
 
                                                                                                                                                                                                                                               

วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน กันยายน 2563 
********......................******** 

 Update: ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๑๕:๓๓:๓๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 

แต่งกาย 
หมายเหต ุ

อังคาร 
1 

07.30 น. 
พิธีเปิดโครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ฯ (คลัง จ.มส.) 

บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัด(หลังเก่า) 

ชุดพื้นเมือง 
มอบหน.ธีรศักดิ ์

พุธ 
2 

 

ประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟงัความคิดเห็นในการ
การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลมิพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สนง.ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี) 

รร.เชียงใหม่ ออร์คดิ   
จ.เชียงใหม่ 

 

ท้องถิ่นจังหวัด 

09.30 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการจดัท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ อบต. ใน จ.มส. 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 
 

13.30 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการจดัท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลใน จ.มส. 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 
 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ในการขับเคลื่อน
ส่งเสริมพัฒนาต้นแบบเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณภาพ To 
Be Number One (สนง.สาธารณสุข) 

ห้องประชุม ช้ัน 3 สนง.
สาธารสุขจังหวัด 

  

13.30 น. 
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนัก
ปฏิบัติ “ถอดรหสั : การละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีและจับ
ดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ห้องประชุม POC  มอบคุณยุพิน 

พฤหัสบด ี
3 

 ประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟงัความคิดเห็นในการ
การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลมิพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สนง.ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี) 

รร.เชียงใหม่ ออร์คดิ   
จ.เชียงใหม่ 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

ศุกร ์
4 

     

เสาร ์
5 

    
 

อาทิตย์ 
6 

   
 

 

จันทร์ 
7 

     

อังคาร 
8 

     

 
 



 
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าเดือน กันยายน 2563 

********......................******** 
 Update: ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๑๕:๓๓:๓๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 

แต่งกาย 
หมายเหต ุ

พุธ 
9 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการ
จัดท าและการบรหิารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

โรงแรมริเวอร์ไซด์  ท้องถิ่นจังหวัด/
ผอ.กง.สส./ผอ.กง.
กง. 

พฤหัสบด ี
10 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการ
จัดท าและการบรหิารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

โรงแรมริเวอร์ไซด์  ท้องถิ่นจังหวัด/
ผอ.กง.สส./ผอ.กง.
กง. 

09.00 น. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สตัว์น้ า (ประมง) อ่างเก็บน้ าห้วยโป่ง
อ่อน 

ชุดจิตอาสา มอบผอ.นพรัตน ์

09.30 น. ประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมินส่วนราชการ 
(สนง.จังหวัด) 

ห้องประชุม POC  มอบหน.ธีรศักดิ ์

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ.มส. (พมจ.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 ผอ.นพรัตน ์

ศุกร ์
11 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการ
จัดท าและการบรหิารงบประมาณของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

โรงแรมริเวอร์ไซด์  ท้องถิ่นจังหวัด/
ผอ.กง.สส./ผอ.กง.
กง. 

เสาร ์
12 

 เวรรักษาการณ์ในวันหยดุราชการประจ าเดือน 
กันยายน 2563 (สนง.จังหวัด) 

   

อาทิตย์ 
13 

     

จันทร์ 
14 

     

อังคาร 
15 

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ (สนง.เกษตร) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 ผอ.สาโรจน ์

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั จ.มส. (ป้องกันฯ) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 มอบฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

13.00 น. 
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ 
(ต ารวจภูธร จ.มส.) 

บ้านพักผู้บังคับการ
ต ารวจภูธร จ.มส. (หลัง
เก่า) 

 ผอ.นพรัตน ์

13.30 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า (ทสจ.) 

ห้องประชุมพญาพิศาล
ฮ่องสอนบุรี 
สนง.ทสจ.มส. 

