รู...้ใช่ไ ว้ว่า

โดย : มนู ญ ถมั ง รั ก ษ์ สั ต ว์
นิ ติ ก รองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลงิ ้ว ราย
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แมวาหลายคนจะมองวาเร�่อง กฎหมาย เปนเร�่องที่ไกลตัว จ�งทําใหคุณมองขามเร�่องใกลตัวไป แตใครจะรูวาวันนึงคุณอาจจะกลาย
เปนคนที่เขาขายทําผิดกฎหมายอยูก็ ได จ�งขอรวบรวมกฎหมายที่ควรรูมาใหผูอานซึ่งไมควรมองขามวาดวยเร�่องของการโพสต
Facebook แคกดไลค กดแชร ทําไมติดคุกได
การโพสตดาวาผูอืน่ มีกฎหมายอาญาอยูแลว ไมมีขอมูลจริง หรือถูกตัด
ตอ ผูถูกกลาวหา เอาผิดผูโพสตได และมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน
200,000 บาท
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
1. โพสตขอมูลปลอมไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลที่เปนเท็จ
ที่ทําใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
2. โพสตขอมูลเท็จ ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ
หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
3. โพสตขอมูลที่เปนความผิดเกีย่ วกับความมัน่ คงแหงราชอาณาจักร หรือ
ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
4. โพสตขอ มูลที่มีลกั ษณะลามก อนาจาร และขอมูลนั้นอาจทําใหประชาชน
ทั่วไปเขาถึงได
5. เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอร โดยรูอ ยูแ ลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอร
ตามขอ 1 2 3 หรือ 4
กดแชร คือ เผยแพรหรือสงตอขอมูลซึ่งเปนความผิดชัดเจน
กดไลค หากมีเจตนาเพื่อเล็งเห็นผลจะเปนความผิด เพราะเมือ่ กดจะมี
ขอความขึ้นใน news feed แตถาดูเฉยๆ ไมไดกดไลคจะไมมีความผิด
กอนกดไลค กดแชร หรือแสดงความคิดเห็น ควรตรวจสอบกอนวาขอความนั้น
ทําใหผูอื่นเสียหายหรือไม เพราะอาจมีโอกาสตองขึ้นโรงขึ้นศาล จายคาปรับ
แถมอาจถูกจําคุกดวย

ผูด แู ลระบบ หรือแอดมินเพจที่เปดใหมีการแสดงความคิดเห็น เมื่อพบเนื้อหา
ที่ผิดกฎหมาย ถาไดรับการแจงเตือนแลวลบออกไมตองรับโทษ แตถาไมยอม
ลบออก โทษจําคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

แอดมินเพจตองระวังกันนิดนึงนะ รูไว จะไดไมพลาด

เหลานี้จะนําพาใหคุณเปนคนดี และคุณก็จะไมทําผิดกฎหมาย

สายดื่มฟงทางนี้ นอกจากเรื่องกฎหมายแลว ยังอันตรายตอชีวิตดวยนะ
ความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราจะมีโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับขั้นตํ่า 10,000
- 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลมีอํานาจในการ สั่งพักใชใบอนุญาต
ไมนอยกวา 6 เดือน หรือ เพิกถอนใบอนุญาต อีกทั้งยังเพิ่มมาตรการยึดรถใน
ชั้นศาล ไมเกิน 7 วัน
ความผิดฐานเมาแลวขับ ทําใหผูอื่นไดรับอันตรายแกรางกาย หรือจิตใจ ใหมี
โทษคงเดิมคือ จําคุก 1 - 5 ป ปรับ 20,000 - 100,000 บาท พักใชใบอนุญาต
การขับขี่ไมนอยกวา 1 ป หรือ เพิกถอนในอนุญาตขับขี่
ความผิดฐานเมาแลวขับ เปนเหตุใหผอู ่นื ไดรับอันตรายสาหัสมีโทษจําคุก 2 - 6 ป
ปรับ 40,000 - 120,000 บาท พักใชใบอนุญาตขับรถไมนอยกวา 2 ป หรือ
เพิกถอนในอนุญาตขับขี่
ความผิดฐานเมาแลวขับ เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายมีโทษจําคุก 3 - 10 ป
ปรับ 60,000 - 200,000 บาท รวมทั้งใหเบิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ขอกฎหมายที่คุณควรยึดก็คือ กฎหมายของคุณธรรม ศีลธรรม เพราะหลัก

ที่มา : https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/75775.html , https://www.amarinbooks.com

สวัสดีครับ พอแม พี่นอง ชาวตําบลงิ้วราย ที่เคารพรักทุกทาน

วารสาร “ที่น่สี ถานีง้วิ ราย” ฉบับที่ ๑๐ ที่อยูใ นมือของทุกทานฉบับนี้เปนฉบับแรก ของปพทุ ธศักราช ๒๕๖๒
ที่นับวาเปนปมหามงคล เนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่เพิ่งผานพนมาไดมีพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ซึง่ เปนพระราชพิธีสําคัญของการขึน้ ครองราชสมบัติ สรางความปลาบปลื้มใจใหกับ
พสกนิกรชาวไทยทุกคน
ในสวนของ องคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายปน้ี เปนปท่ี ๒๒ แลว ที่มกี ารยกฐานะตาม พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย นิติบุคคลที่มีความใกลชิดกับ
ชาวบานที่สดุ เพื่อใหมีการจัดทําบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการและแกไขปญหาดานตางๆ ไดอยางตรง
จุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และดวยระยะเวลากาวเขาสูท ศวรรษที่ ๓ นี้ พวกเราเชื่อวา จากประสบการณการเรียนรู
การพัฒนาและอีกหลายปจจัยจะชวยใหภารกิจดานตางๆ ขององคการบริหารสวนทองถิ่นแหงนี้ สามารถที่จะ
เติบโตไปอยางมีระบบสอดคลองกับแผนพัฒนาชาติ ๑๐ ป ภายใตบคุ ลากรขององคกรที่มคี วามสามารถ
พรอมและเต็มใจในการดูแลทุกๆ ทาน
กระผมขอยืนยันตอทุกๆ ทาน ที่สนับสนุนและมอบความไววางใจใหผมไดเขามาบริหาร
งานของทองถิ่นนี้ ผมและคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลอดจนขาราชการ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายทุกคน จะปฏิบตั ิหนาที่ดว ยความโปรงใส ซื่อสัตยสจุ ริต
ทําความดีตอบแทนคุณแผนดิน ใหสมกับความไววางใจที่ทกุ ทานมอบให ทาย
ที่สดุ นี้ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิส์ ทิ ธิท์ ้งั หลายทั้งปวง
จงชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีแตความสุขความเจริญตลอดไป
สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
และคณะผูบริหาร
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สวัสดีครับ พอแม พี่นอง ชาวตําบลงิ้วราย ที่เคารพรักทุกทาน

