
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 



“...บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึง
มีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป...”

พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส
พระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ

พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560



ที่ปรึกษา :
นายสมัชชา  ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นายมณี  อิสโร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นางเสวย  เกษลาม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

นายสุรพล  ทองสิมา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

และคณะผูบริหาร

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

www.facebook.com/Ngiurai Nakhon Chai Si

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐ ตอ ๑๐๒

Ngiurai958@gmail.com

www.ngiurai.go.th

 องคการบริหารสวนตําบลงิ ้วราย กับผลงานและบทสรุปการบริหารงานในรอบ
ปงบประมาณ 2562 ที่อยูในมือทุกทาน ผานวารสาร “ที่นี่ สถานีงิ้วราย” ฉบับที่ 11 นี้ คงจะ
สามารถบงบอกถึงความตั้งใจจริงในการใหบริการสาธารณะ การดูแลคุณภาพชีวิต การบริหาร
งบประมาณ การบูรณาการทุกภาคสวน และการมีสวนรวมไดเปนอยางดี
 กระผมและผู บริหาร ชุดนี ้ รวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ ้วราย
ทุกทาน ยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ โดยยึดหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อที่จะมุงพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายใหมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน ตามยุทธศาสตร
ที่ไดวางไว ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ดานชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิต ดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
ดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว รวมถึงการมุงเนนพัฒนาองคกรใหสามารถที่จะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาทุกรูปแบบ ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ทั้งปญหาเศรษฐกิจ
ตกตํ่า ปญหาภัยแลง หรือปญหานํ้าทวม ที่พวกเราจะตองเผชิญหนาแทบจะทุกป
 สุดทายนี้ กระผมขอสรางความเชื่อมั่นใหกับ พอ แม พี่ นอง ชาวงิ้วราย วาจะบริหาร
และพัฒนางานในทุกๆ ดาน ตามหนาที่และอํานาจ เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชน
อันเปนที่รักยิ่ง และขอขอบคุณในความรวมมือจากทุกภาคสวนที่ชวยสนับสนุนการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา

สวัสดีครับ พ�อแม� พ�่น�อง ชาวตําบลง��วราย ที่เคารพรักทุกท�าน



“จากกองคลัง”“จากกองคลัง”

จดหมายขาว

คาตอบแทนรายปสิ่งลวงลํ้าลํานํ้า

 ตามที่สํานกังานเจาทาภมูภิาคสาขานครปฐมไดพจิารณาออกใบอนญุาตและข้ึนทะเบยีนส่ิงปลูกสรางลวงล้ําลํานํ้าตามคาํส่ัง
หวัหนารกัษาความสงบแหงชาต ิที่ 32/2560 ใหกบัประชาชนในพื้นที่ที่อยูในความดแูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทยพุทธศักราช 2456 กําหนด
ใหผูรับอนุญาตฯ ตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตฯ 
 ดงันั้น ผูที่อาศยัอยูรมิแมนํ้าและมีส่ิงปลูกสรางที่ลวงล้ําลํานํ้าภายในตําบลงิ้วรายและเคยไดรบัใบอนญุาตใหปลูกสราง
ส่ิงลวงล้ําลํานํ้าจากกรมเจาทาแลว ใหดาํเนนิการมาชาํระคาตอบแทนรายปไดที่องคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ราย โดยเตรยีม
เอกสารดังนี้
 • ใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงลํ้าลํานํ้า จากกรมเจาทา
 • แผนที่สงัเขปแสดงตาํแหนงที่ตัง้อาคารหรอืการปลกูสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า แนบทายหนงัสอือนญุาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้า
ลํานํ้าที่ กรมเจาทาออกให

หากมีขอสงสัยตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  สามารถติดตอสอบถามไดที่

    กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย โทร. 034-965660 ตอ 104
วารสารงิ ้วราย 25628

สถานีสุขภาพ
NGIURAIHEALTHY

โดย : ปลัดณัฐณิชา อนุกูลเวชโดย : ปลัดณัฐณิชา อนุกูลเวช

ที่มา: https://www.thaihealth.or.th>NewsHealth  (สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ)

โรคสมองเสื่อม & โรคภูมิแพ
HEALTHY

หากมีขอสงสัยตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  สามารถติดตอสอบถามไดที่

    กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย โทร. 034-965660 ตอ 104

สมองเสื่อม เปนภาวะความถดถอยในการทํางานของสมอง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียประสิทธิภาพ
ของเซลลสมองจากสาเหตตุางๆ ซึ่งอาจจะเริ่มจากสวนใดสวนหนึง่ของสมองกอนแลวลกุลามไปยงัสมอง
สวนอื่นๆ ทําใหการทํางานของสมองดานตางๆ เชน ความจํา ความคิดหรือการรับรูผิดปกติ สงผลตอ
การทํากิจวัตรประจําวัน จนอาจชวยเหลือตนเองไมได ตองมีผูคอยดูแลอยางใกลชิด
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดสมองเสื่อม
• อายุมาก
• มีประวัติครอบครัวเปนโรคสมองเสื่อม
• การดื่มแอลกอฮอล ใชยาเสพติด
• มีประวัติโรคซึมเศรา หรือเปนโรคทางระบบประสาท
• ไดรับอันตรายทางสมอง
• มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เชน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 
 โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่
• มีประวัติ เคยมีภาวะสับสนฉับพลัน
• เคยสัมผัสโลหะหนักบางชนิดเรื้อรังเปนเวลานาน เชน สารตะกั่ว สารหนู

  วิธีปองกัน
   ปจจุบันยังไมมียาใดที่รักษาการเกิดโรคสมองเสื่อมได โดยทั่วไปจึงเนนการปองกันการการเกิดโรคสมองเสื่อมดังนี้
    1. ควรตรวจสุขภาพประจําปอยางสมํ่าเสมอ และควบคุมโรคที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดสมองเสื่อม เชน โรคความดันโลหิตสูง 
     เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ใหอยูในระดับดีอยางตอเนื่อง
    2. ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา หรือใชสารเสพติด
    3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน ครบทั้ง 5 หมู ควบคุมนํ้าหนักใหอยูในเกณฑปกติ
    4. ควรมีกิจกรรมเขาสังคม พบปะญาติพี่นองหรือเพื่อน
    5. ทํากิจกรรมที่ชวยชะลอการเสื่อมของรางกาย เชน เดิน วิ่งเหยาะๆ ปนจักรยาน
    6. ฝกบริหารสมองเปนประจําเพื่อชะลอการเสื่อม

