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วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
นางสาวประภาพรรณ พลเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ และนางติรยา ทวิชาคณานุกร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ร่วมประชมุโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอลล์ โรงแรมเอเชยีแอร์พอรท์  
จังหวัดปทุมธานี 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจกิายน 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ร่วมกิจกรรมโครงการ วัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วนัชาติ ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 



 

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองแผนและงบประมาณ โดย นางวราภรณ์ สมสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้รับมอบเข้าร่วมประชุมแทนผู้อ านวยการกองแผนและ

งบประมาณ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ ห้องประชุม R504 
มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองแผนและงบประมาณ โดยนายอัศวินทร์ ต๊ะวงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์ เร่ือง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
CRPAO NEWS REPORT 



วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ โดยนางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม 
ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ และเจา้หน้าที่ ร่วมด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  

ณ ห้องกองแผนและงบประมาณ 

 



วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดคดั
กรองวัดอุณหภมูิร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 2019 ) 

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะท างานประสานงานการเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงรายและ
นายก อบจ.เชียงราย ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้แก่ อ าเภอแม่จัน  
เพื่อด าเนินการเก็บรักษาเพื่อใช้ในการเลอืกตัง้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 



วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. น าโดย นางสาวบุญญาพร นาคนิล  
รองประธานคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการใช้เงนิอุดหนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 3 พร้อมคณะ ได้ออกตรวจติดตามโครงการ 113 ปี ของดีเวียงป่าเป้า  

ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ประชุมข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัตหินา้ที่ในกองแผนและงบประมาณ

และรับนโยบายงานจากผูบ้ริหาร ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2  



วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองแผนและงบประมาณ น าโดย 

นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ ร่วมกจิกรรม Big Cleaning Day 
ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.กองแผนและงบประมาณ เชิญคณะกรรมการ
ตรวจตดิตามและประเมินผล ประชุมพิจารณาร่างรายงานการออกตรวจติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะท างานตรวจติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ 
อบจ.เชียงราย กลุ่มที ่2 ออกตรวจติดตามโครงการจัดงานของดอี าเภอแม่จัน ครั้งที่ 6  

ณ ลานกิจกรรมบ้านแม่เฟือ่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
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วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ออกพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯและให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานที่  

ในวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯและให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์นอก
สถานที่ ในวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอดอยหลวง จงัหวัดเชียงราย 
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯและให้บริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์นอกสถานที่ 

ในวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น  
จังหวดัเชียงราย 




