
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
********......................******** 

 Update: ๒๑/๐๘/๒๕๖๓ ๑๖:๐๓:๑๗ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 

แต่งกาย 
หมายเหต ุ

เสาร ์
1 

   
 

 

อาทิตย์ 
2 

     

จันทร์ 
3 

13.30 น. ประชุมชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการจดัท า
แผนพัฒนาจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(สนง.จังหวัด) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 มอบผอ.สาโรจน ์

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ จ.มส.(ป้องกันฯ) 

   

อังคาร 
4  

บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารบคุคลและการ
ด าเนินงานทางวินัย จรรยาบรรณและวินัยการปฏิบตัิ
ราชการ (ม.ธรรมศาสตร์) 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

  

พุธ 
5 

09.00 น. ประชุมชีแ้จงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment: LPA) ประจ าปี 2563 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 
 

พฤหัสบด ี
6 

09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ.มส. (สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า  

มอบ.หน.ธีรศักดิ ์

16.00 น. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ (ประชาสัมพันธ์) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย สนง.
ประชาสัมพันธ์เขต 3 
เชียงใหม ่

เครื่องแบบ   
ปกติขาว ไมส่วม
หมวก 

ท้องถิ่นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ศุกร ์
7 

     

เสาร ์
8 

     

อาทิตย์ 
9 

     

จันทร์ 
10 

10.00 น. ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 มอบผอ.สาโรจน ์

13.30 น. ประชุมเพื่อพิจารณาคดัเลือก 100 สุดยอด ชุมชน
คุณธรรมฯ (วัฒนธรรม) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 มอบหน.ธีรศักดิ ์

อังคาร 
11 

09.30 น. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขต
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯ (โยธา) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 มอบผอ.สาโรจน ์

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จ.มส.
(พมจ.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์
จองค า 

 มอบคุณวันวิสาข์ 



วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 

แต่งกาย 
หมายเหต ุ

 
พุธ 
12 

06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกศุล วัดจองค าอารามหลวง เครื่องแบบปกติขาว 
ไม่สวมหมวก/ 
ผ้าปิดปากสีขาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 
-มอบ บห.ร่วม 2 คน 
**กง.กง.จัดเตรียม
ของตักบาตร 

08.00 น.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยและพิธีรวมพลังทาง
ศาสนาเสรมิสร้างความสมานฉันท์ 

หอประชุมเสรี พิทักษ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
มส.) 

เครื่องแบบปกติขาว 
ไม่สวมหมวก/ 
ผ้าปิดปากสีขาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 
-มอบ กง.กม..ร่วม 2 
คน 

09.00 น. พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า (ประมง) อ่างเก็บน้ าม่อนตะแลง        
ต.ผาบ่อง 

เครื่องแบบปกติขาว/
ชุดโทนสีฟ้า 

ท้องถิ่นจังหวัด 
-มอบ กง.บถ..ร่วม 2 
คน 

17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการ วางพานพุ่ม และจุด
เทียนถวายพระพรชัย 

หอประชุมเสรี พิทักษ์
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
มส.) 

เครื่องแบบปกติขาว 
ไม่สวมหมวก/ 
ผ้าปิดปากสีขาว 

ท้องถิ่นจังหวัด 
-มอบ กง.สส..ร่วม 2 
คน 
**กง.กง.จัดเตรียม
พานพุ่ม 

พฤหัสบด ี
13 

07.00 น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงการด าเนินงานโครงการ
แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ใน  
อ.ปางมะผ้า (สนง.จังหวดั) 

อ.ปางมะผ้า  มอบผอ.นคร 

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ (ทสจ.) ห้องประชุม 
สนง.ทสจ.มส. 

 มอบผอ.สาโรจน ์

10.30 น. พิธีเปิดโครงการน้ าพระทยัพระราชทานส่วน
ภูมิภาค สภาสงเคราะหฯ์  (พมจ.) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
จ.มส.  

ชุดสุภาพโทนสีฟ้า  

ศุกร ์
14 

08.30 น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงการด าเนินงานโครงการ
แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ใน  
อ.ปางมะผ้า (สนง.จังหวดั) 

อ.ปางมะผ้า  มอบผอ.นคร 

09.30 น. ประชุมประชาสัมพันธ์และการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน ครั้งท่ี 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
การศึกษาความเหมาะสม และส ารวจ-
ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ าแม่
สะเรียง 2 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ) 

ห้องประชุม อบต.ป่าแป๋      
อ.แม่สะเรียง 

 มอบผอ.สาโรจน ์

13.00 น. ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและคณะ (สสจ.) 

