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 เตรียมตวัก่อนไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงรายและนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย 

1. ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทีต่ิดประกาศไว้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ 

2. เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงเพ่ือไปแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ( หรือบัตรประจ าตัวทีท่างราชการ
ออกให้ไปแสดงตน โดยบัตรน้ันจะต้องมีรูปถ่ายผู้ถือบัตรและมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั เช่น บัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต 



วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผนและ
งบประมาณ  ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้าร่วมคัดเลือกเป็น ผู้แทนข้าราชการ อบจ.เชียงราย  

ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จงัหวัดเชียงราย (ก.จ.จ. เชียงราย) 

 

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางนภาภณัฑ์ ต่วนชะเอม เลขาคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะได้ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1.ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2.ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.ดงมะดะ ใช้ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 
4.ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
5.ปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ม.10 ต.ธารทอง-ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
6.ปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ม.6 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 
7. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง-ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน  
จ.เชียงราย 



 

วนัพุธ ที ่5 พฤศจิกายน 2563 นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม เลขาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย พร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ระหว่างม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน-ม.5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง  

จ.เชียงราย 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ไร่-ม.5 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เช่ือมระหว่าง ม.12 ต..ท่าข้าวเปลือก-ม.13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน  

จ.เชียงราย 
4. ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตลิง่ ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกจิพอเพยีงตามรอยพระราชด าริประจ าอ าเภอแม่สาย ม.3 ทต.แม่สายมิตรภาพ อ.

แม่สาย จ.เชียงราย 
6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.เวยีงพางค า-ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย  

จ.เชียงราย 



วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม เลขาคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย พร้อมคณะได้ออกตรวจติดตามและประเมนิผล
โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.11,18 ต.วาวี อ.แม่สรวย -ม.7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง 
จ.เชียงราย  

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.วาวี อ.แม่สรวย -ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง  
จ.เชียงราย 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ป่างิ้ว - ม.7 ต.เวยีงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผน
และงบประมาณ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ ( ก.บ.ก..) กลุม่

ภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัน่าน 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  



วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คณะตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.เชียงราย  
น าโดยนางสาวบุญญาพร นาคนิล หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ออกตรวจติดตามโครงการจัดงานข้าวหอม

และของดีอ าเภอป่าแดด ครั้งท่ี 11 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ  ที่ว่าการอ าเภอป่าแดด 

 
วนัพธุ ที ่18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. น าโดย นางสาวบุญญาพร นาคนิล หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม
ประเมนิผล และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ร่วมเข้ารับการตรวจประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏบัิติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ช้ัน 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย 



วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. กองแผนและงบประมาณ โดยนายบรรจง โยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ได้ร่วมจดัรายการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Chiangrai Clinic Center ในรายการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย CRPAO NEWS REPORT 

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ ณ บรเิวณ
จุดคัดกรองวดัอุณหภมูริ่างกายเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 2019 ) 



วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณประชุม
ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพือ่ปรึกษาหารอืเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในกองแผนและ

งบประมาณและรับนโยบายงานจากผู้บริหาร ณ ห้องประชมุธรรมรบัอรุณ ชั้น 2  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



CHIANG RAI CLINIC CENTER 1131 

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯ และให้บริการ 

รับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานที่ ในวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ได้ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานที่ในโครงการจังหวดั

เชียงรายเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลมิพระเกียรติพระเทพฯ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บ้านนาโด่ หมู่ที่ 20 ต.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง  
จังหวดัเชียงราย 




