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 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายไพโรจน แกวแดง รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร 
เปนประธานในงานแถลงขาวการประกวดธิดากลวยไข ประจําป 2561 พรอมดวยนายไอศูรย ดีรัตน ทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร และ
นายปรีชา ฤกษหราย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร รวมในการ
แถลงขาวดวย การแถลงขาวนี้จัดขึ้น ณ โรบินสัน ไลฟสไตล กําแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อเปนการประชาสัมพันธการประกวดธิดากลวยไข 
ประจําป 2561 ในงานประเพณี “สารทไทย กลวยไข และของดีเมืองกําแพง” ประจําป 2561

งานแถลงขาวการประกวดธิดากลวยไข ประจําป 2561

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายปรีชา ฤกษหราย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร พรอมดวย ขาราชการ พนักงานจาง ลูกจาง อบจ.กําแพงเพชร รวมในกิจกรรมการจัดการประกวดธิดากลวยไข 
ประจําป 2561 ในงานสารทไทยกลวยไข และของดีเมืองกําแพง ประจําป 2561 ณ เวทีกลาง หนาอําเภอเมืองกําแพงเพชร ในการนี้ 
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ไดสงชุดการแสดงเขารวมในกิจกรรมบนเวทีดวย จํานวน 1 ชุดการแสดง

การประกวดธิดากลวยไข ประจําป 2561
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 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายชรินทร ไชยะ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร พรอมดวย นางสาวปทมา อยูบานคลอง
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสมศักด์ิ นาคนาม
ผูอํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เขารวมในการประชุมขาราชการสังกัดกองการศึกษาฯ อบจ.กําแพงเพชร 
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.กําแพงเพชร เพื่อรับฟงผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในปงบประมาณที่ผานมา และ
แนวทางแกไข ณ หองประชุมช้ัน 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร และในการประชุมคร้ังน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ไดมอบแนวทางในการทํางานไว 4 แนวทางปฏิบัติ คือ 1) การมีวินัย ยึดม่ันในการฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) การทํางานเชิงรุก 3) ความสามัคคีในหมูคณะ  และ 4) การมีสวนรวม

ประชุมขาราชการกองการศึกษาฯ

และบุคลากรทางการศึกษา รร.อบจ.กพ.

 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 กองการศึกษาฯ อบจ.กําแพงเพชร จัดการประชุมเตรียมความพรอมในการจัดโครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกําแพงเพชร ณ หองประชุมเทพนคร อบจ.กําแพงเพชร โดยมีนายชรินทร ไชยะ ปลัด อบจ.กําแพงเพชร,
นางสาวปทมา อยูบานคลอง รองปลัด อบจ.กําแพงเพชร, นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ อบจ.กําแพงเพชร, พระครูวิเชียร
ธรรมนาท วิ. เจาอาวาสวัดหนองปลิง พรอมดวยวิทยากรฝายสงฆและฝายฆาราวาส ผูแทนจาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร, 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกําแพงเพชร, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เขารวมประชุม

ประชุมเตรียมความพรอมโครงการฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกําแพงเพชร
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 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร พรอมดวย นายสมศักดิ์ นาคนาม ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร รวมประชุม
หัวหนาฝายกองการศึกษาฯ และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือมอบนโยบายการทํางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และรวมวางแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ

ประชุมหัวหนาฝายกองการศึกษาฯ
และ รร.อบจ.กพ.

 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 นายปรีชา ฤกษหราย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานการประชุมการพัฒนาสนามกีฬาแหงที่ 2 (ทุงน้ําโก) ณ หองประชุมเทพนคร อบจ.กําแพงเพชร
พรอมดวย นายสําเริง พนมวาสน ที่ปรึกษานายก อบจ.กําแพงเพชร, นายชรินทร ไชยะ ปลัด อบจ.กําแพงเพชร, นายสุรพงษ ขะจวง
รองปลัด อบจ.กําแพงเพชร, นางสาวปทมา อยูบานคลอง รองปลัด อบจ.กําแพงเพชร, นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ,
นายณรงค แกวแดง หัวหนาสํานักปลัดฯ, นายสุพรรณ อุนจันทร ผูอํานวยการกองชาง, นายบัณฑิต หนองเอ่ียน หัวหนาฝายสํารวจและ
ออกแบบ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองพัฒนาชนบท
 การประชุมคร้ังน้ี เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาสนามกีฬาแหงท่ี 2 (ทุงนํ้าโก) รวมถึงแนวทางการแกปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน โดยบูรณาการ
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร
กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดกําแพงเพชร เทศบาลตําบลเทพนคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร 
และกํานัน ผูใหญบานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ

