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พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระราชทานแกองคกรคณะบุคคลตางๆ
“…เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลาย
ประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ใน
วิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้ค�ามาประกอบเปนประโยค นับเปนปญหาที่ส�าคัญ ปญหาที่สามคือความร�่ารวยในค�าของภาษาไทย
ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร�่ารวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…”
พระราชด�ารัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕

สวั
สดีครับ พอแม พี่นอง
ชาวตําบลงิ้วราย ที่เคารพรักทุกทาน
วารสารที่นี่สถานีงิ้วราย ที่อยูในมือทุกทานฉบับนี้ก็เปน ฉบับที่ 6
ประจําป 2560 ซึ่งนอกจากจะรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลงิ้วรายแลว เรื่องราวในอดีตซึ่งถือวาเปนการอนุรักษไวซึ่งความรู
ที่ควรคาแกการถายทอดไปสูคนรุนหลัง วารสารฉบับนี้ก็ยังคงมีใหผูอานทุกทาน
ติดตามกันเหมือนทุกๆ ฉบับที่ผานมา
จนถึงตอนนี้เกือบ 4 ป ที่ผมและคณะผูบริหารไดดําเนินการทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาในแตละดานโดยคํานึง
ถึงประโยชนซึ่งจะเกิดกับประชาชนสวนใหญมากที่สุด แตดวยขอจํากัดทางดาน
งบประมาณและระเบียบขอบังคับตางๆ จึงอาจทําใหการพัฒนาหรือการแกไข
ปญหา ไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วหรือเปนไปตามความตองการของ
พี่นองชาวงิ้วรายทุกคนได แตพวกเราก็จะเดินหนาทําหนาที่อยางมุงมั่นในการ
พัฒนางิ้วรายตอไป
การพัฒนาตําบลนั้นไมไดขึ้นอยูกับคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น ที่สําคัญก็คือความรวมมือรวมใจจากพี่นอง
ประชาชน และทุกภาคสวน ชวยกันขับเคลื่อนการพัฒนาจนเกิดผลสําเร็จ
ซึ่งจะเห็นไดจากในรอบปที่ผานมาตําบลของเราไดรับรางวัลจากการพัฒนา
ในดานตางๆ อยางมากมายซึ่งถือวาเปนความภาคภูมิใจรวมกันของชาวงิ้วราย
สุดทายนี้ผมและคณะผูบริหารขอขอบพระคุณผูนําทองถิ่น ทองที่ หนวยงาน
ทุกภาคสวน รวมถึงพี่นองประชาชน ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถิ่น
ดวยดีเสมอมา และหวังวาทุกความรวมมือจะนําพางิ้วรายใหเปนตําบลนาอยู
อยางยั่งยืนตอไป
สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
และคณะผูบริหาร

ที่ปรึกษา :
นายสมัชชา ทองสิมา
นายไพโรจน ศรีมูล
นางเสวย เกษลาม
นางวรนุช ทองสิมา
พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล
นายสุรพล ทองสิมา

นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางสาวธีรยา โตภาณุรักษกุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

ตําบลงิ้วราย
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พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระราชทานแกองคกรคณะบุคคลตางๆ
“…เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาลจึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดานรักษาภาษานี้ก็มีหลาย
ประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ใน
วิธีใช หมายความวาวิธีใชคํามาประกอบเปนประโยค นับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สามคือความรํ่ารวยในคําของภาษาไทย
ซึ่งพวกเรานึกวาไมรํ่ารวยพอจึงตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช…”
พระราชดํารัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕
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โดย : ปลั ด ธี ร ยา โตภาณุ รั ก ษ กุ ล

อาหาร

ต อ งห า ม

ยิ่ ง กิ น เยอะ...ยิ่ ง ทํ า ร า ยสมอง

สูง/ตํ่า

+
-

16,389.81
17,123.50
110,689.77
448,515.00
24,825.00

-

7,050,881.62

-

2,111,538.00
-

-

9,747,183.08

-

สูง/ตํ่า
2,419,170.41
392,613.00
2,818,106.00
196,330.00
4,453,890.90
801,907.33
242,070.96
2,142,900.00
30,000.00
265,496.00
13,762,484.60

!

อาหารบางอยางหากคุณทานเยอะไปก็ ใชวาจะใหประโยชนกับรางกาย ฉบับนี้เราจะพาคุณไปเช็กลิสต 6 อาหารใหโทษ
ซึ่งถาคุณทานในปริมาณที่มากเกินไป อาหารเหลานี้จะเขาไปทํารายสมองคุณ ใหคุณรูสึกเฉื่อยชา ขี้หลงขี้ลืม หดหูเศราหมอง
แบบไมมีเหตุผลไมมีเรี่ยวแรง และรูสึกขี้เกียจที่จะทําอะไรเลยตลอดวัน

