ภาพเกาเลาเรื่อง

ทาเรือ และสํานักงานใหญ กิจการเดินเรือเมล บริษทั สุพรรณขนสงบริเวณตลาด

งิ้วราย ซึง่ ยายมาจากที่เดิมซึง่ ตั้งอยูบริเวณติดกับวัดงิ้วรายตั้งแต ป พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อ
รองรับผูค นที่เดินทางมาขึ้นลงรถไฟที่สถานีวัดงิ้วราย แลวโดยสารเรือเมลของบริษทั ไปยัง
ที่ตางๆ เชน สองพี่นอง สุพรรณบุรี บางยาง บางลี่ บางปลา หวยพลู ลําพญา บางระกํา
อางทอง วัดชองลม สมุทรสาคร
ตอมา เมื่อถนนเพชรเกษมแลวเสร็จ ราวป พ.ศ. ๒๔๙๓ ทําใหการเดินทางเสนทาง
โดยสารทางรถยนตสะดวก และใชเวลาในการเดินทางนอยกวาทางแมนํ้า
เรือเมลของบริษทั สุพรรณขนสง จึงไดยตุ ิ และเลิกกิจการลงในราว ป พ.ศ. ๒๕๑๐
เหลือไวเพียงเรื่องเลาขานถึง อดีตยุครุง เรืองของชุมชนตลาดงิ้วราย ภายใตเสนทางสัญจร
ในลุมนํ้าทาจีน

รู...้ใช่ไ ว้ว่า
โดย :
มนู ญ ถมั ง รั ก ษ สั ต ว
นิ ติ ก รองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลงิ ้ว ราย
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บุกรุกที่สาธารณประโยชนมีความผิดตามกฎหมายหร�อไม ความหมายของคําวาที่สาธารณประโยชนนั้น ตามมาตรา 1304
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดวา “สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินเพ�่อใช
ประโยชนหร�อสงวนไวเพ�่อใชประโยชนรวมกัน…” ที่ดินที่ประชาชนใชรวมกันจ�งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

พระราโชวาทและพระราชดำรัส
พระราชทานแกองคกรคณะบุคคลตางๆ
“…งานราชการนั้น คือ งานของแผนดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชนของประเทศชาติ และ
ประชาชนทุกคน ดังนั้น ขาราชการผูป ฏิบตั ิบริหารงานของแผนดินจึงตองทําความเขาใจถึงความสําคัญ
ในหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหถองแท แลวรวมกันคิดรวมกันทําดวยความอุตสาหะ เสียสละ
และดวยความสุจริต จริงใจ โดยถือประโยชนที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญ งานของแผนดินทุกสวน
จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกัน และสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือ ยังความเจริญมั่นคงใหเกิด
แกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไป…”
พระราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือนเนื่องในวันขาราชการพลเรือน

คําวา “ที่สาธารณประโยชน” จึงหมายความวา ที่ดินที่ประชาชน
ใชหรือเคยใชประโยชนรวมกันโดยทั่วไปตามสภาพแหงการใชประโยชน
นั้นๆ เชน ที่เลี้ยงสัตวสาธารณะ ทางสาธารณะ คลองสาธารณะ หรือ
ลํารางสาธารณะ เปนตน
ป จ จุ บั น มี ป  ญ หาประชาชนบุ ก รุ ก ที ่ส าธารณประโยชน ที ่อ ยู 
ในความควบคุมดูแลของทองถิ่น ทั้งการบุกรุกที่ดินของรัฐ การรุกลํ้า
ถนนสาธารณะ การรุกลํ้าแมน้าํ ลําคลอง อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรื อ ในที ่ซึ ่ง ประชาชนใช ป ระโยชน ร  ว มกั น ยั ง มี อ ยู  เ ป น จํ า นวนมาก
เขาขายเปนการกระทําที่ผดิ กฎหมายซึ่งอาจมีความผิดไดทง้ั ตามประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายที่ดนิ ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันการ
กระทําความผิดตอที่ดินอันเปนที่สาธารณประโยชน ควรรูถ งึ ขอกฎหมาย
และหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการกระทําความผิดและอาจถูกดําเนินคดีได
ในส ว นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี อํ า นาจหน า ที ่ใ นการ
ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนในเขตทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (1)
บัญญัติใหมีหนาที่ตองทํา จัดใหมี และบํารุงรักษาทางนํ้า และทางบก
และมาตรา 68 (8) บัญญัติให อบต.อาจจัดทํากิจกรรมการคุมครอง
ดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน อีกทั้งประมวล
กฎหมายที่ดนิ พ.ศ.2497 มาตรา 9 กําหนดหามมิใหบคุ คลใดเขาไปยึดถือ
ครอบครองหรือทําดวยประการใดใหเปนการทําหรือทําใหเสื่อมสภาพ
ที่ดิน ที่หนิ ที่กรวดทรายหรือเขาไปยึดถือครอบครอง รวมถึงการกอสราง

หรือเผาปา ที่ดินของรัฐ ถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาต
จากหนวยงานเจาหนาที่ หากผูใดฝาฝนตามมาตรา 9 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 และ 108 ทวิ
มีแนวคําพิพากษาเกี่ยวกับปญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
ที่อาจมีความผิดไดทั้งกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายที่ดิน เชน
คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที ่ 3314/2545 “จํ า เลยกระทํ า ความผิ ด ฐานยึ ด ถื อ
ครอบครองที่ดินของรัฐ ซึง่ เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชรวมกันและฐานทําใหเสียทรัพยที่ใชและมีไวเพื่อสาธารณประโยชน
เปนการกระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ตอง
ลงโทษฐานทําใหเสียทรัพยที่ใช หรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน ตาม
ป.อ. มาตรา 360” อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ
คําพิพากษาฎีกาที่ 1273/2535 “จําเลยเขาครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน
ที เ่ กิ ด เหตุ โดยเชื อ่ โดยสุ จ ริ ต ว า จํ า เลยมี สิ ท ธิ ค รอบครอง ต อ มา
ทางราชการไดแจงใหจาํ เลยทราบวาที่เกิดเหตุเปนที่ดินสาธารณประโยชน
แต จํ า เลยไม ย อมออก การที ่จํ า เลยยั ง คงอยู  ใ นที ่เ กิ ด เหตุ ซึ ่ง เป น
สาธารณสมบัติของแผนดิน ภายหลังจากที่ทางราชการไดมีหนังสือ
แจงใหจําเลยและบริวารออกไปจากที่เกิดเหตุแลว ถือวาจําเลยมีเจตนา
ยึดถือครอบครองที่เกิดเหตุ ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินแลว
จําเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ขอ 11” อันเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
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นางวรนุช ทองสิมา
พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล
นายสุรพล ทองสิมา

นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
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เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

สามารถติดตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
อบตงิ้วราย
ไดที่ :
และ Live สด รายการที่นี่สถานีงิ้วราย ทุกเย็นวันศุกร เวลา 16.00 น.

