
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  2565 

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้ นายปภาวิน โนภิวงค์ 
รองนายก อบต.ควร และนางสาวณัชรัตน์ ขยัก ปลัด อบต.ควร และเจ้าหน้าที่ อบต.ควร 
เดินทางไปศกึษาดูงานการบริหารจัดการน  า ที่เทศบาลต าบลเถินบุรี อ.เถิน จ. ล าปาง และ
ได้รับการต้อนรับจากท่านเทศบาลเถินบุรี เป็นอย่างดี และมีการแลกเปลี่ยนรู้หลายด้าน 
ในการน ามาปฏิบัติงานในพื นที่ 



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  2565 

    วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายก อบต.ควร ได้มอบหมายให้
นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายก อบต.ควร และนางสาวณัชรัตน์ ขยัก ปลัด อบต.ควร 
เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน บ้านควรดง หมู่ที่ 1 เรื่องการผังเมืองชุมชนปง และเรื่องการ
จัดการขยะของบ้านควรดง 



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  2565 

   วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้
นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายก และนางสาวณัชรัตน์ ขยัก ปลัด อบต.ควร เข้า
ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผังเมืองชุมชนปง และการจัดการขยะต้นทาง 
ให้กับประชาชนบ้านเหล่า หมู่ท่ี 9 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2565 

    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมทีมงาน,สมาชิกสภา 
อบต.ควร  เจ้าหน้าที่ อบต.ควร ร่วมกิจกรรมท าบุญ ทอดกฐินวัดวังบง หมู่ที่ 7
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2565 

    วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 ต าบลควร โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลควร และองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร ได้ร่วมกันจัดงาน"ลอยกระทงต าบลควร ประจ าปี 2565"                     
ซึ่งนายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายก อบต.ควร มอบหมายให้นายณัฐพล ค าชม รองนายก 
อบต.ควร ,นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายก อบต.ควร ,สมาชิกสภา อบต.ควร พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ควร ทุกคนได้ด าเนินการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.
ท่านบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน"ลอยกระทง ประจ าปี 
2565"  ณ  บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2565 

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร มอบหมายให้ นางนันทัชพร ช านิ เลขานุการนายก อบต.ควร ,
นางสาวพจมาน ปิงอุด นักพัฒชุมชน และนางสาวภัทรนันท์ ค าใย ลงพื นที่                    
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื นที่ต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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   วันที ่16 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ ์แสงจันทร ์มอบหมายให้ นายณัฐพล ค าชม 
รองนายกอบต.ควร และนายปภาวิน โนภิวงค ์รองนายกอบต.ควรได้ร่วมดูแลการท า
ถนนการเกษตร และขยายถนนการเกษตร บ้านเหล่า หมู่ที9่ ต าบลควร อ าเภอปง โดย
ได้รับการสนับสนุนรถแบค็โฮ รถเกรดเดอร ์จากองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน  
ต าบลควร มอบหมายให้ นายณัฐพล ค าชม รองนายก อบต.ควร ,นายปภาวิน โนภิวงค์       
รองนายก อบต.ควร ด าเนินการประชุมชี แจงการส ารวจข้อมูลขยะเปียก ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร              
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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    วันที่  22 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์  แสงจันทร์  นายก อบต.ควร 
มอบหมายให้นายณัฐพล ค าชม รองนายกอบต.ควร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
บ้านนี มรีัก ปลูกผักกินเอง  ณ  ท่ีว่าการอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร มอบหมายให้ นายณัฐพล ค าชม รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขยายเครือข่ายการคัดแยกขยะต้น
ทาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดย
มี นายส ารอง ศรีพรม ประธานการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอ าเภอปง และนายณรงค์ บุญทา ผู้ใหญ่บ้านควรดง หมู่ที่ 1 ต าบลควร 
เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั งนี  ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควร อ.ปง จ.พะเยา 
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    วันที่ 21-25 เดือน พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควรได้มอบหมายให้งานป้องกันฯและเจ้าหน้าท่ีกองช่างออก
ด าเนินการปรับปรุงพื นผิวถนนที่ช ารุด หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดอนมูลโดยได้รับความ
อนุเคราะห์เครื่องจักรกลหนักและเจ้าหน้าที่งานกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เข้าร่วมปรับปรุงพื นผิวถนนที่ช ารุดให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
สัญจร การเดินทางแก่ประชาชน 
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   วันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร มอบหมายให้ นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขยายเครือข่ายการคัด
แยกขยะต้นทาง รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ โดยมี นายส ารอง ศรีพรม ประธานการเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอปง และนายณรงค์ บุญทา 
ผู้ใหญ่บ้านควรดง หมู่ที่ 1 ต าบลควร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั งนี  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ.ปง จ.พะเยา 
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   วันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร มอบหมายให้ นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขยายเครือข่ายการคัด
แยกขยะต้นทาง รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ โดยมี นายส ารอง ศรีพรม ประธานการเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอปง และนายณรงค์ บุญทา 
ผู้ใหญ่บ้านควรดง หมู่ที่ 1 ต าบลควร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการฯในครั งนี  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร อ.ปง จ.พะเยา 
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    วันที่  29 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกอบต.ควร                   
ได้มอบหมายให้ นายณัฐพล ค าชม รองนายก อบต.ควร เดินทางเข้าร่วมรับ
เกียรติบัตร ในโอกาส ที่องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้รับคัดเลือกเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2565 “                   
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน" 
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    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายก อบต.ควร                   
ได้มอบหมายให้นายปภาวิน โนภิวงค์  รองนายก อบต.ควร พร้อมทั ง                    
นายประดิษฐ์ วังบง ประธานสภา อบต.ควร ทีมงานสมาชิกสภาอบต.ควร 
ร่วมกันปรับปรุงถนนการเกษตร และท าแนวกั นตลิ่งบ้านควรดง โดยได้รับการ
สนับสนุนรถแบ็คโฮจากท่านนายก อบจ.พะเยา 
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   วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร มอบหมายให้ นายณัฐพล ค าชม รองนายก อบต.ควร เข้าร่วม
การประชุมชี แจงข้อราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา 
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สาระน่ารู ้

    องค์การบริหารส่วนต าบลควร ประชาสัมพันธ์  
"ธงไตรรงค์ ธ ารงไทย"  

เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว              
ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและความส าคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของธงชาตไิทย  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลควร จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสาระการเรียนรู้ธงชาติไทย
ในรูปแบบของโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) ของโครงการปลูกจิตส านึกและสร้าง
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธ ารงไทย" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรในสังกัด เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ เกิดความ
รัก ความสามัคคี และได้ตระหนักถงึความส าคัญของธงชาตไิทย 
 

ที่มา/อ้างอิงจาก : ส านักนายกรัฐมนตรี  
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