
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  ตุลาคม  2564 

     -วันท่ี 5 ตุลาคม 2564  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ลงพื้นที่ส ารวจ 
และซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่ดอนมูล 
หมู่ที่  2, บ้านหัวฝาย หมู่ที่  10 และบ้านดงเจริญ หมู่ที่  11 ต าบลควร อ าเภอปง  
จังหวัดพะเยา เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้เป็นปกติ  



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  ตุลาคม  2564 

     -วันที่  4  ตุลาคม 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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Facebook : อบต.ควร 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

     -เมื่ อ วั นที่   8   ตุ ลาคม   2564   องค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลควร                           
ได้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และ เบี้ยยังชีพ ผู้                    
ป่วยเอดส์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ประจ างวดเดือน  ตุลาคม 2565                
ในพื้นที่ต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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Facebook : อบต.ควร 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

     -เมื่อระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ศูนย์อ านวยการการเลือกต้ังประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร                     
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

     -เมื่อวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2564  ศูนย์อ านวยการการเลือกต้ังประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการเปิดรับ
สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควร  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

     -เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และวันที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วน
ต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ต าบลควร ร่วมปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวก             
ด้านการจราจรบนท้องถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ  บริเวณ
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต าบลควร อ าเภอปง   จังหวัดพะเยา  
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ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

   -เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วน                  
ต าบลควร ได้มอบหมายให้ น.ส.วรรณี ธะนะ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ลงพื้นท่ี                       
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเตรียม
ฐานข้อมูลรับเงินเบี้ยปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จ านวน 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ต าบลควร 
อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

    - เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  2564  เวลา 06.00 น.-08.00 น. นางสาวณัชรัตน์  ขยัก                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านสีพรม  หมู่ที่ 4  โดยร่วมกับผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นต าบลควร           
ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านสีพรม หมู่ที่  4 ต าบลควร อ าเภอปง               
จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

   -เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร พร้อมคณะกรรมการ
ประกวดบ้านต้นแบบคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน      
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางบ้านควรดง ได้ด าเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือน           
ที่มีการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์  ขยะรี ไซเคิล                    
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) เพื่อน าผลการตรวจสอบ น าไปพิจารณาตามหลักเกณฑ์                      

โครงการประกวดบ้านต้นแบบคัดแยกขยะ  ณ บ้านควรดง หมู่ที่  1 ต าบลควร               
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  ตุลาคม  2564 

   -เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ ด าเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

ที่เป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก  ณ  บริเวณโรงเรียนในพื้นที่ต าบลควร  อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
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สาระน่ารู้ 

ข้อมูลอ้างอิงจาก กรมอานมัย กรุงเทพมหานคร 