ประชุมการพัฒนาสนามกีฬาแหงท่ี 2  (ทุงนํ้าโก)
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 Social Network มีขอดีมากมาย โดยเฉพาะในการแสดงออกทางความคิด และกิจกรรมตางๆ  รวมท้ังการรับรูขอมูลจากผูอ่ืนดานธุรกิจอีคอมเมิรซ

ก็เชนกัน Social Network ทําใหผูขายไดประชาสัมพันธสินคางายข้ึน ผูซ้ือก็มีโอกาสเขาถึงสินคาไดงายเชนกัน แตการท่ีผูใชงาน Social Network มีโอกาสเผย

แพรขอมูลไดงาย รวมท้ังทุกคนสามารถใชงานได ก็ทําใหขอมูลใน  Social Network อาจจะเปนขอมูลท่ีไมถูกตอง อีกท้ังมีโอกาสท่ีจะสูญเสียความเปนสวนตัว

ไปได ซ่ึงแนนอนวาคงไมเสมอไปท่ีเราจะเจอกับปญหาตางๆ ใน Social Network แตการรูทันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดน้ัน ก็เปนการดีท่ีเราจะไดปองกันและ

ระวังภัยตางๆ ได ดังน้ี

 1. คิดใหรอบคอบกอนโพสตขอมูลใดๆ เพราะอยาลืมวาขอมูลเหลานี้จะเปดเผยใหทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การโพสตขอมูลที่สุมเสี่ยงก็อาจจะสงผลรายตอตัวเราเองก็เปนได

 2. ใชความระมัดระวังในการคลิกลิงกตางๆ ที่มากับการแชรหรือขอความ หลีกเลี่ยงลิงกแปลกปลอม หรือมาจากคนที่ไมรูจัก หรือ

แมแตเพื่อนซึ่งใชภาษาในการสื่อสารที่ดูแปลกไปจากปกติ เพราะอาจเปนลิงกที่นําไปสูไวรัสหรือชองทางขโมยขอมูลของเหลาแฮกเกอร

 3. พิมพท่ีอยู URL ของเว็บไซดโซเชียลเน็ตเวิรกน้ันๆ โดยตรง โดยบนเบราวเซอรใหหลีกเล่ียงการเขาเครือขายทางสังคมผานทางคลิกลิงก

จากผลแสดงการคนหา หรือจากอีเมล เพราะอาจเปน URL ปลอมที่นําเราไปยังเว็บไซตปลอม เพื่อหลอกเอาบัญชีผูใชและ Password ได เชน 

www.facebook.com อาจมี URL หลอกเปน www.faeebook.com เปนตน

 4. คัดกรองคนที่ขอเปนเพื่อน หรือขอเชื่อมโยงกับเครือขายสังคมออนไลนของเรา หลีกเลี่ยงการตอบรับคนที่ไมรูจักกันมากอน เพราะ

ผูไมหวังดีอาจแฝงมากับคนที่ขอเขามาเปนเพื่อนเรา และหากพบคนที่เปนเพื่อนซึ่งเราไมรูจักและนาสงสัยก็ควรลบออกไป

 5. ต้ังคาความเปนสวนตัว ผูใหบริการแตละรายจะกําหนดการต้ังคาสวนตัวไวเพ่ือไมใหขอมูล หรือส่ิงท่ีเราทํา หลุดออกไปยังคนท่ีไมพึงประสงค 