1. ทูนา ถาคุณชอบทานอาหารทะเลเปนชีวิตจิตใจ และคิดวามันใหโปรตีน มีไอโอดีนสูง มีประโยชนตอรางกายแบบสุดๆ โดยเฉพาะปลาทะเล
แนละวาเราโอเคที่จะใหคุณทาน แตนั่นไมใชทั้งหมด! “ทูนา” จัดเปนปลาทะเลที่เราอยากแนะอยากใหคุณทานแตนอย เพราะจากผลการวิจัยมหาวิทยาลัยทางใต
ของฟลอริดา เผยวาปลาทูนามีสารปรอทเจือปนคอนขางมาก ซึ่งหากคุณทานบอยๆ เขา มันจะสงผลเสียตอสมองของคุณ เชน ทําลายระบบประสาทสวนกลาง
(สมอง และไขสันหลัง) ทําใหเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน ขา และการพูด อีกทั้งยังทําใหระบบประสาทรับความรูสึกเสียไปดวย…
2. อาหาร/เครื่องดื่มผสมนํ้าตาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เครื่องดื่มอัดลม” ทั้งหลายที่คุณชอบดื่มเปนประจํา ถึงมันจะชวยทําใหคุณ
รูสึกสดชื่นและคลายความกระหายนํ้าไดก็จริง แตรูไหมถาคุณดื่มมากไป นั่นจะทําใหระดับ “อินซูลิน” ในรางกาย (นํ้าตาลในเลือด) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และสงผลเสียตอความจําระยะยาวในสมองตามมา ซึ่งคุณจะมีปญหาดานความจํา ขี้หลงขี้ลืมเปนบางครั้ง คลายกับโรค “อัลไซเมอร” ที่สมองดานความจํา
ทํางานไดไมเต็มที่ 100% อีกทั้งนํ้าตาลที่คุณบริโภคเปนจํานวนมากยังสงผลตอความรูสึก อยางเชน คุณจะรูสึกเศราหมองไปเอง ซึมเศราในบางครั้ง
แบบไมมีเหตุผล
3. อาหารที่มี ไขมันอิ่มตัวสูง คุณจะพบไขมันอิ่มตัวสูงนี้ไดจาก นํ้ามันปาลม, กะทิ, เนย, นม, เนื้อแดง และช็อกโกแลต ที่คุณทาน
เป น ประจํ า ทุ ก วั น หากคุ ณ บริ โ ภคเป น จํ า นวนมากในทุ ก ๆ วั น มั น ก็ จ ะสะสมและเข า ไปทํ า ร า ยสมองในระยะสั้ น -ลดความสามารถของสมองเสี่ ย งที่
จะเปนโรค “อัลไซเมอร” มากยิ่งขึ้น ไขมันอิ่มตัวนี้จะสงผลตอความจําในสมองคุณ ทั้งในเรื่องความจํา การเรียนรู การปะติดปะตอเรื่องราว และ
เมมโมรี่ใหมๆ ที่เพิ่งผานเขามาทําใหคุณสามารถลืมมันไดในเวลาอันรวดเร็ว อยางเชน 10 นาทีหลังจากที่เรื่องราวเพิ่งเกิดขึ้น รวมทั้งมันยังใหโทษ
กับรางกาย ทําใหไขมันในเลือดพุงสูงขึ้นและเสี่ยงเปนโรค “หลอดเลือดตีบ” อยางชวยไมได
4. อาหารแปรรูป อาหารแปรรูปบางอยางไมไดมีไขมัน และใหนํ้าตาลในปริมาณที่สูงก็จริง หากแตมันประกอบดวยโซเดียมเปนจํานวนมาก
ซึง่ ถาคุณสะสมโซเดียมในรางกายมากขึน้ เรือ่ ยๆ มันก็จะเขาไปทํารายสมองคุณโดยทีค่ ณุ ไมรตู วั ทําใหสมองของคุณรูส กึ งงงวย-สับสน ทําใหการรับรู- กระบวนการ
คิดไมไดสมรรถภาพเต็มรอยอยางที่ควร ความดันเลือดสูงขึ้น (เกิดจากการบีบตัวของหองหัวใจ) และสุขภาพหัวใจแยลง…รูแบบนี้แลวสําหรับใครที่ชอบ
ทานอาหารแปรรูป เพราะคิดวามันทานงาย สะดวก และรวดเร็ว คงตองเปลี่ยนความคิดไปไดเลย กอนที่สุขภาพสมอง และรางกายจะแยไปกวานี้!!
5. ฟาสตฟูด อาหารฟาสตฟูดเปนตัวฉกาจรายที่ทําใหคุณอวน และยังใหสารอาหารไมเพียงพอกับที่รางกายตองการ (คุณก็ยังทานมัน
อยูดี) แตทวาจริงๆ แลวมันยังใหโทษมากกวานั้น… มาก โดยเฉพาะเปนตัวทํารายสมองของคุณชั้นดี เพราะในฟาสตฟูดมีทั้ง กรดไขมันอิ่มตัว, ไขมันไมอิ่มตัว,
โซเดียม และนํ้าตาล ที่ลวนแตเปนตัวเรง/ตัวแปร ทําใหความสามารถในการทํางานของสมองลดลงทั้งสิ้น ซึ่งจากผลการวิจัย เผยวาคนที่นิยมทานฟาสตฟูดเปน
ประจําแทบทุกวัน เฉลีย่ ประมาณ 40% จะมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะตกอยูใ นภาวะซึมเศรา-หดหู รูส กึ ไมมคี วามสุขโดยไมมเี หตุผล และมีความจําสิง่ ตางๆ แยลงมากกวา
คนที่ทานนานๆ ครั้งซะอีก
6. อาหารเสริมธาตุเหล็ก และทองแดง คุณควรทานเมื่อแพทยแนะนําเทานั้น!
ถึงแรธาตุสําคัญตอสุขภาพคุณอยางมาก แตหากคุณซื้อมาทานเอง และทานในปริมาณมากเกินไป
(คิดวาตัวเองมีเม็ดเลือดตํ่า แลวตองการทานเสริมสรางเม็ดเลือด) มันอาจสงผลลัพธในทางลบ
มากกวาบวก ใหโทษอันตรายกลับมาแทน อยางถาคุณบริโภคทองแดง หรือธาตุเหล็ก เกินขีด
จํากัด/เกินกวาที่รางกายยอมรับได มันจะใหผลยอนกลับโดยเขาไป
ขั ด ขวางการทํ า งาน บล็ อ กการสื่ อ สารของเซลล บ างตั ว ในสมอง
นําไปสูเซลลเสนประสาทตาย หรือสลายโปรตีน “แอมีลอยด บีตา
(Beta-amyloid)” ในสมองที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร
และโรคสมองเสื่อม ตามมาซึ่งนั่นจะมีผลสําคัญในเรื่องการเรียนรู
และความจํา

