
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  พฤศจิกายน  2564 

    - เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 06.00 น.-08.00 น. นางสาวณัชรัตน์  ขยัก                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านห้วยขุ่น  หมู่ที่ 5  โดยร่วมกับผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นต าบลควร           
ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านห้วยขุ่น หมู่ที่ 5 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  พฤศจิกายน  2564 

    - เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 06.00 น.-08.00 น. นางสาวณัชรัตน์  ขยัก                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านแสะ  หมู่ที่ 6  โดยร่วมกับผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นต าบลควร           
ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านแสะ หมู่ที่  6 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  พฤศจกิายน  2564 

   -เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร พร้อม
คณะกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ท าจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือขยะรีไซเคิล น ามาให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะท่ีต้นทางบ้านควรดง) ได้ด าเนินการตรวจประเมินคัดเลือก การจัดท า
ผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือขยะรีไซเคิล เพื่อน าผลการประเมิน น าไป

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประกวดการจัดท าผลิตภัณฑ์ท าจากเศษวัสดุเหลือใช้
หรือขยะรีไซเคิล น ามาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ณ บ้านควรดง หมู่ที่ 1    
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  พฤศจกิายน  2564 

     -เมื่อระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ผู้อ านวยการ
การเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่          
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ด าเนินการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อกระจายเสียง 
รณรงค์เชิญชวนให้ ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร ไปใช้
สิทธิ์เลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร  โดยพร้อมเพียงกัน  ในวันอาทิตย์ ที่  28 พฤศจิกายน 2564                          
ณ บริเวณพื้นที่บ้านป่าคา ม.3, บ้านห้วยขุ่น ม.5, บ้านวังบง ม.7 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  พฤศจกิายน  2564 

     -เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ร.ท.สุเมธ สิทธิวงค์ ประธานศูนย์อ านวยการการ
เลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควร พร้อมคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ
เลือกต้ัง ประกอบด้วย ร.ต.อ.ประยูร  คนดี,นายสุรชัย วรภูรีกุล, นางสาวณัชรัตน์ ขยัก 
ผู้อ านวยการเลือกต้ังฯ  ด าเนินการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกต้ัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลควร และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร โดยพร้อมเพียง
กัน  ในวันอาทิตย์ ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หมู่ ท่ี 2                  
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  พฤศจกิายน  2564 

     -เมื่อระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ผู้อ านวยการการ
เลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้า ท่ี                          
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ด าเนินการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อกระจายเสียง 
รณรงค์เชิญชวนให้ ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร ไปใช้
สิทธิ์เลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร  โดยพร้อมเพียงกัน  ในวันอาทิตย์ ที่  28 พฤศจิกายน 2564                          
ณ บริเวณพื้นที่บ้านควรดง ม.1, บ้านเหล่า ม.9 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  พฤศจกิายน  2564 

     -เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ร.ท.สุเมธ สิทธิวงค์ ประธานศูนย์อ านวยการ                
การเลอืกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควร พร้อมคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ
เลือกต้ัง ประกอบด้วย ร.ต.อ.ประยูร  คนดี,นายสุรชัย วรภูรีกุล, นางสาวณัชรัตน์ ขยัก 
ผู้อ านวยการเลือกต้ังฯ  ด าเนินการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกต้ัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลควร และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร โดยพร้อม  
เพียงกัน  ในวันอาทิตย์ ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงเรียนบ้านควรดง หมู่ท่ี 1               
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  พฤศจกิายน  2564 

     -เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2564  น าโดยนายเมธาสิทธิ์  ชินายศ หัวหน้า
คณะท างานฝ่ายรับบัตรเลือกต้ัง พร้อมคณะท างาน ได้ด าเนินการรับบัตรเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร  
จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้อง ณ องค์การบริหาร
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  พฤศจกิายน  2564 

  -เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้มอบหมายให้ นางสาวสุธิตา อานัน นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ และนายบัญญัติ ธะนะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยปฏิบัติงาน ด าเนินการมอบป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ส าหรับร้านค้าที่ได้รับวัคซีนครบทุกคนในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้มีการรณรงค์

ฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย 70% ณ พื้นที่ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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Facebook : อบต.ควร 

ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2564 

     -เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. อบต.ควร รับมอบถุงยังชีพ
ส าหรับผู้พิการทางการเห็น จากสมาคมคนพิการตาบอดไทย เพื่อส่งต่อให้คนพิการ
ทางการเห็นในพื้นที่ต าบลควร ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา และ
ในช่วงเวลา 16.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 น าโดย ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ
ทั้ง 5 ราย ขอขอบคุณท่านก านัน ม.3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1,7 และ 8 ในการ
ประสานงานให้การช่วยเหลือ 



อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2564 

     -เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์อ านวยการการเลือกต้ังต าบลควร             
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง (ภายใต้โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร ) โดย                   
ร.ท.สุเมธ สทิธิวงค ์ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และขอขอบคุณนางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาล
ต าบลงิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 



อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2564 

  - เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์อ านวยการการเลือกต้ังต าบลควร             