วารสาร “ทีน่ สี่ ถานีงวิ้ ราย” ฉบับที่ ๑๐ ทีอ่ ยูใ นมือของทุกทานฉบับนีเ้ ปน
ฉบับแรก ของปพทุ ธศักราช ๒๕๖๒
ที่นับวาเปนปมหามงคล เนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ที่เพิ่งผานพนมาไดมีพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเปนพระราชพิธีสําคัญของการขึ้นครองราชสมบ
ัติ สรางความปลาบปลื้มใจใหกับ
พสกนิกรชาวไทยทุกคน
ในสวนของ องคการบริหารสวนตําบลงิว้ รายปนี้ เปนปที่ ๒๒ แลว ที
ม่ กี ารยกฐานะตาม พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ขึ้นเปนองคการบริหารส
ว
นตํ
า
บลงิ
ว
้
ราย นิติบุคคลที่มีความใกลชิดกับ
ชาวบานทีส่ ดุ เพือ่ ใหมกี ารจัดทําบริการสาธารณะใหต อบสนองความ
ตองการและแกไขปญหาดานตางๆ ไดอยางตรง
จุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และดวยระยะเวลากาวเขาสูท
่ ๓ นี้ พวกเราเชือ่ วา จากประสบการณการเรียนรู
การพัฒนาและอีกหลายปจจัยจะชวยใหภารกิจดานตางๆ ศวรรษที
ขององค
ก
ารบริ
ห
ารส
วนทองถิ่นแหงนี้ สามารถที่จะ
เติบโตไปอยางมีระบบสอดคลองกับแผนพัฒนาชาติ ๑๐ ป ภายใตบ
คุ ลากรขององคกรทีม่ คี วามสามารถ
พรอมและเต็มใจในการดูแลทุกๆ ทาน
กระผมขอยืนยันตอทุกๆ ทาน ที่สนับสนุนและมอบความไววางใจให
ผมไดเขามาบริหาร
งานของทองถิ่นนี้ ผมและคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคก ห
ารสวนตําบลตลอดจนขาราชการ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลงิว้ รายทุกคน จะปฏิบารบริ
ตั หิ นาทีด่ ว ยความโปร ซือ่ สัตยสจุ ริต
ทําความดีตอบแทนคุณแผนดิน ใหสมกับความไววางใจทีท่ กุ งทใสานมอบให
ทีส่ ดุ นีข้ ออํานาจแหงคุณพระศรีรตั นตรัย ตลอดจนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทั ทาย
จงชวยปกปองคุมครองใหทุกทานมีแตความสุขความเจริญตลอดไป ง้ ปวง
สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
และคณะผูบริหาร

ที่ปรึกษา :
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นายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นายมณี อิสโร
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นางเสวย เกษลาม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นางวรนุช ทองสิมา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ
้วราย
พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ
้วราย
นายสุรพล ทองสิมา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ
้วราย

บรรณาธิการ :

นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

ผลกระทบ

2

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90%
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่มีราคาที่ดินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนที่ดินและ
สิง่ ปลูกสรางประเภทอื่นๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใใชจายของบริษัทซึ่งจะชวยบรรเทารายจายภาษีลงได
สําหรับผูทีค่ รอบครองทีด่ ินหรือมีการสะสมทีด่ ินไวเพือ่ เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนีม้ ีผลใหจัดเก็บภาษีทีด่ ินทีร่ กรางหรือที่ดิน
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
นอกจากนี้อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงที่หากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%
นับเปนอัตราที่คอนขางสูง เนื่องจากราคาที่ดินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3%
ผูทีค่ รอบครองที่ดินนัน้ จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสรางฉบับใหมนีอ้ าจมีผลกระทบมากสําหรับผูที่
ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคต
สวนขั้นตอนวิธกี าร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามแผนเตรียมการจัดเก็บภาษี จะมีการออกสํารวจที่ดนิ และสิ่งปลูกสราง
ของผูเ สียภาษีทกุ แปลงที่ดนิ ใหแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใหเจาของทีด่ นิ ตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเ สียภาษีในเดือนกุมภาพันธ
2563 และผูเสียภาษีจะตองมาชําระเงินในเดือนเมษายน 2563
8
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โดย :
มณี อิสโร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม
ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้
1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ประกอบเกษตรกรรม มูลคาไมเกิน 75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.01% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แต
ไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอตั ราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 100 ลานบาท แตไมเกิน 500 ลานบาท ใหใชอตั ราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 500 ลานบาท
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.02% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป
ใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณี
เปนเจาของเฉพาะบานอยางเดียว ไดรับการยกเวนภาษี 10 ลานบาท
3. ที ่ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งที ่ใช ป ระโยชน ที ่ดิ น เพื ่อ การพาณิ ช ยกรรม และอุ ต สาหกรรมมู ล ค า ไม เ กิ น 50 ล า นบาท ให ใช
อัตราภาษี 0.3% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.4% มูลคาเกิน 200 ลานบาท แตไมเกิน
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000
ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%
4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รกรางวางเปลาหรือไมไดทําประโยชน คิดอัตราภาษีเริ่มตนที่ 0.3% และเก็บเพิ่ม 0.3% ทุกๆ 3 ป

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐
๐๓๔-๙๖๕๖๖๐ ตอ ๑๐๒

www.facebook.com/Ngiurai Nakhon Chai Si

“จากกองคลัง”
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เลขที่ ๗๔/๔ หมู ๓ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

