
อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 544 49088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

  -เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร เข้าร่วมจุด
บริการประชาชน   โดยบูรณการร่วมกับผู้น าชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังบง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ต าบลควร  ณ บริเวณ
ถนนสายหลักบ้านวังบง ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

 -เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้สนับสนุนวัคซีนสุนัข                 
และแมว ให้แก่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลควร เพื่อน าไปฉีดให้สุนัขและแมว 
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ต าบลควร  ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามโครงการสัตว์คนปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาตราจารย ์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 544 49088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

  -เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร เข้าร่วมจุด
บริการประชาชน   โดยบูรณการร่วมกับผู้น าชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าคาใหม่ 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านป่าคาใหม่  ณ บริเวณถนน
สายหลักบ้านป่าคาใหม่ หมู่ท่ี  8  ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 544 49088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

  - เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2564 นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                       
บ้านห้วยขุ่น หมู่ที่ 5 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้งานได้เป็นปกติ  

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 544 49088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

    -เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควร ได้จัดท าโครงการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (โคกหนองนาโมเดล) 
เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านอื่นๆ  
ณ แปลงนา โคกหนองนาโมเดล ของ นายกิ ตินันท์ บรรจง   หมู่ที่  3 ต าบลควร                 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 544 49088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

  -เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการประชาชน                             
โดยบูรณการร่วมกับผู้น าชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่า และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านเหล่า  ณ บริเวณถนนสายหลักบ้านเหล่า ต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 054-449-088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม   2564 

 
  -เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร เข้าร่วมจุด
บริการประชาชน   โดยบูรณการร่วมกับผู้น าชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวฝาย  และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหัวฝาย  ณ บริเวณถนนสาย
หลักบ้านหัวฝาย ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 5444 9088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม   2564 

  -เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร เข้าร่วมจุด
บริการประชาชน   โดยบูรณการร่วมกับผู้น าชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงเจริญ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านดงเจริญ  ณ บริเวณถนนสาย
หลักบ้านดงเจริญ ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 5444 9088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม   2564 

    - เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลควร ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดประชุมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ ด้านงานดูแลสภาพร่างกาย และจิตใจ ณ หอประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 5444 9088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม   2564 

    - เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน                     
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร ด าเนินการส่งมอบทรายอะเบท ให้แก่ 
หมู่บ้าน/ชุมชนต าบลควร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลควร วัด และโรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลควร เพื่อน าไปก าจัดแหล่งเพาะลูกน้ ายุงลาย ที่เป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
ในพื้นที่ต าบลควร อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 5444 9088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม   2564 

   -เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.-08.00 น.  นายสุจินต์  ค าหล้า นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านสีพรม ,บ้านห้วยขุ่น และบ้านแสะ โดยร่วมกับผู้น า
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นต าบลควร 
ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านสีพรม ,บ้านห้วยขุ่นและบ้านแสะ ต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 5444 9088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

ขอ้มลูอา้งอิงจาก  กรมควบคมุโรค 

สาระน่ารู้ 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 5444 9088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 



ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564 

ขอ้มลูอา้งอิงจาก  กรมควบคมุโรค 

สาระน่ารู้ 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 5444 9088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 


