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วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นางสาวบุญญาพร นาคนิล หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล  
ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ( ร่าง ) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

( พ.ศ. 2566-2570 ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  ( Video Conference System : VCS )  
ของกระทรวงมหาดไทย  

ด้วย Application Cisco Webex Meeting ณ  
ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

วันพฤหัสบดี ที่  9 กันยายน 2564 นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ได้รับมอบหมายจาก นายก อบจ.เชียงราย ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ( ร่าง ) แผนพัฒนาจังหวัด

เชียงราย 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570 ) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 



วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยนายธนิต อะทะวงษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์  

เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT 

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายก อบจ. เชียงราย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งท่ี 3/2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 



วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ น าโดยนางสาวอารีวัลย์ สินธุค า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการและ จ.อ.ชยพล อ่ินค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้  
นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน ) ครั้งท่ี 3 /2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCR ) ณ ห้องประชุมอูหลง  

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 



วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ  

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 



วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ  

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. จ.อ.ชยพล อิ่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ ณ  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปงน้อย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 



วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ จ.อ.ชยพล อ่ินค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงราย 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางนภาภณัฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ ร่วมพิธีเปิดโครงการก าจัดขยะของเสียอันตราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ  ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ  

ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 



วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเมืองชุม  

อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

วันพุธ ท่ี 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย 



วันพุธ ท่ี 29 กันยายน 2564 บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกิจกรรมรับโล่และเกียรติบัตร 
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของหน่วยงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่นประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องโถงชั้น 1 

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3  ต.ป่าอ้อดอนชัย- ม.8 ต.ท่าสาย  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ 
ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ม.2 ต.ธารทอง อ.พาน- ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่ 11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย-เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

5.   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.สันสลี-ม.1 ต.เวียง  
     อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 














