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งานแถลงขาวการประกวดธิดากลวยไข ประจําป 2561

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

การประกวดธิดากลวยไข 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
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ประชุมขาราชการกองการศึกษาฯ
และบุคลากรทางการศึกษา รร.อบจ.กพ.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายชรินทร ไชยะ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร พรอมดวย นางสาวปทมา อยูบานคลอง
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม ผูอ าํ นวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสมศักดิ์ นาคนาม
ผูอํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เขารวมในการประชุมขาราชการสังกัดกองการศึกษาฯ อบจ.กําแพงเพชร
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.กําแพงเพชร เพื่อรับฟงผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในปงบประมาณที่ผานมา และ
แนวทางแกไข ณ หองประชุมชัน้ 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร และในการประชุมครัง้ นี้ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ไดมอบแนวทางในการทํางานไว 4 แนวทางปฏิบตั ิ คือ 1) การมีวนิ ยั ยึดมัน่ ในการฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) การทํางานเชิงรุก 3) ความสามัคคีในหมูคณะ และ 4) การมีสวนรวม

ประชุมเตรียมความพรอมโครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 กองการศึกษาฯ อบจ.กําแพงเพชร จัดการประชุมเตรียมความพรอมในการจัดโครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกําแพงเพชร ณ หองประชุมเทพนคร อบจ.กําแพงเพชร โดยมีนายชรินทร ไชยะ ปลัด อบจ.กําแพงเพชร,
นางสาวปทมา อยูบ า นคลอง รองปลัด อบจ.กําแพงเพชร, นายศุภชัย ศรีงาม ผูอ าํ นวยการกองการศึกษาฯ อบจ.กําแพงเพชร, พระครูวเิ ชียร
ธรรมนาท วิ. เจาอาวาสวัดหนองปลิง พรอมดวยวิทยากรฝายสงฆและฝายฆาราวาส ผูแ ทนจาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร,
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกําแพงเพชร, สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เขารวมประชุม
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ประชุมการพัฒนาสนามกีฬาแหงที่ 2 (ทุง น้าํ โก)

เมือ่ วันที่ 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 อยูบ า นคลอง รองปลัด อบจ.กําแพงเพชร, นายศุภชัย ศรีงาม ผูอ าํ นวยการกองการศึกษาฯ,
นายณรงค แกวแดง หัวหนาสํานักปลัดฯ, นายสุพรรณ อุน จันทร ผูอ าํ นวยการกองชาง, นายบัณฑิต หนองเอีย่ น หัวหนาฝายสํารวจและ
ออกแบบ รักษาราชการแทน ผูอ าํ นวยการกองพัฒนาชนบท
การประชุมครัง้ นี้ เพือ่ วางแนวทางการพัฒนาสนามกีฬาแหงที่ 2 (ทุง น้าํ โก) รวมถึงแนวทางการแกปญ
 หาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยบูรณาการ
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร
กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดกําแพงเพชร เทศบาลตําบลเทพนคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร
และกํานัน ผูใ หญบา นในพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วของ