สวัสดีครับ พอแม พี่นอ ง ชาวตําบลงิ้วราย
ที่เคารพรักทุกทาน

วารสาร “ที่น่สี ถานีง้วิ ราย” ฉบับในมือของทุกทานนี้ เปน

ฉบับที่ 8 แลว และเปนการยางกาวขึ้นสูปที่ 5 ของทีมบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลชุดนี้ ซึง่ ยังคงมีความมุงมัน่ ตัง้ ใจ อยางเต็มเปยม
ที่จะรวมดวยชวยกันกับทุกๆ ภาคสวน ทัง้ ภาคประชาชน ภาครัฐ เอกชน
และองคกรตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาอยางยั่งยืน
ใหครอบคลุมในทุกๆ ดาน ภายในตําบลงิ้วราย
ผม และทีมบริหาร รวมถึงเจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลทุกคน เชือ่ มัน่ วาทุกโครงการ ตามนโยบาย และแนวทางตาม
แผนงาน ภายใตกฎระเบียบที่เขมงวดมากขึ้นในการตรวจสอบ จะทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของความสําเร็จที่สรางประโยชนใหกับพอแม พี่นอง และ
ชุมชนไดมากที่สุด เมื่อรวมกับการมีสวนรวมและความเสียสละของผูนํา
ชุมชนทุกคน ที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ คุณภาพชีวิตที่ดี ความสุข
ของชุมชน จะทําใหตําบลงิ้วราย เดินหนาไปไดอยางมัน่ คงในทุกๆ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในยุคประเทศไทย 4.0
ขอขอบคุณพอแม พี่นอง ทุกทานที่ใหการสนับสนุน และ
ใหความรวมมือกับทุกๆ โครงการที่ผานมาและหวังเปนอยางยิ่งวากับ
โครงการและกิจ กรรมที ่จ ะเกิด ขึน้
ตอไป คงจะไดรับความรวมมือจาก
พี่นองงิ้วราย เหมือนเชนที่ผานพนมา
สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
และคณะผูบริหาร
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พระราโชวาทและพระราชดำ�รัส
คลต่างๆ
พระราชทานแก่องค์กรคณะบุค

่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และ
“...งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื งแผ่นดินจึงต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญ
ประชาชนทุกคน ดังนัน้ ข้าราชการผปู้ ฏิบตั บิ ริหารงานขอ
วมกันคิดร่วมกันท�าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่ดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน
และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิ ์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิด
จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส�าเร็จประโยชน ...”
แก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป
พระราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
นข้าราชการพลเรือน
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวั

2
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: งสือ ๑๐๐ ป โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ทําใหทราบขอมูลประวัติโรงเรียนวัดงิ้วราย
โดยจากหนั
สั ต ว์
มนู ญ ถมั ง(พิรั กนพิษ์ทยาคาร)
้ ว ราย วาโรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) กอตั้งโดยนายพิณเทพเฉลิม (พิน บุนนาค) ผูจัดการบริษัท
นิ ติ ก รองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลงิ
สุพรรณขนสง จํากัด ดําเนินการปลูกสรางขึ้นราว พ.ศ.๒๔๔๘ และยังเปนผูบริจาคเงินอุปถัมภโรงเรียนเปนรายเดือนๆ
ละ ๑๕ บาท ตอเนื่องจนถึง พ.ศ.๒๔๗๓ จึงหยุดบริจาคเงินอุปถัมภ เนื่องจาก บริษัท สุพรรณขนสง จํากัด ไดเปลี่ยน
ผูบริหารบริษัท เดิมโรงเรียนตั้งอยูขางศาลาการเปรียญวัดงิ้วราย มีนายทองอิน เปนครูใหญคนแรก
จากขอความดังกลาวทําใหผูเขียน
ตองการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูกอตั้ง
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
จึงไดคนขอมูลจากเว็บไซตตางๆ
เพื ่อ หาความเชื ่อ มโยงระหว า ง
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
กับคุณพิณเทพเฉลิม (พิน บุนนาค)
เปนระยะเวลาหลายเดือนจึงไดพบขอมูลที่เกี่ยวของกันจากเว็บไซตเรือนไท ซึ่งไดนําขอมูล
คุณพิณ เทพเฉลิม (พิน บุนนาค) ในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัท สุพรรณขนสง จากหนังสือ
Twentieth Century Impressions of Siam ซึ่งพิมพในสมัยรัชกาลที่ ๕ หนา ๑๓๘-๑๔๓ ลงภาพครอบครัวและขอมูลที่เกี่ยวของ ไวดังนี้
“ในหัวขอ “Suphan Steam Packet Company” เรือของบริษัท สุพรรณขนสง วิ่งระหวาง สุพรรณบุรี - นครชัยศรี - ทาจีน
ระยะเริ่มแรกมีเรือสองลํา คือ ขุนชาง - นางพิม นายพิณเทพเฉลิม เปนผูจัดการบริษัท นายพิณเทพเฉลิม แตงงานกับ สมบุญ มีบุตรสาวสองคน”
จากความเชื่อมโยงระหวางคุณพิณเทพเฉลิมกับบริษัท สุพรรณขนสง (Suphan Steam Packet Company) เปนการยืนยันขอมูลวา
นายพิ ณ เทพเฉลิ ม เป น ผู  เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
การศึกษา ไดกอ ตั้งโรงเรยี นวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
ในชวงที่มารับหนาที่ผูจัดการ บริษัท สุพรรณขนสง
และหยุ ด ให เ งิ น สนั บ สนุ น เนื ่อ งจากท า นมี ป  ญ หา
ด า นสุ ข ภาพ จึ ง มี ก ารเปลี ่ย นผู  บ ริ ห ารบริ ษั ท
ในชวงป พ.ศ.๒๔๗๓

ขอขอบคุณขอมูลจากเว็บไซตเรือนไทยดอทคอมที่ทําใหสามารถสืบคนหนังสือ twentieth century impressions of siam.
ติดตามอานไดที่ http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.960
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โดย : ปลั ด ณั ฐ ณิ ช า อนุ กู ล เวช

