
วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
********......................******** 

 Update: ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๑๐:๒๗:๕๔ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหต ุ

อาทิตย์ 
1 

     

จันทร์ 
2 

08.30 น. 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 4 
โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าฯ 

รร.เมอร์เคยีว จ.เชียงใหม ่  ผอ.สาโรจน ์

อังคาร 
3 

     

พุธ 
4 

08.45 น. 
พิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน 
(ทม.มส.) 

วัดพระธาตดุอยกองม ู
ชุดประจ าต้น
สังกัด 

 

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัฯ 
ห้องประชุมขุนลุมประพาส 
ช้ัน 4 ศลก.  ผอ.นคร 

พฤหัสบด ี
5 

    
 

ศุกร ์
6 

08.30 -
16.30 น. ก ากับดูแลความเรยีบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจ าศูนย์ด ารงธรรม จ.มส. ศูนย์ด ารงธรรม จ.มส.  ท้องถิ่นจังหวัด 

ก ากับดูแลความเรยีบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ประจ าศูนย์ด ารงธรรม จ.มส. 

ศูนย์ด ารงธรรม จ.มส. 
 

ท้องถิ่นจังหวัด 

10.30 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ห้องประชุมธาราทิพย์ โรง
แรมอิมพิเรียลธารา  

ผอ.สาโรจน ์

เสาร ์
7 

     

อาทิตย์ 
8 

     

 
 
 
 
 
 
 

วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 



ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

********......................******** 
 Update: ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๑๐:๒๗:๕๔ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่อง 
แต่งกาย 

หมายเหต ุ

จันทร์ 
9 

 บรรยายหลักสูตรชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัยพิบตัิ
ประจ า อปท. รุ่น 2 ประจ าปี 2563 

ที่ว่าการอ าเภอแมส่ะเรียง  ผอ.นพรัตน ์

09.30 น. 
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
และตดิตามประเมินผลโครงการดา้นส่งเสริมการ
จัดสวสัดิการสังคม (พมจ.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์   
จองค า  

ผอ.สาโรจน ์

14.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชน จ.มส. (พมจ.) 

ห้องประชุมประดิษฐ์   
จองค า 

 
ผอ.สาโรจน ์

อังคาร 
10 

08.00 น. โครงการตลาดนัดกระทรวงการคลัง “กาด
จุมอั่งก่า” (สนง.คลังจังหวัด) 

บริเวณด้านหน้าศาลา
กลางจังหวัด หลังเก่า 

 ผอ.สาโรจน ์

13.30 น. ประชุมหารือการจดังานวันท้องถิ่นไทย 18 
มีนาคม 2563 

ห้องประชุม สถจ.มส.   

พุธ 
11 

06.30 น. 
ประชุมเสวนา (กาแฟ)  โรงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

ต.ผาบ่อง 
ชุดกีฬา 

ผอ.สาโรจน ์

พฤหัสบด ี
12 

 บรรยายหลักสูตรชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัยพิบตัิ
ประจ า อปท. รุ่น 2 ประจ าปี 2563 

ที่ว่าการอ าเภอสบเมย  ผอ.นพรัตน ์

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

ศาลาประชาคม      
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

ศุกร ์
13 

 
 

  
 

เสาร ์
14 

 
    

อาทิตย์ 
15 

     

จันทร์ 
16 

 
บรรยายหลักสูตรชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัยพิบตัิ
ประจ า อปท. รุ่น 2 ประจ าปี 2563 

ที่ว่าการอ าเภอแมล่าน้อย  ผอ.นพรัตน ์

08.00 -
14.00 น. 

ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ (ปค.) 

บ้านไมฮู้ง ต.ปางมะผ้า   
อ.ปางมะผ้า 

 มอบคุณธนวัฒน ์

อังคาร 
17 

08.30 - 
14.00 น. 

ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ 

บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง     
อ.เมือง 

 มอบคุณธนวัฒน ์

08.30 – 
16.30 น. 

ประชุม ก.อบต. และ ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน        
ครั้งท่ี 11/2562 

ห้องประชุมประดิษฐ์จอง
ค า 

  

 
 

วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 



ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

********......................******** 
 Update: ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๑๐:๒๗:๕๔ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ เครื่องแต่งกาย หมายเหต ุ

พุธ 
18 

08.00 -
14.00 น. 

ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ (ปค.) 