สัพเพเหระกับ…
สวัสดีครับทานผูอาน ที่เคารพรัก พบกับผมเชนเคย
ในคอลัมน สัพเพเหระกับ…ปราชญชาวบาน ฉบับนี้
ขอเสนอ “ตลาดงิ้วราย”

“ปราชญชาวบาน”

ตลาดงิ้วราย ตัง้ อยูบ า นกลาง หมูท ่ี 3 ตําบลงิ้วราย เปนตลาดใหมของ
ชาวงิ้วรายสมัย 80 กวาปกอ น กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยยายจากชุมชน
เดิมที่อยูข า งวัดงิ้วราย ขางสถานีรถไฟวัดงิว้ รายเดิมซึ่งเปดใชงานตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 เมื่อชุมชนหนาแนนสถานที่คบั แคบ ทาง
กรมรถไฟสมัยนั้น จึงตองกอสรางสถานีวดั งิ้วรายแหงใหม เปนอาคาร
กออิฐผิวปูนทั้งหลัง ที่เห็นอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับการขนสงทางเรือ
รวมกับการขนสงทางรถไฟ เคยมีคาํ พูดติดปากกันวา “ที่สถานีวดั งิ้วราย
คนลงเยอะเพือ่ ทีจ่ ะไปสุพรรณบุรี แลวคนทีจ่ ะขึน้ รถไฟ ถาเรือเสียเวลา สินคา เปนแหลงทําปลาทูน่งึ ที่ข้นึ ชื่อโดยพอคาแมคา จะขึ้นเรือเมลท่วี ่งิ ไป
รถไฟก็จะรอ มันเปนสถานีท่แี ปลกทีร่ ถไฟรอเรือเพราะผูโ ดยสารจะเยอะมาก สมุทรสาคร แลวซื้ออาหารทะเลและปลาทูสดกลับมาที่ตลาดงิ้วราย โรง
เพื่อเขากรุงเทพฯ หรือลงใต”
ปลาทูท่ตี ้งั อยูใ นตลาดก็จะนําปลาทูน่งึ แลวสงขึ้นเรือไปสงตอพอคาแมคา
ที่อยูแถวบางเลน บางหลวง สุพรรณบุรี ขณะเดียวกันก็รับปลานํ้าจืด
จากบางเลน บางลี่ มาพักไวทตี่ ลาดงิว้ ราย สงตอไปขายกรุงเทพฯ
ในปจจุบนั หลายที่ หลายชุมชน ไมวา จะเปน ตลาด 100 ป สามชุก
ตลาดบางหลวง รศ.122 ตลาดบานใหม 100 ป แปดริ้ว ไดร้อื ฟน ความเปน
ตลาดเกา ใหกลับมาอยูใ นความนิยมของนัก “ชิม ชอป แชะ” ไดอยาง
ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งและโดยสภาพตลาดงิ้วรายบานเรา ก็เปนตลาดเกา
ทีอ่ าคารเรือนไม ยังอยูใ นสภาพสมบูรณ ตองตาตองใจ แกผพู บเห็น พวกเรา
“ชาวตลาดงิ้วราย” จะพลิกฟนใหตลาดงิ้วรายบานเรากลับมามีชีวิต
กันดีมั้ยครับ โดยพวกเรามาชวยจัดการชุมชนดวยตนเองกันกอน เมื่อ
มีความพรอมเราก็ทดลองเปดตลาดกันเลย จะเริม่ เมื่อไหร วันเสาร หรือ
วันอาทิตย เดือนไหน เดือนละครั้ง หรือสองครั้งเปนการหยั่งเชิงดาน
ผูเ ฒาผูแ ก เลาขานกันอยางสนุกปากวา ในยุคที่ตลาดงิ้วรายเฟอ งฟูน้นั การตลาดกอน สุดแทแตจะวางแผนตกลงรวมกัน ขอเพียงใหพวกเรา
มีรา นขายขาวแกง เปนสิบๆ ราน และเปดขายตั้งแตตสี ่จี นถึงคํ่า เพื่อคอย มีความพรอม และตกลงที่จะทําตลาดงิ้วรายใหกลับมาสูค วามสนใจ เริ่ม
ใหบริการผูท ่เี ดินทางมากับรถไฟ และเรือเมล นอกจากนั้น ก็ยงั มีรา น จากสื่อโซเชียล เฟสบุค ไลน ผูเ ขียนเชื่อวา เราสามารถเรียกความสนใจให
ขายผัก ผลไม ตลาดงิ้วรายเองยังไดช่อื วาเปนศูนยกลางในการขนถาย กลับคืนมาไดไมมากก็นอ ย และเมื่อนั้นละครับทางหนวยงานราชการตางๆ
ก็จะยื่นมือมาชวยเราเอง
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สถานีการศึกษา : โรงเรียนวัดงิ้วราย
โรงร 1 ําบล 1 รงรียคุ ภาพ
โรงเรียนวัดงิ้วรายไดเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพหรือโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล ภายใตแนวคิดโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ตองมีความเขมแข็งทางวิชาการ เปนสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา และเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแก
นักเรียน และชุมชนสรางโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาใหกบั เยาวชนที่ขาดแคลน
ไดเติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โดยขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ

โรงร Coaching Teams เพื่ ยระดับุ ภาพรึกษา
โรงเรียนวัดงิ้วรายไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเขารวมโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาครู และสงทีมจากสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐมและคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเขารวมนิเทศการเรียน
การสอนของโรงเรียนของครู สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โรงรปั หนังสืใหนองาน
โรงเรียนวัดงิ้วรายไดรบั การสนับสนุนจากบริษทั รีเทล บิชเิ นส โซลูช่นั จํากัด และกองทุนสิรจิ ติ อนุสรณ
โดยคุณตระกูล จิณุณารักษ ในการปรับปรุงภูมทิ ศั นหอ งสมุด และจัดหาหนังสือเขาหองสมุดภายใตช่อื โครงการ
ปนหนังสือใหนองอาน โดยบริจาคโตะ เกาอี้ประจําหองสมุด ชั้นวางหนังสือ และหนังสือ เพื่อใหนักเรียนใช
ศึกษาคนควา และทดแทนชั้นวางหนังสือเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ

โรงรสับสุ นรูและบุลารเพื่ ัฒารรียรส
โรงเรียนวัดงิ้วรายไดรับการสนับสนุนคุณชยพล กนกพฤกษ ประธานชมรมชาวงิ้วราย
นครชัยศรีในการสนับสนุนงบประมาณในการจางครูและครูพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังไดรับการ
สนับสนุนกองทุนสิรจิ ติ อนุสรณ โดยคุณตระกูล จิณณุ ารักษ ในการจางครูตา งชาติเปนวิทยากร
สอนภาษาอังกฤษแกนักเรียน
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สถานีการศึกษา : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

เปดประตูสูรั้ว ง.บิ้ว.รราย.บุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนง

เมื่อวันเสารที่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์จัด
พิธีมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค อาคารกนกพฤกษ โดยคุณชยพล
กนกพฤกษในนาม บริษัท จุฬาวิศวกรรม จํากัด ไดบริจาคเงินในการสราง
จํานวน 7,200,000 บาท ในงานมีพิธีมอบอาคาร เปดปาย และเจิมปายเพื่อ
ความเปนสิริมงคล โดยมีทานรัฐวิทย ทองนวรัตน รองศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐมเปนประธานรับมอบ

และในชวงคํ่าของคืนวันเสารที่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รวมกับคณะศิษยเกา ไดจัด
งานคืนสูเหยา ชาว ง.บ.ร. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยนับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการ เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2503 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ไดผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมาแลว 56 รุน ทั้งนี้การจัดงานดังกลาว
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหศิษยเกาที่ไดจบการศึกษาไปแลวอยางมากมายจากรุนสูรุน ไดพบปะสังสรรค และไดกลับมา
เคารพครูอาจารย แสดงความกตัญูกตเวที โดยมีคณะศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูมีเกียรติ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
เขารวมงานเปนจํานวนมาก
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องคกรเดนประจําฉบับ…

ชมรมผูสูงอายุ

ชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วราย กอตั้งขึ้นเมือ่ ป 2548 โดยการรวมตัวกันของกลุมผูสูงอายุทีม่ ี
อายุเกิน 60 ปขึ้นไป และเจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลงิ้วรายในสมัยนั้น ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อ
เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลงิ้วราย มีทที่ ําการอยูทโี่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลงิ้วราย ปจจุบัน มีนางเสวย เกษลาม เปนประธานชมรมผูสูงอายุ มีกรรมการบริหารชมรม
จํานวนทั้งสิ้น 19 คน สมาชิกเมื่อแรกจัดตั้ง 50 คน ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 488 คน กระจาย
อยูใน 4 หมูบาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนประสบการณ
และเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของผูสูงอายุ มีการดูแลสวัสดิการทางสังคมแกสมาชิก
รวมทั้งเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ในปจจุบันชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายมีความเข็มแข็ง และมีสมาชิกจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันชมรมไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
ชมรมโดยการเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลงิ้วราย และไดรวมดําเนินกิจกรรมกับองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายในการจัดโครงการใสใจวัยเกา..กับเราองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย และโครงการโรงเรียน “วัยเกา” งิ้วราย เปน
ประจําทุกเดือน และในป 2561 ทางชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายไดเขารวมคัดเลือกชมรมดีเดนทีม่ ีการดูแลสุขภาพปากและฟน
ในผูสูงอายุจนไดรับรางวัลชนะเลิศชมรมผูสูงอายุดีเดน ดานการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ตอมาในเดือน
มีนาคม 2562 ทางชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายไดเขารวมคัดเลือกองคกรตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวดีเดน
ระดับจังหวัด จนไดรับรางวัลชนะเลิศ และในเดือนเมษายน 2562 ทางชมรมผูสูงอายุตําบลงิ้วรายไดเขารวมคัดเลือกองคกรตนแบบ
ดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวดีเดนระดับเขตสุขภาพที่ 5 และไดรับรางวัลชนะเลิศจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต 5 ราชบุรี อีกเชนกัน
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จดหมายข า ว
“จากกองคลัง”

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม 2562 ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนผลใหยกเลิกกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลดความเหลื่อมลํ้าใหสังคม
ลดปญหาการกักตุนเก็งกําไร และกระตุนใหมีการใชประโยชนที่ดินนั้นสามารถจําแนกตามประเภทของทรัพยสินไดดังนี้
1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ประกอบเกษตรกรรม มูลคาไมเกิน 75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.01% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แต
ไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 100 ลานบาท แตไมเกิน 500 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 500 ลานบาท
แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.07% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.1%
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.02% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน
75 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.03% มูลคาเกิน 75 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.05% มูลคาเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป
ใหใชอัตราภาษี 0.1% ทั้งนี้ในกรณีบานหลังหลักหากเปนเจาของบานและเจาของที่ดิน ใหไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก สวนกรณี
เปนเจาของเฉพาะบานอยางเดียว ไดรับการยกเวนภาษี 10 ลานบาท
3. ที ่ด ิน หรือ สิ่ ง ปลู ก สร า งที ่ใช ป ระโยชน ที ่ด ิน เพือ่ การพาณิ ช ยกรรม และอุต สาหกรรมมูล ค า ไม เ กิ น 50 ล า นบาท ให ใช
อัตราภาษี 0.3% มูลคาเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท ใหใชอตั ราภาษี 0.4% มูลคาเกิน 200 ลานบาท แตไมเกิน
1,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.5% มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท แตไมเกิน 5,000 ลานบาท ใหใชอัตราภาษี 0.6% มูลคาเกิน 5,000
ลานบาทขึ้นไป ใหใชอัตราภาษี 0.7%
4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รกรางวางเปลาหรือไมไดทําประโยชน คิดอัตราภาษีเริ่มตนที่ 0.3% และเก็บเพิ่ม 0.3% ทุกๆ 3 ป

ผลกระทบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม นี้อาจมองวาไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนทั่วไป เพราะสวนใหญประมาณ 90%
ถือครองที่ดินในระดับราคาไมเกิน 5 – 10 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษีอยูแลว
แตการประเมินภาษีตามโครงสรางใหมนั้น เจาของอาคารตึกแถวหรือบานที่ถูกนํามาเปดรานคา รานขาวรานอาหาร ตลาดสดในเมือง
หรือแมคารานคาโชหวยเล็กๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยานทีม่ ีราคาทีด่ ินแพงอยาง ลีลม ชิดลม สุขุมวิท ฯลฯ จะถูกประเมินวาเปนทีด่ ินและ
สิง่ ปลูกสรางประเภทอืน่ ๆ ทีไ่ มใชเพื่ออยูอาศัยและตองเสียภาษีในอัตรา 0.3% และสูงสุดไมเกิน 0.7% ทันทีขณะเดียวกันผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ใชพื้นที่มาก ผูเชาพื้นที่ หรือผูที่ประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คงจะตองเผชิญกับภาระภาษีที่สูงขึ้นแตหาก
จดทะเบียนนิติบุคคลและยื่นภาษีอยางถูกตองก็สามารถนําภาษีมาหักเปนคาใชจายของบริษัทซึ่งจะชวยบรรเทารายจายภาษีลงได
สําหรับผูทคี่ รอบครองทีด่ ินหรือมีการสะสมทีด่ ินไวเพือ่ เก็งกําไรระยะยาว ในภาษีฉบับใหมนมี้ ผี ลใหจัดเก็บภาษีทดี่ ินทีร่ กรางหรือที่ดิน
ที่ไมเกิดประโยชนแลว ซึ่งจากเดิมที่ไมตองเสียภาษี โดยจะตองชําระในอัตราที่สูงกวาประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีไดมีการกําหนดในรูปแบบขั้น
บันไดตามจํานวนปที่ปลอยที่ดินใหรกรางหรือไมทําประโยชน โดยเริ่มตนที่ 0.3% ในชวง 1 - 3 ป และปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ในทุกๆ 3 ป
นอกจากนีอ้ ัตราการจัดเก็บภาษีทดี่ ินรกรางมีเพดานอยูที่ 1.2% ซึ่งไมใชเพดานภาษีคงทีห่ ากยังไมมีการใชประโยชนจากที่ดินก็จะถูก
กฎหมายปรับโทษใหเพิ่มอัตราภาษีในทุกๆ 3 ป อีก 0.3% จนกวาจะถึงเพดานภาษีจริงที่เก็บไมเกิน 3%
นับเปนอัตราทีค่ อนขางสูง เนือ่ งจากราคาทีด่ ินสวนใหญแลวก็จะมีราคาหลายลานบาท หากลองคิดวาถาเสียภาษีเต็มเพดานที่ 3%
ผูทคี่ รอบครองทีด่ ินนัน้ จะตองเสียถึงลานละ 30,000 บาทตอป ซึง่ ภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสรางฉบับใหมนอี้ าจมีผลกระทบมากสําหรับผูที่
ครอบครองที่ดินเพื่อเก็งกําไรในอนาคต
สวนขั้นตอนวิธกี าร และแนวทางตางๆ ที่จะตองปฏิบัตใิ หเปนไปตามแผนเตรียมการจัดเก็บภาษี จะมีการออกสํารวจที่ดนิ และสิ่งปลูกสราง
ของผูเ สียภาษีทุกแปลงที่ดนิ ใหแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใหเจาของทีด่ นิ ตรวจสอบ แลวประเมินไปยังผูเ สียภาษีในเดือนกุมภาพันธ
2563 และผูเสียภาษีจะตองมาชําระเงินในเดือนเมษายน 2563
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สถานี สุ ข ภาพ

HEALTHYNGIURAI
ฝุ  น PM 2.5 ป ญ หามลพิ ษ

โดย : ปลั ด ณั ฐ ณิ ช า อนุ กู ล เวช

PM 2.5 คื อ อะไร

ฝุน PM 2.5 คือ ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน หรือเล็กกวาเสนผมของมนุษย ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ขนจมูกไม
สามารถกรองได การสูดเอา ฝุน PM 2.5 เขาไปในรางกายจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะสามารถเดินทางผานทางเดินหายใจสูปอด กระแส
เลือด แทรกซึมกระบวนการทํางานในอวัยวะตางๆ ไดงาย เพิ่มโอกาสของโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และ
ในป 2556 องคการอนามัยโลกยังจัดให PM 2.5 อยูในกลุม สารกอมะเร็ง ทําใหมีโอกาสเปนโรงมะเร็งปอดอีกดวย

สาเหตุ ก ารเกิ ด

ปญหาฝุน ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพฯ อยูใ นระดับเตือนภัย-ไมปลอดภัยตอเนื่องกันมาตั้งแตปลายป 2561 และคิดวาสถานการณ
แบบนี้ยังคงดําเนินตอไปอีกนานพอสมควรและในการจัดอันดับคุณภาพอากาศทั่วโลก กรุงเทพมหานครของเราอยูในอันดับ 8 ของเมืองที่มีภาวะ
มลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก

ซึ ่ง การเกิ ด PM 2.5 คาดว า จะมี ส าเหตุ ม าจาก

• ควันพิษจากการจราจรและการคมนาคม ปจจุบันในกรุงเทพฯ มีจํานวนรถยนตเพิ่มมากขึ้น โดยควันทีเ่ กิดจากทอไอเสียรถยนตเปน
สาเหตุหลักที่ปลอย PM2.5
• ควันและฝุนจากการเผาตางๆ จริงๆ แลวในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ไมไดมีพื้นที่เกษตรที่จะทําใหเกิดการเผาได แตเปนเพราะจังหวัดใกล
เคียงและประเทศเพื่อนบานที่เผาเพื่อทําการเพาะปลูกประกอบกับกระแสลมที่พัดเอาควันเหลานั้นเขามา ทําใหอากาศแยลง
• ฝุนละอองจากภาคอุตสาหกรรมและการกอสราง ในปนี้มีการกอสรางเสนทางรถไฟฟามากถึง 3 สาย ตามเสนทางหลัก นอกจากนั้นยัง
มีการสรางที่อยูอาศัย ทําใหเกิดฝุนละอองในอากาศจํานวนหนึ่ง

