


“…ขาราชการมีสิ่งสําคัญที่ควรยืดมั่นอยู 2 อยาง อยางหนึ่งคือผลประโยชนของแผนดิน อีกอยางหนึ่งคือ
ความถูกตองเปนธรรม ผลประโยชนของแผนดินเปนเปาหมายสงูสดุของการปฏิบตัริาชการ สวนความถกูตอง
เปนธรรม เปนทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น…”

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
พระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ

พระราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10
พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือนเนื่องในวันขาราชการพลเรือน
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สวัสดีครับ พ�อแม� พ�่น�อง ชาวตําบลง��วราย ที่เคารพรักทุกท�าน

	 วารสาร	 “ที่นี่สถานีงิ้วราย”	 ฉบับที่	12	 นี้	 มีความล่าช้าไปจากฉบับก่อนหน้านี้อยู่พอ
สมควร	สาเหตกุอ็ย่างที่พอจะทราบกนัอยูว่่า	ตั้งแต่ช่วงเดือนมนีาคมที่ผ่านมาสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19	ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก	ต�าบลงิ้วรายเองกม็ผีูป่้วยตดิเชื้อด้วยกนัถงึ	3	ราย	และมกีลุม่เสี่ยง
ที่ต้องได้รับการกักตัวอีกเปน	10	ราย
	 การบริหารงานในช่วงที่ผ่านมา	 นอกจากจะต้องบริหารงานให้เปนไปตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ	ที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว	การดูแลพ่อแม่พี่น้องให้มสุีขภาพพลานามยัที่สมบรูณ์แขง็แรงปราศจาก
โรคภัยและห่างไกลจากโรคระบาดโควิด-19	จึงเปนเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราในช่วงเวลานั้น	
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
	 กระผมรวมถึงผู้บริหาร	สมาชิกฯ	และพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลงิ้วราย	ตั้งใจ
และมุ่งมั่นแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายในช่วงเวลานั้นอย่างเต็มความสามารถด้วยเป้าหมาย
เดียวกัน	คือ	ความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้อง	จนพวกเราสามารถผ่านพ้น	มหนัตภยัร้ายครั้งน้ี
มาได้ด้วยดี
	 	 	 สดุท้ายนี้	กระผมขอสร้างความเชื่อมั่นให้กบัพ่อแม่พี่น้องชาวงิ้วรายว่า	พวกเรา
จะยังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกๆ	ด้าน	ให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกๆ	ท่าน
ได้มอบให้	และหวังเปนอย่างยิ่งว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบลงิ้วราย	จะได้รับความ

ร่วมมืออย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา



 ตนป 2563 ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม ทีอ่งคกรอนามยัโลกไดเลอืกใชช่ือวา COVID-19 ไดถือกําเนดิข้ึน ไมมปีระเทศไหนที่
ไมมผีูติดเชื้อไวรสัน้ีตําบลงิ้วรายกเ็ชนกนั ผูปวยตดิเช้ือรายที่ 7 รายที่ 10 และรายที่ 11 ของจงัหวดันครปฐมคือ “ประชาชนคนงิ้วราย” 
วันนี้ทีมงานวารสารไดมีโอกาสพูดคุยกับนายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ซึ่งเปนหนึ่งในผูผลักดัน
ใหเกิด “งิ้วรายโมเดล” Local Quarantine แหงแรกของจังหวัดนครปฐม

 ถาม : ที่มาที่ไปของศูนยเฝาสังเกตอาการกลุมเสี่ยงตําบลงิ้วราย
 ตอบ : สถานการณ ณ ชวงเวลานั้น 23 มีนาคม หลังจากไดทราบเรื่องผูปวยติดเชื้อรายที่ 7 ของจังหวัดนครปฐมเปนคน
งิ้วราย แทบจะทั้งตาํบลตกอยูในความหวาดระแวง วติกจรติถงึแมทกุหนวยงาน จะชวยกนัในการลงพื้นที่ประชาสมัพนัธ แนะนาํ
วิธดูีแลตัวเอง การปฏิบัติตัวตาง ๆ  แตเนื่องจากเปนโรคที่อบุตัขิึ้นมาใหม การเรยีนรูไปดวยกนั เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกบัพี่นอง
ในพื้นที่จึงตองใชเวลาในการเขาถึงและเขาใจ จากไทมไลนของผูปวย และจากการลงพื้นที่สัมภาษณผูใกลชิด และไดสัมผัสกับ
ตัวผูปวย เราพบกลุมเสี่ยงเกือบ 20 ราย ซึ่งมีอยู 3 ครอบครัว ที่มีฐานะคอนขางลําบาก ครอบครัวหนึ่งเกือบ 10 คน อาศัยอยู
ในหองแถวเล็กๆ การรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 7 วิธีพื้นฐาน แคขอแรก ยืน-นั่ง หางกัน 2 เมตรยังทําได
ลําบากเลย บางครอบครัวกลางคืนตองออกมานอนนอกตัวบาน กลางวันตองไปนั่งหลบอยูใตตนมะมวง เพื่อใหหางไกลผูคน นั้น
คือปญหาที่เราพบเจอ ในขณะที่บางปญหา บางเรื่องเราอาจจะแคปลอยวาง แลวทุกอยางก็อาจจะดีขึ้นเองไดแตกับเรื่องนี้ผมวา
มันไมสามารถผานไปงายๆ ถาปลอยไปตามยถากรรม