อาการนอนไม ห ลั บ ในผู  สู ง อายุ

ผูส
 งู อายุ
มักมีปญ หาคุณภาพการนอนที่ลดนอยลง อาจหลับยากขึ้น ตื่นบอย หลับไมลกึ และตื่นมา
ไมสดชื่น โดยมีสาเหตุจากสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัย รวมถึงอาจมีสาเหตุอ่นื ๆ เชน ภาวะ
ซึมเศรา ความเครียด ความวิตกกังวล อาการปวดตางๆ กรดไหลยอน ปญหาการหายใจ หรือโรค
นอนกรน ปสสาวะบอยตอนกลางคืน ผลขางเคียงจากยา
การปองกันและการดูแล
จัดหองนอนใหมบี รรยากาศที่ชว ยใหหลับสบาย เชน เงียบสงบ ใชผา มาน ผาปูท่นี อน และผาหมที่มสี ไี มฉดู ฉาด ปรับอุณหภูมใิ นหองใหเหมาะสม ไมหนาว
หรือรอนเกินไป
- พยายามนอนใหเปนเวลาและสถานที่เดิมทุกวันเพื่อใหเกิดความเคยชิน
- ไมควรเขานอนตัง้ แตหวั คํ่า มากนัก เวลาที่เหมาะสม คือ 3 - 4 ทุม และตื่นตี 4 - 5
- พยายามดืม่ นํา้ ชวงเชาและกลางวัน และดื่มใหนอ ยลงหลังอาหารเย็นเพือ่ ลดการปสสาวะตอนกลางคืน นอกจากนีค้ วรหลีกเลีย่ งเครือ่ งดื่มที่มี
คาเฟอีนหลังเวลาบาย 2 โมง
- ไมควรนอนกลางวันเปนเวลานานๆ อาจหากิจกรรมเบาๆ ทํา หรือพูดคุยเลน หากเพลียหรืองวงจริงๆ อาจงีบไดบา ง แตไมควรงีบหลังบาย 3 โมง
เพราะจะทําใหกลางคืนหลับยาก
- ปรึกษาแพทยเพื่อทบทวนยาที่อาจทําใหนอนไมหลับ และรักษาตนเหตุท่ที าํ ใหเกิดอาการนอนไมหลับ
- หากตองใชยานอนหลับ ควรอยูภ ายใตการดูแลของแพทย เนื่องจากการใชยาอยางตอเนื่องอาจทําใหตดิ ได

เทคนิ ค

ฝ ก สมองให คิ ด เก ง

วันนีม้ ี 3 เทคนิคการฝกสมองใหคดิ เกง มาแนะนําใหลองฝกกัน รับรองวาเคล็ดลับ
ดีๆ แบบนี้ ฝกงายและไดผล จะมีอะไรบางนัน้ ไปดูกนั เลย
1. คิดแลวทํา : หากคิดแลวทําอยางตอเนื่อง จะทําใหสมองไดจดจํา
วิธกี ารที่เปนรูปธรรมจากการลงมือทํา และสามารถหาแนวทางพัฒนากระบวน
การคิดและการทําของตัวเองใหดยี ่งิ ขึ้นตอไปได
2. ลองทําสิ่งที่ไมเคยทํา : หลังจากทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจนชํานาญแลว
ลองออกไปทําในสิ่งที่ไมเคยทําบาง เพือ่ เปดมุมมอง และฝกสมองใหไดเรียนรูท กั ษะ
ใหมๆ
3. บริหารสมอง 2 ซีก : วิธงี า ยๆ ในการบริหารสมองซีกขวาและซีก
ซาย คือ ใหฝก ขีดๆ เขียนๆ อะไรก็ได โดยใชทงั้ มือขางที่ถนัดและไมถนัด สมอง
จะประสานงานกันไดดแี ละมีประสิทธิภาพขึ้น ทําใหการคิดมีคณุ ภาพมากขึ้นดวย
5
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หนารอนแบบนี้ หากรูส กึ วารางกายยังเหนื่อยลา หรือยังไมคอ ยสดชื่นเต็มรอย
เทาใดนัก ผลไม 3 ชนิดเหลานี้จะชวยใหสดชืน่ ไดอยางรวดเร็ว
1. แอปเปล
 : อุดมไปดวยเบตาแคโรทีน วิตามินซี และสารกลุม ฟลาโวนอยด
ซึ่งมีสว นชวยใหรา งกายรูส กึ เฟรชไดดี
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2. สม : มีโฟเลต วิตามินซี และมีน้าํ ตาลผลไมใหความสดชื่น พรอมทั้ง
กลิ่นหอมจากเปลือกที่มนี ้าํ มันหอมระเหย สรางความสดชื่นในพริบตา
3. แตงโม : อุดมไปดวยเบตาแคโรทีน ไลโคปน ใยอาหาร นํ้าแตงโมเย็นๆ
เอามากินแลวแสนชื่นใจ

ที่มา : เว็บไซต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

¤Ø³¾Ô³à·¾à©ÅÔÁ

สถานีการศึกษา : โรงเรียนวัดงิ้วราย

¼ÙŒ¡‹ÍµÑé§âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´§ÔéÇÃÒÂ (¾Ô¹¾Ô·ÂÒ¤ÒÃ)

จากหนังสือ ๑๐๐ ป โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ทําใหทราบขอมูลประวัติโรงเรียนวัดงิ้วราย
(พินพิทยาคาร) วาโรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) กอตั้งโดยนายพิณเทพเฉลิม (พิน บุนนาค) ผูจัดการบริษัท
สุ พ รรณขนส ง จํ า กั ด ดํ า เนิ น การปลู ก สร า งขึ น้ ราว พ.ศ.๒๔๔๘ และยั ง เป น ผู  บ ริ จ าคเงิ น อุป ถั ม ภ โ รงเรี ย น
เปนรายเดือนๆ ละ ๑๕ บาท ตอเนื่องจนถึง พ.ศ.๒๔๗๓ จึงหยุดบริจาคเงินอุปถัมภ เนื่องจาก บริษัท สุพรรณขนสง จํากัด
ไดเปลี่ยนผูบริหารบริษัท เดิมโรงเรียนตั้งอยูขางศาลาการเปรียญวัดงิ้วราย มีนายทองอิน เปนครูใหญคนแรก
จากขอความดังกลาวทําใหผูเขียน
ตองการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูกอตั้ง
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
จึงไดคนขอมูลจากเว็บไซตตางๆ
เพื ่อ หาความเชื ่อ มโยงระหว า ง
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
กับคุณพิณเทพเฉลิม (พิน บุนนาค)
เปนระยะเวลาหลายเดือนจึงไดพบขอมูลที่เกี่ยวของกันจากเว็บไซตเรือนไท ซึ่งไดนําขอมูล
คุณพิณเทพเฉลิม (พิน บุนนาค) ในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัท สุพรรณขนสง จากหนังสือ
Twentieth Century Impressions of Siam ซึ่งพิมพในสมัยรัชกาลที่ ๕ หนา ๑๓๘-๑๔๓ ลงภาพครอบครัวและขอมูลที่เกี่ยวของ ไวดังนี้
“ในหัวขอ “Suphan Steam Packet Company” เรือของบริษัท สุพรรณขนสง วิ่งระหวาง สุพรรณบุรี - นครชัยศรี - ทาจีน
ระยะเริ่มแรกมีเรือสองลํา คือ ขุนชาง - นางพิม นายพิณเทพเฉลิม เปนผูจัดการบริษัท นายพิณเทพเฉลิม แตงงานกับ สมบุญ มีบุตรสาวสองคน”
จากความเชื่อมโยงระหวางคุณพิณเทพเฉลิมกับบริษัท สุพรรณขนสง (Suphan Steam Packet Company) เปนการยืนยันขอมูลวา
นายพิ ณ เทพเฉลิ ม เป น ผู  เ ห็น ความสํ า คั ญ ของ
การศึกษา ไดกอ ตั้งโรงเรยี นวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
ในชวงที่มารับหนาที่ผูจัดการ บริษัท สุพรรณขนสง
และหยุ ด ให เ งิ น สนั บ สนุ น เนื ่อ งจากท า นมี ป  ญ หา
ด า นสุ ข ภาพ จึ ง มี ก ารเปลี ่ย นผู  บ ริ ห ารบริ ษั ท
ในชวงป พ.ศ.๒๔๗๓

