
 

 

จดหมายขา่ว 

กองแผนและงบประมาณ 

ปีที ่5 ฉบบัที ่50 ประจ าเดอืน กนัยายน 2563 

Vol.50 SEPTEMBER 

 



การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพืน้ที่ 

 2.เป็นศูนย์ต้นแบบพฒันากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานให้เกดิประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนัก่อให้เกดิความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัประชาชนในการ
ร่วมกนัพฒันาท้องถิ่น 

 3.เป็นต้นแบบและการศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้ และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวตักรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
ความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกนัพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
การให้บริการประชาชน จึงอาศัยอ านาจหน้าทีต่ามความในมาตรา 35/5(2) และมารา 39 แห่งพระราชบัญญตัิองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2552 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



 
วันที่ 1 กันยายน 2563 กองแผนและงบประมาณ น าโดยนางนภาภณัฑ์ ต่วนชะเอม 

ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ นางวราภรณ์ สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการและ จ.อ.ชยพล อิ่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชมุ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนและจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงราย 

 

 

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วมซ้อมแผนปฏบิัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 : เกิดเหตุแผน่ดินไหว และอคัคีภยั ณ อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

และลานจอดรถด้านทิศเหนือ 



 

วนัที ่9 กนัยายน 2563 คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบจ.เชียงราย น าโดย  
นายสมศักดิ์ ปรางค์วเิศษ ได้น าคณะออกตรวจติดตามประเมนิผลโครงการส่งเสริมมาตรการป้องกนัการ

ทุจริตด้านพสัดุ (กองพสัดุและทรัพย์สิน) 

วนัที ่ 2 กนัยายน  2563 คณะกรรมการฝ่ายออกตรวจติดตามและประเมนิผลโครงการพฒันาทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการและด าเนินการการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ช้ัน 2 

อบจ.เชียงราย ,หอประชุมโรงเรียนอบจ.เชียงราย, ห้องประชุมดอยตุงโรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี  
จ.เชียงราย 



วนัที ่9 กนัยายน 2563 ฝ่ายงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการออก
ก าลงักาย กฬีาเพ่ือมวลชน 4.0 ( Sport for all ) 

วันที 9 กันยายน 2563กองแผนและงบประมาณ น าโดย นางนภาภัณฑ์ ตว่นชะเอม ผู้อ านวยการกอง
แผนและงบประมาณ นางวราภรณ์ สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการและ จ.อ.ชยพล อ่ินค า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ร่วมการประชุมประชาคมทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นใน
การทบทวนแผนพัฒนาจงัหวัดเชียงราย 5 ปี ( พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนและแผนปฎิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย อ าเภอเมือง 

จังหวดัเชียงราย 



วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายมัณกิจ บุญประเสริฐ พร้อมคณะกรรมการตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ ออกตรวจโครงการจัดท า

ฐานข้อมูลด้านศาสนาวัฒธนธรรมและจารีตประเพณีทิ้งถิ่น ณ หอประชุมที่วา่การอ าเภอแม่ลาว  
จังหวดัเชียงราย 

 
วนัศุกร์ ที ่11 กนัยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมณักจิ บุญประเสริฐ พร้อมคณะกรรมการตรวจ

ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย ได้ออกตรวจโครงการ อบรม
คุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ช้ัน 2 องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



 วันที่ 22 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. กองแผนและงบประมาณ โดยนางติรยา ทวิชาคณกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์ เรื่อง  รายงานเงินอุดหนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
CRPAO NEWS REPORT 

วนัที ่11 กนัยายน 2563 เจ้าหน้าทีก่องแผนและงบประมาณ  เข้าร่วมพธีิมอบโล่และประกาศเกยีรติคุณ
เชิดชูเกยีรติแก้ผู้มคุีณธรรมและจริยธรรมในการปฎบัิติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 

2563  ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ช้ัน 2 องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



วันที่ 24 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดคดั
กรองวัดอุณหภมูิร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 2019) 

 
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กองแผนและงบประมาณ ประชุมประจ าเดอืน 

กันยายน 2563 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในกองแผนและงบประมาณและรับ
นโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหารและมอบของที่ระลึกให้แก่ ข้าราชการที่โอนย้ายจ านวน   

3 ราย  ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 



วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.กองแผนและงบประมาณร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 



CHIANG RAI CLINIC CENTER 1131 

วันท่ี 30กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ออกพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯและให้บรกิาร
รับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานท่ี ในวันประชุม

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 