ฝุ  น ละอองทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาสุ ข ภาพ

จากปริมาณฝุน ละอองที่เพิ่มขึ้นเกินเกณฑมาตรฐานอีกครั้ง จริงๆ แลวปญหาฝุน ละออง ไมไดเกิดขึ้นครั้งแรกแตปน ้เี กิดขึ้นเร็วและนานกวาป
ที่ผา นๆ มา ฝุน ละออง PM 2.5 นี้เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะผูป ว ยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือผูป ว ยโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้
ฝุนละอองนีอ้ าจสรางความเสียหายตอประสิทธิภาพดานการคิดและสติปญญาของเราและเพิ่มความเสี่ยงใหเปน Degenerative disease
(โรคความเสื่อมถอยตางๆ) ได เชน โรคอัลไซเมอร หรือภาวะสมองเสื่อม

จากข อ มู ล ขององค ก ารอนามั ย โลกพบว า
•
•
•
•
•

91% ของประชากรโลกอาศัยอยูในเขตที่คุณภาพอากาศเลวรายกวาเกณฑปลอดภัยที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว
9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่เปนมลพิษเขาไปในรางกาย
แตละปมีผูเสียชีวิตจากการไดรับมลพิษทางอากาศราว 7 ลานคน
เมื่อป 2016 มีผูเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศราว 4.2 ลานคนทั่วโลก
14 เมืองของอินเดียถูกจัดใหอยูในกลุม 20 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลก

วิ ธีที ่จ ะสามารถป อ งกั น ได คื อ

• ใหหนากากปองกันฝุน N95 กับพนักงานในการเดินทางมาทํางานหรือหากตองออกไปพบลูกคานอกสถานที่ การใสหนากากจะชวยลด
ปริมาณฝุนที่จะเขาสูรางกายได
• หากไมสามารถหาซื้อหนากาก N95 ไดก็สามารถใชหนากากอนามัยทั่วไปซอน 2 ชั้น ก็สามารถชวยปองกันได
• ใหพนักงานสามารถทํางานที่บา นได เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการอยูท า มกลางฝุน ละออง ชวยลดการเดินทางและจํานวนรถยนตในกรุงเทพฯ
ดวย หรือหากงานไหนที่ไมสามารถใหที่บานไดตลอดเวลา เชน การบริการลูกคาก็ใหพนักงานสามารถทํางานวันเวนวันได
• ใชโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานมากขึน้ หากไมตองออกไปพบลูกคาแบบตัวตอตัว ก็ใหใชการติดตอผานทาง
โทรศัพท อีเมล หรือโซเชียลมีเดียแทน รวมไปถึงการสงงานหรือสั่งงาน
• หากพบพนักงานมีปญ
 หาสุขภาพจากฝุน ละออง เชน ไอ จาม แสบตา มีอาการของโรคภูมิแพ ฯลฯ HR ควรจัดใหมีเครื่องมือปฐมพยาบาล
หรือบุคลากรที่สามารถใหความชวยเหลือเบื้องตนได
ที่มา : เว็บไซด Thailcnd HR Note
https://hcm-jinjer.com/thai-media/itps/th-190118-whatshoulddoforpm25/
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โดย :
มณี อิสโร

สัพเพเหระกับ…
สวัสดีครับทานผูอาน ที่เคารพรัก พบกับผมเชนเคย
ในคอลัมน สัพเพเหระกับ…ปราชญชาวบาน ฉบับนี้
ขอเสนอ “ตลาดงิ้วราย”

“ปราชญชาวบาน”

ตลาดงิ้วราย ตัง้ อยูบ า นกลาง หมูท ่ี 3 ตําบลงิ้วราย เปนตลาดใหมของ
ชาวงิ้วรายสมัย 80 กวาปกอ น กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยยายจากชุมชน
เดิมที่อยูข า งวัดงิ้วราย ขางสถานีรถไฟวัดงิ้วรายเดิมซึ่งเปดใชงานตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 เมื่อชุมชนหนาแนนสถานที่คบั แคบ ทาง
กรมรถไฟสมัยนั้น จึงตองกอสรางสถานีวดั งิ้วรายแหงใหม เปนอาคาร
กออิฐผิวปูนทั้งหลัง ที่เห็นอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับการขนสงทางเรือ
รวมกับการขนสงทางรถไฟ เคยมีคาํ พูดติดปากกันวา “ที่สถานีวดั งิ้วราย
คนลงเยอะเพือ่ ที่จะไปสุพรรณบุรี แลวคนที่จะขึน้ รถไฟ ถาเรือเสียเวลา สินคา เปนแหลงทําปลาทูน่งึ ที่ข้นึ ชื่อโดยพอคาแมคา จะขึ้นเรือเมลท่วี ่งิ ไป
รถไฟก็จะรอ มันเปนสถานีท่แี ปลกที่รถไฟรอเรือเพราะผูโ ดยสารจะเยอะมาก สมุทรสาคร แลวซื้ออาหารทะเลและปลาทูสดกลับมาที่ตลาดงิ้วราย โรง
เพื่อเขากรุงเทพฯ หรือลงใต”
ปลาทูท่ตี ้งั อยูใ นตลาดก็จะนําปลาทูน่งึ แลวสงขึ้นเรือไปสงตอพอคาแมคา
ทีอ่ ยูแถวบางเลน บางหลวง สุพรรณบุรี ขณะเดียวกันก็รับปลานํ้าจืด
จากบางเลน บางลี่ มาพักไวท่ตี ลาดงิ้วราย สงตอไปขายกรุงเทพฯ
ในปจจุบนั หลายที่ หลายชุมชน ไมวา จะเปน ตลาด 100 ป สามชุก
ตลาดบางหลวง รศ.122 ตลาดบานใหม 100 ป แปดริ้ว ไดร้อื ฟน ความเปน
ตลาดเกา ใหกลับมาอยูใ นความนิยมของนัก “ชิม ชอป แชะ” ไดอยาง
ยัง่ ยืนอีกครั้งหนึ่งและโดยสภาพตลาดงิ้วรายบานเรา ก็เปนตลาดเกา
ที่อาคารเรือนไม ยังอยูใ นสภาพสมบูรณ ตองตาตองใจ แกผพู บเห็น พวกเรา
“ชาวตลาดงิว้ ราย” จะพลิกฟนใหตลาดงิ้วรายบานเรากลับมามีชีวิต
กันดีมั้ยครับ โดยพวกเรามาชวยจัดการชุมชนดวยตนเองกันกอน เมื่อ
มีความพรอมเราก็ทดลองเปดตลาดกันเลย จะเริ่มเมื่อไหร วันเสาร หรือ
วันอาทิตย เดือนไหน เดือนละครั้ง หรือสองครั้งเปนการหยั่งเชิงดาน
ผูเ ฒาผูแ ก เลาขานกันอยางสนุกปากวา ในยุคที่ตลาดงิ้วรายเฟอ งฟูน้นั การตลาดกอน สุดแทแตจะวางแผนตกลงรวมกัน ขอเพียงใหพวกเรา
มีรา นขายขาวแกง เปนสิบๆ ราน และเปดขายตั้งแตตสี ่จี นถึงคํ่า เพื่อคอย มีความพรอม และตกลงที่จะทําตลาดงิ้วรายใหกลับมาสูค วามสนใจ เริ่ม
ใหบริการผูท ่เี ดินทางมากับรถไฟ และเรือเมล นอกจากนั้น ก็ยังมีรา น จากสื่อโซเชียล เฟสบุค ไลน ผูเ ขียนเชื่อวา เราสามารถเรียกความสนใจให
ขายผัก ผลไม ตลาดงิ้วรายเองยังไดช่อื วาเปนศูนยกลางในการขนถาย กลับคืนมาไดไมมากก็นอ ย และเมื่อนั้นละครับทางหนวยงานราชการตางๆ
ก็จะยื่นมือมาชวยเราเอง
10

