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องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐
๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย

เรียน แจ้งท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารประชาสัมพันธ์ ฯ

จานวน

ฉบับ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน
มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230 www.sridonchai.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร. 053-178076
วิสัยทัศน์  ศรีดอนไชยชุมชนน่าอยู่ เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ สวัสดิการสังคม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ
Social Distancing หรือ การเว้ นระยะห่ างทางสั งคม คือ การสร้ างระยะห่ างระหว่ างตัวเราเองกับคนอืน่ ๆ ใน
สั งคม ลดการทากิจกรรมนอกบ้ าน หลีกเลีย่ งการใช้ ขนส่ งสาธารณะ การไม่ รวมกลุ่มทากิจกรรมใดๆร่ วมกับผู้อนื่ รวมทั้งการ
ทางานทีบ่ ้ านด้ วย ทั้งนีก้ ารทา Social

Distancin
แพร่ ระบาดของไวรัสได้

g จะช่ วยลดอัตราการ

กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) ได้ออกมาตรการ Social Distancing เช่น การสัง่ ปิ ดสถานบันเทิงต่าง ๆ ชัว่ คราว
การปิ ดร้านอาหารในส่ วนนัง่ รับประทานที่ร้าน และการแนะนาให้ประชาชนนั้นรักษาระยะห่ างระหว่างตัวเองและผูอ้ ื่น เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้างในสังคมไทย
ดร.สุ ปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในช่ วงภาวะวิกฤตของโควิด19 นี้ มาตรการสาคัญทีท่ ุกภาคส่ วนต้ องนามาใช้ คือ Social Distancing หรือการเว้ นระยะห่ างทางสั งคม ซึ่งในส่ วน
ของ สสส.นั้นก็ได้ ขานรับมาตรการนี้ และนามาปรับใช้ อย่ างเร่ งด่ วน เพือ่ ลดการแพร่ เชื้อโควิด-19 และการเพิม่ จานวนของ
ผู้ป่วย เป็ นการร่ วมรับผิดชอบต่ อสั งคม
สสส.ร่ วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนาความรู ้มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาพื้นที่ใน
การสร้างระยะห่ างทางสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และมีจุดบริ การเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ ของทุกชั้นภายในอาคารศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาวะด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ร่วมกับ สสส. จัดทาสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็ นองค์ความรู ้ที่จาเป็ นในการใช้
ป้ องกัน และดูแลรักษาสุ ขภาพในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ โดยสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าไป
ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2UwQOFt เพื่อทาการสื่ อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยมาก เน้นสื่ อสารข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ โดยใช้แฮชแท็ค #ไทยรู ้สู้โควิด
10 วิธีสร้ างระยะห่ างทางสั งคม
1.หลีกเลีย่ งการไปยังสถานทีท่ มี่ ีคนจานวนมาก เช่ น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา
2.หลีกเลีย่ งการสั มผัสใกล้ชิดผู้อนื่ เปลีย่ นวิธีการทักทาย หรือแสดงความรัก ไม่ จับมือ โอบกอด หรือจูบ
3.หลีกเลีย่ งการไปยังสถานทีแ่ ออัด หรือพืน้ ทีป่ ิ ด
4.หลีกเลีย่ งกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการโต้ ตอบอย่ างใกล้ชิด
5.งดจัดหรือเข้ าร่ วมการประชุ มขนาดใหญ่
6.หลีกเลีย่ งชั่วโมงเร่ งด่ วนและสถานการณ์ ทมี่ ีผ้ คู นจานวนมาก
7.ระวังการใช้ สิ่งของสาธารณะ พยายามหลีกเลีย่ งสิ่ งทีม่ ีคนสั มผัสเยอะๆ เช่ นปุ่ มกดลิฟต์
8.ไม่ เข้ าใกล้ผ้ อู นื่ มากเกินไป ควรเว้ นระยะอย่ างน้ อย 6 ฟุต เลีย่ งการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
9.อย่ าไปสถานทีจ่ าเป็ น เช่ น ร้ านซักรีดรวมในช่ วงเวลาเร่ งด่ วน
10.พยายามอยู่ในบ้ านให้ มากทีส่ ุ ด รวมทั้งทางานทีบ่ ้ าน หากสามารถทาได้

ภาพกิจกรรมประจาเดือน
วันที่ 3 มีนาคม 2563
โครงการปรับถนนสายการเกษตรสายทางบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ ๔ ตาบลศรีดอนไชย เชื่อมบ้านปล้องส้าน
ตาบลปล้อง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย
และในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชยขอขอบคุณมายังท่าน ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ ๔ มีนาคม 2563
เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ ๕ ตาบลศรีดอน
ไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างให้บริการซ่อมแซมประปาหมู่ ๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย นาพนักงานส่วนตาบลช่วยกันทาความสะอาด
พระธาตุปูหลง ร่วมกับชาวบ้าน และกิจกรรมรณรงค์การทาแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจาปี ๒๕๖๓
ณ พระธาตุปูหลง หมู่ที่ ๒ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้าพระธาตุปูหลง ประจาปี ๒๕๖๓ ณ พระธาตุปูหลง หมู่ที่ ๒
ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ (บุญเผวด) ประจาปี ๒๕๖๓ ณ วัดอรุณรังสี หมู่ที่ ๖
ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประจาปีงบประมาณ 2564 ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ ณ ห้ องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีดอนไชย กานัน /
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต.ศรีดอนไชย ประชาชน จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลศรีดอนไชยสัญจร เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกันการระบาดของเชื้อ
โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมบ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ ๘ ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคคลกร พัฒนาการ
อาเภอเทิง เกษตรอาเภอเทิง กานัน /ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจาปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทาธนาคาร
น้าใต้ดิน ณ วัดบ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ ๕ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการซ่อมแซม และล้างทาความสะอาดระบบ
ประปาหมู่ที่ ๑ บ้านป่ารวก ต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นาท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ณ พื้นที่บ้านป่ารวก หมู่ที่ ๑
ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรี
ดอนไชย บุคลากรอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตาบลศรีดอนไชย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชน ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณา
ราม หมู่ที่ ๗ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นารถน้าดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฯ ได้รับมอบหมายให้เข้า
ระงับเหตุไฟไหม้ป่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ นาคณะผู้ช่วยฯ ส.อบต. จิตอาสาฯ ร่วมกันระงับเหตุไฟไหม้
ป่าบริเวณพระธาตุจอมพ้น ตาบลศรีดอนไชย และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดาเนินการให้เหตุก ารณ์ดังกล่าวสงบ
เรียบร้อย

“ศรีดอนไชยชุมชนน่าอยู่ เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ สวัสดิการสังคม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล”

