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องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย

เรียน แจ้งท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารประชาสัมพันธ์ ฯ

จานวน

ฉบับ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ดาเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา และที่กาลังจะ
ดาเนินการในหน่วยงาน
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย จึงขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายรณชัย ปาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
สานักงานปลัด อบต.
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๑๗ ๘๑๗๖
www.sridonchai.go.th

แจ้ งท้ าย
1. กานันตาบลศรี ดอนไชย/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
2. ผอ.รพ.สต.ศรี ดอนไชย
3.โรงเรี ยนในเขตพื ้นที่
4. ประธาน อสม.ทุกหมูบ่ ้ าน
5. ประธานแม่บ้านทุกหมูบ่ ้ าน
6. หัวหน้ าตู้ยาม ต.ศรี ดอนไชย
7. ประธาน อปพร. ต.ศรี ดอนไชย
8. อปท. ทุกแห่ง ในอาเภอเทิง

วารสารประชาสัมพันธ์ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230 www.sridonchai.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร. 053-178076
วิสัยทัศน์  ศรีดอนไชยชุมชนน่าอยู่ เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ สวัสดิการสังคม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ
10 สิ่งของที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19
องค์การอนามัยทั่วโลกในเวลานี้กาลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาอย่างหนัก โดยทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
ได้ออกมาตักเตือนผู้คนถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่มีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อไวรัส
โดย THE STANDARD ได้รวบรวมคาแนะนาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน
ต่างประเทศมาได้ทั้งหมด 10 อย่าง พร้อมกับเหตุผลที่ควรล้างมือหรือทาความ
สะอาดสิ่งของเป็นประจา หลังการใช้งานในชีวิตประจาวัน
1. ธนบัตร เป็นสิ่งที่ WHO ออกมาเตือนว่า สามารถเป็นพาหะการแพร่
เชื้อไวรัสได้ แต่มีความเสี่ยงต่า เพราะหากธนบัตรจะมีเชื้อไวรัส ผู้ป่วย
ต้องจามหรือไอใส่ธนบัตร
2. ลูกบิดประตู แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งสาคัญคือ ควรล้าง
มือเป็นประจา และเลี่ยงการจับบริเวณใบหน้าหลังบิดลูกบิด
3. ห้องครัวส่วนกลาง สาหรับออฟฟิศหรือสานักงานทั่วไป เช่น เครื่องทา
กาแฟ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลาง ควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้
งาน
4. ATM หรือ เครื่องซื้อของอัตโนมัติ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนใช้งานเป็น
ประจา และควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้งาน
5. ราวบันได ทั้งในอาคาร รถไฟใต้ดิน และสถานที่ต่างๆ ควรล้างมือทุกครั้งหลังจับราว
6. ห้องน้าสาธารณะ ถือเป็นจุดที่ผู้คนอาจจะเข้าไปสั่งน้ามูกเป็นประจา ดังนั้นควรรักษาความสะอาดทุกครั้งในการใช้งาน
7. พื้นผิวของโรงพยาบาล ถือเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูง และควรจะล้างมือทั้งก่อนและหลังจากการเดินทางไปโรงพยาบาล
8. โทรศัพท์ แม้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์สาธารณะจะถูกใช้งานน้อยลง แต่สาหรับโทรศัพท์ในออฟฟิศ หรือโทรศัพท์ที่ต้องใช้งาน
ร่วมกับผู้อื่น ควรหมั่นทาความสะอาดเป็นประจา
9. ที่นั่งบนเครื่องบิน การเดินทางระหว่างประเทศถือว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของการติดเชื้อ ดังนั้นการเช็ดที่นั่งบนเครื่องบิน ถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ควรทาในการเดินทาง
10. การจับมือ ถือเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาออกมารณรงค์ให้ผู้คนเปลี่ยนวิธีการทักทาย จากการจับ
มือเป็นวิธีการอื่นแทน ซึ่งจากรายงาน มีบางกลุ่มเริ่มใช้วิธีการไหว้แบบไทยเป็นการทักทายแทน
สาหรับสิ่งที่สื่อต่างประเทศและข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ออกมายืนยันถึงความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ สิ่งสาคัญที่สุดคือ การเน้นย้าให้
รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการเน้นล้างมือเป็นประจา หรือทาความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ และที่สาคัญคือ การหลีกเลี่ยงการ
ใช้มือจับใบหน้าระหว่างการใช้ชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนา 2019

ภาพกิจกรรมประจาเดือน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในพื้นที่
ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อานวยการกองช่าง อบต.ศรีดอนไชย และคณะทางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ
และสารวจโครงการขุดลอกคลอง บ้านม่อนหินแก้วหมู่ที่ 10 และสารวจการขุดลอกคลองบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่
6 ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ภาพการสารวจโครงการขุดลอก หมู่ที่ 10 บ้านม่อนหินแก้ว

ภาพการสารวจโครงการขุดลอก หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงงาม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย และคณะทีมงานได้พาท่าน ดร.ประภัส
อ่อนฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารนาใต้ดินของสถาบันนานิเทศศาสนคุณ ที่เข้าสารวจการดาเนินการ
ธนาคารนาใต้ดินในเขตพืนที่ตาบลศรีดอนไชย พร้อมทังได้ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
วางเครือข่ายธนาคารนาใต้ดินระบบเปิดครอบคลุมพืนที่ทังตาบล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ๋อมแซมไฟกิ่งภายในตาบล บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 ตาบลศรี
ดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลศรีดอนไชย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ
ตาบลศรีดอนไชย บ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 8 ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยรถนาอเนกประสงค์ ปฏิบัติงานบรรทุกนาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากนาเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ ณ วัดพระธาตุจอมพ้น ตาบลศรีดอน
ไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย พนักงาน ร่วมกับ กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.
อบต.ศรีดอนไชย นานักกีฬาผู้สูงอายุตาบลศรีดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์
ประจาปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบลงิว อาเภอเทิง จังหวัดเชียงรายครังที่ 3

