
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  กุมภาพันธ์  2566 

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น าบรรทุกน  าออก
แจกจ่ายน  าอุปโภคให้แก่บ้านป่าคาใหม่หมู่ 8 ต าบลควร อ.ปง จ.พะเยา 
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     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
ร่วมกับ ก านันต าบลควรและผู้ใหญ่บ้านในพื นที่ต าบลควร ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
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ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2566 

     วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์  2566 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร                 
ได้ด าเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร สมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ครั งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
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        วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควร ได้จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาพเบื องต้น และเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลควร โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ              
ต าบลควร เป็นผู้ตรวจสุขภาพเบื องต้นดังกล่าว 
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        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร มอบหมายให้ นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม การบูรณา
การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ร่วมกับพัฒนาชุมชนอ าเภอปง ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
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        วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น ารถบรรทุก
น  าออกแจกจ่ายน  าอุปโภค ให้แก่บ้านศรีพรม หมู่ท่ี 4 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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สาระน่ารู ้

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2566 

การจัดเก็บภาษ ี

                 องค์การบรหิารส่วนต าบล มีหน้าที่ส าคัญตามกฎหมายในการ
จัดท าโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกจิ การให้บรกิารทางสังคม การดูแล
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความ
เจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิและสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในท้องถิ่น การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมีรายได้เพยีงพอต่อการใช้จ่าย ซึ่งเป็นภาระค่อนข้างมาก
ส าหรับ อบต. กฎหมายได้ก าหนดให้ อบต. มีรายได้บางประเภทเป็นของ
ตนเองเพื่อให้สามรถบริหารกิจการภายใต้ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ได้ เช่น รายได้จากภาษีอากร รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้
จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เป็นต้น 
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