
จดหมายขา่ว 

กองแผนและงบประมาณ 

ปีที ่5 ฉบบัที ่42 ประจ าเดอืน 
มกราคม 2563 

Vol.42 January 



ระเบยีบนา่รู ้
 

 

                                            แนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยมหีนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 25๕๙ ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคก์รปกครอง สว่นทอ้งถิน่ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอ่มาเมือ่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวนัที ่๑๙ ตลุาคม 
2561 ก าหนดแนวทางปฏบิตัแิผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่า
กระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น  

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจงัหวดัดงักลา่ว ประกอบกบัระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบรูณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุม่จงัหวดั และแผนพฒันาภาคมรีะยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
ปจัจบุนั ซึง่เปน็แผนพฒันาทอ้งถิน่ทีม่รีะยะเวลาสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564) มคีวามสอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุม่
จงัหวดั รวมทัง้แผนปฏบิตัริาชการประจ าปจีงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการประจ าปกีลุม่จงัหวดั ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2 , ฉบบัที ่3 ) 
พ.ศ.2561 จงึไดม้ีหนงัสอื ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาแผนพฒันาทอ้งถิน่เปน็ระยะเวลาหา้ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 

 2.2 ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจดัสง่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อ
ด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัทราบ โดยเค้าโครงยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั ใหด้ าเนินการตาม
รูปแบบที่ก าหนด  



                                3. แนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565 

 ๓.๑ ในการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหเ้ทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 3.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี
ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ และยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับ
จังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  

 3.๓ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ ตามเคา้โครงแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 ๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับ ประโยชน์
จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดคา่จา้งชัว่คราว 
หมวดคา่สาธารณปูโภค หมวดรายจา่ยอืน่ หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเวน้ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  หมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

 4. การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชแ้ผนพฒันา
ทอ้งถิน่ เปน็กรอบในการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าป ีงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

  5. การก ากบัดแูล  

 5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนา
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความ
เห็นชอบ 

 5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ทั้งนี้
ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
เปน็ส าคญั 

 6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ตอ่ไป
จนกวา่จะมกีารทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 



วันที่ 6 มกราคม 2563 น าโดย นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.เชียงราย กลุ่มที่ 1 พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ 

112 ปีของดี เวียงป่าเป้า ณ ลานที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 



วันที่ 7 มกราคม 2563 กองแผนและงบประมาณจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 และฉบับเพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ณ ห้อง
ประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะท างานตรวจติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.
เชียงราย กลุ่มที่ 2 ออกตรวจติดตามโครงการจัดงาน “วันร าลึกสืบสานต านานครูจูหลิง ปงกันมูล 

ประจ าปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายตรวจติดตามฯ) ร่วมภารกิจอยู่เวรกองอ านวยการ งานมหกรรมไมด้อก
อาเซียนจังหวัดเชียงราย 2019 CHIANG RAI ASEAN FLOWER FESTIVAL วันที่ 9 ม.ค 2563 



วันที่ 9 มกราคม 2563 กองแผนและงบประมาณจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงรายร่วมกับประชาคมตามสัดส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) อบจ.เชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  

ณ หอประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กองแผนและงบประมาณ มอบของที่ระลึกเนื่องวารดิถีขึ้นปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย คณะกรรมการพัฒนา อบจ.เชียงรายและคณะกรรมการ

ตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย วันที่ 10 มกราคม 2563 



กองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ สวนไม้
งามริมน้ ากก อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 

กองแผนและงบประมาณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลาง
จังหวดัเชียงรายหลังแรก ) วันที่ 12 มกราคม 2563 



กองแผนและงบประมาณ น าโดย นางนภาภณัฑ์ ต่วนชะเอม ผอ.กองแผนและงบประมาณ ร่วมวางพวงหรีดงานศพ  
คุณพ่อสวาท เชื้อเมืองพาน บิดานางสาวพลิศาน์ เชื้อเมืองพาน ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย ณ บ้านเลขที่ 42 ม.10 บ้านร่องคต  ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย  
วันที่ 13 มกราคม 2563 

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะท างานตรวจติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.เชียงราย กลุ่มที่ 1 
ออกตรวจติดตามโครงการข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ณ ลานกิจกรรมที่ว่าการ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 



กองแผนและงบประมาณ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประจ าปี 2563 วันศุกร์ ที่ 17 
มกราคม 2563 ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 18 มกราคม 2563 น าโดยนางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด กรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย กลุ่มที่ 3 พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจ
ติดตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 



วันที่ 20 มกราคม 2563 กองแผนและงบประมาณจัดอบรมโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจ าปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

กองแผนและงบประมาณเข้าร่วมกิจกรรม  จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า 
ประจ าปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหน้า

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 



 วันที่ 23 มกราคม 2563 กองแผนและงบประมาณจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ

แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจ าปาลาว 

โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 24 มกราคม 2563 กองแผนและงบประมาณ น าโดย นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณพ่อแก้ว เฉียบแหลม บิดาของนางรัชนี ชูบุบผา ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ณ วัดศรีมิ่งเมือง (วัดหัวฝาย) ต.รอบเวียง อ.เมือง  

จ.เชียงราย 



 

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นตัวแทนมอบเงินเพื่อ
สนับสนุนแผ่นหญ้าเทียมส าหรับสร้างสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และนางอารีวัลย์ สินธุค า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอพาน  

ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 



 

 

 

 
วันที่ 28 มกราคม 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และนางอารีวัลย์ สินธุค า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอแม่ลาว 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 

วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจ
เงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย กลุ่ม 2 ออกตรวจติดตามโครงการจัด
งานศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เชียงราย ครั้งที่ 13 ณ วัดท่าปลา  

ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 



Chiang Rai Clinic Center 1131 

วันที่ 3 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อบจ.
เชียงราย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์

เครือข่ายฯ ในวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ณ หอประชุม อ.เทิง จ.เชยีงราย 

วันที่ 3 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงราย ออกพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯ ในวันประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 



วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงราย ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการจังหวดัเชียงรายเคลื่อนที่ “ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจ าเดือน มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 






