฯ สถจ.มส.  ผอ.นคร 
คุณประพิณ 
คุณวันวิสำข/์คุณยุพิน 

14.30 น. ประชุมเงินทดรองโควิด (ปภ.) ห้องฯ POC ช้ัน 2 ศลก.  ผอ.นคร 
อังคาร 

9 
09.00 – 
16.00 น. 

ฝึกอบรมกำรให้ค ำแนะน ำในกำรบริหำรจดักำร
ขยะมูลฝอย ผ่ำนระบบ Video Conference  
โปรแกรม Zoom ของกรมควบคุมมลพิษ (สถ.) 

ห้องฯ สถจ.มส.  ผอ.นคร/คุณประพณิ 
คุณวันวิสำข์/คุณยุพิน 

10.00 – 
12.00 น. 

ประชุมศูนย์แกไ้ขปัญหำไฟป่ำ (กอ.รมน.จ.มส.) ห้องฯ วอร์รูม ทสจ.มส.  เลื่อนโดยไม่มี
ก ำหนด 

13.30 – 
16.30 น. 

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรส ำรวจกำร
ครอบครองท่ีดิน (สบพ. 16) 

ห้องฯ พญำพิศำลฮ่องสอน
บุรี (ทสจ.มส) 

 คุณประพิณ 

14.00 –  
16.30 น. 

ประชุมปรึกษำหำรือกำรขับเคลื่อนโครงกำร  
“โคก หนอง นำ โมเดล” (พช.จ.มส.) 

ห้องฯ POC ช้ัน 2 ศลก.  ผอ.นคร 

พุธ 
10 

09.00 – 
12.00 น. 

ประชุม Video Conference พัฒนำเด็กปฐมวัย 
(พมจ.) 

ห้องฯ พมจ.มส.  มอบคุณสุวิชำดำ 

09.30 น. ร่วมพิธีวันคลำ้ยวนัสถำปนำ อส. ครบรอบ 67 ปี (อส.จ.มส.) สนำมหน้ำศำลำกลำงหลังเก่ำ ชุดปฏิบัติงำนปกต ิ ผอ.นคร 

09.30 น. ร่วมพิธีมอบทุนกำรศึกษำของสมำคมแม่บ้ำน
มหำดไทย ประจ ำปี 2564 (มมท.มส.) 

สนำมหน้ำศำลำกลำงหลังเก่ำ  ผอ.นคร 

10.00 น. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรจัดสรรเงิน
โบนัสของสถำนธนำนุบำลระดับจงัหวัด (สถจ.มส.) 

ห้อง ผวจ.มส.  กง.สส. 

09.00 – 
16.00 น. 

ช้ีแจงเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของ อปท. และ
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิกำรอุทธรณ์  กำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร พนักงำน          
ส่วนท้องถิ่น ผ่ำนระบบ   Web Conference (สถ.) 

ห้องฯ สถจ.มส.  กง.กม./ผู้ที่เกีย่วข้อง
(กง.บถ.)/ผู้ทีส่นใจ 

พฤหัสบด ี
11 

09.00 น. ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์              
ด้ำนพลังงำนเชิงพื้นที่ (สนง.พลังงำน) 

ห้องฯ ผดุงม่วยต่อ ศลก.  กง.สส. 

ศุกร ์
12 

     

เสาร ์
13 

     

อาทิตย์ 
14 

13.00 – 
15.00 น. 

ร่วมรับชมกำรถ่ำยทอดสดออนไลน์ในกำรออก
รำงวัลสลำกกำชำด จ.มส. ปี 64 (สช.มส.) 

ผ่ำนเพจ สนง.
ประชำสมัพันธ์ จ.มส. 

 ขรก./พนง. สถจ.มส. 



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถ่ินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
********......................******* 

                                                                                                                                        
Update: ๑๑/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗:๔๖:๔๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

จันทร์ 
15 

13.30 น. ประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า (warroom) (ทสจ.มส.) 

