
ปะจ ำเดือน  กันยำยน  2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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Facebook : อบต.ควร 

       
        -เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน            
ต ำบลควร ได้เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทั้งประกำศเจตนำรมณ์ 
เพื่อให้ค ำมั่นสัญญำว่ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจิต โปร่งใส 
ยึดหลักธรรมมำภิบำล ส่งเสรมิสนับสนุน และสร้ำงวัฒนธรรม ตลอดจนสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร โดยนำยสุจินต์  ค ำหล้ำ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรและนำยสน่ัน  คนดี  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน                
ต ำบลควร  เป็นผู้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ “เจตจ ำนงสุจรติในกำรปฏิบัติงำน”  
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       -เมื่อวันเสำร์ที่ 7 กันยำยน 2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลควร ได้จัดโครงกำรฝึกอบรม
และสัมมนำส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วน                         
ต ำบลควร เพื่อให้เพื่อให้พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร มีหลักกำร
และแนวทำงปฏิบัติงำนเสริมสร้ำงให้บุคลำกรดังกล่ำวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตสังคม                   
ให้เป็นสังคมคุณภำพน ำไปสู่กำรพัฒนำ กำรท ำงำนที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ผ่ำนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้สำมำรถเป็นผู้พัฒนำตนเอง พัฒนำทีมงำน และน ำไปสู่             
กำรพัฒนำองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทำงพระพุทธศำสนำเป็นเข็มทิศน ำชีวิตได้อย่ำง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนได้อย่ำงเกิด
ผลสัมฤทธิ์    โดยนำยสุจินต์   ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  มอบหมำย ให้                         
นำงสำวณัชรัตน์ ขยัก  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำร และขอบขอบคุณ 
นำงนิภำวรรณ์ หำยทุกข์ ปลัดเทศบำลต ำบลงมิ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในครั้งน้ี 
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       -เมื่อวันอำทิตย์ที่  8 กันยำยน 2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลควร                            
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน ให้มีทักษะ ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนในหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ
มำกยิ่งขึ้น โดยนำยสุจินต์  ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  มอบหมำยให้
นำยสนั่น  คนดี ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เป็นประธำนกล่ำวเปิด
โครงกำร และขอบขอบคุณ นำงนิภำวรรณ์  หำยทุกข์  ปลัดเทศบำลต ำบลงิม                        
เป็นวทิยำกรให้ควำมรู้ในครั้งนี้  
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   -เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยำยน 2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลควร ร่วมกับ บริษัทสินธำนี จ ำกัด                
ได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562  เพื่อช่วยให้ผู้สูงอำยุ 
มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง และเพื่อให้ผู้สูงอำยุมำได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน โดยนำงสำวณัชรัตน์  ขยัก           
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เป็นผู้กล่ำวรำยงำน นำยส ำรอง  ศรีพรม  ก ำนันต ำบลควร             
เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรในครั้งน้ี โครงกำรดังกล่ำวมีกิจกรรมมำกมำย อำทิ เช่น กำรแข่งขันกีฬำ  
เปตองผู้สูงอำยุ   กำรแข่งขันร้องเพลง เต้นประกอบจังหวะของผู้สูงอำยุร่วมกับกลุ่มสตร ีบรกิำรเปลี่ยนถ่ำย
น้ ำมันรถจักรยำนยนต์ บริกำรตัดผมฟรี กำรออกบู๊ทร้ำนค้ำต่ำงๆ  ณ บริเวณสนำมหน้ำวัดสีพรม หมู่ที่ 4 
ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ  
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     -เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2562  สภำเด็กและเยำวชนต ำบลควร ร่วมกับ บ้ำนพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดพะเยำ จัดอบรมโครงกำร “ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562” เพื่อเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้เด็กและเยำวชน ได้รับรู้รับทรำบถึง
ปัญหำและพิษภัยของยำเสพติด สร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชน ในกำรป้องกันและแก้ไขต่อต้ำน             
ยำเสพติด และเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน ให้สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
โดยนำงสำวณัชรัต น์ ขยัก ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เป็นประธำนกล่ำวเปิด                            
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก 
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