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน 10 มีนาคม 2558
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สวั
สดีครับ พอแม พี่นอง
ชาวตําบลงิ้วราย ที่เคารพรักทุกทาน
วารสารที่นี่สถานีงิ้วราย ที่อยูในมือทุกทานฉบับนี้ก็เปน ฉบับที่ 6
ประจําป 2560 ซึ่งนอกจากจะรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลขาวสาร
ความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลงิ้วรายแลว เรื่องราวในอดีตซึ่งถือวาเปนการอนุรักษไวซึ่งความรู
ที่ควรคาแกการถายทอดไปสูคนรุนหลัง วารสารฉบับนี้ก็ยังคงมีใหผูอานทุกทาน
ติดตามกันเหมือนทุกๆ ฉบับที่ผานมา
จนถึงตอนนี้เกือบ 4 ป ที่ผมและคณะผูบริหารไดดําเนินการทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาในแตละดานโดยคํานึง
ถึงประโยชนซึ่งจะเกิดกับประชาชนสวนใหญมากที่สุด แตดวยขอจํากัดทางดาน
งบประมาณและระเบียบขอบังคับตางๆ จึงอาจทําใหการพัฒนาหรือการแกไข
ปญหา ไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วหรือเปนไปตามความตองการของ
พี่นองชาวงิ้วรายทุกคนได แตพวกเราก็จะเดินหนาทําหนาที่อยางมุงมั่นในการ
พัฒนางิ้วรายตอไป
การพัฒนาตําบลนั้นไมไดขึ้นอยูกับคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น ที่สําคัญก็คือความรวมมือรวมใจจากพี่นอง
ประชาชน และทุกภาคสวน ชวยกันขับเคลื่อนการพัฒนาจนเกิดผลสําเร็จ
ซึ่งจะเห็นไดจากในรอบปที่ผานมาตําบลของเราไดรับรางวัลจากการพัฒนา
ในดานตางๆ อยางมากมายซึ่งถือวาเปนความภาคภูมิใจรวมกันของชาวงิ้วราย
สุดทายนี้ผมและคณะผูบริหารขอขอบพระคุณผูนําทองถิ่น ทองที่ หนวยงาน
ทุกภาคสวน รวมถึงพี่นองประชาชน ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถิ่น
ดวยดีเสมอมา และหวังวาทุกความรวมมือจะนําพางิ้วรายใหเปนตําบลนาอยู
อยางยั่งยืนตอไป
สมัชชา ทองสิมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
และคณะผูบริหาร

ที่ปรึกษา :
นายสมัชชา ทองสิมา
นายไพโรจน ศรีมูล
นางเสวย เกษลาม
นางวรนุช ทองสิมา
พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล
นายสุรพล ทองสิมา

นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

บรรณาธิการ :
นางสาวธีรยา โตภาณุรักษกุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

กองบรรณาธิการ :
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

ตําบลงิ้วราย
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ของดี...ตําบลงิ้วราย
“ราวสะพาน รั้วมณฑป”

ณ วัดงิ้วราย

เมื่อเอยถึง “วัดงิ้วราย” แลวนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของ
หลวงพอพุทธโสธรจําลอง ซึ่งเปนพระประธานในพระอุโบสถแหงนี้แลว ยังมี
สถาปตยกรรมทีนา สนใจและควรคาแกการศึกษาถึงความเปนมา ซุกซอนอยู
ในพืน้ ทีภ่ ายในอาณาบริเวณอีกหลายจุดดวยกัน สําหรับฉบับนีจ้ ะขอพาทุกๆ
ทานลัดเลาะไปชมสถาปตยกรรมที่เกริ่นไว ขางตนวามีอะไรนาสนใจบาง
เมื่อทานผานซุมประตูวัดเขามา สิ่งแรกที่สะดุดสายตาก็คงจะเปน
พระอุโบสถ ทีซ่ งึ่ ประดิษฐานพระพุทธโสธรจําลอง แตกอ นจะถึงซุม ประตูทาง
เขาพระอุโบสถ ดานขวามือเราจะพบกับมณฑปพระพุทธบาทจําลองขนาดไม
ใหญมากนักตัง้ เดนอยู รอบบริเวณมณฑปนีเ้ อง ทีม่ กี ารสรางรัว้ เตีย้ ๆ รูปทหาร
สวมเสือ้ แขนยาว สวมรองเทาบูท ทําทายืน
ตรงโดยรอบทั้ง 4 ดาน ดานหลังตัวทหาร
เปนแผนซีเมนตเรียบๆ แบนๆ แสดงวา
หลอดวยซีเมนตบางเนนดานเดียว แตที่
นาสนใจก็คือสายสะพายที่เขียนเลข พ.ศ.
2477 ดวยทุกนาย ซึง่ นับเปนสิง่ ทีใ่ ชยนื ยัน
ระบุปสรางที่แนชัดที่สุด

นอกจากรูปทหารรอบมณฑปแลว ถาทานเดินผานกุฏเิ จาอาวาสไปถึง
บริเวณคลองลัดงิ้วราย (ทางทิศตะวันตกของวัด) ก็จะเห็นสะพาน 2 สะพาน
ซึ่งมีความงดงามและแปลกตา นาศึกษาถึงที่มาที่ไป สะพานแรกเปนสะพาน
ปูนโคง กลางราวสะพานระบุปที่สราง พระพุทธสักราช 2471

