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ประจ าเดือน  มกราคม  2566 

     เมื่อระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 น าโดยนายธงศักดิ์ แสงจันทร์ 
นายก อบต.ควร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ควร ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ 
อบต.ควร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ต าบลควร ได้จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน ณ บริเวณด้านหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควร(ภายใต้โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2566) เพื่อรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย 
ไร้อุบัติเหตุ เพื่อบริการและอ านวย ความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน 
ในห้วงเทศกาลปใีหม่(7 วันอันตราย) 
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     วันที่ 5 มกราคม 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร              
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดสัมมนาการจัด
การพลังงานในระดับชุมชนและการจัดท าโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนร่วมกับ
ประชาชนต าบลควร โดยมีนางสาวจีรพร ปัญญานักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และ
นางสาวอัญชลี จิระดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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     วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือค า สักการะ
ศาลหลักเมือง และ สักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ที่  5)โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอ าเภอปง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ                     
หนองเรือค า สักการะ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริ เวณสนามที่ว่าการอ าเภอปง                   
จังหวัดพะเยา 
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     เมื่อระหว่างวันที่  9 -15  มกราคม 2566 น าโดย นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.ควร,เจ้าหน้าที่ อบต.ควร,
ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ต าบลควร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงเจ้าพ่อ
หนองเรือค า สมโภช 111 ปี และของดีอ าเภอปง ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินขบวน             
แห่ของดีอ าเภอปง ภายในงาน มีการออกบู๊ท จัดนิทรรศการของหน่วยงาน,การประกวด
ร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
จ.พะเยา เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีนายจรูญ สร้อยจิต นายอ าเภอปง,        
นายนิกร ยะกะจาย นายอ าเภอเมืองพะเยา(อดีตนายอ าเภอปง) นายสุริยา งานดี ปลัด
อาวุโสอ าเภอปงรวมทั้งผู้น า อปท.ท้ัง 9 แห่ง ร่วมในงาน ณ ที่ว่าการอ าเภอปง 
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     วันที่ 13 มกราคม 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายก อบต.ควร ได้มอบหมายให้ 
นายปภาวนิ โนภิวงค ์รองนายก อบต.ควร และ น.ส.ณัชรัตน์ ขยัก ปลัด อบต.ควร น าขนม
ไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต าบลควร จ านวน 5โรง โรงเรียนบ้านควรดง โรงเรียนบ้าน 
ป่าคา โรงเรียนบ้านสีพรม โรงเรียนวังบง และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
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     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายธงศักดิ์  แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน             
ต าบลควร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2566”ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองการบริหารส่วนต าบลควร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควร เจ้าหน้าที่ อบต.ควร ประชาชนและ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้แสดงออก มีความรักสามัคคี ซื่อสัตย์ มีวินัย 
ตามค าขวัญ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายอาทิตย์ งามตา ส.อบจ.
พะเยา อ าเภอปง เขต 2 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต าบลควร และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้
การสนับสนุนของรางวัล ให้แก่เด็กๆในกิจกรรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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     วันที่ 18 มกราคม 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายก อบต.ควร ได้มอบหมายให้งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ท าการติดต้ังปั๊มน้ าและแผงโซล่าเซลเพื่อใช้ในการ              
สูบน้ าใส่รถบรรทุกน้ าเพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป 
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             วันที่ 19 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควร                  
นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร, นางฐิตารีย์ กุลมิตร    
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควร  
ได้รับโต๊ะเขียนหนังสือส าหรับเด็กเล็ก จากผู้ปกครอง เด็กชายพีรภัทร อิ่นต๊ิบ                
คุณปยิะพงษ์ฺ อิ่นต๊ิบ, คุณสายลม แก้วอนัน  ในการนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควร 
ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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      วันอังคาร ท่ี 24 มกราคม 2566 อ าเภอปง ได้คัดเลือกต าบลควร เป็นต าบลเข้มแข็ง 
และจัดพิธีประกาศวาระ"ต าบลเข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "                
พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับผู้น าชุมชน อาสาสมัครกลุ่ม/องค์กร ได้และกลไก 7 ภาคี
เครือข่ายระดับต าบลในการขับเคลื่อน เพื่อให้ต าบลควรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนายสุริยา งานดี ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ปกครอง  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร            
อ าเภอปง   จังหวัดพะเยา 
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     วันที่ 24 มกราคม 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตดิตั้งท่อส่งน้ าเข้ากับปั๊มน้ า เพื่อใช้กับแผงโซล่าเซล ในการส่ง
น้ าอุปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลควรต่อไป 
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              เมื่อระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ 
นายก อบต.ควร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินกิจกรรมป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน  โดยติดป้ายรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลควร รับทราบ 89 วัน 
"ห้ามเผาเด็ดขาด" ต้ังแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 จึงประกาศ
ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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สาระน่ารู ้

             สารพดัวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน... ช่วยคุณ ช่วยโลก 
 

ที่มา/อ้างอิงจาก : https://www.pd.co.th 

ประจ าเดือน  มกราคม  2566 

       การประหยัดไฟ เป็นเร่ืองที่พวกเราทุกคนควรจะร่วมมือกันท าเป็น
ปกตอิยู่แล้วในทุก ๆ วัน ไม่ใช่เพยีงการประหยัดแค่เฉพาะช่วงที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน น่ันเพราะว่าการประหยัดไฟ นอกจากจะเป็นการช่วยชาต ิ              
ช่วยรักษาเงินในกระเป๋าของเราแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกอีกต่างหาก                
ซึ่งการประหยัดไฟ ก็เป็นส่ิงง่าย ๆ ใกล้ตัวที่เราสามารถท าได้กันทุกคน
อยู่แล้ว ว่าแต่จะมีวธีิไหนบ้างน้ัน วันนีเ้รามีมาบอกกันจ้า 
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สาระน่ารู ้

ที่มา/อ้างอิงจาก : https://www.pd.co.th 

ประจ าเดือน  มกราคม  2566 

วธิปีระหยัดไฟ 
1.ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน ดับไฟทุกครั้งที่ออก
จากห้อง 
2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจ
ทุกครั้งก่อนตัดสนิใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5 
3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกนิ 1 ชั่วโมง ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาที ส าหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 
4. หมั่นท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื่อลด
การเปลอืงไฟในการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
6. ไมค่วรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ 
ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปดิประตูห้อง
ทุกครั้งที่เปดิเครื่องปรับอากาศ 
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7. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานใน
ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ 
8. ใช้มู่ลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความ
ร้อนตามหลังคาและฝาผนัง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศท างานหนักเกินไป 
9. ควรปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้าน เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นได้
เท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน 
10. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนอืหลังคา เพื่อ
เครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องท างานหนักเกินไป 
11. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อน และเพิ่มความขึ้นให้กับดิน จะท าให้
บ้านเย็นขึ้นไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ 
12. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วย
ประหยัดไฟได้มาก 
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