ขอมูลตองรู...การสูบบุหรี่เปนของตองหาม คนเปน โรคภูมิแพ
 ควันบุหรี่ ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหลอดลม ทําใหเกิดการหลั่งสารนํ้าเหลืองออกมาใน
จํานวนที่มากกวาปกติ (เหมือนกับที่นํ้าตาไหล เมื่อควันบุหรี่เขาตา) นอกจากนี้ควันบุหรี่ยังทําให
ขนเล็กๆที่ผิวหลอดลมไมทํางาน ซึ่งโดยปกติขนเล็กๆเหลานี้ทําหนาที่โบกพัด ฝุนและเสมหะออกจาก
หลอดลม เมื่อควันบุหรี่ทําใหขนเล็กๆ เหลานี้ ไมทํางานก็จะทําใหฝุนและเสมหะตกคางในหลอดลม
คนที่เปนหดื หากสบูบหุรี่หรอืไดรบัควนับหุรี่ อาการหดืจะรนุแรงและควบคมุยาก ปอดจะเสื่อมเรว็ขึน้ รางกาย
ตอบสนองตอการรักษานอย ตองใชยามากขึ้น

เด็กที่เปนโรคหืด เมื่อไดรับควันบุหรี่
 เดก็จะตดิเชื้อของทางเดนิหายใจและเปนไซนสับอยขึ้น ซึ่งการตดิเชื้อเหลานี้ จะทาํใหเกดิอาหารหดืจบัและรกัษายาก เนือ่งจากหลอดลมของ
เดก็มขีนาดเลก็ เมื่อระคายเคอืงจากการไดรบัควนับหุรี่ จงึเกดิอาการหดืจบัไดงายและรนุแรงกวาในผูใหญ มลูนธิโิรคหดืแหงประเทศไทย ประมาณ
การวามีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหืดจับเฉียบพลันปละสองพันคน
 สิ่งดีๆ เมื่อบานคุณปลอดบุหรี่
 • อากาศในบานคุณจะสดชื่น เพราะไมมีกลิ่นควันบุหรี่นบกวน
 • คุณไมตองกังวลวาคนในบานจะไดรับอันตรายจากควันบุหรี่
 • ลดโอกาสที่ลูกคุณจะกลายเปนคนสูบบุหรี่
 • คุณไมตองเสียเวลา กําลังงาน เงินทอง ในการกําจัดสิ่งที่ไมนาดู เพราะบุหรี่ทําไว เชน รอยบุหรี่บนโซฟา บนพรม ผามาน 
  ที่เหม็นควันบุหรี่และกนบุหรี่ตามที่ตางๆ
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ที่ปรึกษา :
นายสมัชชา  ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นายมณี  อิสโร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นางเสวย  เกษลาม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นางวรนุช  ทองสิมา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
นายสุรพล  ทองสิมา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

และคณะผูบริหาร

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

www.facebook.com/Ngiurai Nakhon Chai Si

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐

๐๓๔-๙๖๕๖๖๐ ตอ ๑๐๒

Ngiurai958@gmail.com

www.ngiurai.go.th

 องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย กับผลงานและบทสรุปการบริหารงานในรอบปงบประมาณ 2562 ที่อยูในมือทุกทาน ผานวารสาร “ที่นี่ สถานีงิ้วราย” ฉบับที่ 11 นี้ คงจะสามารถบงบอกถึงความตั้งใจจริงในการใหบริการสาธารณะ การดูแลคุณภาพชีวิต การบริหารงบประมาณ การบูรณาการทุกภาคสวน และการมีสวนรวมไดเปนอยางดี
 กระผมและผู บริหาร ชุดนี้ รวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายทุกทาน ยังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ โดยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อที่จะมุงพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายใหมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน ตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ดานชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิต ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชนดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว รวมถึงการมุงเนนพัฒนาองคกรใหสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาทุกรูปแบบ ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ทั้งปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ปญหาภัยแลง หรือปญหานํ้าทวม ที่พวกเราจะตองเผชิญหนาแทบจะทุกป สุดทายนี้ กระผมขอสรางความเชื่อมั่นใหกับ พอ แม พี่ นอง ชาวงิ้วราย วาจะบริหารและพัฒนางานในทุกๆ ดาน ตามหนาที่และอํานาจ เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชนอันเปนที่รักย่ิง และขอขอบคุณในความรวมมือจากทุกภาคสวนที่ชวยสนับสนุนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา

สวัสดีครับ พ�อแม� พ�่น�อง ชาวตําบลง��วราย ที่เคารพรักทุกท�าน

คาตอบแทนรายปสิ่งลวงลํ้าลํานํ้า

 ตามที่สํานกังานเจาทาภมูภิาคสาขานครปฐมไดพจิารณาออกใบอนญุาตและข้ึนทะเบยีนส่ิงปลูกสรางลวงล้ําลํานํ้าตาม
หวัหนารกัษาความสงบแหงชาต ิที่ 32/2560 ใหกบัประชาชนในพื้นที่ที่อยูในความดแูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทยพุทธศักราช 2456 กําหนด
ใหผูรับอนุญาตฯ 
 ดงันั้น ผูที่อาศยัอยูรมิแมนํ้าและมีส่ิงปลูกสรางที่ลวงล้ําลํานํ้าภายในตําบลงิ้วรายและเคยไดรบัใบอนญุาตใหปลูกสราง
ส่ิงลวงล้ําลํานํ้าจากกรมเจาทาแลว ใหดาํเนนิการมาชาํระคาตอบแทนรายปไดที่องคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ราย โดยเตรยีม
เอกสารดังนี้
 • ใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงลํ้าลํานํ้า จากกรมเจาทา
 • แผนที่สงัเขปแสดงตาํแหนงที่ตัง้อาคารหรอืการปลกูสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า แนบทายหนงัสอือนญุาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้า
ลํานํ้าที่ กรมเจาทาออกให

เติมรักใหเต็มใจ สรางรอยยิ้ม 

แบงปนความสุข
ดูแลคุณดวยความหวงใย

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
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 โรงเรียนวัดง้ิวราย (พนิพทิยาคาร) ไดเลง็เหน็ถึงความสาํคัญในการให