(บทความเรือ่ ง “เล็กๆ บนราวรัว้ ” คอลัมนนอกตํารา
โดย : อเนก นาวิกมูล ตีพมิ พในนิตยสารเนชัน่ สุดสัปดาห
ฉบับที่ 691 (ปที่ 14) วันที่ 29 สิงหาคม 2548)

ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน
ตรวจเยี่ยมคลองลัดงิ้วราย

สวนอีกสะพานเปนสะพานปูนทรงครึง่ วงกลม บนราวสะพานมี
รูปหลอปูนรูปคนยืนถือดอกกุหลาบแดง ตามหลักฐานที่ปรากฏ ผูสราง
คือ แมพฒุ และแมฉมิ สรางไวเมือ่ ป พ.ศ.2470 ในสมัยหลวงพอบุญเกิด
เปนเจาอาวาส
ถาใครมีโอกาสแวะเวียนเขามาทําบุญ หรือเทีย่ วชมภายในวัดงิว้ ราย
ก็อยาลืมไปชื่นชมความงดงาม และถายภาพบนสะพานเก็บบันทึกไวใน
ความทรงจําดวยนะครับ
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การบริหารงบประมาณ รายรับ-รายจาย
ประจําปงบประมาณ 2560
รายรับจริง ประจําปงบประมาณ 2560
รายรับ

รายไดที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.
หมวดภาษีจัดสรร
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
จากกรมสงเสริม
รวมรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

สูง/ตํ่า

1,075,000.00
472,400.00
300,000.00
550,000.00
72,400.00

1,091,389.81
455,276.50
189,310.23
101,485.00
47,575.00

+
-

16,389.81
17,123.50
110,689.77
448,515.00
24,825.00

16,263,100.00

9,212,218.38

-

7,050,881.62

9,332,800.00

7,221,262.00

-

2,111,538.00

-

-

28,065,700.00

18,318,516.92

-

9,747,183.08

รายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2560
รายจาย

งบกลาง
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนพนักงาน (ฝายประจํา)
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอื่นๆ
เงินอุดหนุน
รวมรายจายทั้งสิ้น
6

วารสารงิ้ ว ราย 2560

ประมาณการรายจาย
6,770,129.00
1,478,320.00
7,142,000.00
270,000.00
6,160,000.00
1,635,351.00
525,000.00
2,866,900.00
30,000.00
1,188,000.00
28,065,700.00

รายจายจริง
4,350,958.59
1,085,707.00
4,323,894.00
73,670.00
1,706,109.10
833,443.67
282,929.04
724,000.00
922,504.00
14,303,215.40

-

สูง/ตํ่า
2,419,170.41
392,613.00
2,818,106.00
196,330.00
4,453,890.90
801,907.33
242,070.96
2,142,900.00
30,000.00
265,496.00
13,762,484.60

*** ขอมูลรายรับ-รายจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สถานี สุ ข ภาพ
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ต อ งห า ม
ยิ่ ง กิ น เยอะ...ยิ่ ง ทํ า ร า ยสมอง !

เช็ ก ลิ ส ต

โดย : ปลั ด ธี ร ยา โตภาณุ รั ก ษ กุ ล

อาหาร

อาหารบางอยางหากคุณทานเยอะไปก็ ใชวาจะใหประโยชนกับรางกาย ฉบับนี้เราจะพาคุณไปเช็กลิสต 6 อาหารใหโทษ
ซึ่งถาคุณทานในปริมาณที่มากเกินไป อาหารเหลานี้จะเขาไปทํารายสมองคุณ ใหคุณรูสึกเฉื่อยชา ขี้หลงขี้ลืม หดหูเศราหมอง
แบบไมมีเหตุผลไมมีเรี่ยวแรง และรูสึกขี้เกียจที่จะทําอะไรเลยตลอดวัน