ยถากรรม (ยะถากาํ) ว.ตามบญุตามกรรม, ตามแตจะเปนไป

 เราเสีย่งอยางนั้นไมได ถาเราไมแยกกลุมเสี่ยงนี้ออกจากครอบครัวและชุมชน 
ผูตดิเชื้ออาจจะเพิ่มมากขึน้จนไมสามารถควบคมุไดในภายหลงันี้จงึเปนที่มาของการ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของใหรบัทราบถงึปญหา และความตองการของพื้นที่

 ถาม : ทําไมถึงเลือกใชพื้นที่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เปนที่จัดตั้ง
 ตอบ : ครั ้งแรกเลย เราพยายามติดตอไปยังหลายๆ หนวยงานที ่มี
การเตรียมเรื่องศูนยกักตัว แตเนื่องจากเปนสถานการณแรกๆ ความพรอมและ
ความชัดเจนของหนวยงานที่รับผิดชอบยังคลุมเครืออยู แตเราไมสามารถยื้อ
เวลาใหนานกวานี้ได ประกอบกับเราเคยใชสถานที่แหงนี้ในการจัดตั้งเปนศูนย
พักพิงผูประสบอุทกภัยครัง้ใหญเมือ่ป 2554 ดวยความพรอมของสถานที่ตัง้
อาคารแยกเปนสัดสวน อยูหางจากชุมชนพอสมควร การบริหารจัดการนาจะเปน
ทางเลือกที ่ดีที ่สุดในการตัดสินใจ ณ ขณะนั ้นเพื ่อที ่จะดูแลคนของเราเอง 
โดยไมตองใหไปเปนภาระของที่อื่น

จุดคัดกรองกอนเขาพื้นที่กักตัว

วารสารงิ ้วราย 256312
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สวัสดีครับ พ�อแม� พ�่น�อง ชาวตําบลง��วราย ที่เคารพรักทุกท�าน

 วารสาร “ที่นี่สถานีงิ้วราย” ฉบับที่ 12 นี้ มีความลาชาไปจากฉบับกอนหนานี้อยูพอ
สมควร สาเหตกุอ็ยางที่พอจะทราบกนัอยูวา ตั้งแตชวงเดือนมนีาคมที่ผานมาสถานการณโรคระบาด
โควดิ-19 ไดสงผลกระทบไปทั่วโลก ตาํบลงิ้วรายเองกม็ผีูปวยตดิเชื้อดวยกนัถงึ 3 ราย และมกีลุมเสี่ยง
ที่ตองไดรับการกักตัวอีกเปน 10 ราย
 การบริหารงานในชวงที่ผานมา นอกจากจะตองบริหารงานใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ตางๆ ที่ไดกาํหนดไวแลว การดูแลพอแมพี่นองใหมสีขุภาพพลานามยัที่สมบรูณแขง็แรงปราศจาก
โรคภัยและหางไกลจากโรคระบาดโควิค-19 จึงเปนเปาหมายที่ยิ่งใหญของพวกเราในชวงเวลานั้น 
อยางหลีกเลี่ยงไมได
 กระผมรวมถึงผูบริหาร สมาชิกฯ และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ตั้งใจ
และมุงมั่นแกไขสถานการณอันเลวรายในชวงเวลานั้นอยางเต็มความสามารถดวยเปาหมาย
เดียวกนั คอื ความปลอดภยัของพอแมพี่นอง จนพวกเราสามารถผานพน มหนัตภยัรายครัง้นี้
มาไดดวยดี
   สุดทายน้ี กระผมขอสรางความเชื่อม่ันใหกบัพอแมพี่นองชาวง้ิวรายวา พวกเรา

จะยังคงตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุดในทุกๆ ดาน ใหสมกับความไววางใจที่ทุกๆ ทาน
ไดมอบให และหวังเปนอยางยิ่งวา องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย จะไดรับความ