ความรู และทกัษะการปฏบิติัเก่ียวกับความปลอดภยัทางนํ้า การเอาชีวติรอด

ในนํ้า วิธีการชวยเหลือคนตกนํ้า คนจมนํ้าโดยการตะโกน โยน ยื่น  จึงได

โครงการว่ายนํ้าเพื่อชีวิตโครงการว่ายนํ้าเพื่อชีวิต

สถานีการศึกษา : โรงเรียนวัดงิ้วราย

จัดกิจกรรมฝกการวายนํ้าใหกับเด็ก ระหวางวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสขุภาพองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย จาํนวน 13,132 บาท ภายใตช่ือโครงการวา “วายนํ้าเพื่อชีวิต”  ข้ึน 

 การฝกวายนํ้าและวิธีชวยเหลือคนตกนํ้า คนจมนํ้าโดยการตะโกน โยน ยื่น ในครั้งนี้ โรงเรียนวัดงิว้ราย

(พนิพทิยาคาร) กลุมเปาหมายเปนนกัเรียนที่วายนํ้าไมเปนเขารับการฝกหดัวายนํ้า จาํนวน  27 คน โดยไดรับความอนเุคราะห

จากเจาหนาที่กรมยทุธศึกษาทหารเรือ ในการสนบัสนนุครูฝกวายนํ้าทหารเรือในอตัราสวนนกัเรียน 5 คนตอครูฝก 1 คน 

ตามเกณฑมาตรฐานพรอมทั้งอนุเคราะหใหใชสระวายนํ้าในราคาสมาชิก คือ คนละ 20 บาท

 หลักสูตรการฝกวายนํ้าเพื่อชีวิต ครั้งนี้ เปนหลักสูตร 5 วัน ฝกวันละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค 

ดังนี้

 1) เพื่อสอนและหัดใหเด็กนักเรียนสามารถลอยตัวในนํ้าได 

 2) เพื่อสอนและฝกหัดใหเด็กสามารถชวยเหลือตัวเองในขณะที่ตกนํ้าไดอยางถูกตอง

 กิจกรรมการฝกวายนํ้าเพื่อชีวิตประกอบดวย การอธิบายใหความรูเกี่ยวกับการวายนํ้าใหความรู และทักษะ

การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนํ้า การเอาชีวิตรอดในนํ้า โดยเริ่มจากการสรางความคุนเคยกับนํ้า การฝกให

หนาและศีรษะเปยกนํ้าการกมหนาในนํ้าการฝกกลั้นหายใจดํานํ้าขึ้นลง (Bobbing) การดํานํ้า การเตะขาแบบฟรีสไตล

การเตะขาแบบกรรเชียง การออกตัวจากขอบสระแบบทานั่ง การฝกลอยตัวแบบปลาดาวหงาย การลอยตัวแบบปลาเขม็

วิธีการชวยเหลือตัวเอง ในขณะที่ตกนํ้าและวิธีชวยเหลือคนตกนํ้า คนจมนํ้า โดยการตะโกนบอกผูอื่น การโยนขวด 

เชือกหรือส่ิงที่ลอยนํ้าได ใหคนที่อยูในนํ้า การยื่นไมหรือทอนํ้าใหคนอยูในนํ้าโดยผูโยนอยูในทานั่งที่มัน่คง รวมถึง

ไมเขาใกล ไมกม ไมเก็บสิ่งของใกลแหลงนํ้าหลังจากฝกวายนํ้า

  ผลการจัดกิจกรรมโครงการ “วายนํ้าเพื ่อชีวิต” นักเรียนสามารถลอยตัวในนํ้าในทาปลาดาวและ

ทาปลาเข็มได นกัเรียนสวนหนึ่งเริ่มวายนํ้าได และนกัเรยีนไดทราบวธิชีวยเหลอืตวัเองในขณะที่ตกนํ้า และ

วิธีชวยเหลือคนตกนํ้า คนจมนํ้าโดยการตะโกน โยน ยื่น ดานความพึงพอใจจากการสอบถาม

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวายนํ้า และ

อยากใหจัดกิจกรรมอีก
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โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

สถานีการศึกษา : โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

เปดประตูสูรั้ว ง.บ.ร.

เมื ่อวันที ่ 2 ตุลาคม 2562 	 โรงเรียนงิ ้วรายบุญมีรังสฤษดิ ์

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	 ประจ�าปี	 2562	 โดยมี

นายสมัชชา	 ทองสิมา	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลงิ้วราย	 เดินทางมา

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	 ทีส่นามฟุตบอล

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์	 โดยมี	 นางสาวจงรักษ์	 ศรีทิพย์	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ให้การต้อนรับ	

โดยการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์	และห่างไกลยาเสพตดิ	สร้างความสามคัคใีนหมูค่ณะ	ส่งเสรมิและพฒันาทักษะการเล่น

กีฬาแก่เยาวชน	ฝกฝนให้นักเรยีนมีน�้าใจเป็นนักกฬีารูแ้พ้	รูช้นะ	รูอ้ภยั	ซึ่งได้จดัท�าการแข่งขนัในระหว่าง

วันที่	2	-	3		ตุลาคม	2562	ที่ผ่านมา

วารสารงิ ้วราย 25626



โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

รายการ ประมาณการ รวมรับจร�ง

รายจาย   

			งบกลาง 							7,054,116.00	 											5,946,377.00	

			เงินเดือน	(ฝายการเมือง) 							1,478,320.00	 											1,447,920.00	

			เงินเดือน	(ฝายประจ�า) 							7,972,300.00	 											7,084,154.81	

			ค่าตอบแทน 									714,728.00	 													579,850.64	

			ค่าใช้สอย 							4,979,063.00	 											3,814,015.95	

			ค่าวัสดุ 							2,057,412.00	 											1,517,331.84	

			ค่าสาธารณูปโภค 									322,100.00	 													308,039.15	

			ค่าครุภัณฑ์ 							3,252,300.00	 											3,210,801.25	

			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 							1,708,000.00	 											1,558,000.00	

			รายจ่ายอื่น 											39,000.00	 															39,000.00	

			เงินอุดหนุน 									952,720.00	 													813,760.00	

รวมรายจาย      30,530,059.00          26,319,250.64 

รายรับ   

			ภาษีอากร 							1,686,000.00	 											1,645,939.59	

			ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต 									597,600.00	 													491,089.60	

			รายได้จากทรัพย์สิน 									300,000.00	 													292,849.61	

			รายได้เบ็ดเตล็ด 											55,000.00	 																								-			

			รายได้จากทุน 											10,000.00	 																								-			

			รัฐบาลจัดสรรให้ 					16,783,000.00	 										15,149,747.80	

			อุดหนุนทั่วไป 					11,098,459.00	 											9,240,389.00	

			อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 																				-			 																								-			