1. ทูนา ถาคุณชอบทานอาหารทะเลเปนชีวิตจิตใจ และคิดวามันใหโปรตีน มีไอโอดีนสูง มีประโยชนตอรางกายแบบสุดๆ โดยเฉพาะปลาทะเล
แนละวาเราโอเคที่จะใหคุณทาน แตนั่นไมใชทั้งหมด! “ทูนา” จัดเปนปลาทะเลที่เราอยากแนะอยากใหคุณทานแตนอย เพราะจากผลการวิจัยมหาวิทยาลัยทางใต
ของฟลอริดา เผยวาปลาทูนามีสารปรอทเจือปนคอนขางมาก ซึ่งหากคุณทานบอยๆ เขา มันจะสงผลเสียตอสมองของคุณ เชน ทําลายระบบประสาทสวนกลาง
(สมอง และไขสันหลัง) ทําใหเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน ขา และการพูด อีกทั้งยังทําใหระบบประสาทรับความรูสึกเสียไปดวย…
2. อาหาร/เครื่องดื่มผสมนํ้าตาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เครื่องดื่มอัดลม” ทั้งหลายที่คุณชอบดื่มเปนประจํา ถึงมันจะชวยทําใหคุณ
รูสึกสดชื่นและคลายความกระหายนํ้าไดก็จริง แตรูไหมถาคุณดื่มมากไป นั่นจะทําใหระดับ “อินซูลิน” ในรางกาย (นํ้าตาลในเลือด) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และสงผลเสียตอความจําระยะยาวในสมองตามมา ซึ่งคุณจะมีปญหาดานความจํา ขี้หลงขี้ลืมเปนบางครั้ง คลายกับโรค “อัลไซเมอร” ที่สมองดานความจํา
ทํางานไดไมเต็มที่ 100% อีกทั้งนํ้าตาลที่คุณบริโภคเปนจํานวนมากยังสงผลตอความรูสึก อยางเชน คุณจะรูสึกเศราหมองไปเอง ซึมเศราในบางครั้ง
แบบไมมีเหตุผล
3. อาหารที่มี ไขมันอิ่มตัวสูง คุณจะพบไขมันอิ่มตัวสูงนี้ไดจาก นํ้ามันปาลม, กะทิ, เนย, นม, เนื้อแดง และช็อกโกแลต ที่คุณทาน
เป น ประจํ า ทุ ก วั น หากคุ ณ บริ โ ภคเป น จํ า นวนมากในทุ ก ๆ วั น มั น ก็ จ ะสะสมและเข า ไปทํ า ร า ยสมองในระยะสั้ น -ลดความสามารถของสมองเสี่ ย งที่
จะเปนโรค “อัลไซเมอร” มากยิ่งขึ้น ไขมันอิ่มตัวนี้จะสงผลตอความจําในสมองคุณ ทั้งในเรื่องความจํา การเรียนรู การปะติดปะตอเรื่องราว และ
เมมโมรี่ใหมๆ ที่เพิ่งผานเขามาทําใหคุณสามารถลืมมันไดในเวลาอันรวดเร็ว อยางเชน 10 นาทีหลังจากที่เรื่องราวเพิ่งเกิดขึ้น รวมทั้งมันยังใหโทษ
กับรางกาย ทําใหไขมันในเลือดพุงสูงขึ้นและเสี่ยงเปนโรค “หลอดเลือดตีบ” อยางชวยไมได
4. อาหารแปรรูป อาหารแปรรูปบางอยางไมไดมีไขมัน และใหนํ้าตาลในปริมาณที่สูงก็จริง หากแตมันประกอบดวยโซเดียมเปนจํานวนมาก
ซึง่ ถาคุณสะสมโซเดียมในรางกายมากขึน้ เรือ่ ยๆ มันก็จะเขาไปทํารายสมองคุณโดยทีค่ ณุ ไมรตู วั ทําใหสมองของคุณรูส กึ งงงวย-สับสน ทําใหการรับรู- กระบวนการ
คิดไมไดสมรรถภาพเต็มรอยอยางที่ควร ความดันเลือดสูงขึ้น (เกิดจากการบีบตัวของหองหัวใจ) และสุขภาพหัวใจแยลง…รูแบบนี้แลวสําหรับใครที่ชอบ
ทานอาหารแปรรูป เพราะคิดวามันทานงาย สะดวก และรวดเร็ว คงตองเปลี่ยนความคิดไปไดเลย กอนที่สุขภาพสมอง และรางกายจะแยไปกวานี้!!
5. ฟาสตฟูด อาหารฟาสตฟูดเปนตัวฉกาจรายที่ทําใหคุณอวน และยังใหสารอาหารไมเพียงพอกับที่รางกายตองการ (คุณก็ยังทานมัน
อยูดี) แตทวาจริงๆ แลวมันยังใหโทษมากกวานั้น… มาก โดยเฉพาะเปนตัวทํารายสมองของคุณชั้นดี เพราะในฟาสตฟูดมีทั้ง กรดไขมันอิ่มตัว, ไขมันไมอิ่มตัว,
โซเดียม และนํ้าตาล ที่ลวนแตเปนตัวเรง/ตัวแปร ทําใหความสามารถในการทํางานของสมองลดลงทั้งสิ้น ซึ่งจากผลการวิจัย เผยวาคนที่นิยมทานฟาสตฟูดเปน
ประจําแทบทุกวัน เฉลีย่ ประมาณ 40% จะมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะตกอยูใ นภาวะซึมเศรา-หดหู รูส กึ ไมมคี วามสุขโดยไมมเี หตุผล และมีความจําสิง่ ตางๆ แยลงมากกวา
คนที่ทานนานๆ ครั้งซะอีก
6. อาหารเสริมธาตุเหล็ก และทองแดง คุณควรทานเมื่อแพทยแนะนําเทานั้น!
ถึงแรธาตุสําคัญตอสุขภาพคุณอยางมาก แตหากคุณซื้อมาทานเอง และทานในปริมาณมากเกินไป
(คิดวาตัวเองมีเม็ดเลือดตํ่า แลวตองการทานเสริมสรางเม็ดเลือด) มันอาจสงผลลัพธในทางลบ
มากกวาบวก ใหโทษอันตรายกลับมาแทน อยางถาคุณบริโภคทองแดง หรือธาตุเหล็ก เกินขีด
จํากัด/เกินกวาที่รางกายยอมรับได มันจะใหผลยอนกลับโดยเขาไป
ขั ด ขวางการทํ า งาน บล็ อ กการสื่ อ สารของเซลล บ างตั ว ในสมอง
นําไปสูเซลลเสนประสาทตาย หรือสลายโปรตีน “แอมีลอยด บีตา
(Beta-amyloid)” ในสมองที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร
และโรคสมองเสื่อม ตามมาซึ่งนั่นจะมีผลสําคัญในเรื่องการเรียนรู
และความจํา

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน 10 มีนาคม 2558
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ฉบับนี้…ขอนําทุกทาน มาสัมผัสกับความเงียบสงบรมเย็น

ของวั ด งิ้ ว ราย ซึ่ ง ตั้ ง อยู  ริ ม แม นํ้ า ท า จี น มี ป ระวั ติ ค วามเป น มาที่
ยาวนานและนาสนใจ