วารสารงิ ้ว ราย 2562

สวัสดีครับ

บทความการปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอมูลขาวสารของราชการ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เปนกฎหมายที่รองรับ “สิทธิไดร”ู ของประชาชนในการรับรูข อ มูลขาวสารของราชการที่อยูใ นความครอบครองของหนวยงานของรัฐและ
กําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหตอ งปฏิบตั ติ ามโดยยึด หลัก “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

2. สิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ

พระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสาร ไดกาํ หนดสิทธิสาํ คัญ ๆ แกประชาชน ดังนี้
2.1 สิทธิไดรู (ตามมาตรา 7 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ) หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการ อยางนอยลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา ไดแก โครงสรางและการจัดองคกร, อํานาจหนาที,่ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลหรือคําแนะนํา และขอบังคับ กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี คําสั่งตาง ๆ
2.2 สิทธิตรวจดู (ตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมขี อ มูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
- ผลการพิจารณาหรือคําวินจิ ฉัยที่มผี ลตอเอกชนโดยตรง
- นโยบายและการตีความ
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ
- คูม ือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั งิ าน
- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกั ษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญารวมทุน
- มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
- ขอมูลขาวสารตามที่คณะกรรมการกําหนด
2.3 สิทธิขอดู (ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) หนวยงานของรัฐผูร บั ผิดชอบตองจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผขู อภายในเวลา
อันสมควร ซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวจะตองเปนขอมูลขาวสารที่มอี ยูแ ลว และพรอมจะใหได มิใชการตองจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวมขึ้นใหม
ซึง่ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีมติในการกําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบตั กิ รณีท่มี คี าํ ขอขอมูลขาวสารจากประชาชน ดังนี้
- กรณีท่เี ปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐพรอมทีจ่ ะจัดหาใหจะตองทําใหแลวเสร็จภายในวันที่รบั คําขอ
- กรณีท่ขี อ มูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน จะตองแจงใหผขู อขอมูลทราบภายใน
15 วัน หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จดวย
2.4 สิทธิไดรับสําเนาและขอใหรบั รองสําเนาถูกตอง (ตามมาตรา 9 และ 11 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) บุคคลไมวา จะมีสว นไดเสียเกี่ยวของ
หรือไมกต็ าม ยอมมีสทิ ธิเขาตรวจดูขอสําเนาที่มคี าํ รับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร ได โดยที่หนวยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียม
ไดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูม รี ายไดนอ ยประกอบดวย
2.5 สิทธิคดั คานการเปดเผย (ตามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) กรณีท่ีเจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูใ ด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผนู ้นั เสนอ นําคัดคานภายในเวลาที่กาํ หนด ซึ่งจะตองไมนอ ยกวา
15 วัน นับแตวนั ที่ไดรบั แจง โดยผูร บั แจงมีสทิ ธิคดั คานการเปดเผยขอมูลขาวสารนัน้ ได โดยใหทาํ เปนหนังสือถึงเจาหนาทีข่ องรัฐผูร บั ผิดชอบ
ซึ่งเจาหนาทีต่ อ งพิจารณาคําคัดคาน และแจงผลการพิจารณาโดยไมชกั ชา
2.6 สิทธิรอ งเรียน (ตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) บุคคลใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือปฏิบตั ิ
หนาที่ลา ชา หรือไมไดรบั ความสะดวก ผูน ้นั มีสทิ ธิรอ งเรียนตอคณะกรรมการขอมูล ขาวสารของราชการได เวนแต เปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคาํ สั่ง
มิใหเปดเผยขอมูลขาวสารฯ หรือคําสัง่ ไมรบั ฟงคําคัดคาน หรือคําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ไดรบั คํารองเรียน เวนแตมเี หตุจาํ เปนก็ใหขยายเวลาได แตตอ งไมเกิน 60 วัน
2.7 สิทธิอุทธรณ (ตามมาตรา 18 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ) ในกรณีท่ีเจาหนาที่มคี าํ สั่งไมใหเปดเผยขอมูล ขาวสารหรือมีคาํ สั่งไมรบั ฟง
คําคัดคานของผูม ีประโยชนไดเสีย บุคคลนั้นสามารถยื่นอุทธรณตอ คณะกรรมการขอมูล ขาวสารของราชการภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่ไดรบั แจง
คําสัง่ นั้น ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาสงเรื่องให คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนผูพ จิ ารณาวินจิ ฉัยตอไป
2.8 สิทธิไดรขู อ มูลขาวสารสวนบุคคลของตน (ตามมาตรา 25 แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ) บุคคลมีสทิ ธิ ไดรบั รูข อ มูลขาวสารสวนบุคคล
เกี่ยวกับตนเองจากหนวยงานของรัฐทีค่ วบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ ได ถาพบวาขอมูลขาวสารสวนบุคคลดังกลาวไมถกู ตอง ตามที่เปนจริงก็มี
สิทธิย่นื คําขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้นได
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คอลัมน… โรงเรียน

