
 
 
 
 

ที่  ชร   ๘๑๒๐๑/๒๗๑        องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
          อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐ 
 

      ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
 

เรียน แจ้งท้าย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารประชาสัมพันธ์ ฯ   จ านวน     ฉบับ 
 

  เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ได้จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในรอบเดือนท่ีผ่านมา และท่ีก าลังจะ
ด าเนินการในหน่วยงาน 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย จึงขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
          (นายรณชัย ปาลี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร./โทรสาร   ๐  ๕๓๑๗   ๘๑๗๖ 
www.sridonchai.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งท้าย 

1. ก านนัต าบลศรีดอนไชย/ผู้ใหญ่บ้านทกุหมู ่
2. ผอ.รพ.สต.ศรีดอนไชย 

3.โรงเรียนในเขตพืน้ท่ี 

4. ประธาน อสม.ทกุหมูบ้่าน 

5. ประธานแมบ้่านทกุหมูบ้่าน 

6. หวัหน้าตู้ยาม ต.ศรีดอนไชย 

7. ประธาน อปพร. ต.ศรีดอนไชย 

8. อปท. ทกุแหง่ ในอ าเภอเทิง 
 

http://www.sridonchai.go.th/
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โทรศัพท์/โทรสาร.  053-178076 
วิสัยทัศน์    ศรีดอนไชยชุมชนน่าอยู่  เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ  สวัสดิการสังคม 
                   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คอื การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกบัคนอืน่ ๆ ใน

สังคม ลดการท ากจิกรรมนอกบ้าน หลกีเลีย่งการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่รวมกลุ่มท ากจิกรรมใดๆร่วมกบัผู้อืน่ รวมทั้งการ
ท างานทีบ้่านด้วย ทั้งนีก้ารท า Social 

Distancin g จะช่วยลดอตัราการ
แพร่ระบาดของไวรัสได้ 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไดอ้อกมาตรการ Social Distancing เช่น การสัง่ปิดสถานบนัเทิงต่าง ๆ ชัว่คราว 
การปิดร้านอาหารในส่วนนัง่รับประทานท่ีร้าน และการแนะน าให้ประชาชนนั้นรักษาระยะห่างระหวา่งตวัเองและผูอ่ื้น เพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้ไวรัสขยายวงกวา้งในสงัคมไทย 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าววา่ ในช่วงภาวะวกิฤตของโควดิ-
19 นี ้มาตรการส าคญัทีทุ่กภาคส่วนต้องน ามาใช้ คอื Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ซ่ึงในส่วน
ของ สสส.น้ันกไ็ด้ขานรับมาตรการนี ้และน ามาปรับใช้อย่างเร่งด่วน เพือ่ลดการแพร่เช้ือโควดิ-19  และการเพิม่จ านวนของ
ผู้ป่วย เป็นการร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 

สสส.ร่วมมือกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในการน าความรู้มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือจดัท าพ้ืนท่ีใน
การสร้างระยะห่างทางสงัคมอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการตั้งจุดคดักรองเพ่ือตรวจวดัอุณหภูมิ และมีจุดบริการเจลลา้งมือ
แอลกอฮอลก์ระจายตามจุดต่างๆ ของทุกชั้นภายในอาคารศูนยเ์รียนรู้สุขภาวะดว้ย 

 

 

 

วารสารประชาสัมพันธ์ประจ าเดือน  มีนาคม ๒๕๖๓ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

http://www.sridonchai.go.th/


 

 

นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุข ไดร่้วมกบั สสส. จดัท าส่ือเพื่อประชาสมัพนัธ์ท่ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นในการใช้
ป้องกนั และดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 น้ี โดยสามารถรับชมรายละเอียดเพ่ิมเติม และเขา้ไป
ดาวน์โหลดไดท่ี้ https://bit.ly/2UwQOFt  เพ่ือท าการส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวยัมาก เนน้ส่ือสารขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ โดยใชแ้ฮชแทค็ #ไทยรู้สู้โควิด 

10 วธิีสร้างระยะห่างทางสังคม 

1.หลกีเลีย่งการไปยงัสถานทีท่ีม่ีคนจ านวนมาก เช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ สนามกฬีา 

2.หลกีเลีย่งการสัมผสัใกล้ชิดผู้อืน่ เปลีย่นวธีิการทกัทาย หรือแสดงความรัก ไม่จับมือ โอบกอด หรือจูบ 