รวมรายรับ 					30,530,059.00	 									26,820,015.60	

การบริหารงบประมาณประจําป� 2562
รายงาน  รายรับ-รายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 2562

 ขององค�การบริหารส�วนตําบลงิ้วราย

การบริหารงบประมาณประจําป� 2562การบริหารงบประมาณประจําป� 2562
ประจําป�งบประมาณ 2562

วารสารงิ ้วราย 2562 7
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“จากกองคลัง”“จากกองคลัง”

จดหมายขาว

คาตอบแทนรายปสิ่งลวงลํ้าลํานํ้า

	 ตามท่ีส�านักงานเจ้าท่าภมิูภาคสาขานครปฐมได้พจิารณาออกใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนส่ิงปลูกสร้างล่วงล�้าล�าน�้าตามค�าส่ัง
หวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาต	ิท่ี	32/2560	ให้กบัประชาชนในพื้นท่ีท่ีอยู่ในความดแูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น
	 ตามกฎกระทรวงฉบับที่	64	ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทยพุทธศักราช	2456	ก�าหนด
ให้ผู้รับอนุญาตฯ	ตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตฯ 
	 ดงัน้ัน	ผู้ท่ีอาศยัอยู่รมิแม่น�้าและมีสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล�้าล�าน�้าภายในต�าบลงิ้วรายและเคยได้รบัใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง
ส่ิงล่วงล�้าล�าน�้าจากกรมเจ้าท่าแล้ว	ให้ด�าเนินการมาช�าระค่าตอบแทนรายปีได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลง้ิวราย	โดยเตรยีม
เอกสารดังนี้
	 •	ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า	จากกรมเจ้าท่า
	 •	แผนท่ีสงัเขปแสดงต�าแหน่งท่ีตั้งอาคารหรอืการปลูกสร้างส่ิงล่วงล�้าล�าน�้า	แนบท้ายหนังสืออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล�้า
ล�าน�้าที่	กรมเจ้าท่าออกให้

หากมีขอสงสัยตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  สามารถติดตอสอบถามไดที่

    กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย โทร. 034-965660 ตอ 104
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หากมีขอสงสัยตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  สามารถติดตอสอบถามไดที่

    กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย โทร. 034-965660 ตอ 104

สวัสดีทานผูอ านที ่เคารพรัก พบกับผมเชนเคย ในคอลัมน
สัพเพเหระกับปราชญชาวบาน ฉบับนี้ขอเสนอ “ศาลเจาสุบิน”

	 ศาลเจ้าสุบิน	 ตั้งอยู่ริมปากคลองมหาสวัสดิ์ในพื้นที	่ บ้านประตูน�้า	
(ปากคลองมหาฯ)	 หมู่ที	่ 4	 ต�าบลงิ้วราย	 อ�าเภอนครชัยศรี	 จังหวัด
นครปฐม	 บ้านเรานีเ่อง	 ใครเป็นคนสร้าง	 สร้างเมือ่ไหร่	 ไม่มีใคร
บอกได้	 แต่ในปี	 พ.ศ.2400	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี	
(ข�า	 บ ุนนาค)	 เม ือ่ครั ้งย ังเป ็นเจ ้าพระยารวิวงศ ์มหาโกษาธิบดี 	
ขดุคลองมหาสวัสดิ์	 ความปรากฏในพระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร์	
รชักาลท่ี	4	ฉบับ	เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ	(ข�า	บุนนาค)	ว่า	“ในปีนั้น	โปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม	 ให้เจ้าพระยารวิวงษมหาโกษาธิบดี	 พระศิริสมบัติ	
จ้างจนีขุดคลองขึ้นต�าบลหน่ึง	ตั้งแต่วดัไชยพฤกษมาลาตลอดออกรมิศาล
เจ้าสุบินตกแม่น�า้เมืองนครไชยศรี”	 หากนับแต่ปีทีขุ่ดคลองมาจนถึงปีนี้	
(4200	-	2562)	นับได้	162	ปี	ซึ่งศาลเจ้าสุบินต้องมีอายุมากกว่า	เพราะ
ตั้งอยู่ก่อนที่มีการโปรดเกล้าฯ	ให้ขุดคลองเสียอีก
	 ศาลเจ้าสุบินนี	้ แต่เดิมเป็นศาลแบบไทยมีรูปเคารพเป็น	 “เจว็ด”	
(เจว็ด	 น.	 แผ่นไม้รูปคล้ายเสมาเขียนเป็นรูปเทวดาสัปตเคราะห์ส�าหรับ
บูชาพระเคราะห์	 เขียนเป็นรูปพระภูมิชัยมงคลตั้งประจ�าศาลพระภูมิ)
ตามแบบศาลเจ้าไทยทัว่ไป	 ทีเ่ดิมตั้งอยู่เยือ้งจากทีต้ั่งปจจุบันเล็กน้อย
ชาวบ้านเล่าว่า	เจ้าพ่อมีบรวิารเป็นจระเข้	จงึนิยมแก้บนด้วยตุกตาจระเข้	หรอื
ปนจระเข้ตามขนาดทีต่้องการ	 ชาวบ้านยงัเชือ่ว่า	 จระเข้เจ้าพ่ออาศัย
อยู่ในถ�้าใต้น�า้	 อยู่รวมกันกับปลาลิน้หมาน�า้จืด	 คนเดินในทุ่งนายังได้ยิน