บ้านห้วยนา ต.แมเ่งา     
อ.ขุนยวม 

 มอบคุณธนวัฒน ์

08.30 น. วันท้องถิ่นไทย  ศาลาประชาคม จ.มส. เครื่องแบบ     สีกากี
แขนยาว คอพับ  

พฤหัสบด ี
19 

 บรรยายหลักสูตรชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัย
พิบัติประจ า อปท. รุ่น 2 ประจ าป ี2563 

ที่ว่าการอ าเภอแมล่าน้อย  ผอ.นพรัตน ์

09.00 - 
18.00 น. 

ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ (ปค.) 

- บ้านใหม่พัฒนา          
ต.ท่าผาปุม้ อ.แม่ลาน้อย 
- บ้านป่าหมาก            
ต.บ้านกาศ อ.แมส่ะเรียง 

 มอบคุณธนวัฒน ์

     

ศุกร ์
20 

09.00 น. - 
17.30 น. 

ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ (ปค.) 

บ้านไหม้ ต.แม่คะตวน    
อ.สบเมย  

มอบคุณธนวัฒน ์

09.00 น. ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจ าเดือน
มีนาคม 2563 

ห้องประชุม สถจ.มส. 
 

 

เสาร ์
21 

  
  

 

อาทิตย์ 
22 

     

 

    
 

    
 

     

 
 
 
 
 

วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
********......................******** 

 Update: ๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ๑๐:๒๗:๕๔ น. 

วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่องแต่ง

กาย 
หมายเหต ุ

จันทร์ 
23 

09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการและติดตามประเมินผลโครงการ
ด้านส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  
ผอ.สาโรจน์ 

10.00 น. ประ ชุมศู นย์ ปฏิ บั ติ ก า ร ฉุ ก เ ฉิ นด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข จ.มส. กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข 
จ.มส. 

 
มอบคุณเกรียงศักดิ์ 

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จ.มส. 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส 
 

 

 
ผอ.สาโรจน์ 

14.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีไฟฟ้า
ใช้ในพื้นที่ จ.มส. (สนง.พลังงาน) 

ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  มอบคุณประพิณ 

อังคาร 
24 

08.00 - 
16.30 น. 

โครงการเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใส
และความสุจริตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ 

-อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม 
-ทต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย 
-อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 
-ทต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 

 ผอ.สาโรจน์ 

10.00 น. โครงการออกหน่ วยบริการ เคลื่ อนที่ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จ.มส.” (ปค.) 

ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน
ชายแดน       บ้านแม่เหลอ ต.
เสาหิน   อ.แม่สะเรียง 

 มอบทถอ.แม่สะเรียง 

พุธ 
25 

08.00 - 
17.00 น. 

โครงการเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใส
และความสุจริตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ 

-ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง 
-อบต.แม่สวด อ.สบเมย 
- อบต.สบเมย อ.สบเมย 
-อบต.กองก๋อย อ.สบเมย 

 มอบคุณยุพิน 

09.30 น. ประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.  ห้องประชุมขุนลุมประพาส   

13.30 น. 
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการด าเนินงาน
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงของ จ.มส. 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  มอบคุณประพิณ 

พฤหัสบด ี
26 

08.00 - 
17.00 น. 

โครงการเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใส
และความสุจริตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ 

-อบต.หมอกจ าแป่ อ.เมือง 
-ทต.ปาย อ.ปาย 
- อบต.ทุ่งยาว อ.ปาย 

 ผอ.สาโรจน์ 

08.00 น. ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็น
เ กี่ ย ว กั บก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ นก า ร
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ 

ห้องประชุมขุนลุมประพาส  มอบคุณเกรียงศักดิ ์

13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขอทาน จ.มส. ห้องประชุมประดิษฐ์จองค า  มอบคุณเกรียงศักดิ ์

 
 

วาระนัดหมายงาน และมอบหมายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
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วัน เวลา วาระงาน สถานที่ 
เครื่องแต่ง

กาย 
หมายเหต ุ

ศุกร ์
27 

     

เสาร ์
28 

     

อาทิตย์ 
29 

    
 

จันทร์ 
30 

13.30 น. ประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมิน ITA  ห้องประชุมขุนลุมประพาส 
 

มอบคุณยุพิน 

อังคาร 
31 

09.00 น. ประ ชุมคณะท า งานด า เนินการปรั บ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 

ห้องประชุม สนง.พมจ.มส.  ผอ.สาโรจน์ 

 
 
 


