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ประจ าเดือน  กันยายน  2564 

   -เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม 30 แต้ม แลกถุง  ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในชุมชนบ้านควรดงหมู่ที่ 1 (ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ ต้นทาง ชุดที่  3) โดย                   
นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้มอบถุงผ้าแก่ผู้ได้รับ
สิทธิ์ดังกล่าว ณ ร้านค้าของนางค า เวียงลอ  บ้านควรดง  หมู่ที่ 1 ต าบลควร  อ าเภอ
ปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นต้นแบบร้านค้าปลอดถุงพลาสติก 



ประจ าเดือน  กันยายน  2564 

 -เมื่อวันที่  1 กันยายน 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ร่วมกับ ผู้น าชุมชน
หมู่บ้านควรดง  ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                   
เพื่อแบ่งปันให้ผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) จ านวน 5 หลังคาเรือน  ณ  ชุมชนบ้านควรดง หมู่ที่  1 ต าบลควร                  
อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  กันยายน  2564 

  -เมื่อระหว่างวันที่  4-5  กันยายน  2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร                            
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ควร แบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้
วชิาชีพ  เพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถจัดกิจกรรมชั่วโมงการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) และ
สามารถน าผลการพัฒนาตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมฯน าต่อยอดไปสู่การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน และการให้ได้รับหรือเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น โดยมี นายจารุวัตร กลิ่นอยู่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาล
ต าบลหงาว อ.เทิง  จ.เชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  กันยายน  2564 

  - เมื่อวันที่  6  กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ร่วมกับ         
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T น าเสนอข้อมูลการด าเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล            
1 มหาวิทยาลัย) เพื่อเป็นประโยชน์แก่พื้นที่ต าบลควรต่อไป ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต 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  กันยายน   2564 

    - เมื่อวันที่  6  กันยายน  เวลา 06.00 น.-08.00 น. นายสุจินต์  ค าหล้า                       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านวังบง ,บ้านป่าคาใหม่ และบ้านเหล่า               
โดยร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)                   
ในเขตพื้นต าบลควร ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านวังบง ,บ้านป่าคาใหม่
และบ้านเหล่า ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน   กันยายน   2564 

    - เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลควร                     
เพื่อพิจารณาการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และ                    
การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลควร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายสุจินต์  ค าหล้า 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  กันยายน   2564 

    -เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ร่วมกับคณะกรรมการ

ธนาคารขยะบ้านควรดง  ได้เปิดรับซื้อขยะเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิล น าไปจ าหน่าย                                
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทางบ้านควรดง   
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้น โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ณ บ้านควรดง หมู่ท่ี 1 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  กันยายน  2564 
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   -เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลควร  พนักงานส่วนต าบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                 
ต าบลควร ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นที่ต าบลควร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 
และเหล่าจิตอาสาฯ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ  ณ  บริเวณพื้นที่สาธารณะ 
บ้านใหม่ดอนมูล(บริเวณวัดบ้านใหม่ดอนมูล) หมู่ที่ 2 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  
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-เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควร ได้จัดโครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลควร เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดี          
มคีุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพน าไปสู่การพัฒนา การท างานที่ซื่อสัตย์
สุจรติ มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเข็มทิศน าชีวติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนายสุจินต์ ค าหล้า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และขอขอบคุณ ส.ต.อ.เกษม กลิ่นชิด                  
ท้องถิ่นอ าเภอปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งน้ี   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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   -เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  น าโดยนายสุจินต์ ค าหล้า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร,นายสนั่น คนดี ประธานสภา อบต.ควร,นายสนั่น ค าวงค์                   
รองประธานสภา อบต.ควร และนายวิวัฒน์ อิ่นต๊ิบ เลขานุการนายก อบต.ควร                         
เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดรายละ 500 บาท ในโครงการการช่วยเหลือ
เยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จ านวน 2 ราย  ณ บ้านวังบง และบ้านป่าคาใหม่ ต าบลควร อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดย สมาคมคนตาบอดไทย 
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       -เมื่อวันท่ี 15 กันยาน 2564  ศูนย์บริหารปฏิบัติการควบคุมโรคต าบลควร 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบลควร  เพื่อ
ปรึกษาหารือ ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อให้การก ากับ ดูแล ตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ต าบลควร ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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       -เมื่ อวันที่  1 6  กันยาน  2564    องค์การบริหารส่ วนต าบลควร                          
ร่วมกับ สถานีต ารวจภูธร ได้ด าเนินการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ส านักงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ควร  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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  -เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการเด็กและเยาวชนต าบลควร รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  เพื่อให้เด็กและเยาวชนต าบลควร ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยมีนายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าว
โครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร  พร้อมทั้งให้               
เด็กและเยาวชนต าบลควร ร่วมกิจกรรม บวชต้นไม้ และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่าง
เก็บน้ าบ้านป่าคาใหม่ หมู่ท่ี 8 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



ประจ าเดือน  กันยายน   2564 

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

Facebook : อบต.ควร 

 - เมื่อ วันท่ี 20  กันยายน  เวลา 06.00 น.- 08.00 น. นายสุจินต์  ค าหล้า                       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านควรดง ,บ้านใหม่ดอนมูล, บ้านป่าคา,  
บ้านสีพรม และบ้านห้วยขุ่น  โดยร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นต าบลควร  ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนน
สายหลักบ้านควรดง ,บ้านใหม่ดอนมูล, บ้านป่าคา, บ้านสีพรม และบ้านห้วยขุ่น  
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



ประจ าเดือน  กันยายน   2564 

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

Facebook : อบต.ควร 

   -เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้นางสาว
วรรณี ธะนะ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ประธาน อสม.ต.ควร และศูนย์คนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดล าปาง ออกพื้นท่ีสอบเคสผู้ยากไร้/คนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ีต าบลควร  จ านวน 5 ราย  
เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์รายละ 2,000.- บาท จากศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ล าปางต่อไป  ณ บ้านควรดง, บ้านป่าคา,บ้านวังบง ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  



ประจ าเดือน  กันยายน   2564 

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

Facebook : อบต.ควร 

   -เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ต าบลควร อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดประชุมสามัญประจ าปีสภาเด็กและเยาวชนต าบลควร 
ประจ าปี พ.ศ.2564  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนควร ได้เข้มแข็ง
ต่อไป พร้อมกับต้อนรับสมาชิกและคณะกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลควร ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ามาใหม่จ านวน 10 ราย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร              
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



ประจ าเดือน  กันยายน   2564 

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

Facebook : อบต.ควร 

 - เมื่อวันที่  27  กันยายน  เวลา 06.00 น.- 08.00 น. นายสุจินต์  ค าหล้า                       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านแสะ ,บ้านวังบง, บ้านป่าคาใหม่,                     
บ้านเหล่า, บ้านหัวฝาย และบ้านดงเจริญ  โดยร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นต าบลควร  ณ  จุดคัดกรอง
บริเวณถนนสายหลักบ้านแสะ ,บ้านวังบง, บ้านป่าคาใหม่, บ้านเหล่า, บ้านหัวฝาย 
และบ้านดงเจริญ ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



ประจ าเดือน  กันยายน   2564 

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

Facebook : อบต.ควร 

    -เมื่อวันที่  27 - 29 กันยายน 2564  นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ได้มอบหมายให้นางสาววรรณี ธะนะ นักพัฒนาชุมชน , นายณัฐนนท์ ตามล 
และนายจรูญ หล้าต๋ัน เจ้าหน้าที่ อบต.ควร  ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ
ยากไร้ ของนายอาทิตย์ หมูก้อน บ้านวังบง หมู่ท่ี 7 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
 


