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

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 

   -เมื่ อวันที่  3  มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่ วนต าบลควร                      

ได้จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันBig Cleaning Day พัฒนาท าความสะอาด 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564  ณ  บริเวณถนนสายหลัก และ 
ในพื้นที่ส านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลควร   อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



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

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 

   -เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2564  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควร ได้จัดกิจกรรมร่วมด้วย
ช่วยกัน Big Cleaning Day พัฒนาท าความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564   
ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



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

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 
   -เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยรวบรวมสิ่งของอุปโภค-บริโภค และ

มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลควรที่ ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564   ณ พื้นที่ต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



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

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 
    -เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2564  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร                
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ การออกพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทัน
เหตุการณ์ ท าลายแหล่งเพาะพันธ์และ ภาชนะเสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน                  
ที่เป็นแหล่งโรค ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันยุงลาย ณ บริเวณ
สถานศกึษาในพื้นที่ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
 
 



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

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 
     -เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควร 

ได้จัดกิจกรรมมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กเล็กปฐมวัย ท่ีจบหลักสูตรอนุบาล 3  
โดย นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานในพิธี 
เพื่อเป็นฐานระดับการศึกษาเรียนรู้ในระดับต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 

    -เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควร ได้จัดประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลควร  เพื่อชี้แจงการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควร พร้อมทั้งชี้แจงงบประมาณค่าใช้จ่ายการศึกษา
ในระดับก่อนปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยนายสุจินต์  ค าหล้า                        
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม  ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



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

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 

    -เมื่อวันท่ี  17  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้ด าเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดท าอ่างล้างมือหน้าบ้าน และให้ความรู้การจัดการขยะติดเชือ้เพื่อการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา(COVID-19)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับการป้องกันโรคตดิต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา อีกทัง้กระตุ้น
ใหป้ระชาชน ทกุครัวเรือนมีจุดล้างมือและมีอ่างล้างมือตามสถานทีส่าธารณะทีใ่ช้ร่วมกัน ณ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 
  -เมื่อวันที 22 มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 
ลดปัจจัยเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่เสี่ยงทางสุขภาพอันส่งผลต่อความรุนแรงของโรคติดต่อ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการดูแลรักษาสุขภาพของตน              
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ  โดยนายสุจินต์  ค าหล้า  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  อีกทั้งขอขอบคุณ นายส ารอง  ศรีพรม             
อดีตก านันต าบลควร  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร   และ นางสาวสาวิตรี  ใจซื่อ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้               
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 

  -เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลควร  โดยนายนิกร  ยะกะจาย  นายอ าเภอปง  เป็นประธานในพิธี  
และท่านปลัดอาวุโส ท่านสาธารณสุขอ าเภอปง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
ร่วมวางแผนการด าเนินงานรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19 ของต าบลควร                  
อีกทั้งเพื่อทบทวน ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ                  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
 



อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ ำเดือน  มถุินำยน  2564 

-เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร  ร่วมกับ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควร ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ชมรมอสม.ต าบล
ควร ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโครติดต่อโควิด-19 ตลอดจนแนะน าการ
ปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคโคโรนา 2019 (COVI-19)  ณ  บริเวณบ้านแสะ                
บ้านป่าคา บ้านหัวฝาย และบ้านสีพรม ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 