วัดงิ้วราย เปนวัดราษฎร ตั้งอยู

เลขที่ 102 หมูที่ 4 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2360 มีพื้นที่
ประมาณ 11 ไร 3 งาน 12 ตารางวา เปนพื้นที่
ราบลุ  ม ตั้ ง อยู  บ ริ เ วณริ ม ฝ  ง แม นํ้ า นครชั ย ศรี
(แมนํ้าทาจีน) เดิมมีตนงิ้วอยูเปนจํานวนมากมี
ขอสันนิษฐานวา พระภิกษุที่ไปตัดไมมาสรางวัด
ไดนําตนงิ้วมาปลูกไวเพื่อใหอนุชนรุนหลังรูจักตนงิ้ว เปนกุศโลบายในการสอนคนใหตั้งมั่น
อยูในศีลในธรรม ตายจะไดไมตกนรก เปรียบใหเห็นวาเพราะหนามงิ้วเมืองมนุษยยังแหลมคม
ขนาดนี้หากตกนรก แลวเจอหนามงิ้วยักษเพราะถูกยมบาลลงโทษใหปนตนงิ้วจะนากลัวขนาดไหน
การมีตนงิ้วเรียงรายอยูในพื้นที่วัดมากๆ นี่เองจึงตั้งชื่อวา “วัดงิ้วราย” ตามลักษณะพื้นที่ที่มีอยูจริง
ในขณะนั้น และใชชื่อนี้ตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน
การสรางวัดนั้น สันนิษฐานวาสรางมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายเพราะอุโบสถหลังแรก
(ถูกรื้อไปแลว) เปนแบบหลังคาชั้นเดียวมุงดวยกระเบื้องดินเผา มีลักษณะคลายเรือสําเภา
มีภาพลายนูนกออิฐถือปูนแบบโบราณ มีประตูเขาออกดานหนาดานเดียว มีหนาตาง ดานละ 2 บาน
เรียกขานกันวา อุโบสถมหาอุด เพื่อประโยชนในการทําพิธีที่เชื่อวาจะทําใหขลังยิ่งขึ้น ในมุมมอง
นักประวัติศาสตรคุยกันวาเปนแหลงซองสุมทหารหนีมาบวชเปนพระ (ออกทําศึกจนเบื่อหนาย)
พระประธานอุโบสถหลังเกา เรียกขานกันวา “หลวงพอใหญ” สรางดวยศิลาแลงประทับ
นั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย แบบสุโขทัย (บางก็วาศิลปะสมัยอูทอง) มีพระพุทธรูปทําดวยศิลาแลง
รอบพระประธานอีก 4 องค รวมทั้งอัครสาวก ซาย/ขวา คือ
พระโมคลากับพระสารีบตุ ร ยังคงประดิษฐานทีเ่ ดิม และสรางวิหาร
เรือนแกว ซึ่งคุณครูวนิดา พุมประจํา อดีตขาราชการครูโรงเรียน
วัดงิ้วราย ไดบริจาคทรัพยเพื่อบูรณะ ปรับภูมิทัศนทั้งภายนอก
และภายในที่เห็นเปนสงาอยูในปจจุบัน

