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วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดย  
นางชัชญาภัค เครือวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์ 

เรื่องการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการกิจกรรมของ อบจ.เชียงราย ในรายการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT 

 

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน มถินุายน 2564 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่  
ณ บริเวณจุดคัดกรองวดัอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

( COVID 2019 ) 



วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพ้ืนที่ อ.เวียงป่าเป้า มอบเครื่องวัดอุณหภูมชินิดอินฟาเรดแบบต้ังพ้ืน 
เพ่ือใช้ในการเฝา้ระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรบับุคลากรที่ปฎิบัติงานใน

เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงปา่เป้า 
อ าเภอเวียงปา่เป้า จังหวัดเชียงราย 

 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพื้นที่ อ.แม่สรวย มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพื้น เพื่อ

ใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานใน
เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแมส่รวย 

อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย 



วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพื้นท่ี อ.แม่ลาว มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพื้น เพื่อใช้
ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส าหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานในเครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ณ หอประชุมท่ีวา่การอ าเภอแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย 

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพ้ืนที่ อ.แม่จัน มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพ้ืน เพื่อ

ใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานใน
เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่จัน 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 



วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพ้ืนที่ อ.แม่สาย มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพ้ืน 

เพ่ือใช้ในการเฝา้ระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรบับุคลากรที่ปฎิบัติงานใน
เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สาย 

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ เป็นวิทยากรโครงการจัดประชุมประชาคมหมูบ่้านและต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ใน

ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562  
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชยีงราย 



 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มถิุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมมอบอุปกรณ์ตามโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย  

ในพ้ืนที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพ้ืนที่ อ.พาน มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพ้ืน เพื่อใช้
ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส าหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานในเครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน ณ หอประชุมเทศบาลต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 



วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพื้นที่ อ.ป่าแดด มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพื้น เพื่อ

ใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานใน
เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอ าเภอป่าแดด อ าเภอป่าแดด 

จังหวัดเชียงราย 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัด
ประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในกอง

ยุทธศาสตร์และงบประมาณและรับนโยบายจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ชั้น 2 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 1.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพ้ืนที่ อ.เมือง มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพ้ืน เพื่อ

ใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานใน
เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง  จังหวัด

เชียงราย 

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 1.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมลงพ้ืนที่ อ.เมือง มอบเครื่องวัดอณุหภูมิชนิดอินฟาเรดแบบต้ังพ้ืน 

เพ่ือใช้ในการเฝา้ระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรบับุคลากรที่
ปฎิบัติงานในเครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ณ หอประชุม

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ต.ห้วยสัก อ.เมือง  จังหวัดเชียงราย 














