
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  กรกฎำคม  2564 

  -เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม  2564  นายสุจินต ์ ค าหล้า นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร เข้าร่วมจุด
บริการประชาชน   โดยบูรณการร่วมกับผู้น าชุมชน   ผู้ใหญ่บ้านใหม่ดอนมูล  และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพืน้ที่ต าบลควร  ณ บริเวณ
ถนนสายหลักหน้าส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต 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  กรกฎำคม  2564 

 -เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร เข้าร่วมจุด
บริการประชาชน   โดยบูรณการร่วมกับผู้น าชุมชน   ผู้ใหญ่บ้านแสะ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ต าบลควร  ณ บริเวณ
ถนนสาย บ้านแสะ หมู่ที่ 6 ต 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  กรกฎำคม  2564 

     -เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร   ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชรัตน์ ขยัก ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร และเจ้าหน้าที่  อบต.ควร เป็นตัวแทนมอบถังขยะรีไซเคิล        
จ านวน 9 ถัง  ณ บรเิวณบ้านควรดง  หมู่ที่ 1 ต 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  กรกฎำคม  2564 

  -เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  นายสุจินต์  ค าหล้า  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลควร  เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี               
ชีวมีีสุข บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ต 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  กรกฎำคม  2564 

   -เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2564   เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนต าบลควร                
ได้จัดกิจกรรม  ถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2564   ณ วัดบ้านใหม่ดอนมูล  หมู่ที่ 2  ต 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  กรกฎำคม  2564 
 

-เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2564   เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้จัดกิจกรรม  ถวายเทียน
พรรษา เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ส่ ง เสริมประเพณีแห่ เทียนพรรษา ประจ าปี  พ .ศ.  2564                       
ณ  วัดบ้านใหม่ดอนมูล  หมู่ที่  2   ต 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  กรกฎำคม  2564 

   -เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ด าเนิน
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                  
ต าบลควร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบการประชุมสภาท้องถิ่น                    
เพิ่มทักษะการเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ แนวทางการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ า  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีนายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร          
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



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

ขอ้มลูอา้งอิงจาก  กรมควบคมุโรค 

สาระน่ารู้ 
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