ดังน้ัน เราควรต้ังคาใหเพ่ือนเทาน้ันท่ีเห็นกิจกรรมของเรา และหลีกเล่ียงการต้ังคาส่ิงท่ีเราทําใหเปนสาธารณะ หรือคนท่ัวไปเห็นได

 6. ไมแสดงขอมูลสวนตัวที่เปนความลับ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรเครดิตลงในโซเชียลเน็ตเวิรก ไมวาจะอยูในรูปแบบขอความ 

หรือรูปภาพ เพราะแฮกเกอรและผูไมหวังดีสามารถแฝงตัวมากับกลุมเพื่อนที่เราอนุญาตใหเขาชมได

 7. เปดใชงาน Do Not Track เพื่อปองกันการติดตามและการเก็บขอมูลของผูใหบริการ ซึ่งอาจรวมไปถึงผูไมหวังดีที่ลักลอบเขามา

ขโมยขอมูลดวย ซึ่งปจจุบันมีเว็บเบราวเซอรที่เปดใชงาน Do Not Track ไดแลว เชน Internet Explorer 10

 8. ใชวิจารณญาณอยางสูงในการรับขาวสาร และอยาปกใจเช่ือขอมูลท่ีเผยแพรเขามาในทันที รวมท้ังการกลาวอางถึงแหลงท่ีมาของขอมูล

น้ันๆ เพราะอาจมีการสวมรอย หรือสมอางจากผูไมหวังดีเพ่ือสรางขาว หรือสรางความเส่ือมเสียตอแหลงท่ีมาน้ันได

 9. ดูแลและควบคุมการใชงานของบุตรหลานอยางใกลชิด สอนใหเด็กรูจักวิเคราะหขอมูล และรูจักเลนอยางถูกวิธี เพราะความรูในโซเชียล

เน็ตเวิรกก็มีอยูมากมาย และปจจุบันครูอาจารยก็ทันสมัยจนแจงเร่ืองตางๆ แกลูกศิษยผานโซเชียลเน็ตเวิรก เชน Facebook หรือ Twitter กันแลว 

นอกจากน้ี อาจหาเคร่ืองมือในการควบคุมการใชงานของบุตรหลายได เชน โปรแกรม Windows Live Family Safety ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีไมโครซอฟต

เปดใหใชงานไดฟรีๆ นอกจากจะใชควบคุมการเขาถึงเว็บไซตท่ีมีเน้ือหาไมเหมาะสมไดแลว ยังสามารถกําหนดชวงเวลาในการใชคอมพิวเตอร และ

ปองกันการใชโปรแกรม หรือเลนเกมท่ีไมเหมาะสมหรือไมไดรับอนุญาตไดอีกดวย

 10. ตระหนักวามันเปนสังคมเสรี แมวาทุกคนจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น แตทุกคําพูดและการกระทําที่ไมเหมาะสมก็สามารถ

เปนเหตุในการฟองรองได และศาลก็อาจจะรับฟงคํารองดวย

 การหลบหลีกภัย Social Network คงไมใชการเลิกใชงานไปเลย เพราะยังมีประโยชนดีๆ อีกมากมายในเครือขายสังคมออนไลนน้ี แตถารูจัก

ใชอยางระมัดระวัง ก็จะชวยใหเราสามารถสนุกสนานกับสังคมออนไลนอยางมั่นใจมากขึ้น อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติเหลานี้ก็อาจมีขั้นตอน

ที่แตกตางกันไปตามแตละ Social Network ที่เราสามารถศึกษาไดจากคําแนะนําบนเว็บไซตเหลานั้น

ที่มา: https://www.etda.or.th/content/social-network-security.html

 Social Network มีขอดีมากมาย โดยเฉพาะในการแสดงออกทางความคิด และกิจกรรมตางๆ  รวมท้ังการรับรูขอมูลจากผูอ่ืนดานธุรกิจอีคอมเมิรซ

บรรณาธิการ: นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กองบรรณาธิการ:   ฝายบริหารการศึกษา  ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฝายแผนงานและโครงการ
จัดทําโดย: งานประชาสัมพันธ ฝายแผนงานและโครงการ กองการศึกษาฯ 


