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กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 

 

จดหมายข่าว  
 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562  



   

งานวันทหารผ่านศึก 

   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ณ ค่ายเม็งรายมหาราช 

(มทบ.ที่ 37 ) ซึ่งน าโดย นายบรรเจิด ภูสมศรี       

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

 วันที่ 4 กุมภาพนัธ ์2562 กองส่งเสรมิคณุภาพชีวติ องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชียงราย จัดด าเนินโครงการ

เชียงรายเมืองแหง่นวัตกรรมสรา้งสรรคส์งัคมสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั (Smart City) ระหวา่งวนัที ่4-5 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ โรงแรมวังค า อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

 - เพื่ออบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน สามารถเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดการใช้เป็น แก้ไขปัญหาได้  

 - เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู ้ความสามารถในการวเิคราะหข์้อมูลต่างๆ และการตัดสินใจใช้ประโยชน์จากข้อมูล

อย่างเหมาะสม 

 - เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนจัดการทรัพยากรหรือทุนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ในยุคไทย

แลนด์ 4.0 

โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย 



       โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัด         

จัดด าเนินโครงการเสวียนอัจฉริยะ (รุ่นที่ 1)    

เพื่อพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการขยะ         

ในเสวยีนและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ณ ศูนย์การ เรียนรู้ ปรั ชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      

 โ ด ย มี น า ย เ ท อ ด เ กี ย ร ติ  สุ ก ใ ส            

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

โครงการเสวียนอจัฉริยะ 



       โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่ง เสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดด าเนิน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ประจ าปี 2562 ณ หอประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบลสันมะค่า อ า เภอป่าแดด        

จังหวัดเชียงราย  

 โดยมนีางนภาภณัฑ ์ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่ง เสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดด าเนิน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

  โ ด ย มี น า ง น ภ า ภั ณ ฑ์  ต่ ว น ช ะ เ อ ม 

ผู้อ านวยการกองสง่เสรมิคณุภาพชวีิต องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

อ.แม่สรวย 

อ.ป่าแดด 



       โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดด าเนิน

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปี 2562 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความ

รุนแรงของการระบาดของโรค ตลอดจนให้ความรู ้      

ในการป้องกันตนเอง ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีต่อไป 

ณ อาคารส่งเสริมสุขภาวะ องค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จังหวดัเชยีงราย โดยมีนาย

บรรเจดิ ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่ง เสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดด าเนิน

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ป ร ะ จ า ปี  2 5 62  ณ  อ าคา รส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า ว ะ            

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอ      

แม่ลาว จังหวัด เชียงราย โดยมีนางนภาภัณฑ์         

ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการ 

อ.แม่ลาว 

อ.เวียงเชียงรุ้ง 



       โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดด าเนิน

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปี 2562 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความ

รุนแรงของการระบาดของโรค ตลอดจนให้ความรู้      

ในการป้องกันตนเอง ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีต่อไป 

ณ เทศบาลต าบลแมจ่นั อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 โดยมีนางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์  รองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการ 

   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดด าเนิน

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปี 2562 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความ

รุนแรงของการระบาดของโรค ตลอดจนให้ความรู ้      

ในการป้องกันตนเอง ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีต่อไป 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอ         

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเทอดเกียรติ 

สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย       

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

อ.แม่ฟ้าหลวง 

อ.แม่จัน 



  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง 

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดด าเนิน

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการดแูลสขุภาพของตนเอง เพื่อลดอตัราการเกดิโรคมะเร็ง ณ ที่ว่าการอ าเภอ

ป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอเชยีงของ 

 

อ าเภอเวยีงแกน่ 

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดด าเนิน

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการดแูลสขุภาพของตนเอง เพื่อลดอตัราการเกดิโรคมะเร็ง ณ ที่ว่าการอ าเภอ

แม่จัน จังหวัดเชียงราย 



          โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย เพื่อท าหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา 

  
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     

ร่วมมอบเกยีรตบิตัรผูผ้า่นการอบรมตามโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อท าหน้าที่

มัคคุ เทศก์อ าสา  ณ ห้องประชุมดอยหลวง         

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 โดยมีนางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัด

องค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน      

ในพิธีมอบ 



               โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพกลุม่พฒันาสตรจีงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

องค์การบริหารส่วนส่วนต าบลพรุดนินา  
อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี  

ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก และองค์การบริหารส่วนส่วนต าบลห้วยไคร้  

จังหวัดเชียงราย 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 