3.หลกีเลีย่งการไปยงัสถานทีแ่ออดั หรือพืน้ทีปิ่ด 

4.หลกีเลีย่งกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการโต้ตอบอย่างใกล้ชิด 

 5.งดจัดหรือเข้าร่วมการประชุมขนาดใหญ่ 

6.หลกีเลีย่งช่ัวโมงเร่งด่วนและสถานการณ์ทีม่ีผู้คนจ านวนมาก 

7.ระวงัการใช้ส่ิงของสาธารณะ พยายามหลกีเลีย่งส่ิงทีม่ีคนสัมผสัเยอะๆ เช่นปุ่ มกดลฟิต์ 

8.ไม่เข้าใกล้ผู้อืน่มากเกนิไป ควรเว้นระยะอย่างน้อย 6 ฟุต เลีย่งการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

9.อย่าไปสถานทีจ่ าเป็น เช่น ร้านซักรีดรวมในช่วงเวลาเร่งด่วน 

10.พยายามอยู่ในบ้านให้มากทีสุ่ด  รวมทั้งท างานทีบ้่าน หากสามารถท าได้ 

 
 
 

https://bit.ly/2UwQOFt


 
 
 

 
 

 
 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 
 โครงการปรับถนนสายการเกษตรสายทางบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ ๔ ต าบลศรีดอนไชย เชื่อมบ้านปล้องส้าน 
ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชยขอขอบคุณมายังท่าน ณ ที่นี้ด้วย   

   
 

   

วันที่ ๔ มีนาคม 2563 
 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ ๕ ต าบลศรีดอน
ไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

     
ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างให้บริการซ่อมแซมประปาหมู่ ๕ 

ภาพกิจกรรมประจ าเดือน  



 
    
 
 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย น าพนักงานส่วนต าบลช่วยกันท าความสะอาด
พระธาตุปูหลง ร่วมกับชาวบ้าน และกิจกรรมรณรงค์การท าแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจ าปี ๒๕๖๓       
ณ พระธาตุปูหลง หมู่ที่ ๒ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 

    
 
วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ าพระธาตุปูหลง ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ พระธาตุปูหลง หมู่ที่ ๒ 
ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

   
 

 
วันที่ ๘- ๙  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ (บุญเผวด) ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ วัดอรุณรังสี หมู่ที่ ๖ 
ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

   
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2728600513905073&set=pcb.2728602620571529&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDNPCqJfYgLwTrlfGhMcUMJrYUbrRBon4Ky145dRphTBey0ntEShgAdaD-8mBL-zg3Hc0b9Lsg6-Vb7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2728600513905073&set=pcb.2728602620571529&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDNPCqJfYgLwTrlfGhMcUMJrYUbrRBon4Ky145dRphTBey0ntEShgAdaD-8mBL-zg3Hc0b9Lsg6-Vb7


 
 

วันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ 2564 ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

  
 

วันอังคารที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีดอนไชย ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต.ศรีดอนไชย ประชาชน จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

   

วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลศรีดอนไชยสัญจร เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกันการระบาดของเชื้อ
โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมบ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ ๘ ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   

       
 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคคลกร พัฒนาการ
อ าเภอเทิง เกษตรอ าเภอเทิง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมท าธนาคาร
น้ าใต้ดิน ณ วัดบ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ ๕ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

   
 

   
 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการซ่อมแซม และล้างท าความสะอาดระบบ
ประปาหมู่ที่ ๑ บ้านป่ารวก ต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้น าท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ณ พื้นท่ีบ้านป่ารวก หมู่ที่ ๑ 
ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 

    
 
 
 
 
 



 
 
 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรี
ดอนไชย บุคลากรอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบลศรีดอนไชย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพ่ีน้องประชาชน ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณา
ราม หมู่ที่ ๗ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 

  
 

  
 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ น ารถน้ าดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฯ ได้รับมอบหมายให้เข้า
ระงับเหตุไฟไหม้ป่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ น าคณะผู้ช่วยฯ ส.อบต. จิตอาสาฯ ร่วมกันระงับเหตุไฟไหม้
ป่าบริเวณพระธาตุจอมพ้น ต าบลศรีดอนไชย และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันด าเนินการให้เหตุการณ์ดังกล่าวสงบ
เรียบร้อย 

  
 
 
 

  “ศรีดอนไชยชุมชนน่าอยู่  เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ  สวัสดิการสังคม 
                     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล” 


