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    -เมื่อวันท่ี 6 พฤษภำคม 2562  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ร่วมกับ เทศบำลต ำบล
แม่ยม  ได้จัดกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ พัฒนำแหล่งน  ำท ำควำมสะอำด
แม่น  ำคูคลอง โดยนำยพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ เป็นประธำน
เปิดโครงกำรจิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลควร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน             
ต ำบลควร ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ประชำชนจิตอำสำในพื นที่ต ำบลควร ร่วมกิจกรรมพัฒนำ
แหล่งน  ำต้นก ำเนิดแม่น  ำยม เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ 
บริเวณต้นก ำเนิดแม่น  ำยม บ้ำนเหล่ำ หมู่ท่ี 9 ต ำบลควร  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ  



ปะจ ำเดือน  พฤษภำคม  2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

    - เมื่อวันท่ี 6 พฤษภำคม 2562 เวลำ  15.30 น. นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน  ต ำบลควร พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ประชำชนและเหล่ำจิตอำสำในพื นที่ต ำบลควร 
เข้ำร่วมกิจกรรมถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว  เนื่องในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พร้อมทั งรับชมกำรถ่ำยทอดสด
โทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย กำรเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธ
สวรรย์ปรำสำท รับกำรถวำยพระพรชัยมงคล จำกพสกนิกรชำวไทย ณ ศำลำประชำคม
ที่ว่ำกำรอ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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 -เมื่อวันที่  15 พฤษภำคม 2562 น ำโดย                

นำยสุจินต์ ค ำหล้ำ นำยก อบต.ควร พร้อมคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.ควร เจ้ำหน้ำที่ 
อบต.ควร  ประชำชนในพื นที่บ้ำนสีพรมและ      
เหล่ำจิตอำสำ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจ ำ     
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  เพื่อเพิ่มพื นที่สีเขียว 
พื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ต ำบลควร ให้มำกขึ นและ               
ลดปัญหำโลกร้อน  เสริมสร้ำงปลุกจิตส ำนึก 
ประชำชนในชุมชน รู้จักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
และรักษำสิ่งแวดล้อม  และช่วยกันดูแลรักษำป่ำ
ไม้ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ต่อไป ณ บริเวณ
โรงเรียนบ้ำนสีพรม และ ป่ำสุสำน บ้ำนสีพรม   
หมู่ที่ 4 ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 



ลงทะเบียนเงนิอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดเูดก็แรกเกิด 
มีสิทธิได้รับเงนิ 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี 

ส าหรับเดก็แรกเกดิที่อยู่ในครัวเรือนรายได้น้อย                                                 
เฉลีย่ไม่เกนิ 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี  โดยมคุีณสมบัติดงันี ้

        1. หญงิตั้งครรภ์ หรือมารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองทีเ่ลีย้งดูเด็กแรกเกดิเป็นผู้มี สัญชาติไทย  
        2. เด็กแรกเกดิ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้  
             1. มีสัญชาติไทย  
             2. ต้องเกดิตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไปจนอายุครบหกปี   
             3. ต้องอยู่กบัผู้ปกครองทีเ่ลีย้งดูและอยู่ในครัวเรือนทีม่ีรายได้น้อย หรืออยู่กบับิดาและมารดา ซ่ึงถือบัตร
สวสัดิการแห่งรัฐ อยู่ในครัวเรือนทีม่ีรายได้น้อย มีรายได้รวมเฉลีย่ไม่เกนิ 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี  
            4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกจิและไม่อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี ้ ถงึ  วนัที่ 30 กนัยายน   พ.ศ.  2562 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

        โดยเตรียมเอกสาร ดงันี ้
         1 แบบลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิฯ แบบ ดร

2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน แบบ ดร ทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว ผู้รับรอง 2 คน)
          (3)  ส าเนา ทะเบียนบ้าน ของ มารดา/บิดา/ผู้ปกครอง   (ของผู้ลงทะเบียน)
         (4)  ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน ของ มารดา/บิดา/ผู้ปกครอง  (ของผู้ลงทะเบียน)

5   ส าเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์หรือส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหน้า  1
ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกดิ ย่ืนหลงัคลอด

7   ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพ่ือการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร                  
        (8)  ส าเนาบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 

 

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 
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พ.ร.บ.ไซเบอร์ คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร            
เมื่อประกาศใช้ จะส่งผลต่อใครบ้าง? 

ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ คืออะไร? 
ส ำหรับ ภัยคุกคำมทำงไซเบอร ์เป็นกำรกระท ำหรือเหตุกำรณท์ี่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์ หรือโครงข่ำยโทรคมนำคม อันก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สิน เช่น กำรเจำะระบบคอมพิวเตอร ์กำรสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสปำย
แวร์ หรือ กำรท ำให้ระบบเกิดควำมเสยีหำยจนลม่ในที่สุด เป็นต้น 
นอกจำกนี ้ยังรวมถงึเร่ืองกำรโพสต์ แชร์ขอ้ควำม แชร์ภำพบนเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือกำรส่ง 
SMS ผ่ำนอุปกรณ์อย่ำงโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ก็อำจจะถูกตีควำมวำ่ 
เป็นภัยคุมคำมทำงไซเบอรไ์ด้เช่นกัน หำกข้อมูลดังกล่ำวถูกสงสัยว่ำ สง่ผลกระทบต่อ
ควำมปลอดภัยและควำมมั่งคงของประเทศ 

เหตุผลกำรสร้ำง ร่ำง พ.ร.บ.ไซเบอร ์
เนื่องจำกในปัจจุบันไดม้ีภัยคุกคำมทำงไซเบอร์เพิ่มจ ำนวนสูงขึ้นเร่ือย ๆ และทวคีวำม
รุนแรงขึ้นตำมล ำดับ ส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียงหำยในหลำย ๆ ดำ้น ซึ่งนำนำ
ประเทศต่ำงใหค้วำมส ำคัญในเร่ืองนีเ้ป็นอย่ำงมำก พรอ้มหำวิธใีนกำรแกไ้ขปัญหำกับ
ภัยคุกคำมดังกล่ำว จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือก ำหนดแนวทำงและ
มำตรกำรต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น และน ำมำบังคับใช้เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 



อบต.ควร เลขท่ี 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  2562 

ท ำไม ร่ำง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ถูกผลักดันเป็นกฎหมำย 
          ร่ำง พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ เป็นกฎหมำยที่ถูกบัญญัติขึ้นมำ เพ่ือป้องกันหรือเตรียม
รับมือและจัดกำรภัยคุมคำมทำงไซเบอรท์ุกประเภท ที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน ควำม
มั่ น ค งขอ งประ เ ทศ  คว ำมสั มพั น ธ์ ร ะหว่ ำ งประ เทศ  และยั ง ร วมถึ ง ด้ ำ น
เศรษฐกิจ สำธำรณสุข อีกดว้ย 
           แต่กำรผลักดันร่ำง พ.ร.บ นี้ให้เป็นกฎหมำยในช่วงเวลำที่ขยับใกล้กำรเลือกตั้ง 
ปี 2562 เข้ำไปเร่ือย ๆ อำจจะท ำให้หลำยฝ่ำยมองว่ำรัฐบำลมีเจตนำ ต้องกำรออก
กฎหมำยฉบับนี้ เพ่ือท ำกำรควบคุมส่ือโซเชียลในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็อำจจะเป็นไปได ้
(ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองควำมคิดของแต่ละบุคคลว่ำจะมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร แต่ทั้งนี้
เรำควรมองควำมเป็นเหตุเป็นผลส่วนใหญ่ เพ่ือควำมเป็นกลำงมำกที่สุด) 
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รู้จัก ร่ำง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ผ่ำน 8 ข้อน่ำรู ้
 

