
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  2565 

    - วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย น าผู้ป่วยส่งต่อจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควร                 
(รพ.สต.ควร) ไปยังโรงพยาบาลปง เนื่องจากผู้ป่วยล่ืนไถลหลังฟาดกับตอไม้                      
ไม่สามารถนั่งรถไปเองได้ 



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  2565 

    - วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร มอบหมายให้นายปภาวนิ โนภิวงค ์รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
และคณะบริหาร , สมาชิกสภา อบต.ควร , ข้าราชการและพนักงานส่วนต าบล 
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และประชาชนบ้านป่าคาใหม่ เข้าร่วม กิจกรรมไหว้พระรับศีล 
ทุกวันพระ ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบ้านป่าคาใหม่ ม.8 
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 

มอบหมายให้ นายอภิเชษฐ์ บุญสม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
อบต.ควร และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการเดินทางและลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน ถนนสายวังบง       

(ห้วยสอน) บ้านวังบง หมู่ท่ี 7 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัด
ประชุมประชาคมการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลควร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีนายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร มอบหมายให้ นางฐิตารีย์ กุลมิตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และนางวิลาวรรณ ฉลาด นักวิชาการศึกษา ช านาญการ                 
ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่คณะครูและจัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องดูแลระบบสร้างความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 น าโดยนายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร พร้อมท้ังคณะผู้บริหารฯ และกองช่าง อบต.ควร ได้เข้าตรวจเยี่ยม
อาคารสถานที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลควร  เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยภายในศูนย์และได้พบปะพูดคุยกับคณะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

   วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ,ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,สมาชิก อบต.ควร ,ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านใน
ต าบลควร, และผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตต าบลควร ได้เข้าร่วมประชุม หารือ                    
การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจ าต าบลควร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่  8 
พฤศจิกายน 2565 นี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยน ารถบรรทุกน้ าออกไปล้างท าความสะอาดลานและศาลาวัดบ้าน
ป่าคา หมู่ที่ 3 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เนื่องจากน้ าประปาหมู่บ้านช ารุด 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันที่ 11-12 ต.ค.2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกอบต.ควร มอบหมายให้ 
นางลักษณา เหมืองหม้อ ,นางสาวเรณู วงค์หาญ,นางสาวภัทรนันท์ ค าใย เข้าร่วม
เวทีสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยชุมชน
ท้องถิ่น ณ โรงแรมศรีเวยีงพิงค ์ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

       วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายก อบต.ควร มอบหมาย
ให้ นายสง่า นาปรังสมาชิก อบต.ควร หมู่ที่1 ร่วมด้วยนักพัฒนาชุมชน เข้าเยี่ยม 
และร่วมกันรับฟังปัญหา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง (นางสาวแก้ว ศรีวิชัย)                   
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และยากจน ซึ่งตอนนี้ทางผู้ที่เคยดูแลไม่สามารถ
จะรับผิดชอบต่อไปได้ เนื่องจากประสบปัญหาหลายด้าน 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร มอบหมายให้นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร และเจ้าหน้าที่อบต.ควร รับยางมะตอยส าเร็จรูป จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 100 กระสอบ ณ โรงอบล าใย อบจ. เพื่อซ่อมแซม

ถนนลาดยาง พย.ถ.10001 บ้านสีพรม - บ้านสบขาม ช่วงบ้านสีพรม หมู่ที่ 4 
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

   วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน อบต.ควร                       
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ณ ที่ว่าการอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

   วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดย นายประดิษฐ์ วังบง ประธานสภา 
อบต.ควร พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ควร, พนักงาน อบต.ควร เข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลาน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ณ ศาลาประชาคมอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

    วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร และเจ้าหน้าที่ อบต.ควร เข้าร่วมงานท าบุญทอดกฐินสามัคคี และ
ฉลองหอระฆังวัดป่าคา หมู่ท่ี 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

   วันท่ี 17 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย น ารถออกเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ป่วยพิการทางสมอง บ้านดงเจริญ
หมูท่ี่ 11 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา ส่งโรงพยาบาลปง เพื่อเข้าการรักษาร่างกายและ
จิตใจต่อไป 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

     วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร  
ได้ด าเนินการจัด ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง              
จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

     วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. โดย นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควร พร้อมทีมงานบริหารอบต.ควร เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร ร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียฯ์ รัชกาลที่ 5 อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน ตุลาคม  2565 

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย น ารถออกรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงบ้านศรีพรม หมู่ที่  4                  
ต.ควร  อ.ปง จ.พะเยา 
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วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย น ารถบรรทุกน้ าออกจ่ายน้ าอุปโภคให้กับวัดบ้านศรีพรม 
หมู่ท่ี4 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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   วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ พ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลควร 
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สาระน่ารู ้

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

    รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านไวรัสวทิยาคลนิิก ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า  
โควิด-19 “โอไมครอน” ค าถามท่ีต้องการค 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 

ที่มา/อ้างอิงจาก : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล  

http://c.lazada.co.th/t/c.bVfB3R?url=https://www.lazada.co.th/shop/r-a-jipatha-co-ltd?tab%3Dpromotion%26path%3Dpromotion-30838-0.htm%26spm%3Da2o4m.pdp_revamp.seller.1.38ebcfafGDgrPj%26itemId%3D2308229835%26channelSource%3Dpdp?sub_aff_id=swenn&sub_id1=news2238&sub_id2=covid&sub_id3=505849&sub_id4=tmm
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    2.โอไมครอน หลบหลกีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อเดิม หรือวัคซีนได้หรือไม่ 
ผู้ป่วยติดเชื้อที่พบขณะนี้ มีจ านวนหนึ่งฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม และอกีจ านวน
หนึ่งถึงแม้ว่าจะเคยเป็นโรค covid-19 มาก่อน ก็สามารถติดเชื้อได้ แสดงว่าภูมิ
ต้านทานที่เกิดขึ้นป้องกันได้แบบไม่สมบูรณ์ 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  

สาระน่ารู ้

ที่มา/อ้างอิงจาก : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล  
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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 

สาระน่ารู ้

ที่มา/อ้างอิงจาก : ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล  


