
ประจ ำเดือน   กนัยำยน  2563 

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 2 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ร่วมกับ กองทุน
สิ่งแวดล้อม และชุมชนบ้านควรดง ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบ้านควรดง ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัด
พะเยา รุ่นที่ 2  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น ในเขตพื้นที่บ้านควรดง หรือเพื่อรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชน/
เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการ
ประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่
เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบ
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
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   - เมื่อวันที่ 3  กันยายน  2563 องค์การบรหิารส่วนต าบลควร ร่วมกับ กองทุน
สิ่งแวดล้อม และชุมชนบ้านควรดง ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบ้านควรดง ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัด
พะเยา รุ่นที่ 3  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น ในเขตพื้นที่บ้านควรดง หรือเพื่อรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชน/
เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการ
ประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่
เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบ
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
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  -เมื่อวันศุกรท์ี่ 4 กันยายน 2563  องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร ได้จัด
กิจกรรมอบรมโครงการปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด สร้างจิตอาสาพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบลควร พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น ณ ศูนยพ์ัฒนา
เดก็เล็กต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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   - เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและจิตใจในวัยผู้สูงอายุต าบลควร  เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และสร้างเสียงหัวเราะ และผู้เข้าร่วมมีทักษะและ
ความรู้การใช้ชีวิตในวัยชรา อย่างมีความสุข   โดยนายสุจินต์  ค าหล้า นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว  ณ                  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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   - เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2563 องค์การบรหิารส่วนต าบลควร อบรมคุณธรรม
และจริยธรรม องค์กร เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร  มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากร
ดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ
น าไปสู่การพัฒนา การท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ.ปง 
จ.พะเยา 
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   - เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ร่วมกับ 
กองทุนสิ่งแวดล้อม และชุมชนบ้านควรดง ได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษา (ภายใต้
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบ้านควร
ดง ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา )  เพื่อให้น าชุมชนได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้การคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อน ามาปรับใช้หรือแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะ มูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ   (ขยะอินทรีย์ ขยะรี
ไซเคิล  ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดภายในชุมชนของ
ตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่ ณ ชุมชน
บ้านทุ่งวัวแดง ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 