ขอขอบคุณขอมูลจากเว็บไซตเรือนไทยดอทคอมที่ทําใหสามารถสืบคนหนังสือ twentieth century impressions of siam.
ติดตามอานไดที่ http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.960
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สถานีการศึกษา : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

เปดประตูสูรั้ว ง.บ.ร.
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

กิจกรรมเดน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเครื่องปนดินเผา และเบญจรงคงิ้วราย

กิจกรรมเดน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเครื่องปนดินเผา และเบญจรงคงิ้วราย

พบกันอีกครั้งกับ “สารสัมพันธ ง.บ.ร.” ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สารสัมพันธ ง.บ.ร. ฉบับนี้ เกิดขึ้น เพื่อเปน
สื่อกลางประชาสัมพันธใหทุกทานไดทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวและไดทราบแนวทางในการจัดการศึกษาของพวกเรา ทางโรงเรียน ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” โดยยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแกปวงชนชาวไทยทุกหมูเ หลา และกําลังไดรบั ความสนใจอยางกวางขวาง
ชนชาวไทยไดนอมนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
เมื่อกลาวถึงคําวา “พอเพียง” แลว คงตองกลาวถึงคําวา “พอดี” ควบคูกันไป เพราะความพอดี ก็คือความพอเพียง เมื่อรูจักพอ ก็จะทําให
จิตใจเปนสุข ถาใจเปนสุขก็จะไมเบียดเบียนตนและคนอืน่ รูจ กั ใหทาน รูจ กั แบงปน รูจ กั เสียสละ ชวยเหลือผูท ่อี อ นแอกวา เหลานี้คอื ความพอดีพอเพียง
และในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักปฏิบัติ ที่ตองคํานึงถึง ประกอบดวย ๓ หวง ๒ เงื่อนไข กลาวคือ เนนการปฏิบัติในทางสายกลาง และ
การพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน ๓ คุณลักษณะ ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี สวน ๒ เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไข
ความรู และเงื่อนไขคุณธรรม
การดําเนินชีวิตโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางมีความสุขนั้น ผูที่นํามาปฏิบัติใหเกิดเปนผลจะตองเปนผูมีความรอบรู รอบคอบ
ระมัดระวัง ในการใชวิชาความรูที่ตนมี ควบคูไปกับคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน ใชสติปญญา และรูจักแบงปน รูจักประมาณตน มีเหตุ
มีผล และมีความมุงมั่น มีภูมิคุมกันที่ดี จึงจะนําไปสูชีวิตที่มีความพอเพียง อยูในสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
มีความเปนสุข โรงเรียนงิว้ รายบุญมีรังสฤษดิไ์ ดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมนักเรียนใหเขาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ไดรวบรวมเรื่องราว กิจกรรม ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๐ มาใหไดรับทราบ
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ตลอดปสองพันหารอยหกสิบ
เลือดหมู - เหลืองเติบใหญหลากรุนมา
จนกอเกิดผลสําเร็จเปนประจักษ
โรงเรียนดีศรีตําบลชาวงิ้วราย

ง.บ.ร. เพิ่มพูนประสิทธิ์การศึกษา
อีกนําพาชุมชนรวมแรงใจ
เปนแรงผลักขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ
ลวนมุงหมายพัฒนาการศึกษาไทย

เรียบเรียงโดย : นางสาวสิริมา คุมสืบสาย
เมื่อประมาณป 2537 - 2538 หมูบานโรงหวด ซึ่งในอดีตเปนหมูบาน
ที่มีชือ่ เสียงในการปนกระถางตนไม ไดตอนรับบุคคลทานหนึ่งที่ไดเขามา
ประกอบธุรกิจ การเพาะพันธุไม และสงจําหนายพันธุไมตางๆ จนประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะตนรักแรกพบ Golden Penda ซึ่งเปนพันธุไมที่มี
ถิ่นกําเนิดจากประเทศออสเตรเลียและถูกนําเขามาขยายพันธุจนมีชื่อเสียง
ฉบับนี้เราจะไดนําทานไปทําความรูจักกับบุคคลทานนี้ ที่มีสวนในการ
ชวยเหลืองานสังคมดานตางๆ เชน การบริจาคทุนทรัพยในการจัดทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม การบริจาคพันธุไมในการปลูกเพื่อถวายเปน
พระราชกุศล เปนตน ถาใครยังไมรจู กั วันนี้ขอแนะนําใหรจู กั กับ คุณประไพ
เพิ่มกุศล หรือ ลุงแจ ปจจุบัน อายุ 68 ป ผูซึ่งประสบความสําเร็จจากการ
ประกอบธุรกิจ เพาะพันธุ ภายในตําบลงิ้วราย
•ขอทราบประวัติชีวิตคราวๆ ของลุงแจ หนอยคะ? “ลุงเปนคน
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่บานก็ทําอาชีพเกีย่ วกับการเพาะพันธุไมขาย
เรียนจบ ป.4 ที่โรงเรียนวัดสมเกลี้ยง ทํางานเปนเด็กเรือขามฝากที่ทาชาง
ตั้งแตอายุ 12 ป ทําอยูประมาณ 7 ป จนอายุได 17 - 18 ป ก็ไปชวยปู
กับยาเพาะตนไมขายที่บางกรวยก็ทําพวกผกากรอง สมัยกอนขายตนละ
2 บาทเอง ขายที่สนามหลวง ก็ทําเปนอาชีพมาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็แตงงาน
มีลกู ชาย 2 คน เลีย้ งลูกจากการทําอาชีพนี้ จนจบปริญญาตรีท้งั 2 คน คนโต
จบเอกเทคโนโลยีการเกษตร คนที่ 2 จบดานบริหารธุรกิจ”
•เหตุผลในการเลือกเขามาใชชีวิตที่บา นโรงหวด ตําบลงิ้วราย เพราะ
อะไรคะ? “เริ่มตนจากการติดตอซือ้ ขายกระถางกันมานาน สมัยกอนจะ
รับกระถางจากบานโรงหวดไปปลูกตนไม บานลุงที่บางกรวยติดคลอง
ตอนนั้นไมมีถนนก็ขนสงกันทางเรือเขาก็จะไปสงถึงหนาบานเลย ก็ขนึ้
กระถางที่หนาบาน ทําแบบนี้มา 30 กวาป ซื้อขายกันมานาน 30 กวาป
จนรูจักสนิทคุนเคยกับคนบานโรงหวดเปนอยางดี จนมาประมาณป
2537-2538 นํ้าเค็มเริม่ เขามาทําใหชวงนั้นเริม่ มีปญหา จึงขยับขยาย