ประชุมหัวหนาฝายกองการศึกษาฯ
และ รร.อบจ.กพ.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย ศรีงาม ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร พรอมดวย นายสมศักดิ์ นาคนาม ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร รวมประชุม
หัวหนาฝายกองการศึกษาฯ และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เพือ่ มอบนโยบายการทํางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และรวมวางแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
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Social Network มีขอ ดีมากมาย โดยเฉพาะในการแสดงออกทางความคิด และกิจกรรมตางๆ รวมทัง้ การรับรูข อ มูลจากผูอ น่ ื ดานธุรกิจอีคอมเมิรซ
ก็เชนกัน Social Network ทําใหผขู ายไดประชาสัมพันธสนิ คางายขึน้ ผูซ อ้ ื ก็มโี อกาสเขาถึงสินคาไดงา ยเชนกัน แตการทีผ่ ใ ู ชงาน Social Network มีโอกาสเผย
แพรขอ มูลไดงา ย รวมทัง้ ทุกคนสามารถใชงานได ก็ทาํ ใหขอ มูลใน Social Network อาจจะเปนขอมูลทีไ่ มถกู ตอง อีกทัง้ มีโอกาสทีจ่ ะสูญเสียความเปนสวนตัว
ไปได ซึง่ แนนอนวาคงไมเสมอไปทีเ่ ราจะเจอกับปญหาตางๆ ใน Social Network แตการรูท นั ปญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดนน้ ั ก็เปนการดีทเ่ ี ราจะไดปอ งกันและ
ระวังภัยตางๆ ได ดังนี้
1. คิดใหรอบคอบกอนโพสตขอมูลใดๆ เพราะอยาลืมวาขอมูลเหลานี้จะเปดเผยใหทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การโพสตขอมูลที่สุมเสี่ยงก็อาจจะสงผลรายตอตัวเราเองก็เปนได
2. ใชความระมัดระวังในการคลิกลิงกตางๆ ที่มากับการแชรหรือขอความ หลีกเลี่ยงลิงกแปลกปลอม หรือมาจากคนที่ไมรูจัก หรือ
แมแตเพื่อนซึ่งใชภาษาในการสื่อสารที่ดูแปลกไปจากปกติ เพราะอาจเปนลิงกที่นําไปสูไวรัสหรือชองทางขโมยขอมูลของเหลาแฮกเกอร
3. พิมพทอ่ี ยู URL ของเว็บไซดโซเชียลเน็ตเวิรก นัน้ ๆ โดยตรง โดยบนเบราวเซอรใหหลีกเลีย่ งการเขาเครือขายทางสังคมผานทางคลิกลิงก
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. ตัง้ คาความเปนสวนตัว ผูใ หบริการแตละรายจะกําหนดการตัง้ คาสวนตัวไวเพือ่ ไมใหขอ มูล หรือสิง่ ทีเ่ ราทํา หลุดออกไปยังคนทีไ่ มพงึ ประสงค
ดังนัน้ เราควรตัง้ คาใหเพือ่ นเทานัน้ ทีเ่ ห็นกิจกรรมของเรา และหลีกเลีย่ งการตัง้ คาสิง่ ทีเ่ ราทําใหเปนสาธารณะ หรือคนทัว่ ไปเห็นได
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. ใชวจิ ารณญาณอยางสูงในการรับขาวสาร และอยาปกใจเชือ่ ขอมูลทีเ่ ผยแพรเขามาในทันที รวมทัง้ การกลาวอางถึงแหลงทีม่ าของขอมูล
นัน้ ๆ เพราะอาจมีการสวมรอย หรือสมอางจากผูไ มหวังดีเพือ่ สรางขาว หรือสรางความเสือ่ มเสียตอแหลงทีม่ านัน้ ได
9. ดูแลและควบคุมการใชงานของบุตรหลานอยางใกลชดิ สอนใหเด็กรูจ กั วิเคราะหขอ มูล และรูจ กั เลนอยางถูกวิธี เพราะความรูใ นโซเชียล
เน็ตเวิรก ก็มอี ยูม ากมาย และปจจุบนั ครูอาจารยกท็ นั สมัยจนแจงเรือ่ งตางๆ แกลกู ศิษยผา นโซเชียลเน็ตเวิรก เชน Facebook หรือ Twitter กันแลว
นอกจากนี้ อาจหาเครือ่ งมือในการควบคุมการใชงานของบุตรหลายได เชน โปรแกรม Windows Live Family Safety ซึง่ เปนโปรแกรมทีไ่ มโครซอฟต
เปดใหใชงานไดฟรีๆ นอกจากจะใชควบคุมการเขาถึงเว็บไซตทม่ี เี นือ้ หาไมเหมาะสมไดแลว ยังสามารถกําหนดชวงเวลาในการใชคอมพิวเตอร และ
ปองกันการใชโปรแกรม หรือเลนเกมทีไ่ มเหมาะสมหรือไมไดรบั อนุญาตไดอกี ดวย
10. ตระหนักวามันเปนสังคมเสรี แมวาทุกคนจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น แตทุกคําพูดและการกระทําที่ไมเหมาะสมก็สามารถ
เปนเหตุในการฟองรองได และศาลก็อาจจะรับฟงคํารองดวย
การหลบหลีกภัย Social Network คงไมใชการเลิกใชงานไปเลย เพราะยังมีประโยชนดๆี อีกมากมายในเครือขายสังคมออนไลนน้ี แตถา รูจ กั
ใชอยางระมัดระวัง ก็จะชวยใหเราสามารถสนุกสนานกับสังคมออนไลนอยางมั่นใจมากขึ้น อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติเหลานี้ก็อาจมีขั้นตอน
ที่แตกตางกันไปตามแตละ Social Network ที่เราสามารถศึกษาไดจากคําแนะนําบนเว็บไซตเหลานั้น
ที่มา: https://www.etda.or.th/content/social-network-security.html

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