ได้ด าเนินการ ส่งมอบบัตรเลือกต้ังและอุปกรณ์การเลือกต้ังประจ าหน่วยเลือกต้ัง 
ให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง  จ านวน 11 เขตเลือกต้ังในพื้นที่ต าบลควร  
เพื่อให้การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง                      
จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2564 

สาระน่ารู ้

“โอไมครอน" กับ 3 ค าถาม-ค าตอบน่ารู้ ตดิง่ายจริงไหม รุนแรงแค่ไหน เช็กเลย” 

    รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านไวรัสวทิยาคลนิิก ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า  
โควดิ-19 “โอไมครอน” ค าถามที่ต้องการค าตอบ   
     ทั่วโลกให้ความสนใจกับ covid-19 สายพันธุ์ Omicron เป็นสายพันธุ์ที่พบใหม่ มีการ
กลายพันธุ์เป็นจ านวนมาก สิ่งท่ีต้องการค าตอบ เร่งด่วนคือ 
      1.โอไมครอน ติดต่อง่ายจริงหรือไม่ 
ขณะนี้ หลังจากพบสายพันธุ์โอไมครอน ที่แอฟริกาตอนใต้ ไวรัสนี้ ได้แพร่กระจาย พบใน
ประเทศต่างๆนอกทวีปแอฟริการวมแล้วเกือบ 50 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย แสดงให้
เห็นว่าสายพันธุ์นี้แพร่กระจายได้ง่าย กว่าสายพันธุ์เดลตา (Delta) อย่างแน่นอน โดยมี
อ านาจการแพร่กระจายโรคมากกว่าสายพันธุ์เดลตาอย่างน้อย 2 เท่าขึ้นไป และในอนาคต
สายพันธุ์นี้จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลตา 
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    2.โอไมครอน หลบหลกีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อเดิม หรือวัคซีนได้หรือไม่ 
ผู้ป่วยติดเชื้อที่พบขณะนี้ มีจ านวนหนึ่งฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม และอกีจ านวน
หนึ่งถึงแม้ว่าจะเคยเป็นโรค covid-19 มาก่อน ก็สามารถติดเชื้อได้ แสดงว่าภูมิ
ต้านทานท่ีเกิดขึ้นป้องกันได้แบบไม่สมบูรณ์ จึงเกิดการติดเชื้อได้ แต่เกือบ
ทั้งหมดมีอาการลดลงหรือ ไม่มีอาการเลย วัคซีนยังสามารถป้องกันความ
รุนแรงของโรคได้  
    3.โอไมครอน ความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไร 
ในผู้ป่วยท่ีพบ นอกทวีปแอฟริกา จ านวนมากกว่าพันราย ส่วนใหญ่มีอาการ
น้อยหรือไม่มีอาการ ในทวีปแอฟริกาเอง มีการรายงานเบื้องต้น ในถิ่นระบาด
ของโรค พบว่าส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งไม่มีอาการ และท่ีเหลอืส่วนใหญ่มีอาการ
น้อย อย่างไรก็ตาม คงต้องรอ เพราะในระยะเริ่มต้นการติดเชื้อ อาจจะยังมี
อาการน้อย การเกิดปอดบวม หรือต้องเข้าโรงพยาบาล จะต้องใช้เวลาอกีระยะ
หนึ่ง ค าถามข้อนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้ ว่ามีความรุนแรงอย่างไร คงต้องรอ
ค าตอบอกีประมาณ 2 สัปดาห์ก็น่าจะรู้เรื่อง แต่แนวโน้มความรุนแรงลดลง  
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     ทั้งนี้ ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนแล้ว 1 ราย ซึ่ง "ฐานเศรษฐกิจ" ได้
น าเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้โดยผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นคนไทยสัญชาติอเมริกันอายุ 35 ปี 
อาชีพนักธุรกิจ ไปอยู่ที่สเปนมาเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นผู้ที่แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจ าตัว 
ไม่เคยติดโควิดมาก่อน และได้รับวัคซีน Johnson & Johnson มาแล้วหนึ่งเข็ม ซึ่งมี
ไทม์ไลน์ดังนี้ 28 พฤศจิกายน 2564 ออกเดินทางจากสเปน ผลตรวจต้นทาง(PCR)เป็น
ลบ ไม่มีการติดเชื้อ 29 พฤศจิกายน 2564 พักเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ 9 ชั่วโมง โดยที่สวมหน้ากาก และไม่ได้พูดคุยกับใคร  30 พฤศจิกายน 2564 
มาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วเข้าสู่ระบบ Test&Go โดยการตรวจหา
ด้วยวิธี PCR ที่โรงพยาบาลคู่สัญญา  1 ธันวาคม 2564 ทางโรงพยาบาลแจ้งผลว่า ติด
โควิด แต่ยังไม่ทราบชนิดของสายพันธุ์ โดยพบปริมาณไวรัสค่อนข้างน้อย (Ct = 
33.10)  3 ธันวาคม 2564 ได้ตรวจหารหัสสารพันธุกรรมหรือจีโนม(Genome) โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และค่อนข้างแน่นอนว่า เป็นไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน 
โดยท่ีผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ไม่มีอาการแต่อย่างใด เอกซเรย์ปอดปกติ 
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