มาหาพื้นที่เชาทําที่บา นโรงหวด เพราะนํ้าทาสมบูรณตดิ แมน้าํ ทาจีน และ
ตรงนี้เปนแหลงผลิตกระถาง เราก็ไมตองเสียคาขนสง ตอนนี้ก็ซื้อที่เปน
ของตัวเอง 2 แหง อยูในหมูบานโรงหวด 1 แหง และเปดเปนรานขาย
พันธุไมอยูที่ ตําบลไทยาวาส อีก 1 แหง และเชาพื้นที่สําหรับเพาะพันธุ
ไมประมาณ 3 แหง ในหมูบานโรงหวด”
•มีความผูกพันกับคนตําบลงิ้วรายอยางไรบางคะ? “ก็ผูกพันนะ
ผูกพันมาก แตสว นใหญจะเปนคนหมูบ า นโรงหวดมากกวา เขาขอความ
ชวยเหลืออะไรเราก็ชวยหมด อยางตอนที่เขาปลูกดอกไมสีเหลืองเราก็
ทําการคาขายกันมานาน ซือ้ ขายกระถางจนไดเขามาใชชีวิตอยูที่บาน
โรงหวด ตอนนี้ก็ลงหลักปกฐานที่นี่ ลูกชาย 2 คน ก็สืบทอดอาชีพนี้ และ
ใชชวี ติ อยูท ่นี ่ี บานที่บางกรวยตอนนี้กเ็ หลือแตบา นแลวไมไดกลับไปอยู”
•สุดทายนี้จะฝากบอกอะไรกับคนในตําบลงิ้วรายบางคะ? “ลุงก็
มีแนวคิดที่จะทําศูนยการเรียนรู เกี่ยวกับเรื่องการเพาะพันธุไม แตก็ยัง
ไมไดทํา แตไดสรางหองกระจกไวสําหรับการเรียนการสอน ทีผ่ านมา
ก็มีเด็กเขามาเรียนรูเขามาอบรมบาง สวนใหญจะเปนเด็กเล็กๆ โรง
เรียนใกลๆ แถวๆ นี้ ถาเปนเด็กโต เขาก็จะมาเปนกลุมของเขาเอง
หองกระจกก็ใชจัดทํากิจกรรมสันทนาการตางๆ สอนวิธีปลูก วิธีเพาะ
ลุงยินดีที่จะสอนใหได”
•คุณประไพ เพิ่มกุศล เปนบุคคลอีกทานหนึ่งที่ไดเขามาอาศัยอยู
ในตําบลงิ้วราย และใหการอนุเคราะหชว ยเหลือสังคมในดานตางๆ ไมวา
จะเปนในเรื่องของงบประมาณ เรื่องไมดอกไมประดับในการจัดงาน
ในพื้นที่ตําบลงิ้วราย ไมวาจะเปน วัดงิ้วราย โรงเรียนวัดงิ้วราย โรงเรียน
งิ้วรายบุญมีรงั สฤษดิ์ หรือแมแตหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล
งิว้ รายเองก็ตาม ถือเปนบุคคลเดนประจําฉบับนี้ที่ทางทีมงานภูมิใจ
นําเสนอใหทานผูอานไดรูจัก
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“ทองเที่ยว โดยชุมชน”…ประชาชนมีรายได…

ในระยะ 2 - 3 เดือนที่ผานมานี้ สื่อตางๆ มักนําเสนอเรื่องการ
ทองเที่ยวชุมชน บทความคอลัมนงิ้วรายบานเรา ฉบับนี้ จึงขอเสนอเรื่อง
การทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหทุกคนไดมีความเขาใจและเปนเจาบานที่ดี
เพื่องิ้วรายบานเรา
การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนฐานสําคัญในการพัฒนา
การทองเที่ยวของประเทศใหเกิดความเขมแข็งยั่งยืน เพราะการทองเที่ยว
ของประเทศยังคงตองอาศัยฐานทรัพยากรตางๆ ของชุมชนในการ
ขับเคลื่อนเปนหลัก ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทย เปนแหลงทองเที่ยว
ชัน้ นําของโลก ทีเ่ ติบโตอยางมีดุลยภาพบนพืน้ ฐานความเปนไทย เพือ่
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดสูประชาชน
ทุกภาคสวนอยางยั่งยืน” รวมถึงการเชือ่ มโยงกระแสหลักสูการทองเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดทุกภาคสวน
การทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวทางเลือกที่บริหาร
จัดการโดยชุมชนอยางสรางสรรค และมีมาตรฐานกอใหเกิดการเรียนรู เพื่อ
นําไปสูค วามยั่งยืนของสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมทองถิ่น และคุณภาพชีวติ ที่ดี
หลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน มีหลักการดังนี้ ชุมชนเปน
เจาของชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ
สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตมีความยั่งยืนทาง
ดานสิ่งแวดลอมคงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิน่ กอใหเกิดการเรียนรู
ระหวางคนตางวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิศ์ รี
ความเปนมนุษย เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนทองถิ่น มีการกระจาย
รายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน
จากหลักการขางตน สรุปวาเพื่อใหคนในชุมชนมีรายไดมีความ
เขาใจในทิศทางเดียวกันเพิ่มศักยภาพแกนนํา เรียนรูการทํารวมกัน
เนนการใชเงินเพื่อการทองเที่ยว ยกระดับ อยูดีมีสุข สรางงานสรางชีวิต
สรางความสุขที่มีการแบงปน
การทองเที่ยวโดยชุมชนไมไดเกิดจากคําถามวา “ชุมชนจะได
ประโยชนอยางไรจากการทองเที่ยว” แตเปนการสรางโจทยใหมวา
“การทองเที่ยวจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนไดอยางไร” ดังนั้น
เปาหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการเสริมสรางศักยภาพใหชมุ ชน
สามารถเชือ่ มโยงรับประโยชนจาก
การทองเที่ยว สามารถบริหารจัดการ
และเชือ่ มโยงผลประโยชน ต  า งๆ
จากการทองเที่ยวได วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษ
และเพิ่มมูลคา ชวยใหการพัฒนา
ทองถิ่นเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน
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นํามาซึง่ รายไดเสริมในชุมชน และ

