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 Update: (๒๕/๐๙/๒๕๖๒ ๑๗:๐๙:๓๕ น.) 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหตุ 

อาทิตย์ 
1 

   
 

 

จันทร์ 
2 

09.00 น. ประชุมผา่นระบบวดิีทัศน์ทางไกล 
ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ช้ัน 
2 ศาลากลาง 

  

อังคาร 
3      

พุธ 
4 

06.30 น. 
โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดท าบุญสืบทอด
พระพุทธศาสนา (สนง.วัฒนธรรม) 

วัดจองค า พระอารามหลวง 
ชุดพ้ืนเมือง/
ชุดขาว 

 

พฤหัสบดี 
5 

5-7 ก.ย. 
62 

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงต่อรัฐสภา สู่การปฏิบตัิตามภารกิจของกรม 
สถ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รร. รอยลั ทวิน พาเลซ พัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี  ผอ.สาโรจน ์

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานการจัดท า
แผนพัฒนาสถิตริะดบัพ้ืนท่ี จ.มส.(สนง.สถิติ) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  มอบคุณประพิณ 

ศุกร์ 
6 

09.00 น. พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเปิดเมืองสาม
หมอกสู่เมืองอารยสถาปตัย์ฯ (พมจ.) 

วัดพระธาตดุอยกองม ู  มอบผอ.นคร 

09.30น. ประชุมผา่นระบบวดิีทัศน์ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย (สนง.จังหวดั) 

ห้องประชุม POC ช้ัน 2 ศาลา
กลาง 

 
มอบฝ่าย บห. 

เสาร์ 
7 

     

อาทิตย์ 
8 

09.30 น. ร่วมการแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ
ล้านนาและประเทศอาเซยีน 

ศูนย์ศิลปาชีพแมฮ่่องสอน ชุดชาติพันธุ์/
ผ้าไทย
พื้นเมือง 

มอบคุณประพิณ 

จันทร์ 
9 

09.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด (พช.) ห้องประชุมขุนลุมประพาส  มอบคุณประพิณ 

อังคาร 
10 

 
 

  
 

พุธ 
11 

    
 

พฤหัสบดี 
12 

07.30 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (สถ.) 
 

สถจ.มส. ชุดผ้าไทย/  
ชุดพ้ืนเมือง 

 



 
********......................******** 

 
 Update: (๒๕/๐๙/๒๕๖๒ ๑๗:๐๙:๓๕ น.) 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหตุ 

ศุกร์ 
13 

09.00 น. ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะดา้นอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่มไ่ด้เรียนต่อฯ 

รร.รามาการ์เด้นท์ 
กทม. 

 ผอ.สาโรจน ์

16.30 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน “OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่น
แม่ฮ่องสอน” 

เวทีกลางลานหน้าท่ีว่า
การอ าเภอปาย 

ชุดพ้ืนเมือง
จังหวัด 

มอบ ทถอ.ปาย 

เสาร์ 
14 

     

อาทิตย์ 
15 

     

จันทร์ 
16 

09.30 น. ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
รร.รม่ฉัตรวิทยา 
(เทศบาล2)             
อ.แม่ลาน้อย 

 ผอ.สาโรจน ์

13.30 น. ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
รร.อนุบาลเทศบาล
ต าบลแมล่าน้อย        
อ.แม่ลาน้อย 

 ผอ.สาโรจน ์

อังคาร 
17 

   
 

 

พุธ 
18 

09.00 น. 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการ (วิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชินี) 

วิทยาลัยการอาชีพนว  
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

 ผอ.สาโรจน ์

พฤหัสบดี 
19 

09.30 น. 
พิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรูเ้กี่ยวกับการ
เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ฯ (สนง.กกต..มส.) 

รร.อิมพิเรียล
แม่ฮ่องสอนรสีอร์ท 

 ผอ.นพรัตน ์

13.30 น. ประชุมคณะท างานบ ารุงรักษาแหล่งน้ าศักดิ์สิทธ์ิ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ  ผอ.สาโรจน/์บห. 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
จ.มส. 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 ผอ.นคร 

ศุกร์ 
20 

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว จ.มส. (พมจ.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 ผอ.นคร 

เสาร์ 
21 

     

อาทิตย์ 
22 

     



 
********......................******** 

 

 Update: (๒๕/๐๙/๒๕๖๒ ๑๗:๐๙:๓๕ น.) 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่ เครื่องแต่งกาย หมายเหตุ 

จันทร์ 
23 

13.30 น. ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลต าบล
แม่ยวมยวม อ.ขุนยวม  

ผอ.สาโรจน ์

อังคาร 
24 

09.00 - 
15.00 น. 

ประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารและ
บุคลากร สถ. ตลอดจนผู้แทนในสว่นของ 
อปท. เพื่อจะท าข้อเสนอในการปฏิรูป
องค์การของ สถ (สถ.) 

โรงแรมปริ้นซ์พาเลส กทม. 

 

มอบทถอ.ปาย/ 
ทถอ.สบเมย 

 ประชุมเตรียมการจดังานอุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว “รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม” 
สถ. 

ห้องประชุมราช ช้ัน 2 
โรงแรมปริ้นซ์พาเลส กทม.  

มอบ ทถอ.ปาย 

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดั อปท. (บห.) ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ผอ.สาโรจน ์
13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด 
ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ  ผอ.สาโรจน ์

พุธ 
25 

07.00 น. ประชุมเสวนา (สภากาแฟ)  สวนหมอกค ารสีอร์ท   ผอ.สาโรจน ์

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

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

พฤหัสบดี 
26 

07.30 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ 
(สถ.) 

สถจ.มส. ชุดผ้าไทย/           
ชุดพื้นเมือง 

ผอ.นคร 

08.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (ปค.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  ผอ.สาโรจน ์

09.00 น. มอบใบเกียรติบตัรและโล่เกยีรตคิณุ (พช.) ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ผอ.สาโรจน ์

09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส. ห้องประชุมขุนลุมประพาส เครื่องแบบสีกากีคอ
พับแขนยาว 

ผอ.สาโรจน ์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ศอ.ปส.จ.มส.) 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ผอ.สาโรจน ์

18.00 น. งานมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการ จ.มส.
ที่เกษียณอายรุาชการ ปี 2562 

รร.สิบล้านบรุี รสีอร์ท ชุดไทใหญ่ ยกเว้นสี
เหลือง 

ผอ.สาโรจน์/
ผอ.นคร 

ศุกร์ 
27 

08.30 น. ประชุมซักซ้อมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อป้องกันและ
บรรเทาปญัหาภยัแล้ง 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ผอ.สาโรจน ์

16.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมเช่ือมโยงตลาดการค้าขาย
ชายแดนระหว่าง จ.มส. และรัฐคะยา 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ลานสนามหน้าสนามบินเก่า 
อ.ขุนยวม 

 มอบ ทถอ.
ขุนยวม 
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 Update: (๒๕/๐๙/๒๕๖๒ ๑๗:๐๙:๓๕ น.) 

วัน เวลา วาระงาน สถานที ่ เครื่องแต่งกาย หมายเหตุ 

เสาร์ 
28 

15.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัย
มงคล (สนง.พระพุทธ) 

วัดพระธาตดุอยกองม ู ชุดสุภาพ/        
ชุดพ้ืนเมือง 
 

ผอ.สาโรจน ์

อาทิตย์ 
29 

   
 

 

จันทร์ 
30 

   
 

 

 
   

 
 

 