ห้องประชุมอาคาร สว. 
รพ.ศรสีังวาลย ์

 มอบผอ.นพรัตน ์

เสาร ์
15 

 
    

อาทิตย์ 
16 

 
    

จันทร์ 
17 
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วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง     

แต่งกาย        
หมายเหต ุ

อังคาร 
18 

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน จ.มส. (สนง.ปอ้งกันฯ) 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ท้องถิ่นจังหวัด 

พุธ 
19 

08.00 น. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
งบประมาณ และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย จ.มส. ประจ าปีงบ 2563 (คลัง จ.มส.) 

ห้องธาราทิพย์ อิมพีเรียล
แม่ฮ่องสอน รสีอร์ท 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

09.30 -
16.00 น. 

ประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ.  ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

พฤหัสบด ี
20 

09.00 น. ประชุมคณะท างานกรอบการใช้ประโยชน์ (สนง.
เกษตร จ.มส.) 

ห้องประชุม สนง.เกษตร 
จ.มส. 

 มอบคุณสุวิชาดา 

09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) (ทสจ.) 

ห้องประชุม ทสจ.มส.  มอบหน.ธีรศักดิ ์

09.30 น. ประชุมพิจารณาประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉกุเฉินฯ (สนง.
ป้องกันฯ) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  มอบคุณประพิณ 
 

10.00 น. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาต
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า จ.มส. (สนง.โยธา) 

ห้องประชุม สนง.โยธาธิการ
ปละผังเมือง 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

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

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  มอบคุณประพิณ 

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดแมฮ่่องสอน (พมจ.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  ท้องถิ่นจังหวัด 

ศุกร ์
21 

08.00 น ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการถอดบทเรียนในการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ทสจ.มส.) 

รร.สวนหมอกค ารสีอร์ท  มอบคุณประพิณ 

09.00 น. ประชุมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคตามประเด็นตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2 ของ
ผู้ตรวจส านักนายกรัฐมนตรี ผูต้รวจกระทรวง 
(สนง.จังหวัด) 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ท้องถิ่นจังหวัด 

09.30 น. ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศ (สถ.) 

ห้องประชุม สถจ.มส.  มอบคุณสุวิชา
ดา/อรพรรณ/
กรรณิการ ์

10.00 น. ประชุมตดิตามผลการตรวจประเมนิโรงฆ่าสัตว์ฯ 
(สนง.ปศุสัตว์) 

ห้องประชุม สนง.ปศุสตัว์ 
จ.มส. 

 มอบคุณประพิณ 

10.00 น. ประชุมโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหาร
ปลอดภัย ปี 2563 (เทศบาลเมือง มส.) 

ห้องประชุมจองค า เทศบาล
เมือง มส 

 มอบคุณอัญชนา 
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เสาร ์
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อาทิตย์ 
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จันทร์ 
24 

08.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงาน ปละ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดฯ (ปปส.ภาค 5) 

รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม ่  มอบผอ.นพรัตน ์

13.30 น. ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผน/โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจงัหวัดฯ (ปค.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จอง
ค า 

 มอบคุณประพิณ 

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จ.มส. (พมจ.) 

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

อังคาร 
25 

08.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงาน ปละ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดฯ (ปปส.ภาค 5) 

รร.คุ้มภูค า จ.เชียงใหม ่  มอบผอ.นพรัตน ์

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ห้องประชุมขุนลุม
ประพาส 

  

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัดฯ รอบการ
ประเมินท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประชุม ข้าราชการในสังกัด สถจ.มส. 

ห้องประชุม สถจ.มส.   

พุธ 
26 

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

ห้องประชุม ช้ัน 3 สนง.
สาธารสุขจังหวัด 

 มอบคุณสุวิชาดา 
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27 

 

โครงการสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน “การสมัมนาผู้บริหาร
ท้องถิ่นฯ” (สถจ.เชียงใหม่) 

ศูนย์ประชุมและแสดง  
สินค้านานาชาตเิฉลิม  
พระเกียรติ 7 รอบ     
พระชนมพรรษา          
จ.เชียงใหม่ 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

07.30 น. 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (ปค.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์   
จองค า 

 มอบผอ.สาโรจน ์

09.00 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2563 (สถ.) 

ห้องประชุม สถจ.มส. ชุดผ้าไทย มอบผอ.นคร/
หน.ธีรศักดิ์/  
ทุกกลุ่มงาน 

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

เครื่องแบบสีกากี
คอพับแขนยาว 

มอบผอ.สาโรจน ์

ศุกร ์
28 

 

โครงการสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน “การสมัมนาผู้บริหาร
ท้องถิ่นฯ” (สถจ.เชียงใหม่) 

ศูนย์ประชุมและแสดง  
สินค้านานาชาตเิฉลิม  
พระเกียรติ 7 รอบ     
พระชนมพรรษา          
จ.เชียงใหม่ 

 ท้องถิ่นจังหวัด 

13.30 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ห้องประชุมประดิษฐ์จอง
ค า 

  

เสาร ์
29 

     

อาทิตย์ 
30 

     

จันทร์ 
31 

     

 