1. นิยำมของภัยคุกคำมทำงไซเบอรต์ีควำมได้กว้ำงครอบคลุม “เนื้อหำ” บนโลก
ออนไลน์ทั้งหมด 
2. เจ้ำหน้ำที่รัฐสำมำรถขอข้อมูลจำกใครก็ได ้เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำนและกำร
ควบคุมควำมมั่งคงของประเทศ 
3. กฎหมำยใหอ้ ำนำจเจ้ำหน้ำที่ ยดึ-ค้น-เจำะ-ท ำส ำเนำ คอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร ์
4. เม่ือมีภัยคุกคำมทำงไซเบอรท์ี่รำ้ยแรง เจ้ำหน้ำที่รัฐสำมำรถเข้ำไปสอ่งข้อมูลของ
บุคคลต่ำง ๆ ได้แบบ Real-Time 
5. ในกรณทีี่จ ำเป็นเร่งดว่นเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใชอ้ ำนำจไดโ้ดยไม่ต้องขอหมำยศำล 
6. กำรใช้อ ำนำจยดึ ค้น เจำะ หรือขอข้อมูลใด ๆ ไมส่ำมำรถอุทธรณ ์เพ่ือยับย้ังได้ 
7. เม่ือมีภัยคุกคำมทำงไซเบอรร์ะดับวิกฤติ ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของสภำควำมมั่งคง
แห่งชำติในกำรด ำเนินกำรต่อไป 
8. ผู้ใดฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมค ำส่ังจะมโีทษทั้งปรับและโทษจ ำคุก 
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ควำมน่ำกลัวของ ร่ำง พ.ร.บ.ไซเบอร์ เมื่อน ำมำใช้ 
           1. ร่ำง พ.ร.บ.ไซเบอร์ หำกผ่ำนและมีกำรประกำศใช้เม่ือใด ทุกคนต้องระวังกัน
ไว้ให้ดีเลย เพรำะท่ำนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ มีโอกำสเสี่ยงติดคุกสูงมำก 
(มำตรำ 57) มำตรำ 57 ก ำหนดวำ่ เลขำธกิำรสำมำรถออกค ำส่ังใหบุ้คคลผู้เป็นเจ้ำของ 
ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร ์
ต้องด ำเนินมำตรกำรเฝ้ำระวัง แกไ้ขปัญหำ และประเมนิผลกระทบจำกภัยคุกคำมไซเบอร์ 
และในกรณีจ ำเป็น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจขอควำมช่วยเหลือในกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพวิเตอร์จำกบุคคลที่มีเหตุอันควรเช่ือได้วำ่ใชห้รือเคยใช้ 
         2. เลขำธิกำร กปช. มีอ ำนำจสสั่งผู้ที่เป็นเจ้ำของคอมพิวเตอร์ หรือผู้ครอบครอง 
หรือผู้ใชค้อมพิวเตอร์ทั่วไป นั่นก็คือพวกเรำให้ท ำทุกอย่ำงตำมรำยละเอียดดังนี้ (หำกใคร
ฝ่ำฝืนจะถูกจ ำคุก 3 ปี) นิยำมของภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ตีควำมได้กว้ำงครอบคลุม 
“เนื้อหำ” บนโลกออนไลน์ทั้งหมด เจ้ำหน้ำที่รัฐสำมำรถขอข้อมูลจำกใครก็ได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรท ำงำนและกำรควบคุมควำมมั่งคงของประเทศ กฎหมำยให้อ ำนำจ
เจ้ ำหน้ ำที่  ยึด-ค้น-เจำะ-ท ำส ำ เนำ คอมพิว เตอร์  ระบบคอมพิว เตอร์  และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เม่ือมีภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่ร้ำยแรง เจ้ำหน้ำที่รัฐสำมำรถเข้ำไป
ส่ อ ง ข้ อ มู ล ข อ ง บุ ค ค ล ต่ ำ ง  ๆ  ไ ด้ แ บ บ  Real-time 
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      3. เลขำธิกำร กปช. มีอ ำนำจส่ังให้เรำแก้ไข ไวรัส มัลแวร์ ที่อยู่ในเคร่ืองเรำ อัปเดต
ซอฟต์แวร์ ยกเลิกกำรเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต หรือยกเลิกกำรเช่ือมต่อกับเครือข่ำย
ภำยในของเรำ หรือใหยุ้ติประมวลกำรท ำงำน หำกใครฝ่ำฝืนมีโทษจ ำคุก 3 ป ี
     4. เลขำธกิำร มีอ ำนำจสสั่งให้เรำหยุดใชง้ำนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของเรำได้ หำใครฝ่ำฝืน
มีโทษจ ำคุก 3 ปี 
             ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ เมื่อ ร่ำง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ถูกประกำศใช้เป็นกฎหมำย           
ซึ่งที่เรำทุกคนควรระวังเป็นอย่ำงมำกเลยก็คือ โซเชียลมีเดีย ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็น เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ อินสตำแกรม ฯลฯ ที่เรำต้องคิดให้มำกขึ้นหำกต้องกำรแชร์ โพตส์ อะไรต่ำง ๆ 
เพรำะเป็นช่องทำงที่ เลขำธิกำร กปช. จะสำมำรถเข้ำมำสอดส่องและตรวจสอบข้อมูลกำร
ติดต่อส่ือสำรของเรำได้ทั้งกำรใช้งำนผ่ำนโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และยัง
รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ที่สำมำรถเข้ำมำตรวจสอบได้
เลย โดยไม่ต้องกำรผ่ำนกำรกล่ันปรองจำกศำลหรือกระบวนกำรยุติธรรมหำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ท ำผิด จะได้รับโทษหรือไม่?ทั้งนี ้ทุกคนอำจจะสงสัยว่ำหำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำควำมผิด
จะมีบทลงโทษหรือไม่ ในเร่ืองนี้ยังไม่สำมำรถระบุได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ถ้ำเจ้ำหน้ำที่รัฐกระท ำ
ผิด หรือปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หรือท ำกำรทุจรติ จะถูกฟ้องรอ้งด ำเนินคดหีรือไม่ เน่ืองจำก 
ร่ำง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ก ำหนดให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์แหง่ชำติ (กปช.) มีฐำนะเป็นนิติบุคคล ไมใ่ช่หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ ท ำให้ไม่
อำจจะฟ้องในข้อหำละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือท ำกำรทุจริตได้ ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำในมำตรำ 157  (อ้ำงอิงข้อมูลจำก : news.mthai.com, prachatai.com) 

 

https://news.mthai.com/general-news/678727.html
https://prachatai.com/journal/2018/10/79125