ปลาลิ้นหมาร้องอีกด้วย	ถ�้าดงักล่าวเชื่อกนัว่าสามารถไปทะลถุงึวดัไทยาวาส
	 ศาลปจจุบันได้รับการอุปถัมภ์จากคนไทยเชื ้อสายจีนสร้างศาล
ใหม่ทีใ่หญ่กว่าเดิม	 ท�าให้แทบไม่เหลือเค้าแบบของศาลเจ้าไทยในอดีต	
การเคารพนับถือเจ้าพ่อสุบิน	 คงมีมาอย่างต่อเนื ่อง	 ทัง้ชาวงิ ้วราย
และต�าบลใกล้เคียง	 การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาว
ตลาดงิ้วราย	 ทุก	 ๆ	 ปี	 จะมีการเชิญเจ้าพ่อสุบิน	 มาทีห่ลังสถานีรถไฟ
วัดงิ้วราย	 จัดตั้งสถานทีเ่พื่อให้ผู้ทีเ่คารพนับถือเจ้าพ่อสุบิน	 ได้จุดธูป
ขอพร	 การจัดสถานที่จัดขึ้นตามคตินิยมทางจิตวิญญาณของชาวไทยเชื้อ
สายจีนแต้จิ๋ว	 โดยก�าหนดจุดเป็น	 3	 จุด	 จุดทีห่นึ่งบูชาเทพยดาฟาดิน
(ที่ตี่แปบ้อ)	จุดธูป	3	ดอก	จุดที่สองบูชาเจ้าที่เจ้าทาง	 (จู้เล่าเอี้ย)	จุดธูป	
5	ดอก	จุดที่สามบูชาเจ้าพ่อสุบิน	(ปงเถ่ากงม่า)	จุดธูปปกที่เสาซ้าย/ขวา	
ข้างละ	1	ดอก	และเจ้าพ่อสุบิน	3	ดอก	รวมธูปที่จุดทั้งหมด	13	ดอก/คน	
การจัดงานที่ตลาดนี้บางปีก็มีงิ้วมาแสดง	แต่มาระยะหลัง	ๆ	นี้มีละครร�า
เพียงอย่างเดียว
	 การจัดงานประจ�าปี	 ทีศ่าลเจ้าพ่อสุบินริมปากคลองมหาสวัสดิ ์	
ในช่วงที่ยังมีการด�าเนินกิจการโรงสีข้าวนึ่ง	 (มีปล่องถึงสองปล่อง)	 ตั้งแต่
โรงสีไทยฟา,	 ซุ่นเฮงหลี	 และไต่เส็ง	 (โรงสีเดียวแต่เปลี่ยนชื่อเจ้าของ
ก็จะเปลี ่ยนชื ่อโรงสีด ้วย)	 จะมีการจัดงานทีค่รึกครื ้นผู ้คนก็คึกคัก
แม้แต่พุม่พวง	ดวงจนัทร์	ราชินเีพลงลกูทุ่ง	ยังเคยมาแสดง	ณ	งานประจ�าปี	
เจ้าพ่อสุบิน	เช่นกัน	กาลเวลาเปลี่ยนไป	การขนส่งทางน�้าหมดความนิยม	
โรงสีทีต่ั ้งอยู่ริมแม่น�้านครชัยศรีก็ดี	 ริมคลองมหาสวัสดิ์ก็ดี	 ต่างยกเลิก
กิจการไป	 และโรงสีทีต่ั ้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อสุบิน	 ก็ยกเลิกกิจการ	
เจ้าของทีด่ินรายใหม่ได้ท �ารั ้วล ้อมเขตทีด่ินของตนไว้	 อย่างไรก็ดี	
เมื่อชุมชนจะจัดงานประจ�าปี	 ก็ได้ความอนุเคราะห์ด้วยดีจากเจ้าของที่
ตลอดมา	 ปจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลงิ้วราย	 ได้จัดท�าปายซอย
ต่างๆ	 ในต�าบล	 “ซอยโรงสีเก่า”	 ยังคงปรากฏอยู่	 เพื่อบอกเล่าประวัติ
ชุมชน	ณ	 ปากคลองมหาสวัสดิ์	 ซอย	 4	 และศาลเจ้าสุบิน	 ยังคงเป็น
ที่พึ่งทางใจของชาวงิ้วรายและต�าบลใกล้เคียงตลอดไป

ที่มาของบทความนี้ “เปดบันทึกเรื่องเกาๆ ไมเลาก็ลืม” อภิลักษณ 
เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล, “จุดธูป 13 ดอก” จากคําบอกเลา
ของคุณสุวัฒน (ฮั่งเพง) เลาสุวรรณาหยก ตลาดงิ้วราย

“ศาลเจาสุบิน
          สายสัมพันธ ไทย-จีน ของชุมชน”

สัพเพเหระกับ…
  “ปราชญชาวบาน”

โดย :
มณี อิสโร
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมคืนธรรมชาติสูตําบลงิ้วราย 100,000.00  15,266.25

2. โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 100,000.00 37,787.10

3. โครงการจางเหมาคาทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 650,000.00          594,640.80

4. โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย 50,000.00 24,472.00

5. โครงการ 1 อปท. ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม 27,490.00 27,465.00

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

1. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000.00  19,015.00

2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน 373,659.00          276,176.76

3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดนํ้าขอพรผูสูงอายุตําบลงิ้วราย 26,000.00 24,324.00

4. โครงการแหเทียนเขาพรรษา 4,000.00 3,432.00

5. โครงการประชุมประชาคมทองถิ่น  19,365.00 864.00

6. โครงการคายคุณธรรมและติวธรรม (อุดหนุน)   60,000.00 60,000.00 

7. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและคานิยมที่พึงประสงควิถีพุทธ (อุดหนุน)    22,220.00 22,220.00 

8. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน   780,000.00          746,000.00

การพัฒนาดานประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

1. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และการบริหาร

 จัดการที่ดีของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูนํา 195,000.00 172,432.00

2. โครงการจัดทําเอกสารคูมือประชาชน ปายประชาสัมพันธ และสื่อตางๆ 

 ภายในตําบลงิ้วราย   159,000.00         158,472.00

3. โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000.00  147,467.00

4. โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  194,316.00 194,316.00

5. โครงการจางเหมาซอมแซมทอประปา  300,000.00           10,500.00
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ประจําป 2562

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลงิ้วราย 200,000.00 173,182.00

2. โครงการฝกอาชีพ/เพิ่มพูนทักษะสตรี คนพิการ ผูสูงอายุ 30,000.00 19,567.00

การพัฒนาดานการพัฒนาสังคม

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 100,000.00  90,467.00

2. โครงการรณรงคฉีดพนยุงลาย/ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 200,000.00 197,290.56

3. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000.00  26,592.00 

4. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 40,000.00     33,020.00

5. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 200,000.00            109,954.00

6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.งิ้วราย  50,000.00  50,000.00

7. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,272,800.00         4,783,700.00 

8. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ 672,000.00            608,800.00 

9. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000.00     18,000.00 

10. โครงการใสใจวัยเกา กับเราองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 200,000.00    172,085.00 

11. โครงการแขงขันกีฬางิ้วรายเกมส  100,000.00      84,164.91

12. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเลนกีฬา 50,000.00             50,000.00 

13. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลวันปใหม/สงกรานต 20,000.00            19,010.19

14. โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 200,000.00          137,332.00 

15. โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 35,000.00  31,482.00 

16. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 150,000.00   150,000.00 

17. โครงการสรางจิตอาสาดูแลใสใจผูพิการในชุมชน   10,032.00  10,032.00 

18. โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตําบล 40,000.00  1,152.00 

19. โครงการคายเยาวชนเรียนรู 100,000.00  88,032.00 

20. โครงการโรงเรียนวัยเกางิ้วราย  82,642.00  80,187.00 

21. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด  31,832.00  30,232.00 

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

การพัฒนาดานประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

ลําดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว         งบประมาณที่ใช

องคการบริหารสวนตําบลงิ ้วราย

วารสารงิ ้วราย 2562 11
NGIURAI 2019



	 เมือ่วันพฤหัสบดีที	่ 7	 พฤศจิกายน	 2562	 นายมณี	 	 อิสโร	 รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลงิ ้วราย	 ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุต�าบลงิ ้วราย	 ได้เดินทางเข้ารับ
รางวัลชมรมผู้สูงอายุ	 ดีเด่น	 ระดับเขตสุขภาพ	 ประจ�าปี	 2562	 ในการประชุม
วิชาการแลกเปลีย่นเรียนรู ้	 ถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุเพื ่อ
การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพ
ดี	 พื้นที่ทีม่ีการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น	 ระหว่าง
วันที่	7	–	8	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมมารวยการ์เด้น	กรุงเทพมหานคร

	 โดยปจจุบัน	 ชมรมผู้สูงอายุต�าบลงิ้วรายได้ก่อตัง้มา
เป็นระยะเวลา	14	ปี	แล้วนับตั้งแต่ปี	2548	ปจจบัุนมีสมาชิกท้ังส้ิน	
488	 คน	 และได ้ด�าเนินกิจกรรมต ่างๆ	 โดยการเสนอ
ของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลงิ้วราย	
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศชมรมผู้สูงอายุดีเด่น	 ด้านการส่งเสริม

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	 เขตสุขภาพที	่ 5	 และรางวัล
ชนะเลิศ	 องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น

รางวัลแห่งความภูมิใจ
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รางวัลแห่งความภูมิใจ

	 เมือ่วันจันทร์ที	่ 14	 ตุลาคม	 2562	 องค์การบริหารส่วน
ต�าบลงิว้ราย	ได้เข้าร่วมกจิกรรมประเพณีการแข่งขนัเรอืยาว	ชงิถ้วย
พระราชทาน	สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์	พระบรมราชนีินาถ	พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง	ณ	 วัดประชานาถ	 (โคกแขก)	 ต�าบลขุนแก้ว	
อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	โดยมีนายปฐมพงษ์		สูญจันทร์	
สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม	เป็นประธานในพิธีเปิดงานนั้น
                

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลงิ้วรายได้จดัส่งฝีพาย	เข้าร่วมการ
แข่งขัน	ประเภทเรือมาด	7	ฝีพาย	ในนามทีม	ลูกเจ้าพ่อสุบิน	และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	เรือมาด	7	ฝีพาย	ซึ่งการแข่งขัน 
ดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ประเพณี
แข่งเรือมาด	สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน	
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมคืนธรรมชาติสูตําบลงิ้วราย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

2. โครงการสงเสริมการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

3. โครงการ 1 อปท. ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม

4. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด4. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

6. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลงิ้วราย

วารสารงิ ้วราย 256216



Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

7. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

8. โครงการจัดฝกทบทวน อปพร.

5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลงิ้วราย
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

9. โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

10. โครงการสรางจิตอาสาดูแลใสใจผูพิการในชุมชน

11. โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตําบล11. โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตําบล

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

12. โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานเครือขายสาธารณสุขตําบลงิ้วราย

13. โครงการคายเยาวชนเรียนรู13. โครงการคายเยาวชนเรียนรู

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

15. โครงการโรงเรียนวัยเกางิ้วราย

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

14. โครงการแหเทียนเขาพรรษา

  วิธีปองกัน
	 	 	 ปจจุบันยังไม่มียาใดที่รักษาการเกิดโรคสมองเสื่อมได้	โดยทั่วไปจึงเน้นการปองกันการเกิดโรคสมองเสื่อมดังนี้
	 	 	 	 1.	 ควรตรวจสุขภาพประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ	และควบคุมโรคที่เป็นปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม	เช่น	โรคความดันโลหิตสูง	
	 	 	 	 	 เบาหวาน	โรคไขมันในเลือดสูง	ให้อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 	 2.	 ไม่สูบบุหรี่	ไม่ดื่มสุรา	หรือใช้สารเสพติด
	 	 	 	 3.	 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์	ครบทั้ง	5	หมู่	ควบคุมน�้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
	 	 	 	 4.	 ควรมีกิจกรรมเข้าสังคม	พบปะญาติพี่น้องหรือเพื่อน
	 	 	 	 5.	 ท�ากิจกรรมที่ช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกาย	เช่น	เดิน	วิ่งเหยาะๆ	ปนจักรยาน
	 	 	 	 6.	 ฝกบริหารสมองเป็นประจ�าเพื่อชะลอการเสื่อม
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สถานีสุขภาพ
NGIURAIHEALTHY

โดย : ปลัดณัฐณิชา อนุกูลเวชโดย : ปลัดณัฐณิชา อนุกูลเวช

ที่มา: https://www.thaihealth.or.th>NewsHealth  (สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ)

โรคสมองเสื่อม & โรคภูมิแพ
HEALTHY

สมองเสื่อม เป็นภาวะความถดถอยในการท�างานของสมอง	ซึ่งเกิดจากการสูญเสียประสิทธิภาพ
ของเซลล์สมองจากสาเหตตุ่างๆ	ซึ่งอาจจะเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึง่ของสมองก่อนแล้วลกุลามไปยังสมอง
ส่วนอื่นๆ	ท�าให้การท�างานของสมองด้านต่างๆ	เช่น	ความจ�า	ความคิดหรือการรับรู้ผิดปกติ	ส่งผลต่อ
การท�ากิจวัตรประจ�าวัน	จนอาจช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ต้องมีผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดสมองเสื่อม
•	 อายุมาก
•	 มีประวัติครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อม
•	 การดื่มแอลกอฮอล์	ใช้ยาเสพติด
•	 มีประวัติโรคซึมเศร้า	หรือเป็นโรคทางระบบประสาท
•	 ได้รับอันตรายทางสมอง
•	 มีปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคไขมันในเลือดสูง	
	 โรคความดันโลหิตสูง	สูบบุหรี่
•	 มีประวัติ	เคยมีภาวะสับสนฉับพลัน
•	 เคยสัมผัสโลหะหนักบางชนิดเรื้อรังเป็นเวลานาน	เช่น	สารตะกั่ว	สารหนู

