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เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษาฯ อบจ.กำาแพงเพชร นำาโดยนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำานวยการกองการศึกษาฯ พร้อม
ด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ณ สำานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร

“วันองคการบริหารสวนจังหวัด”

หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา และบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำาความดี
ด้วยหัวใจ” ณ สำานักงาน อบจ.กำาแพงเพชร หลังที่ว่าการอำาเภอเมือง และศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.กำาแพงเพชร โดยก่อนที่จะดำาเนิน
กิจกรรมนั้น ได้มีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งกล่าวคำาปฏิญาณเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี
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ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือขายกีฬา
อบจ.กพ.

เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษาฯ อบจ.กำาแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายกีฬา อบจ.กำาแพงเพชร
ณ ห้องประชุมชากังราว สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) โดยมี สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายก อบจ.กำาแพงเพชร เป็นประธาน
พร้อมด้วยนายศุภชัย ศรีงาม ผอ.กองการศึกษาฯ, นายนเรศ เตียบฉายพันธุ์ ผอ.กกท. จังหวัดกำาแพงเพชร, ข้าราชการ พนักงานกองการศึกษาฯ
อบจ.กำาแพงเพชร ผู้รับผิดชอบด้านการกีฬา และตัวแทนเครือข่ายกีฬาจำานวน 16 ประเภท เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำาเนิน
งานโครงการเครือข่ายพัฒนาการกีฬา อบจ.กำาแพงเพชร พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณากิจกรรมของกีฬาแต่ละประเภท การแลกเปลี่ยน
ปญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา พร้อมทัง้ นำาเสนอความต้องการสำาหรับการพัฒนากีฬาแต่ละประเภท ภายหลังการ
ประชุมได้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบจ.กำาแพงเพชร กับ สำานักงาน กกท.จังหวัดกำาแพงเพชร สมาคมกีฬา
แห่งจังหวัดกำาแพงเพชร และเครือข่ายกีฬาของ อบจ.กำาแพงเพชร

รวมเปดโครงการสิน้ ฝนถนนสวย

เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษาฯ อบจ.กำาแพงเพชร นำาโดยนายศุภชัย ศรีงาม ผอ.กองการศึกษาฯ อบจ.กำาแพงเพชร
เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวทางลูกรัง) และโครงการบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกำาแพงเพชร (ปราบปรามผักตบชวา, ภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย, และภัยธรรมชาติ) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทยั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกำาแพงเพชร เป็นประธานในพิธเี ปิด และนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผูก้ ล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
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รวมแสดงความยินดีกบั นักกีฬา รร.อบจ.กพ.
23 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิากยน 2561 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำาแพงเพชร และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร กล่าวให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร จากความสำาเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำาปีการศึกษา 2561 “สุโขทัยเกมส์” ณ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2561
รร.อบจ.กำาแพงเพชรได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 135 คน 6 ชนิดกีฬา ปรากฎว่าได้รับ 23 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง
รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ อยู่ในลำาดับที่ 2 ของตารางการแข่งขัน จาก อปท. ที่ส่งเข้าแข่งขันจำานวน 84 แห่ง

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ รุน ที่ 1

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร ร่วมกับ สำานักปฏิบัติธรรมประจำาจังหวัดกำาแพงเพชร
แห่งที่ 2 (วัดหนองปลิง) จัดโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกำาแพงเพชร ประจำาปีงบประมาณ 2562 จำานวน 40 รุ่น
ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 - 6 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายชรินทร์ ไชยะ ปลัด อบจ.กำาแพงเพชร เป็นประธานเปิดฝ่ายฆาราวาส
และนางสาวปทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัด อบจ.กำาแพงเพชร เป็น ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพระครูวิเชียรธรรมนาท วิ. เจ้าอาวาส
วัดหนองปลิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเพ็ชระศึกษา กำาแพงเพชร จำานวน
160 คน ภายหลังพิธีเปิดโครงการฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร
กับ วัดหนองปลิง, สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำาแพงเพชร, สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำาแพงเพชร, สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำาแพงเพชร เขต 1 เขต 2, สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และกรมทหารพรานที่ 35
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กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
จิตอาสา “เราทําความดีดว ยหัวใจ”

เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษาฯ นำาโดยนายศุภชัย ศรีงาม เข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา
“เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดพระบรมธาตุ ตำาบลนครชุม อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร จังหวัดกำาแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทยั
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกำาแพงเพชร เป็นประธานในพิธเี ปิด กิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ครัง้ นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร
รับผิดชอบในการทำาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดกำาแพงเพชร โดยมีการตัดหญ้าบริเวณด้านหลัง ตัดแต่งกิง่ ไม้ ทาสีขอบ
ทางเท้า กวาด ล้างพืน้ เป็นต้น

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสฯ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กองการศึกษาฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0 เพือ่ พัฒนาบุคลากรของกองการศึกษาฯ ให้มคี วามตืน่ ตัว และคุน้ เคยต่อระบบ
ดิจทิ ลั ทีท่ นั สมัย อันจะนำาไปสูค่ วามพร้อมในการพัฒนาเข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0 และการบริหารจัดการศึกษาของกองการศึกษาฯ ด้านงานวิชาการ
งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคลากร
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ประชุมแนวทางการอุดหนุนงบประมาณ
ดานการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร

เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร พร้อมด้วย นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร, นางสาวปทมา อยูบ่ า้ นคลอง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร, นายสุนทร อุ่นใจ ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ และนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำานวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา ให้กับสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดกำาแพงเพชร โดยมีผู้แทนจากสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกำาแพงเพชร สพป.กำาแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2, สพม.
41 ร่วมหารือแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจาก อบจ.กำาแพงเพชร แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และสภาพปญหาต่าง ๆ ในด้าน
การจัดการศึกษาของจังหวัดกำาแพงเพชร

ประชุมเตรียมจัดการแขงขัน
อบจ.กําแพงเพชร มิน-ิ ฮาลฟมาราธอน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กำาแพงเพชร
พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำานวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร และชมรมเดิน วิ่ง ชากังราว
กำาแพงเพชร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน อบจ.กำาแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งได้กำาหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่
3 กุมภาพันธ์ 2562
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รร.อบจ.กพ. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสฯ

เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร เข้าอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 เพือ่ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนฯ ให้มคี วามตืน่ ตัวและคุน้ เคยต่อระบบดิจิทัล
และสามารถนำาระบบบริหารจัดการศึกษาฯ ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
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แพทย์ผิวหนังชี้ โรค 4S เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
โรค 4S (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome) โรคทีอ่ าจไม่คนุ้ หู โรคนีเ้ ป็นโรคผิวหนังทีเ่ กิดจากเชือ้ แบคทีเรียชือ่ Staphylococcus
aureus โดยเชือ้ แบคทีเรียจะปล่อยท็อกซิน ออกมาทำาให้ชน้ั ผิวหนังกำาพร้ามีการหลุดลอกแบบตืน้ ๆ พร้อมเผยวิธกี ารรักษาของแพทย์
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีการเสนอข่าว เฟซบุ๊กชื่อว่า
“คุณหญิง ฉัตรเพชรฯ” โดยเล่าเรือ่ งราวของเด็กหญิงอายุ 5 เดือน 5 วัน ป่วยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึง่ มีอาการผิวหนังเริม่ ด้วยอาการหลุดลอกมี
จุดเล็กๆ สีเหลือง หนังทีแ่ ดงเริม่ ปริออกเหมือนคนถูกน้าำ ร้อนลวก ผิวหนังแดงทีเ่ บ้าตา 2 ข้าง รอบปาก ร้องงอแง ซึง่ ได้ไปพบแพทย์ วินจิ ฉัยว่า
เด็กมีการติดเชื้อทางผิวหนังอย่างรุนแรง ต้องให้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่ทันอาจติดเชื้อเข้ากระแสเลือดถึงแก่ชีวิต จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าโรคนี้พบ
ได้บอ่ ยในกลุม่ เด็กทารก และเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี รวมถึงมีโอกาสเกิดกับผูใ้ หญ่ทม่ี โี รคไตด้วย เนือ่ งจากไม่มภี มู ติ า้ นทานต่อท็อกซินและไต
ไม่สามารถทำางานได้ดใี นการขับท็อกซินออกไปจากร่างกาย อาการของโรค 4S คือ เด็กจะมีอาการไข้ อ่อนเพลีย ตัวแดง ร้องงอแง เจ็บบริเวณ
ผิวหนัง โดยอาจมีนาำ้ มูกไหล มีหนอง เยือ่ บุตาอักเสบ ติดเชือ้ แบคทีเรียทีส่ ะดือ หูนาำ้ หนวก หากไม่ได้รบั การรักษา จะทำาให้เชือ้ กระจายมากขึน้
หรือได้รบั เชือ้ โรคจากผูท้ เ่ี ป็นพาหะของเชือ้ ดังกล่าวได้
แพทย์หญิงมิง่ ขวัญ วิชยั ดิษฐ ผูอ้ าำ นวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิม่ เติมว่า ลักษณะผืน่ ทีผ่ วิ หนัง คือ มีผวิ แดง
และเจ็บ พบได้บ่อยบริเวณใบหน้า ผื่นรอบตา รอบปาก ก้น ซอกพับ ผื่นสามารถกระจายไปทั่วตัวอย่างรวดเร็วใน 1 - 2 วัน จากนั้นจะ
สังเกตเห็นการลอกของผิวหนัง ซึ่งเกิดจากการแยกตัวของหนังกำาพร้าชั้นตื้น มีแผลถลอกตื้นๆ หรือเป็นแผ่นและสะเก็ด ลักษณะจำาเพาะ คือ
สะเก็ดลอกจะเรียงเป็นเส้นๆ ในแนวรัศมี รอบปากและดวงตา การวินิจฉัยแยกโรค ต้องแยกกับอาการแพ้ยา โรคคาวาซากิ ผิวไหม้จากแดด
การรักษา โรคนีร้ กั ษาให้หายได้ดว้ ยยาปฏิชวี นะทางหลอดเลือดดำาเพือ่ กำาจัดเชือ้ ทีส่ ร้างท็อกซิน ให้สารน้าำ ให้เพียงพอเนือ่ งจากผูป้ ว่ ย
มีการสูญเสียน้ำาทางผิวหนังมากกว่าปกติ สำาหรับการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้และแก้ปวด ร่วมกับการดูแลแผล
โดยผิวหนังจะหายเป็นปกติหลังจากผื่นหาย อย่างไรก็ตาม ในเด็กเล็กหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำา จะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด เช่น
ภาวะขาดสารน้ำา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ที่มา: ความรู้จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ http://www.inderm.go.th
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