สิ่งแวดลอมที่ดีนาอยู ความอยูดีมีสุขของคนในชุมชนทองถิ่น
ในโอกาสที่พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ไดพิจารณาและเลือก
ชุมชนโบราณบานโรงหวด หมูที่ 2 ตําบลงิ้วรายของเรา เปนชุมชนเพื่อ
การทองเที่ยวชุมชน ซึ่งจะตองบริหารงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน ทุกคนใน
ชุมชนทีม่ ีแนวคิดเดียวกันเขามามีสวนรวม เพือ่ จัดการชุมชน ใหเปน
ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว และคงเนนอัตลักษณที่มีอยู ไมวาจะเปน
เครื่องปนดินเผา, ผลิตภัณฑชุมชน, การจัดการดานสิ่งแวดลอมใหมี
ความพรอมที่จะใหบริการ การปรับปรุงหองนํ้า หองสุขา เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวแลวจัดการการทองเที่ยวชุมชนใหเปนไปตามเกณฑการพัฒนา
การทองเทีย่ วในชุมชนจะเปนไปตามเกณฑไดหรือไม คนในชุมชน
จะตองเปนเจาบานที่ดี ผูกมิตร สานไมตรี เสริมวิถีทองเที่ยวไทย ปจจัย
ที่สําคัญของการเปนเจาบานที่ดี ไดแก
1. บุคลิกภาพ การแตงกายให
สะอาด มีกริ ยิ าวาจาสุภาพมีบคุ ลิกภาพ
ภายใน คือ มีความคิดในเชิงบวก
2. ความรู มีความรอบรูเ กี่ยวกับ
สินคาและการบริการ รอบรูวัฒนธรรม
เรื่องราวทัง้ ทางประวัตศิ าสตรและขอมูล
ที่เปนกฎ กติกา ระเบียบ ขอปฏิบตั ขิ องชุมชน เพื่อใหผมู าเยือนไดเขาใจ
และถือปฏิบัติเชนเดียวกัน
3. ทักษะ คือ ความชํานาญ หรือประสบการณในอาชีพ หรือ
การใหบริการ
4. ทัศนคติ มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีจิตสํานึกในการให
บริการ
จึงขอเชิญชวนผูอานชาวงิ้วรายบานเรา มาเปนเจาบานที่ดี
ทําหนาทีใ่ หบริการเพื่อพัฒนาการทองเทีย่ วชุมชน ในตําบลงิว้ ราย
ให สั ม ฤทธิ ์ผ ล เพื ่อ ให ทุ ก คนมี คุ ณ ภาพชีวิ ต ที ่ด ี ทุ ก ชี วี มี ค วามสุ ข
กันนะครับพี่นอง

จดหมายข า ว
จากกองคลัง
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องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลงิ ้ว ราย
งบแสดงผลการดํ า เนิ น งานจ า ยจากเงิ น รายรั บ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

เนินงานจายจากเงิ
นรายรับ
ตั ้ง แต วั น ทีงบแสดงผลการดํ
่ 1 ตุ ลาาคม
2560

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560

รายการ

ประมาณการ

รวมจาย

รวมจายจาก

จากเงิน

เงินอุดหนุนระบุฯ/

งบประมาณ

เฉพาะกิจ

การรักษา
รวม

บริหารงานทั่วไป

ความสงบ

การศึกษา

ภายใน

รายจาย
งบกลาง

6,852,736.00

3,297,696.00

-

3,297,696.00

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

1,478,320.00

723,960.00

-

723,960.00

723,960.00

เงินเดือน (ฝายประจํา)

7,820,100.00

3,377,652.00

-

3,377,652.00

2,411,142.00

590,000.00

57,460.00

-

57,460.00

54,500.00

คาใชสอย

5,213,232.00

1,156,540.98

-

1,156,540.98

611,122.11

คาวัสดุ

1,950,733.00

544,313.97

-

544,313.97

219,255.00

505,000.00

166,398.96

-

166,398.96

115,929.69

1,220,000.00

369,320.00

-

369,320.00

135,672.00

-

135,672.00

3,913,000.00

450,000.00

-

450,000.00

20,000.00
29,563,121.00

10,279,013.91

-

10,279,013.91

1,686,000.00

1,394,020.70

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

473,500.00

285,375.25

รายไดจากทรัพยสิน

300,000.00

139,576.31

รายไดจากสาธารณูปโภค

500,000.00

58,655.00

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

83,000.00

36,010.00

รายไดจากทุน

18,000.00

คาตอบแทน

คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
คาครุภัณฑ

-

ที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอื่น
รวม
รายรับ
ภาษีอากร

รัฐบาลจัดสรรให

15,853,100.00

6,854,126.85

อุดหนุนทั่วไป

10,649,521.00

5,664,430.00

29,563,121.00

14,432,194.11

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค /เฉพาะกิจ
รวมรายรับ
รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา) รายจาย
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-

วารสารงิ ้ว ราย 2561

4,153,180.20

6,796.92

45,513

99,687

369,320
81,672.00

54,000.00

4,217,580.80

60,796.92

514,520

อํ า เภอนครชั ย ศรี จัง หวั ด นครปฐม
บ เงิ น สะสม เงิ น ทุ น สํ า รอง เงิ น สะสม และเงิ น กู 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นกู
0บ เงิถึนสะสม
ง วัเงินนทุทีนสํา่ รองเงิ31นสะสมและเงิ
มี น าคม
2561