8

วารสารงิ้ ว ราย 2560

การสรางอุโบสถหลังทีส่ อง (หลังปจจุบนั ) เริม่ กอสรางเมือ่ พ.ศ.2498 ในสมัยหลวงพอบุญมี เปนเจาอาวาส ขนาดกวาง 7.60 เมตร
ยาว 17 เมตร เปนทรงธรรมดาทั่วไป หลังคา 3 ชั้น ประตู 4 บาน หนาตางดานละ 5 บาน มีกําแพงแกวลอมรอบ ประกอบดวยซุมประตู 4 ซุม
ที่บานประตูและหนาตาง สลักภาพพระพุทธประวัติไวอยางวิจิตรงดงาม ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาในป พ.ศ.2502 พระประธานใน
อุโบสถไดจําลองมาจากวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบพิธีเททองเมื่อ พ.ศ.2500 หลังพระประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
สอดรับกับองคพระประธานดูแลว อิ่มตาอิ่มใจ ทางวัดไดจัดงานปดทองหลวงพอโสธร ตนเดือนมีนาคมของทุกๆ ป ผนังดานนอกสวนบน
ติดกับชายรับนํ้า รอบอุโบสถจะมีรูปปูนปนเทพ, เทวดามากมาย อาทิเชน พระพรหม, พระอาทิตย, พระจันทร, พระเกตุ, พระศุกร ฯลฯ
หนาบรรณดานหนาเปนลายปูนปน เสมาธรรมจักร มีเทพพนม ประนมมือวันทา ดานหลังลายปูนปนเปนพระนารายณทรงครุฑ มองแลว
เพลินตาซึ้งในคุณคาของสถาปตยกรรมไทยเปนอยางยิ่ง
บูรพาจารยซึ่งเปนที่นับถือของชาวงิ้วราย มีดังนี้
รูปที่ 1 คือ พระอธิการทรัพย ดํารงตําแหนงเจาอาวาสในชวงป พ.ศ.2400 - พ.ศ.2440
รูปที่ 2 คือ พระครูปจฉิมทิศบริหาร (บุญเกิด รัตนสิงห) ดํารงตําแหนงเจาอาวาส ระหวาง ป พ.ศ.2440 - พ.ศ.2488 ทานเปน
ผูริเริ่มการสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดหนาวัด โดยเกณฑชาวบานและพระภิกษุสามเณรทุกรูปชวยกันทํา หลังจากทําเขื่อนหนา
วัดเสร็จ ทานหักหมึกแดงที่นองใหลูกศิษยทุกรูปและทุกคน
รูปที่ 3 คือ พระครูปริมานุรกั ษ (บุญมี จนฺทสิริ สุขาบูรณ) หรือทีเ่ รียกขานกันทัว่ ไปวา “หลวงเตีย่ ” รับตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดงิว้ ราย
ตอจากพระครูปจฉิมทิศบริหาร (บุญเกิด รัตนสิงห) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2489 ชวงระหวางป พ.ศ.2489 - พ.ศ.2515 โดยไดเริ่มสราง
อุโบสถหลังใหมในป พ.ศ.2498 และตอมาในป พ.ศ.2503 ไดซื้อที่ดินหนาสถานีรถไฟ
วัดงิ้วราย ประมาณ 10 ไร สรางโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงแรกของอําเภอนครชัยศรี ชื่อวา
โรงเรียนงิว้ รายบุญมีรงั สฤษดิ์ เปดเรียนในป 2504 ใชเวลากอสรางเพียงหนึง่ ป ปจจุบนั มีรปู หลอ
เทาตัวจริงหลวงพอบุญมีประดิษฐานไวที่หนาโรงเรียนเปนอนุสรณ
“หลวงเตี่ย” อาพาธดวยโรคปอดและมรณภาพ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2515
สิริอายุ 65 ป 45 พรรษา ชาวงิ้วรายถือวา เจาอาวาสทั้ง 3 รูป เปนบูรพาจารยที่มีความ
สําคัญทั้งในสวนของ การพัฒนาวัดและการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ จึงสรางรูปหลอ
เท า องค จ ริ ง ประดิ ษ ฐานไว ที่ วิ ห ารบู ร พาจารย แ ละจั ด ให มี ง านรํ า ลึ ก ในคุ ณู ป การของ
บูรพาจารยทั้ง 3 รูป ในชวงเดือนสิงหาคมเปนประจําทุกป ซึ่งในป พ.ศ.2560 นี้วัดงิ้วราย
มีอายุของการจัดตั้งวัดครบ 200 ป กอปรกับปนี้ พระครูขันตยาภิรัต (เชื่อม ขนฺติธโร)
เจาอาวาสวัดงิ้วรายรูปปจจุบัน มีอายุครบ 80 ป จึงกําหนดจัดงานทําบุญอายุวัฒนมงคล และ
งานรําลึกบูรพาจารยทั้ง 3 รูป ในวันอาทิตยที่ 20 สิงหาคม 2560 จึงขอเชิญชวน ประชาชน
ชาวตําบลงิ้วราย และตําบลใกลเคียงมารวมงานทําบุญแสดงมุทิตา สักการะ ถวายนํ้าสรง
โดยพรอมเพรียงกัน
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องคกรเดนในชุมชน
“ชมรมคนริมนํา้ ”
ตําบลงิ้วราย

ดวยปจจุบัน ปญหาผักตบชวาเปนปญหาสําคัญมีการขยายพันธุอยางรวดเร็ว ซึ่งการแกไขปญหา
ผักตบชวา ไมใชเพียงการดําเนินการใหแลวเสร็จเทานั้น แตจะตองมีการติดตามแกไขอยางตอเนื่องดวย
เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน โดยอาศัยกลไกในพืน้ ที่ บูรณาการรวมกับทุกภาคสวน โดยมาตรการหนึง่ ทีน่ าํ มาใชในการแกไขปญหา คือ การจัดตัง้
“ชมรมคนริมนํ้า” เพื่อชวยเฝาระวังไมใหปริมาณผักตบชวาสะสมจนเกิดปญหา และกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ชมรมคนริมนํา้ ตําบลงิว้ ราย จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายลือชัย จําปาขาว เปนประธานกรรมการบริหารชมรม
โดยไดรบั การคัดเลือกจากชาวบานในตําบลงิว้ ราย มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหการแกไขปญหาผักตบชวาเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และยัง่ ยืน
สงเสริมใหทกุ ภาคสวนในพืน้ ที่ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เขามามีบทบาทและทํางานรวมกันในรูปแบบประชารัฐในการแกไขปญหา
ผักตบชวา และเปนการเฝาระวัง อนุรักษ ฟนฟู ดูแล รักษาแหลงนํ้า ใหเปนไปดวยความสะอาด ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช
และเปนการเสริมสรางประชาธิปไตยฐานราก โดยใหประชาชนในหมูบ า น/ชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาดวยตนเอง ซึง่ ทางชมรม
คนริมนํ้าตําบลงิ้วราย ตั้งใจที่จะดูแลคลองในตําบลงิ้วรายทั้ง 11 คลอง และอาวกระบือ ใหปลอดจากผักตบชวา 100% กอนงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คูคลองในตําบลงิ้วราย
1. คลองเลียบสวนกลวย
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 780 เมตร
2. คลองบานสุภา
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 320 เมตร
3. คลองเดนพัฒนา
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 350 เมตร
4. คลองสาย 7
ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 504 เมตร
5. คลองเลียบสวนกลวยไม
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 330 เมตร
6. คลองหลวง
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 400 เมตร
7. คลองหลังสถานีอนามัย
ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 1,900 เมตร
8. คลองหลังโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 270 เมตร
9. คลองลัดงิ้วราย
ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 900 เมตร
10. คลองกราน
ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 1,900 เมตร
11. อาวกระบือ
ขนาดพื้นที่ 1 ไร 2 งาน
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การจั
ด
การขยะกั
บ
3Rs Reduce Reuse Recycle : ใชนอย ใชซํ้า นํากลับมาใช ใหม
ขอเชิญทุกบานรวมดวยชวยกันลด
ปริมาณขยะ รวมกันแยกขยะกอนทิง้
สรางจิตสํานึกการนํากลับมาใชใหม
เพื่อเปนการรักษาสภาพแวดลอม
และเสริมสรางสุขอนามัยที่ดี ของ
ชาวคมบาง

