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วันศุกร์  ท่ี  1 ตุลาคม  2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง  

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

วันศุกร์  ที่  1 ตุลาคม  2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าข้าม  

อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 



วันจันทร์  ท่ี  4 ตุลาคม  2564 เวลา 09. 30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมสภา  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

วันจันทร์  ที่  4 ตุลาคม  2564 เวลา 09. 30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่สรวย  

 อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 



วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม  2564 เวลา 13. 30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านต้า 

 อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม  2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 



วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม  2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
เช้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันทราย  

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 14 พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 อบจ.เชียงราย 



วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  

และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 14 พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 อบจ.เชียงราย 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชุมข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ประจ าเดือนตุลาคม 2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณและรับนโยบายจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ชั้น 2  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



วันพฤหัสบดี ท่ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รวมพลังคน อบจ.เชียงราย ภายใต้กิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2654 ณ บริเวณสนาม

ด้านหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางติรยา ทวิชาคณานุกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ร่วมออกติดตามประเมินผล เพื่อติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานบริการสาธารณสุข  

หน่วยงานองค์กรในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ท่ีจ าเป็นต้องรับได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพเชียงราย  ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



วันพฤหัสบดี ท่ี 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางติรยา ทวิชาคณานุกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ร่วมออกติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เชียงราย 

ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่จ าเป็นต้องรับได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเชียงราย  
รอบ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564  อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 



 