0 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

า

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

สรางความ

การศาสนา

อุตสาหกรรม

เขมแข็ง

วัฒนธรรม

และการโยธา

ของชุมชน

และนันทนาการ

สังคมสงเคราะห

การเกษตร

การพาณิชย

งบกลาง

3,297,696.00
188,400.00

364,470.00

1,260.00

1,700.00

3.00

459,276.95

7.00

52,818.00

413,640.00
33,832.00

67,344.97

33,495.00

25,104.00

46,610.00
50,469.27

0.00

0.00

450,000.00
701,754.95

883,514.97

-

33,495.00

-

472,576.00

46,610.00

50,469.27
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมูที่ 1
โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมูที่ 2
โครงการซอมถนนคอนกรีต ค.ส.ล. เสริมเหล็กที่ชํารุด 2 ซอย หมูที่ 2
โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมูที่ 3
โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน หมูที่ 4
โครงการวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
พรอมบอพักจากบานคุณสุรศักดิ์ ถึงคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 4
โครงการขยายไฟทางสาธารณะ ซอยบานเตาหู หมูที่ 4
โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธและปายบอกทาง/
ซอยและปายเครื่องหมายจราจร
โครงการติดตั้งปายบอกทางที่ทําการ อบต.
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยลุงจวน จากแยกถนนสายทาเรือ-ทาเกวียน
ถึงบานนายเสถียร ทวีกุล หมูที่ 2
โครงการกอกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลองเดนพัฒนา หมูที่ 2
โครงการกอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิม
(หลังอนามัย) หมูที่ 3 บริเวณถนนเลียบคลองหลังอนามัย
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายเลียบแมนํ้าตลอดสาย หมูที่ 1 ระยะที่ 2
โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติหนาที่ทําการ อบต.งิ้วราย
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนบริเวณศาลาอเนกประสงค หมูที่ 2
โครงการปรับปรุงลานขยะ หมูที่ 2
โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยศรมยุรา หมูที่ 2
โครงการจัดทําพรอมติดตั้งหลังคากันสาดบริเวณหนาที่ทําการ อบต.งิ้วราย

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

26,925.00
83,612.50
150,800.00
29,150.00
56,512.50

26,925.00
83,612.50
150,800.00
29,150.00
56,512.50

840,000.00
135,976.67

838,000.00
135,976.67

216,000.00
218,500.00

216,000.00
218,500.00

245,000.00
352,900.00

239,000.00
350,900.00

689,000.00
700,000.00
147,000.00
55,600.00
31,000.00
33,000.00
174,000.00

687,000.00
485,000.00
147,000.00
55,600.00
31,000.00
33,000.00
174,000.00

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

100,000.00
60,000.00
200,000.00
150,000.00

32,500.00
32,500.00
178,290.00
48,624.00

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

50,000.00

17,728.75

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
ลําดับ

1.
2.
3.
4.

โครงการจางเหมากําจัดวัชพืชคูคลองบริเวณคลองเลียบถนนคอนกรีต หมูที่ 2
โครงการจางเหมากําจัดวัชพืชคูคลองบริเวณเลียบทางรถไฟ หมูที่ 4
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล
โครงการคัดแยกขยะดวยมือเรา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืน
ลําดับ

1.
12

โครงการฝกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะสตรี คนพิการ, ผูสูงอายุ
วารสารงิ ้ว ราย 2561

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานเครือขายสาธารณสุขตําบลงิ้วราย
โครงการรณรงคฉีดพนยุงลาย/ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลงิ้วราย
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
โครงการรจนาเลือกคู
โครงการคายครอบครัวสัมพันธ
โครงการใสใจวัยเกา กับเราองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
โครงการสนับสนุนการจัดสงนักกีฬาแขงขันในระดับอื่นๆ
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเลนกีฬา
โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลวันปใหม/สงกรานต
โครงการจัดหาอุปกรณดับเพลิง
โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการสงเคราะหผูพิการ
โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ
โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อ
โครงการปรับปรุงระบบเสียงไรสายภายในตําบลงิ้วราย
โครงการโรงเรียนวัยเกางิ้วราย
โครงการสรางจิตอาสาดูแลใสใจผูพิการในชุมชน

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

110,000.00
200,000.00
40,000.00
100,000.00
200,000.00
103,192.00
95,967.00
215,670.00
20,000.00
100,000.00
1,000,000.00
20,000.00
65,000.00
100,000.00
672,000.00
4,630,800.00
30,000.00
496,000.00
38,379.00
7,032.00

102,282.00
191,350.00
500.00
100,000.00
52,532.00
103,192.00
95,967.00
185,970.00
5,040.00
60,000.00
103,363.59
8,464.00
60,900.00
34,332.00
614,400.00
4,446,600.00
18,000.00
496,000.00
38,379.00
7,032.00

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

60,000.00
40,000.00
60,000.00
50,000.00

60,000.00
40,000.00
60,000.00
9,950.00

100,000.00
30,000.00
368,540.00
794,000.00

1,075.00
2,557.00
314,309.80
794,000.00

30,000.00

14,000.00

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใช

15,000.00

4,812.00

105,500.00
505,480.00
152,052.00
64,000.00

95,922.00
505,480.00
152,052.00
64,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และคานิยมที่พึงประสงควิถีพุทธ
โครงการหองสมุดโรงเรียนสูชุมชน
โครงการคายคุณธรรมและติวธรรมศึกษา
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดนํ้าขอพรผูสูงอายุตําบลงิ้วราย
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
โครงการแหเทียนเขาพรรษา
โครงการสนับสนุนคาอาหารเสริมนม
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการหรือจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเปนพระบรมราชานุสรณ
หรือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการที่ดี
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.

โครงการฝกอบรมการพัฒนาและสงเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานสวนตําบล
โครงการสนับสนุนสงเสริมตามขอสั่งการของหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของในกิจกรรม/
โครงการตางๆ ตามนโยบายรัฐบาล
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชสําหรับการบริหารงานของ อบต.
โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ
โครงการติดตั้งผนังอลูมิเนียมกั้นหองสํานักงาน

สถานี สุ ข ภาพ

HEALTHYNGIURAI

โดย : ปลั ด ณั ฐ ณิ ช า อนุ กู ล เวช

อาการนอนไม ห ลับ ในผู  สู ง อายุ

ผูส
 งู อายุ
มักมีปญ หาคุณภาพการนอนที่ลดนอยลง อาจหลับยากขึ้น ตื่นบอย หลับไมลกึ และตื่นมา
ไมสดชื่น โดยมีสาเหตุจากสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัย รวมถึงอาจมีสาเหตุอ่นื ๆ เชน ภาวะ
ซึมเศรา ความเครียด ความวิตกกังวล อาการปวดตางๆ กรดไหลยอน ปญหาการหายใจ หรือโรค
นอนกรน ปสสาวะบอยตอนกลางคืน ผลขางเคียงจากยา
การปองกันและการดูแล
จัดหองนอนใหมบี รรยากาศที่ชว ยใหหลับสบาย เชน เงียบสงบ ใชผา มาน ผาปูท่นี อน และผาหมที่มสี ไี มฉดู ฉาด ปรับอุณหภูมใิ นหองใหเหมาะสม ไมหนาว
หรือรอนเกินไป
- พยายามนอนใหเปนเวลาและสถานที่เดิมทุกวันเพื่อใหเกิดความเคยชิน
- ไมควรเขานอนตั้งแตหวั คํ่า มากนัก เวลาที่เหมาะสม คือ 3 - 4 ทุม และตื่นตี 4 - 5
- พยายามดื่มนํา้ ชวงเชาและกลางวัน และดื่มใหนอ ยลงหลังอาหารเย็นเพือ่ ลดการปสสาวะตอนกลางคืน นอกจากนีค้ วรหลีกเลีย่ งเครือ่ งดื่มที่มี
คาเฟอีนหลังเวลาบาย 2 โมง
- ไมควรนอนกลางวันเปนเวลานานๆ อาจหากิจกรรมเบาๆ ทํา หรือพูดคุยเลน หากเพลียหรืองวงจริงๆ อาจงีบไดบา ง แตไมควรงีบหลังบาย 3 โมง
เพราะจะทําใหกลางคืนหลับยาก
- ปรึกษาแพทยเพื่อทบทวนยาที่อาจทําใหนอนไมหลับ และรักษาตนเหตุท่ที าํ ใหเกิดอาการนอนไมหลับ
- หากตองใชยานอนหลับ ควรอยูภ ายใตการดูแลของแพทย เนื่องจากการใชยาอยางตอเนื่องอาจทําใหตดิ ได

