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Change for Good

TIME LINE การประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ลาดับที่ วัน เดือน ปี
แ.
แ้ ก.พ. 6ไ
2.
ใ.

ไ.

5.

6.

็.

กิจกรรม
- จัดพิธีถลงขาวการประกวดผຌาลายขอจຌาฟ้าสิริวัณณวรีฯ
- ผยพรนวทางการประกวดผานระบบ QR Code
ตัๅงตบัดนีๅ. - - จังหวัดรับสมัครผูຌสน฿จ฿นจังหวัดสงผຌาลายพระราชทาน
ใแ พ.ค. 6ไ
ขຌาประกวด ตัๅงตบัดนีๅ. - ใแ พ.ค. 6ไ
แ - ไ มิ.ย.6ไ - จังหวัดดานินการรวบรวมผຌาทีไสงขຌาประกวดตามงืไอนเข
หลักกณฑ์ทีไกาหนดพืไอสงขຌาประกวด฿นระดับภาค
- จังหวัดสงรายชืไอละผຌาทีไรับสมัคร฿นระดับจังหวัด฿หຌกับ
กรมฯ พืไอขຌาสูการประกวดระดับภาค
็ มิ.ย. –
- จัดประกวดผຌาลายขอจຌาฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค ดังนีๅ
โ6 มิ.ย. 6ไ
 ภาคกลาง จุดดานินการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหวางวันทีไ ็ - ่ มิ.ย. 6ไ
 ภาค฿ตຌ จุดดานินการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหวางวันทีไ แเ - แแ มิ.ย. 6ไ
 ภาคหนือ จุดดานินการจังหวัดชียง฿หม
ระหวางวันทีไ แ็ - แ่ มิ.ย. 6ไ
 ภาคตะวันออกฉียงหนือ จุดดานินการจังหวัด
อุดรธานี ระหวางวันทีไ โไ - โ6 มิ.ย. 6ไ
โ็ - โ้ - ประกวดผຌาลายขอจຌาฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับประทศ
ก.ค. 6ไ ดยคณะกรรมการประกวดระดับประทศ สมดใจพระจຌาลูกธอ
จຌาฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สดใจป็นองค์ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประทศ
็ – แ5
- ขຌาฝ้ารับพระราชทานรางวัลผูຌชนะการประกวดผຌาลายขอ
ส.ค. 6ไ
จຌาฟ้าสิริวัณณวรีฯ
- จัดสดงนิทรรศการผຌาลายขอจຌาฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฿นงาน
“ศิลปาชีพ ประทีปเทย OTOP กຌาวเกลดຌวยพระบารมี
ณ ศูนย์สดงละจาหนายสินคຌาอิมพใค มืองทองธานี
ก.ย. 6ไ - สรุปรายงานผล/ประมินผลการดานินงาน ถวายรายงาน
สมดใจพระจຌาลูกธอ จຌาฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาละ
รายงานตอปลัดกระทรวงมหาดเทย ละรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดเทย

สิไงทีไสงมาดຌวย

ผู้รับผิดชอบ
- กรมฯ
- จังหวัด
- จังหวัด

- กรมฯ
- คณะกรรมการ
ระดับภาค

- คณะกรรมการ
ระดับประทศ
- กรมฯ
- กรมฯ/คณะ
ทางานฯ

- คณะทางานฯ
- ทีไปรึกษา
ครงการ

