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กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 



 (Green Office) 

   

โครงการ 

องคก์รแหง่การ

เรียนรู ้

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

  วันที่ 9 มกราคม 2561 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมจัด

กิจกรรมกับจังหวัดเชียงรายในการด าเนินการ Kick Off  เพื่อเริ่มต้นการด าเนินการตามแผนรณรงค์      

"แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562           

ตามโครงการองคก์รแหง่การเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม (Green Office) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชียงราย 

ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

นายเทอดเกยีรต ิ สกุใส 

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย  

 รกัษาราชการแทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

เปน็ผูก้ลา่วรายงาน 

Green Office 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 14 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชวีติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอเชียงของ      

จังหวัดเชียงราย 

โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจงัหวัดเชียงราย 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 15 มกราคม 2562 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

จัดดา้เนินโครงการตรวจคุณภาพน ้าแม่น ้าสายหลัก

ของจั งหวัด เชียงราย ประจ้ า ปี งบประมาณ         

พ.ศ. 2562 (ล้าน า้กก) ณ หน่วยจัดการต้นน ้าห้วย

ห ม า ก เ ลี่ ย ม  อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ล้ า น ้ า ก ก               

แ ล ะ ส ะ พ า น บ้ า น แ ซ ว  อ้ า เ ภ อ เ ชี ย ง แ ส น            

จังหวัดเชียงราย 

โครงการตรวจคุณภาพน ้าแม่น ้าสายหลักของจังหวัดเชียงราย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 22-23 มกราคม 2562  กองส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนินโครงการ

ป้องกนัโรคตดิตอ่จงัหวดัเชยีงราย ณ ห้องราชาวดี โรงแรม

เชียงรายแกรนด์รูม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

 โดยม ีนายเทอดเกยีรต ิสุกใส ปลัดองคก์ารบรหิารสว่น

จังหวดัปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 

โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 



   โครงการอบรมพฒั นาศกัย ภาพกลุม่พ  ัฒนาสตรจีั งหวดัเชยีงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 24 มกราคม 2562 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดด าเนินเปิด

โครงการ เสริมพลงัคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรคนพิการ ให้มีศักยภาพและความเช้มแข็ง รุ่นที่1 

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โดยมีนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ 

โครงการ เสริมพลังคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และองคก์รคนพิการ 

ให้มีศักยภาพและความเช้มแข็ง รุ่นที่1 



   โครงการอบรมพฒั นาศกัย ภาพกลุม่พ  ัฒนาสตรจีั งหวดัเชยีงราย  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ เสริมพลังคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และองคก์รคนพิการ 

ให้มีศักยภาพและความเช้มแข็ง รุ่นที่1 

 วันที่ 30 มกราคม 2562 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดด าเนินเปิดโครงการ 

เสริมพลังคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรคนพิการ ให้มี

ศักยภาพและความเขม้แขง็ รุ่นที1่ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 

2562 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญนุกูล อ าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัปฏบิตัหินา้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย เป็นประธานเปดิโครงการ ในวนัที่ 30 มกราคม 2562 



   โ   ครงก  ารอบรมพฒั นาศักย  ภาพกลุม่พ  ัฒนาสตรจีั  งหวดัเชี  ยงราย  

 

 

 

 

 

 

 

งานวันคนพิการแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย 

 วันที่ 28 มกราคม 2562 

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชียงราย 

ร่ วมกิ จ กรรมง านวัน คนพิ ก า ร

แห่งชาติ  

 โดยมีนายปจญ ปรัชญ์สกุล         

ผู้ ว่ า ร า ชก า ร จั ง หวั ด เ ชี ย ง ร า ย       

เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคน

พิการแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย       

ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลาง

องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชียงราย           

และมอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการ

ต้นแบบ หน่วยงาน องค์กร ที่ได้

สนับสนนุงานดา้นคนพิการ ประจ าปี 

2561 ในการนี้นายเทอดเกียรติ 

สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวดั ปฏิบัตหินา้ทีอ่งค์การบริหาร

ส่วนจั งหวัด เชียงราย ได้กล่ า ว

ต้อนรับและ รับมอบเกียรติบัตร     

ในนามขององค์กรที่ให้การสนับสนุน

งานด้านคนพิการ ประจ าปี 2561    

ในครั้งนี้ด้วย 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 14 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชวีติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอเชียงของ       

จังหวัดเชียงราย 

โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจงัหวัดเชียงราย 

 

อ าเภอเชยีงของ 

  วันที่ 15 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชวีติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย 

 

อ าเภอเวยีงแกน่ 

  วันที่ 16 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอเทิง            

จังหวัดเชียงราย 

 

อ าเภอเทงิ 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวั   ดเชยีงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 18 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชวีติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอเวียงป่าเป้า  

จังหวัดเชียงราย 

โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจงัหวัดเชียงราย 

  วันที่ 21 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชียงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย 

 

อ าเภอแมส่รวย 

  วันที่ 28 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชวีติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนนิโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย 

 

อ าเภอแมล่าว 

 

อ าเภอเวยีงปา่เปา้ 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวั   ดเชยีงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 29 มกราคม 2562 กองส่งเสรมิคณุภาพชวีิต องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนนิโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอป่าแดด  

จังหวัดเชียงราย 

โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจงัหวัดเชียงราย 

 วันที่ 30 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชวีติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดเชียงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

 

อ าเภอดอยหลวง 

  วันที่ 31 มกราคม 2562 กองสง่เสรมิคณุภาพชวีติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย จัดด าเนินโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 

 

อ าเภอพาน 

 

อ าเภอปา่แดด 