เทคนิ
ค
ฝ ก สมองให คิ ด เก ง
วันนีม้ ี 3 เทคนิคการฝกสมองใหคดิ เกง มาแนะนําใหลองฝกกัน รับรองวาเคล็ดลับ
ดีๆ แบบนี้ ฝกงายและไดผล จะมีอะไรบางนัน้ ไปดูกนั เลย
1. คิดแลวทํา : หากคิดแลวทําอยางตอเนื่อง จะทําใหสมองไดจดจํา
วิธกี ารที่เปนรูปธรรมจากการลงมือทํา และสามารถหาแนวทางพัฒนากระบวน
การคิดและการทําของตัวเองใหดีย่งิ ขึ้นตอไปได
2. ลองทําสิ่งที่ไมเคยทํา : หลังจากทําสิง่ ใดสิ่งหนึ่งจนชํานาญแลว
ลองออกไปทําในสิ่งที่ไมเคยทําบาง เพื่อเปดมุมมอง และฝกสมองใหไดเรียนรูท กั ษะ
ใหมๆ
3. บริหารสมอง 2 ซีก : วิธงี า ยๆ ในการบริหารสมองซีกขวาและซีกซาย
คือ ใหฝก ขีดๆ เขียนๆ อะไรก็ได โดยใชทงั้ มือขางที่ถนัดและไมถนัด สมองจะ
ประสานงานกันไดดีและมีประสิทธิภาพขึ้น ทําใหการคิดมีคณุ ภาพมากขึ้นดวย
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หนารอนแบบนี้ หากรูส กึ วารางกายยังเหนื่อยลา หรือยังไมคอ ยสดชื่นเต็มรอย
เทาใดนัก ผลไม 3 ชนิดเหลานี้จะชวยใหสดชื่นไดอยางรวดเร็ว
1. แอปเปล
 : อุดมไปดวยเบตาแคโรทีน วิตามินซี และสารกลุม ฟลาโวนอยด
ซึ่งมีสว นชวยใหรา งกายรูส กึ เฟรชไดดี
2. สม : มีโฟเลต วิตามินซี และมีน้าํ ตาลผลไมใหความสดชื่น พรอมทั้ง
กลิ่นหอมจากเปลือกที่มนี ้าํ มันหอมระเหย สรางความสดชื่นในพริบตา
3. แตงโม : อุดมไปดวยเบตาแคโรทีน ไลโคปน ใยอาหาร นํ้าแตงโมเย็นๆ
เอามากินแลวแสนชื่นใจ

ที่มา : เว็บไซต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

โครงการ…

ประเพณีสงกรานตรดนํ้าขอพรผูสูงอายุตําบลงิ้วราย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

โครงการ…

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุมสตรีตําบลงิ้วราย

NGIURAI

2018
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

โครงการ…จัดงาน

วันเด็กแหงชาติ

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

โครงการประชุม…

ประชาคมทองถิ่น

16
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

โครงการปองกัน…
และ

ลดอุบัติเหตุวันหยุดเทศกาล

ÔéÇÃÒÂ
โครงการ…ฝกอาชีพ Íºµ.§
เพิ่มพูน

ทักษะเด็กและเยาวชน

NGIURAI

2018

17

ใสใจวัยเกา

โครงการ…
กับเราองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

อบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน

โครงการ
และ

18
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

ตอนรับ…

คณะศึกษาดูงาน

เทศบาลตําบลชุมโค จังหวัดชุมพร

อบต.หลุมขาว จังหวัดลพบุรี

NGIURAI

2018

19

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบา

โครงการ…
…ปองกัน

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

ฉีดพนยุงลาย
ไขเลือดออก

โครงการรณรงค…
ควบคุมปองกันโรค
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โครงสร า งพื ้น ฐาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมูที่ 1
เชื่อมตําบลไทยาวาส
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

โครงการสรางคันดินริมคลองลัดงิ้วราย หมูที่ 4

NGIURAI

2018
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
• คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จดั ทําขึน้ เพื่อสํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบตั งิ านขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อใหไดขอ มูลที่สมบูรณ)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 ที่อยู
1.5 การศึกษา

ลงในชอง

ชาย
หญิง
20-30 ป
31-40 ป
รับราชการ
ลูกจางเอกชน
อื่น ๆ……………………………………
หมูที่ 1 บานทาเรือ
หมูที่ 2 บานโรงหวด
หมูที่ 3 บานกลาง
หมูที่ 4 บานประตูนํ้า
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อื่น ๆ……………………………………

41-49 ป
เกษตรกร

มากกวา 50 ป
รับจางทั่วไป

อาศัยอยูนอกเขตตําบลงิ้วราย
ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

สวนที่ 2 ประเภทงานที่มาขอรับบริการ ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอหนวยงานโดยแบงความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด 0 = ไมแสดงความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
ขอคําถาม
5
4
3
2
1
1. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีสุภาพและเปนมิตร
1.2 มีความเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจในการใหบริการ
1.3 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.4 มีความรู ความเขาใจใหคําแนะนําและตอบขอซักถามตรงกับความตองการ
2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอน
2.1 มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปรงใสและตรวจสอบได
2.3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่อง
2.4 มีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่รวดเร็วตอบสนองความตองการไดดี
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3.2 สถานที่ทํางาน สะอาด เปนระเบียบ
3.3 ความชัดเจนของปายแสดงสถานที่ของหนวยงาน
3.4 มีที่จอดรถเพียงพอ
4. ดานผลการปฏิบัติงาน
4.1 ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ
4.2 จํานวนครั้งในการจัดโครงการ กิจกรรมตางๆ ในรอบป
4.3 ความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน นํ้า ไฟ
4.4 ความพึงพอใจในเรื่องสิทธิสวัสดิการตางๆ เชน การรับบริการเบี้ยยังชีพ การขึ้นทะเบียนตางๆ
5. โดยสภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด

0

* ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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