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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 22.30 น. เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ร่วมกจิกรรม 
ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจ าปี 2563 

กองแผนและงบประมาณเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
พระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ประจ าปี 
2563 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 
09.30 น.-15.00 น. ณ สนามกีฬามิตรภาพไทย-
เมียนมา ดอยช้างมูบ ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย 

จังหวดัเชียงราย 



วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 น าโดย นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
และบุคลากรกองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวดัแพร่  

 



 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณไพฑูรย์ โจลัตสาห์กลุ 
ณ วัดเม็งรายมหาราช ( วัดฮ่องลี่ ) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางวราภรณ์ สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการและนางติรยา ทวิชาคณานุกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอขุนตาล ณ ห้องประชุม

เทศบาลต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 



 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวพราวศรี  

เฟ่ืองฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดควัน อ าเภอพญาเม็งราย  

จังหวดัเชียงราย 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย กลุ่ม 3 น าโดย นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด พร้อมคณะ 

ได้ออกตรวจโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2563  

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัเชียงราย 



วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะตรวจตดิตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงราย กลุ่ม 2 น าโดย นางสายใจ ไปรเวท พร้อมคณะได้ออกตรวจโครงการเปิดโลกวิชาการ

อนุบาลเชียงของ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ าเภอเชียงของ  
จังหวดัเชียงราย 

 

วันที่ 13 กมุภาพันธ์ 2563 คณะท างานตรวจตดิตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 ออกตรวจตดิตามโครงการจัดงานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า 

ประจ าปี 2563 ณ ลานกิจกรรม บ้านร่มฟ้าไทย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 



วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จ.อ.ชยพล อิ่นค า นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร ร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดบัอ าเภอป่าแดด ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าแดด 

จังหวดัเชียงราย 

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 บคุลากรกองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชราชกุมาร ณ  ท่าอากาศยานแมฟ่า้หลวงเชียงราย 



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการและ จ.อ.ชยพล อิ่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเวียงป่าเป้า  ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า   

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 

นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนและงบประมาณ ร่วมน าเสนอ
ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย เร่ือง การเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. 



วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และ นางวราภรณ์ สมสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนและงบประมาณ เป็นวิทยากรในโครงการจัดท า / ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชุน

ต าบลทรายขาว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 



กองแผนและงบประมาณเข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ในวันศกุร์ ที ่28 กุมภาพันธ์ 2563  
เวลา 13.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจงัหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

กองแผนและงบประมาณร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ วัดเชตวัน ( วัดพระนอน ) ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 



วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงราย ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์เครอืข่ายเพื่อแก้ไขและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ “ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สรา้ง
รอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ป่าก่อด า ) บ้านป่ากอ่ด า  

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

Chiang Rai Clinic Center 1131 





"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากค าว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรง
กับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน 
๔ เป็นวันส าคัญวันหนึ่ง ในวันพทุธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า "จาตุรงค
สันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุง
ราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์น าไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

http://www.dhammathai.org/buddhistdic/dish42.php
http://www.dhammathai.org/buddhistdic/dish42.php