 ผอ.สาโรจน ์

 
 



 
 

วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน กันยายน 2563 
********......................*******                                                                                                                                              

 Update: ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๑๕:๓๓:๓๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

พุธ 
16 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับบคุลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(e-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (สถ.) 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.  ท้องถิ่นจังหวัด 

09.30 -
16.00 น. 

ประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ.  ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

  

พฤหัสบด ี
17 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับบคุลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(e-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถ.) 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.  ท้องถิ่นจังหวัด 

09.00 น. ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียด
โครงการ (กรมทรัพยากรน้ า) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 ผอ.สาโรจน ์

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ า จ.มส. 
(สนง.จ.มส.) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 ผอ.สาโรจน ์

ศุกร ์
18 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับบคุลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(e-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สถ.) 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.  ท้องถิ่นจังหวัด 

08.45 น. พิธีเปิดงานโครงการตลาดสดน่าซือ้และอาหาร
ปลอดภัยฯ (เทศบาลเมือง) 

ถนนพาณิชย์วัฒนา (หน้า
โรงรับจ าน า) 

เสื้อโทนสเีหลือง ผอ.สาโรจน ์

เสาร ์
19 

08.30 น. กิจกรรมท าความดดี้วยหัวใจพัฒนาทางขึ้น       
วัดพระธาตดุอยกองมู (เทศบาลเมอืง) 

ลานจอดรถยนต์ วัดพระ
ธาตุดอยกองมู (บริเวณจุด
ดอกไมไ้ฟ) 

ชุดจิตอาสา  

อาทิตย์ 
20 

     

จันทร์ 
21 

     

 
 
 



 
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน กันยายน 2563 
********......................*******                                                                                                                                              

 Update: ๒๒/๐๙/๒๕๖๓ ๑๕:๓๓:๓๓ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

อังคาร 
22 

13.00 น. บรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แก่พนักงาน อบต.ห้วยผา อ.เมือง มส  

อบต.ห้วยผา  ท้องถิ่นจังหวัด 

พุธ 
23 

09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จ.มส. 

ห้องประชุมศิลปาชีพ 
จ.มส. 

  

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส   

13.00 น. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพข้าราชการ 
และพนักงานราชการ สถจ.มส. 

ห้องประชุม พิชชาพร 
เฮาส์ ต.ผาบ่อง  ทุกคน 

พฤหัสบด ี
24 

07.30 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (ปค.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์   
จองค า 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

09.00 น. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพข้าราชการ 
และพนักงานราชการ สถจ.มส. 

ห้องประชุม พิชชาพร 
เฮาส์ ต.ผาบ่อง 

 ทุกคน 

09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.มส.  (สนง.จังหวัด) ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส ช้ัน 4 

เครื่องแบบสีกากี
คอพับแขนยาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 

ศุกร ์
25 

08.30 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(พลดอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) (สนง.จังหวัด) 

อาคารสนามกีฬา จ.มส. เครื่องแบบสีกากี
คอพับแขนยาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 

13.30 น. ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(พลดอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) (สนง.จังหวัด) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

เครื่องแบบสีกากี
คอพับแขนยาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 

18.00 น. งานมุทิตาจิตรองผู้ว่าฯ (ศันสนยี์ ทาสม) และ หน.
ส่วนราชการที่เกษียณปี 2563 (สนง.จ.มส) 

พิชชาพร เฮ้าส์ รสีอร์ท ชุดไทใหญ ่ ท้องถิ่นจังหวัด 

เสาร ์
26 

     

อาทิตย์ 
27 

     

จันทร์ 
28 

13.00 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจ าเดือน
มิถุนายน 2563 ห้องประชุม สถจ.มส. 

ห้องประชุม สถจ.มส.  ท้องถิ่นจังหวัด  

อังคาร 
29 

18.00 น. พิธีเปิดงานปอยเหลินสิบเอด็ ประจ าปี 2563 เวทีหน้า สนง.เทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน 

  

พุธ 
30 

 ก ากับดูแลศูนยด์ ารงธรรม ประจ าเดือน    
กันยายน 63 

  ท้องถิ่นจังหวัด 

 


