
ปะจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

       

   - เมื่อวันที่  3 มิถุนำยน  2562  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน  ต ำบลควร 
พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลควร ประชำชนในพื้นที่ต ำบลควร เข้ำร่วมพิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล พิธีถวำยเครื่อง
สักกำระ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล  เน่ืองในโอกำสวันเฉลิม                  
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  ณ ศำลำประชำคมที่ว่ำกำรอ ำเภอปง    
จังหวัดพะเยำ 
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   -เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2562 นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  
เป็นประธำนกล่ำวเปิดประชุม ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564  ทั้งนี้ยังมี
คณะกรรมกำรพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น  , ประชำคมท้องถิ่น ระดับต ำบล  เข้ำร่วมประชุม
ดังกล่ำว รวมท้ังประชำชนท่ัวไปเข้ำรับฟัง กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนว
ทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่  ณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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   -เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2562  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน              
ต ำบลควร เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก              
ด้วยสมุนไพรตะไคร้หอมชุมชน  เพื่อใช้ในครัวเรือนนอกจำกนี้ กำรท ำตะไคร้หอมกันยุง
เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรป้องกันกำรเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และเป็นโครงกำรนตกรรมป้องกันโรคไข้เลอืดออกในชุมชน 
 ณ  ศำลำวัดบ้ำนห้วยขุ่น หมู่ท่ี 5 ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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   -เมื่อวันท่ี 20 มิถุนำยน 2562  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน              
ต ำบลควร พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ประชำชนและเหล่ำจิตอำสำบ้ำนสีพรม ได้ร่วมเข้ำกิจกรรม
โครงกำรจัดท ำฝำยชะลอน้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  เพื่อกำรเก็บกักน้ ำ เป็นกำร
เติมน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดินตำมธรรมชำติ  และเป็นกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำ  เป็นกำรฟื้นฟู
ระบบนิเวศเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เป็นแหล่งน้ ำเสริมกำรเกษตรกรรม และ
บรรเทำปัญหำภัยแล้ง  ณ  บริเวณห้วยหมุ้น  หมู่ท่ี 4 ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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    -เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2562  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน              
ต ำบลควร พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำท่ี
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ประชำชนในพื้นที่ต ำบลควร ได้ร่วมเข้ำกิจกรรมเดินขบวน
ในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก  โดยขบวนเริ่มต้ังแต่สี่แยกประตูขำว เดินจนถึง ที่ว่ำกำร
อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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    -เมื่อวันที่  28  มิถุนำยน 2562  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลควร เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรอบรมจัดท ำธนำคำรน้ ำใต้ดิน  โดยมี
นำยรัฐวุฒิชัย  ใจกล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตุ่น เป็นวิทยำกร               
ให้ควำมรู้เกี่ยวกำรจัดท ำธนำคำรน้ ำใต้ดิน เพื่อป้องกันน้ ำท่วมในช่วงฤดูฝน สำมำรถ
กักเก็บน้ ำไวใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูแล้งได้ จุดสำธิตกำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดิน                
ณ บริเวณข้ำงหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ 
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   -เมื่อวันศุกร์ที่ 28  มิถุนำยน 2562  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร                
พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลควร  ประชำชนและเหล่ำจติอำสำในพื้นที่ต ำบลควร ร่วมกันพัฒนำ
ท ำควำมสะอำดและออกพื้นที่ตรวจลูกน้ ำยุงลำยและใส่ทรำยอะเบท ในภำชนะที่มี
น้ ำขัง ภำยใต้โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในพื้นที่หมู่บ้ำนควรดง                
หมู่ที่ 1  ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทัน
เหตุกำรณ์ ท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์และ ภำชนะเสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน และวัด                
ทีเ่ป็นแหล่งโรค 