วิธีงายๆ ที่ทําไดทุกบาน
1. ลดปริมาณการใช เลือก หรือ
หลีกเลี่ยงงดใชของที่ไมจาเปน
2. แยกขยะที่หมุนเวียนกลับมา
ใชใหมได ออกจากขยะทั่วไป
3. กรุรองถังขยะดานในดวยถุง
พลาสติกที่ยอยสลายไดงาย
4. มัดปากถุงกอนทิ้งลงถัง ชวยลด
ปญหา เรื่องกลิ่นรบกวน

3Rs Reduce Reuse Recycle : Reduce

คือ การลดการใช การบริโภคทรัพยากรที่ไมจําเปนลง ลดการกอใหเกิดขยะ Reuse คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด โดยการนํา
สิ่งของเครื่องใช มาใช Recycle คือ การนําสิ่งของที่ใชประโยชน ในรูปแบบเดิมไมไดแลว หรือเรียกอีกอยางวาเปนขยะ นําไปจัดการดวย
กระบวนการตางๆ แลวแปรรูปมาเปนสิ่งใหม จากนั้นก็นํามาใชใหม

NGIURAI 2017 11

กิจกรรมเดนงิ้วราย

โครงการประเพณีสงกรานตรดนํ้า
ขอพรผูสูงอายุตํตาํ บลงิ้วราย

โครงการฝกอบรมการพัฒนาและสงเสริม
จิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม

12
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โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงาน
เครือขายสาธารณสุขตําบลงิ้วราย

รณรงค

โครงการ

ฉีดพนยุงลาย

ACTIVITIES

NGIURAI 2017 13

ศึกษาดูงานพัฒนา…

โครงการ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ใสใจวัยเกากับเรา

โครงการ
องคการบริหาร

สวนตําบลงิ้วราย

ACTIVITIES

14 วารสารงิ้ ว ราย 2560

ACTIVITIES

ลดอุบัติเหตุ

โครงการปองกันและ

ในวันหยุดเทศกาล

ACTIVITIES

NGIURAI 2017 15

แหเทียน

โครงการ

วันเขาพรรษา

ACTIVITIES

16
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โครงการรวมแรงรวมใจ
รักษา

คนงิ้วราย นํ้าใสทุกคูคลอง

ACTIVITIES

NGIURAI 2017 17

โครงสรางพื้นฐาน
โครงการกอสรางถนน

ACTIVITIES

ซอยลุงจวน

ค.ส.ล.

ACTIVITIES

18
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ACTIVITIES

โครงการซอมแซมถนน (บริเวณทางโคง
ดานหนาศาลาอเนกประสงค) หมู 2

ACTIVITIES

NGIURAI 2017 19

โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก
บริเวณประตูนํ้า-คลองมหาสวัสดิ์ หมู

4

ACTIVITIES

ACTIVITIES

ปรับภูมิทัศน หมู 3
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ACTIVITIES
ACTIVITIES

โครงการ…

ACTIVITIES

ยกระดับถนน

โครงการปรับปรุง

เลียบแมนํ้าตลอดสายระยะที่ 2 หมู 1

ACTIVITIES

โครงการวางทอระบายนํ้า…
พรอมบอพัก หมู

ค.ส.ล.

3

ACTIVITIES
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนีจ้ ดั ทําขึน้ เพือ่ สํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบตั งิ านขององคการบริหารสวนตําบลงิว้ ราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย

ลงในชอง

1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ

ชาย
หญิง
20-30 ป
31-40 ป
41 ป
มากวา 50 ป
รับราชการ
ลูกจางเอกชน
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
อื่น ๆ……………………………..
1.4 ที่อยู
หมูที่ 1 บานทาเรือ
หมูที่ 2 บานโรงหวด
หมูที่ 3 บานกลาง
หมูที่ 4 บานประตูนํ้า
1.5 การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อื่น ๆ……………………………..
1.6 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขตตําบลงิ้วราย ……………………………………ป
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอหนวยงานโดยแบงความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด 0 = ไมแสดงความคิดเห็น

ขอคําถาม
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

5

ปริญญาตรี

ระดับความพึงพอใจ
4 3 2 1

0

* ขอเสนอแนะเพิม่ เติม……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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บทความเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์

พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540
สิ ท ธิ ก ารรั บ รู ้ ข องประชาชน
ตามที่ รั ฐ บาลประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสาร พ.ศ. 2540 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้
1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการต่างๆ ของรัฐเพือ่ ทีป่ ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำ� นาจ อันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผยเพื่อให้ชัดเจน
ต่อการปฏิบตั ิ โดยจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห่ ากเปิดเผยแล้ว จะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส�ำคัญของเอกชน
3. เพื่อคุ้มครองการรุกล�้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลงิ้วราย ได้ด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลงิว้ ราย โดยได้จดั ให้มขี อ้ มูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
- คู่มือ หรือค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

- มติคณะรัฐมนตรี
- ข้อมูลข่าวสารฯ ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ก�ำหนดยกเว้น ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย
เช่น ข้อมูลข่าวสารฯ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หรือความมัน่ คงของประเทศในทางเศรษฐกิจ
หรือการคลัง เป็นต้น
ประชาชนทั่วไปสามารถขอใช้บริการเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารฯ ได้ดว้ ยตนเอง ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลงิ้วราย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทเี่ ว็บไซด์สำ� นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
www.oic.go.th หรือ เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต�ำบลงิว้ ราย
www.ngiurai.go.th