ห้องฯ ทสจ.มส.  กง.สส. 

14.00 น. ประชุมกำรประยุกต์ในแนวทำงพระรำชด ำริ      
ในพื้นที่ปัญหำกำรค้ำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน 
ผ่ำนระบบ Video Conference  (ศอ.ปส.จ.มส.) 

ห้องฯ POC ช้ัน 2  กง.สส. 

อังคาร 
16 

09.30 น. ประชุมกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร มท. 
(สนง.จังหวัด) 

ห้องฯ ทสจ.มส.  ฝ.บห. 

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือจังหวัด 
(สนง.ยุติธรรมจังหวัด) 

ห้องฯ ผดุงม่วยต่อ ศลก.  ผอ.นคร 

พุธ 
17 

- 08.00 น. 
- 13.00 น. 

- ประชุม ก.อบต. ครั้งท่ี 2/2564 
- ประชุม ก.ท.จ. ครั้งท่ี 2/2564 

- ห้องฯ ประดิษฐ์จองค ำ 
- ห้องฯ ประดิษฐ์จองค ำ 

 กง.บถ. 

พฤหัสบด ี
18 

13.00 – 
16.30 น. 

ร่วมตรวจประเมินศูนยเ์รียนรู้โครงกำรพระรำชด ำริ
ต้นแบบ (ศพก.ศูนย์เครือข่ำย) (ปค.มส.) 

บ.แม่สวด ต.แมส่วด 
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

 ผอ.นคร 

13.00 – 
16.00 น. 

ร่วมบริจำคโลหิต  โรงเรียนห้องสอนศึกษำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

 ผู้ที่มีควำมประสงค์
บริจำคโลหิต 

13.30 น. ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณจังหวัด 
(สนง.คลัง) 

ห้องฯ ประดิษฐ ์  กง.กง. 

ศุกร ์
19 

09.30 – 
14.30 น. 

ประชุม สถ. ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2564        
ผ่ำน Web Conference (สถ.) 

ห้องฯ สถจ.มส.  ทุกกลุ่มงำน 

เสาร ์
20 

     

อาทิตย์ 
21 

     

 
 
 
 

 

http://soffice.maehongson.go.th/neof/ndocument/?PID=TWFpbi9QVlJEb2MxLmFzY3g=&ID=Nzg3NTg4
http://soffice.maehongson.go.th/neof/ndocument/?PID=TWFpbi9QVlJEb2MxLmFzY3g=&ID=Nzg3NTg4


วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถ่ินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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Update: ๑๑/๐๒/๒๕๖๔ ๑๗:๔๖:๔๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

จันทร์ 
22 

10.00 –  
12.00 น. 

เชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรรับรอง มูลนิธิ 
สมำคมฯ สวสัดิกำรชุมชน (พมจ.มส.) 

ห้องฯ ประดิษฐ์จองค ำ  กง.สส. 

อังคาร 
23 

13.00 – 
16.30 น. 

ร่วมตรวจประเมินศูนยเ์รียนรู้โครงกำรพระรำชด ำริ
ต้นแบบ (บ้ำนสวนอดิรำห์) (ปค.มส.) 

บ.ท่ำปำย ต.แมฮ่ี้ อ.ปำย 
จ.แม่ฮ่องสอน 

 ผอ.นคร 

09.30 น. ประชุมผู้บริหำร อปท. เดือน กุมภำพันธ ์2564 ห้องฯ ขุนลุมพำส  ฝ.บห. 

พุธ 
24 

09.30 – 
12.30 น. 

ประชุมซักซ้อมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งงำน
ภำยใน สถจ. ผำ่น Web Conference (สถ.)  

ห้องฯ สถจ.มส.  ฝ.บห. 

พฤหัสบด ี
25 

     

ศุกร ์
26 

     

เสาร ์
27 

     

อาทิตย์ 
28 

     

จันทร์ 
29 

     

 
 


