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วนัที ่3 มถุินายน 2563 เจ้าหน้าทีก่องแผนและงบประมาณ ร่วมพธีิลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวดัเชียงราย 

วนัที่ 2,4,5 มิถุนายน 2563 กองแผนและงบประมาณจดัประชุมคณะกรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณการจดัท าร่างข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย ช้ัน 4 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย 



 วนัที ่8 ม.ิย.2563 เวลา 13.30 น.กองแผนและงบประมาณ พร้อมคณะท างานร่วมกนัพจิารณาโครงการ
เงินอดุหนุนให้เป็นไปตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

วนัที ่11 ม.ิย. 2563 เวลา 09.00 น. กองแผนและงบประมาณ โดย น.ส. พชันี นามเมือง นักเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง การเบิกจ่ายเงินอดุหนุน หรือหลกัเกณฑ์การโอน

งบประมาณ ในรายการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT. 



วนั15 มิถุนายน 2563  เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ร่วมปฏิบัตหิน้าที่ประจ าจุดคดักรองเพ่ือ
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา  Covid 19  

 วนัที ่15ม.ิย.2563 เวลา 13.30 น.กองแผนและงบประมาณ พร้อมคณะท างานร่วมกนัพจิารณาโครงการเงิน
อดุหนุนให้เป็นไปตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย คร้ังที ่2  

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย ช้ัน 4 



วนัที ่16 มถุินายน 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วมต้อนรับข้าราชการทีโ่อนมาสังกดั องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

วนัที ่17 มถุินายน 2563  นายบรรจง โยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองแผนและงบประมาณร่วมกจิกรรม
จิตอาสา “ เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษตัริย์ “ จิตอาสาพฒันาปลูกหญ้าแฝก เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระราช

สมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณโครงการต ารวจพนัธ์ุดี  
บ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 



วนัองัคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. กองแผนและงบประมาณ ประชุมประจ าเดือน 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ช้ัน 2 

วนัศุกร์ที ่26 มถุินายน 2563 นางสาวเบญจพร บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองแผนและ
งบประมาณ ร่วมพธิีเปิดกจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เน่ืองในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2563  

ณ หอประชุมอาคารคชสารศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



วนัที ่26 มถินุายน 2563 กองแผนและงบประมาณร่วมกบักองการ
เจา้หนา้ที ่ร่วมจัดโครงการการจัดการความรูใ้นองคก์ร ขององคก์ารบรหิาร

สว่นจังหวดัเชยีงราย ( Knowledge management :KM ) 

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 เจา้หนา้ท่ีกองแผนและงบประมาณ ปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าจุดคดักรอง 
เพ่ือเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 2019 ) 



วนัที ่30 มถุินายน 2563 กองแผนและงบประมาณจัดประชุม คณะกรรมการประสานแผนพฒันา
ท้องถิ่นระดับจังหวดัเชียงราย  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย ช้ัน 4 



          "วนัสุนทรภู่" 26 มถินุายน 

ผลงานสุนทรภู่ทีโ่ดดเด่น คอื “พระอภยัมณี” 

บทกลอนนิทานเร ือ่งนีไ้ดร้บัการยกย่องคร ัง้แรกจากวรรณคดสีโมสร ว่าเป็นสุดยอดวรรณคดไีทยประเภทกลอนนิทาน และเร ือ่งนีไ้ดร้บัการ

แปลเป็นภาษาต่างประเทศ และในปี พ.ศ.2529 สุนทรภู่ไดร้บัการยกย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นบุคคลส าคญัของโลกดา้นวรรณกรรม 

ความโดดเด่นของ “พระอภยัมณี” แสดงใหเ้ห็นว่าสุนทรภู่เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่จากชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มา

เผยแพรใ่นพระนครในสมยัน้ัน คาดว่าสุนทรภู่จะพูดภาษาองักฤษได ้และไดแ้ลกเปลีย่นความรูก้บัชาวต่างชาต ิดงัสงัเกตเห็นไดจ้ากตวัละคร

ผูห้ญงิทีข่ึน้มาเป็นผูน้ า เป็นเจา้เมือง และมสีทิธิต์ดัสนิใจ แตกต่างจากสตรไีทยในยุคน้ัน ทีจ่ะตอ้งอยู่กบัเหยา้ เฝ้ากบัเรอืน ไม่มบีทบาทขึน้มา

ท างานเทยีบเท่าผูช้ายได ้