เมือ่ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งถือเปนวัน
สาธารณสุขแหงชาติ และในปนยี้ ังถือเปนวันครบรอบ 100 ป วัน
สถาปนากระทรวงสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลงิว้ รายรวม
กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลงิ้วราย และชมรมผูส ูงอายุตาํ บล
งิ้วราย ไดจัดพิธีเปด โรงเรียน “วัยเกา” งิ้วราย พรอมพิธีมอบใบ
ประกาศ นักเรียน “วัยเกา” งิว้ ราย รุน ที่ 1 โดย นายอนุชา สะสมทรัพย
อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรนครปฐม เขต 4 ใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธเี ปด โรงเรียน “วัยเกา” งิ้วราย และมอบใบประกาศ นักเรียน
“วัยเกา” งิ้วราย รุน ที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสิ้น จํานวน 37 คน
สํา หรั บ โรงเรี ย น “วัย เก า ” งิ ้ว ราย ได เริ ่ม เป ด ดํ า เนิน
การเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 โดย
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
12
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“วัยเกา”

รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลงิ้วราย และชมรมผูส ูงอายุตาํ บล
งิ้วราย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย โดยมี นายสมัชชา ทองสิมา นายก
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย เปนผูอ ํานวยการโรงเรียน และมีนายมณี
อิสโร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย เปนครูใหญ ซึ่งการดําเนิน
การของโรงเรียนฯ จะเปดดําเนินการในวันอังคารสัปดาหท่ี 3 ของเดือน ณ
หองประชุมอาคารอเนกประสงค หมูท ่ี 3 ตําบลงิ้วราย ลักษณะการดําเนินงาน
ของโรงเรียนผูส ูงอายุ ภายใตช่อื โรงเรียน “วัยเกา” งิ้วราย มีแนวคิดการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุทมี่ ีศักยภาพ เพื่อให
ผูส ูงอายุไดเรียนรู พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนําไปสูก ารพัฒนา
ชีวิตผูสงู อายุ โดยอยูบนพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า “ผูสงู อายุมคี ุณคาและ
มีศกั ยภาพ ควรไดรบั การสงเสริม สนับสนุนใหมีสว นรวมทําประโยชนให
สังคม และสงเสริมการเรียนรูใ หผสู ูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ
ของผูส ูงอายุ สาระการเรียนรูจ ะตองทําใหผสู ูงอายุสามารถนําไปใชไดจริง
ในชีวติ ปจจุบัน เพิ่มโอกาสในการรวมกลุม ในลักษณะเครือขายหรือชุมชน”
การเรียนการสอนแบงเปน กลุม วิชาชีวติ (80%) หมายถึง ความรู ทักษะ
ที่เปนประโยชนตอ ผูส ูงอายุในการนําไปปรับใชในชีวติ ประจําวัน เพื่อให
อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข ประกอบดวยหมวดวิชา ดังนี้

- วิชาสังคม (การใชชวี ติ ในวัยสูงอายุ การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางเรียน)
- วิชาชีวิตและสุขภาพ (สุขภาพกาย 3 อ. การดูแลสุขภาพ
ชองปาก สุขภาพใจ)
- วิชาสภาพแวดลอม (การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
และทีพ่ กั อาศัยในวัยผูส ูงอายุ)
- วิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา (การนําหลักศาสนามาใช
ในชีวติ ประจําวัน การทําสมาธิวปิ ส สนา การถายทอดภูมิปญ
 ญาและ
สรางสรรคนวัตกรรมชวยผูส ูงอายุในการดูแลสุขภาพ)
- กิจกรรมนันทนาการ (กิจกรรมเขาจังหวะ ดนตรี/รอง
เพลง การออกกําลังกาย การนวดแผนไทย/ธรรมชาติบาํ บัด)
กลุมวิชาการ (20%) หมายถึง การสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องตางๆ ที่เปนประโยชนตอ ผูส ูงอายุ ประกอบดวยหมวดวิชา ดังนี้
- วิชาสังคม (กฎหมายและสิทธิประโยชนของผูส งู อายุ จิต
อาสาเพื่อชีวติ และสังคม การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร)
- วิชาสุขภาพ (ผูป ว ยติดบาน ติดเตียง โรคเรื้อรังที่พบมาก
ในวัยสูงอายุ ขอควรระวังในการใชยาเบื้องตน)

NGIURAI

2019

13

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

1. โครงการ จัดการแขงขันกีฬา

งิ้วรายเกมส

2. โครงการ จัดงาน

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

วันเด็กแหงชาติ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

3. โครงการ ประชุมประชาคม

ทองถิ่น

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

4. โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุ

ในวันหยุดเทศกาล
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5. โครงการ ฝกอาชีพ

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

เพิ่มพูนทักษะผูสูงอายุ

6. โครงการ

รณรงคฉีดพนยุงลาย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

16

วารสารงิ ้ว ราย 2562

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

7.

ศึกษาดูงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

โครงการ

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

8. โครงการ

สืบสานประเพณีสงกรานต

รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ
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9. โครงการ

ใสใจวัยเกา...กับเรา

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

10. โครงการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน

การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหาร สมาชิกสภา

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําชุมชน

18
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กิจกรรม ตอนรับคณะศึกษาดูงาน

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

- คณะศึกษาดูงานจาก องคการบริหารสวนตําบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี
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กิจกรรม ตอนรับคณะศึกษาดูงาน

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

- คณะศึกษาดูงานจาก องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว จังหวัดนครสวรรค
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กิจกรรม ตอนรับคณะศึกษาดูงาน

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

- คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี

- คณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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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
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