  วิธีปองกัน
	 	 	 ปจจุบันยังไม่มียาใดที่รักษาการเกิดโรคสมองเสื่อมได้	โดยทั่วไปจึงเน้นการปองกันการเกิดโรคสมองเสื่อมดังนี้
	 	 	 	 1.	 ควรตรวจสุขภาพประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ	และควบคุมโรคที่เป็นปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม	เช่น	โรคความดันโลหิตสูง	
	 	 	 	 	 เบาหวาน	โรคไขมันในเลือดสูง	ให้อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 	 2.	 ไม่สูบบุหรี่	ไม่ดื่มสุรา	หรือใช้สารเสพติด
	 	 	 	 3.	 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์	ครบทั้ง	5	หมู่	ควบคุมน�้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
	 	 	 	 4.	 ควรมีกิจกรรมเข้าสังคม	พบปะญาติพี่น้องหรือเพื่อน
	 	 	 	 5.	 ท�ากิจกรรมที่ช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกาย	เช่น	เดิน	วิ่งเหยาะๆ	ปนจักรยาน
	 	 	 	 6.	 ฝกบริหารสมองเป็นประจ�าเพื่อชะลอการเสื่อม

ขอมูลตองรู...การสูบบุหรี่เปนของตองหาม คนเปน โรคภูมิแพ
	 ควันบุหรี่	 ท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหลอดลม	ท�าให้เกิดการหลั่งสารน�้าเหลืองออกมาใน
จ�านวนที่มากกว่าปกติ	 (เหมือนกับทีน่�้าตาไหล	 เมื่อควันบุหรี่เข้าตา)	 นอกจากนี้ควันบุหรี่ยังท�าให้
ขนเล็กๆ	 ทีผ่ิวหลอดลมไม่ท�างาน	 ซึ่งโดยปกติขนเล็กๆ	 เหล่านี้ท�าหน้าที่โบกพัด	 ฝุนและเสมหะออก
จากหลอดลม	เมื่อควันบุหรี่ท�าให้ขนเล็กๆ	เหล่านี้	ไม่ท�างานก็จะท�าให้ฝุนและเสมหะตกค้างในหลอดลม
คนท่ีเป็นหดื	หากสูบบุหรี่หรือได้รบัควันบหุรี่	อาการหดืจะรนุแรงและควบคมุยาก	ปอดจะเสื่อมเรว็ขึน้	ร่างกาย
ตอบสนองต่อการรักษาน้อย	ต้องใช้ยามากขึ้น

เด็กที่เปนโรคหืด เมื่อไดรับควันบุหรี่
	 เดก็จะตดิเชื้อของทางเดนิหายใจและเป็นไซนสับ่อยขึ้น	ซึ่งการตดิเชื้อเหล่านี้	จะท�าให้เกดิอาหารหดืจบัและรกัษายาก	เนือ่งจากหลอดลมของ
เดก็มีขนาดเล็ก	เม่ือระคายเคอืงจากการได้รบัควนับหุรี่	จงึเกดิอาการหดืจับได้ง่ายและรนุแรงกว่าในผูใ้หญ่	มูลนิธิโรคหดืแห่งประเทศไทย	ประมาณ
การว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหืดจับเฉียบพลันปีละสองพันคน
	 สิ่งดีๆ	เมื่อบ้านคุณปลอดบุหรี่
	 •	 อากาศในบ้านคุณจะสดชื่น	เพราะไม่มีกลิ่นควันบุหรี่รบกวน
	 •	 คุณไม่ต้องกังวลว่าคนในบ้านจะได้รับอันตรายจากควันบุหรี่
	 •	 ลดโอกาสที่ลูกคุณจะกลายเป็นคนสูบบุหรี่
	 •	 คุณไม่ต้องเสียเวลา	ก�าลังงาน	เงินทอง	ในการก�าจัดสิ่งที่ไม่น่าดู	เพราะบุหรี่ท�าไว้	เช่น	รอยบุหรี่บนโซฟา	บนพรม	ผ้าม่าน	
	 	 ที่เหม็นควันบุหรี่และก้นบุหรี่ตามที่ต่างๆ
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ขอคําถาม
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1 0
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

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

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

 แบบสอบถามนี้จดัทําขึน้เพื่อสํารวจความพงึพอใจตอการปฏบิตังิานขององคการบรหิารสวนตาํบลงิ้วราย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อใหไดขอมลูท่ีสมบูรณ)

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง  

        

 1.1 เพศ    ชาย                  หญิง

 1.2 อายุ    20-30 ป      31-40  ป  41-49  ป      มากกวา  50  ป

 1.3 อาชีพ   รับราชการ              ลูกจางเอกชน            เกษตรกร  รับจางทั่วไป  

      อื่น ๆ……………………………………

 1.4 ที่อยู     หมูที่ 1 บานทาเรือ      หมูที่ 2 บานโรงหวด อาศัยอยูนอกเขตตําบลงิ้วราย                            

                       หมูที่ 3 บานกลาง        หมูที่ 4 บานประตูนํ้า   

 1.5 การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา         ปวช.          ปวส.        ปริญญาตรี                            

         อื่น ๆ……………………………………

สวนที่ 2 ประเภทงานที่มาขอรับบริการ ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สวนที่ 3  ความพึงพอใจตอหนวยงานโดยแบงความหมายของระดับความพึงพอใจ  ดังนี้

 5 = มากที่สุด 4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย     1 = นอยที่สุด    0 = ไมแสดงความคิดเห็น

