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วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองแผนและงบประมาณ โดย นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การด าเนินการจัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT 
 

 

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัตหิน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง
วัดอุณหภูมริ่างกายเพือ่เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 2019) 



 

 
วนัองัคาร ที ่20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ฝ่ายตดิตามและประเมนิผล กองแผนและงบประมาณ ได้จัด

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย เพ่ือพจิารณา
คดัเลือกโครงการทีจ่ะท าการออกตรวจติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบจ.เชียงราย ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ณ  ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ช้ัน 2 องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

วนัพฤหัสบดี ที ่15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วน ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
นางสาวบุญญาพร นาคนิล  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล และนางสาวปราณปรียา โพธิเลศิ 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563 ณ  ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ช้ัน 2 องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



 

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563  กองแผนและงบประมาณร่วมกิจกรรมจติอาสาท าความสะอาดศาสนสถาน 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ  วัดพระแก้ว 

ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เร่ือง การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2564 และจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังที่ 7 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 

จังหวดัเชียงราย ชั้น 4 



ในวนัที ่28 ตุลาคม 2563 นางติรยา ทวชิาคณานุกร นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวดัเชียงราย ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ช้ัน 2 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

 
ในวนัที ่26 ตุลาคม 2563 นางติรยา ทวชิาคณานุกร นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมนิผล ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
จังหวดัเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ช้ัน 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



วันที่  28 ตลุาคม 2563 นางสาวบุญญาพร นาคนิล หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล 
พร้อมคณะไดอ้อกตรวจสอบพสัดุคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

1. หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน  
2. หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา ต.แม่ค า อ.แม่จัน  
3.หมู่ที่ 11 บ้านม่วงค า ต.แม่ค า อ.แม่จัน 

4. เทศบาลต าบลแม่ยาว 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ออกตรวจพัสดุคงเหลือ 
1. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 
2. โรงเรียนเวียงป่าเปา้วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า 
3. โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า 

4. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า 
5. โรงเรียนอนุบาลแมข่ะจาน อ.เวียงป่าเป้า 



วันที่ 29 ตุลาคม 2563 กองแผนและงบประมาณจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง พิจารณารา่งแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 และพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25961-2565) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย ฉบับเพิ่มเตมิ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วน     
จังหวัดเชียงราย ชั้น 4 

 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบตัิ
หน้าที่ในกองแผนและงบประมาณ และรับนโยบายจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



CHIANG RAI CLINIC CENTER 1131 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯ และให้บริการ 
รับเร่ืองราวร้องทุกข์นอกสถานที่ ในวันประชุมก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้ออก
พื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้บริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์

นอกสถานที่ในโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ 
“หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนแม่หลวง
อุปถัมภ์ไทยคีรี ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย  

จังหวดัเชียงราย 



 วธิรัีบมอื หนา้หนาว