• คําช้ีแจง  

วารสารงิ ้วราย 256222



 การปลกูตนไมรกุลํ้า ของเพื่อนบานแลว เราสามารถทําอะไรไดบาง

เคยกันไหม การปลกูต้นไม้รกุล�้า ที่กิง่ไมมนัรกุลํ้าเขามาในพื้นที่บานตัวเอง 

ทั้งเศษใบไม เศษกิ่งไม ที่หักโคนลงมา ถาซํ้ารายยิ่งกวานั้นก็คงเปน ตนไม

จําพวกที่ออกผล เชน มะมวง ถาลวงลงมา แลวปลอยทิ้งไวนานๆ แลวละ

ก็เกิดปญหาเนาเหม็น ถาหากมีการพูดไกลเกลี่ยกันไดก็ดีไป แตหากเจอ

เพื่อนบานที่ทําหนาตีมึนละจะใหทํายังไง โดยวันนี้เราจะพาไปหาแนวทาง

แกปญหา วาทําอะไรไดบาง ที่ไมตองทําใจการปลูกต้นไม้รุกล�้าของเพื่อน

บ้าน หากก่ิงไม้รุกล�า้เข้ามา เราสามารถตดัเลยได้ไหมการไปตดัหรอืตกแตง

ก่ิงไมที่รุกลํ้าเขามาในพื้นที่ของทาน โดยไมมกีารบอกกลาวเจาของทรพัยเลย 

การกระทําดังกลาวอาจเปนความผิดทางอาญา ถือเปนการทําลายทรัพย

ของผูอื่น เปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตาม ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 358 และมีโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือ

ทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนี้ยังเปนการทําละเมิดและตองชดใชคาเสียหาย

ในทางแพงไดอีกตางหากตามบทกฎหมายแล้ว ท�าอย่างไรจึงจะไม่ผิด

อาจจะสงสัยวา “อยางนี้แลวจะทํายังไงไดบางละ” ก็ตองขอตอบเลยวา 

ตามที่ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1347 ไดบัญญัติไววา 

“เจาของที่ดินอาจตัดรากไมซึง่รุกเขามาจากที่ดินติดตอและเอาไวเสีย

ถากิง่ไมยื่นลํ้าเขามา เมือ่เจาของที่ดินไดบอกผูครอบครองที่ดินติดตอให

ตัดภายในเวลาอันสมควรแลว แตผูนั้นไมตัด ทานวาเจาของที่ดิน ตัดเอา

เสยีได” หากความเสยีหายที่เกดิจาก ตนไมหรอืกิง่ไม มนัรนุแรงมากถงึขัน้

กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทานแลวละก็ ทานสามารถตัด

ตนไมไดดวยตัวเองเลย ตามที่ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1347 ไดบัญญัติไว และทานก็สามารถดําเนินแจงความดําเนินคดีไดเลย

คดีดังกลาวถือวาเปนคดีแพง  ฐานความผดิละเมดิ  ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 434 ทาน มสิีทธิ์ฟองเปนคดีแพง ฐานละเมดิเรยีก

คาเสียหายได ทุกรายการที่พิสูจนได

 กรณีที่ดอกผลได้มีการตกหล่นเข้ามาในที่ดนิดงักล่าว ดอกผลนัน้

จะตกเป็นของใครตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1348

ที่ไดมีการบัญญัติวา “ดอกผลแหงตนไมที่หลนตามธรรมดาลงในที่ดิน

ติดตอแปลงใดทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนดอกผลของที่ดินแปลงนั้น” 

รู้ไว้
...ใช่ว่า

¡®ËÁÒÂ

รู้ไว้
......

โดย : มนูญ ถมังรักษ์สัตว์

นิติกรองค์การบริหารส่วนต�าบลงิ้วราย
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เพราะฉะนั้นหากคณุเกบ็ดอกผลที่มาหลนในพื้นที่ของคณุ กไ็มตองชดใชคา

เสียหายอะไรเลย  แตก็ตองเกิดจากการตกหลนโดยธรรมชาติเทานั้น ถามี

การเด็ดจากตวัตนไมโดยตรงเลย แมจะอยูในทีดิ่นของทานเอง กม็คีวามผิด 

และอาจมีตองรับโทษตามกฎหมายไป

 ดังนั้นสรปุได้ว่ามบีทบญัญตัขิองกฎหมายครอบคลมุถงึปญหาเกี่ยวกบั

การปลูกต้นไม้ไว้ เช่น กิ่งก้านใบ ดอกผล ราก เป็นต้น การรุกล�้าของต้นไม้

ดังกล่าวมีประเด็นเงื่อนแง่ในด้านกฎหมายดังนี้

 1. สวนของกิ่งกานใบหรอืผลยื่นลวงลํ้าไปในที่ดินของผูอื่น กฎหมาย

กําหนดใหผูไดรับความเสียหายตองแจงใหเจาของตนไมตัดฟนไมใหเกิด

การลวงลํ้าเสียกอน หากไมตัดฟนตนไมตามที่แจงจึงจะมีอํานาจเขาตัดฟน

ตนไมและเรียกคาเสียหายได กรณีเขาไปตัดฟนเองโดยไมแจงใหเจาของ

ตนไมทราบกอนอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาขอหาทําใหเสียทรัพย 

และขอหาบุกรุก

 2. สวนของรากรุกลํ้า เกิดปญหาเกี่ยวกับการทําลายโครงสราง 

กฎหมายกําหนดใหผูที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิเขาตัดฟนตนไมไดเลย 

แตอยางไรก็ตามเพื ่อไมใหเกิดปญหาเกี ่ยวกับคดอีาญาขอหาทําให

เสียทรพัย และขอหาบกุรกุใหยุงยากในทางปฏบิติัจงึควรบอกกลาวใหเจาของ

ตนไมทราบกอนดวย  

 3. สวนของดอกหรือผลตนไม ถือเปนดอกผลและผลประโยชน

ทีผู่ปลูกตองการแตเนือ่งดวยตนไมปลูกริมแนวเขตทําใหดอกหรือผลตนไม

ออกผลยื่นไปในแดนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น ดังนั้นจึงมีประเด็นตองพิจารณา

ตอไปวาดอกหรือผลดังกลาวเปนของใคร โดยในประเด็นของดอกผลมีสิ่ง

ที่ตองควรพึงระวัง ดังนี้

 • หากดอกหรือผลไมในสวนที่ยื่นรุกลํ้าไปในแนวเขตของผูอื่นนั้น

ยงัไมหลดุจากขั้วตนไมถอืเปนกรรมสทิธิ์ของเจาของตนไม เพราะเปนดอกผล

อันเกิดจากตนไมนั้นโดยตรง หากมีการเด็ดไปจากตนผูเอาไปมีความผิด

อาญาขอหาลักทรัพย

 •  หากดอกหรอืผลไมในสวนที่ยื่นรกุล้ํามีการรวงหลนไปในที่ดนิของ

ผูอื่นแลว การเอาไปไมผิดขอหาลักทรัพย



เติมรักใหเต็มใจ สรางรอยยิ้ม 
แบงปนความสุข

ดูแลคุณดวยความหวงใย
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
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