รวมมืออยางดีเหมือนทุกครั้งที่ผานมา

 ตนป 2563 ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม ทีอ่งคกรอนามยัโลกไดเลอืกใชช่ือวา COVID-19 ไดถือกําเนดิข้ึน ไมมปีระเทศไหนที่
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งิ้วราย แทบจะทั้งตาํบลตกอยูในความหวาดระแวง วติกจรติถงึแมทกุหนวยงาน จะชวยกนัในการลงพื้นที่ประชาสมัพนัธ แนะนาํ
วิธดูีแลตัวเอง การปฏิบัติตัวตาง ๆ  แตเนือ่งจากเปนโรคที่อบุตัขิึ้นมาใหม การเรยีนรูไปดวยกนั เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกบัพี่นอง
ในพื้นที่จึงตองใชเวลาในการเขาถึงและเขาใจ จากไทมไลนของผูปวย และจากการลงพื้นที่สัมภาษณผูใกลชิด และไดสัมผัสกับ
ตัวผูปวย เราพบกลุมเสี่ยงเกือบ 20 ราย ซึ่งมีอยู 3 ครอบครัว ที่มีฐานะคอนขางลําบาก ครอบครัวหนึ่งเกือบ 10 คน อาศัยอยู
ในหองแถวเล็กๆ การรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 7 
ลําบากเลย บางครอบครัวกลางคืนตองออกมานอนนอกตัวบาน กลางวันตองไปนั่งหลบอยูใตตนมะมวง เพื่อใหหางไกลผูคน นั้น
คือปญหาที่เราพบเจอ ในขณะที่บางปญหา บางเรื่องเราอาจจะแคปลอยวาง แลวทุกอยางก็อาจจะดีขึ้นเองไดแตกับเรื่องนี้ผมวาคือปญหาที่เราพบเจอ ในขณะที่บางปญหา บางเรื่องเราอาจจะแคปลอยวาง แลวทุกอยางก็อาจจะดีขึ้นเองไดแตกับเรื่องนี้ผมวา
มันไมสามารถผานไปงายๆ ถาปลอยไปตามยถากรรม

จุดคัดกรองกอนเขาพื้นที่กักตัวจุดคัดกรองกอนเขาพื้นที่กักตัวจุดคัดกรองกอนเขาพื้นที่กักตัว

“…ขาราชการมีสิ่งสําคัญที่ควรยืดมั่นอยู 2 อยาง อยางหนึ่งคือผลป
ระโยชนของแผนดิน อีกอยางหนึ่งคือ

ความถกูตองเปนธรรม ผลประโยชนของแผน
ดนิเปนเปาหมายสงูสดุของการปฏบิตัริาชกา

ร สวนความถกูตอง

เปนธรรม เปนทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบ
ัติเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น…”

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

พระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ

พระราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือนเนื่องในวันขาราชการพลเรือน
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โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

สถานีการศึกษา : โรงเรียนวัดงิ้วราย

โรงเรียนวัดงิ้วรายได้เข้าร่วมโครงการ	1	ต�าบล	1	โรงเรียนคุณภาพหรือโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจ�าต�าบล	ภายใต้แนวคิดโรงเรยีนคุณภาพประจ�าต�าบล	ต้องมคีวามเข้มแข็ง

ทางวิชาการ	 เปนสถานศึกษาคุณภาพ	 มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ

สถานศึกษา	เปนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	สามารถให้บรกิารการศึกษาแก่นกัเรยีน	

และชุมชนสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล�้า

โรงเรียนวัดง้ิวรายได้ด�าเนนิการโครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย	

เพื ่อเป ิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู ้ตามโครงงานบ้าน

นักว ิทยาศาสตร ์น ้อย	 และท�าให ้ โรง เรียนได ้ เข ้ ารับ

ตราพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

สถานศึกษาต้นแบบด้านการสร้างเครือข่ายการนิเทศระดับจังหวัด

โรงเรียนวัดงิ้วรายได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ส่งผลให้โรงเรียนวัดงิว้รายได้รับการคัดเลือก

เปนสถานศึกษาต้นแบบด้านการสร้างเครือข่ายการนิเทศ	 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	 ตามโครงการ	Coaching	Team	

ระดบัจังหวดันครปฐม	 และส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร	 ในวนัที	่ 3	 กนัยายน	2563	 โดยด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย	และวิชาภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

วารสารงิ ้วราย 25636

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รวมตอนรับ
ผูอํานวยการกัมพล โพธิ์ระดก ในโอกาสเขารับตําแหนงผูอํานวยการ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

วนัท่ี 2-3 กนัยายน 2563 โรงเรยีนงิว้รายบญุมีรงัสฤษดิ์ จัดโครงการคายกฬีาตานภยัยาเสพติด ประจําปการศกึษา 2563 ไดจดัแขงขนักีฬา 
วอลเลยบอล เทเบิลเทนนิส ตะกรอ และฟตุบอล ณ สนามกฬีาโรงเรยีนงิ้วรายบุญมีรงัสฤษดิ์โดยไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากองคการ
บริหารสวนตําบลงิ้วราย   

วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดโครงการคายคุณธรรม
และตวิธรรมศึกษา ณ วดัสําโรง ต.วดัสําโรง อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม โดยไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบรหิารสวนตาํบลงิ้วราย

วันที่ 12 กันยายน 2563 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดโครงการจากนักอานสูสุดยอดนักเขียนหนังสือเลมเล็ก เพื่อสงเสริมทักษะ
กระบวนการคดิสรางสรรคสามารถใชความรูบูรณาการดานการอานเขียนและศลิปะในการสรางหนงัสือเลมเล็ก โดยไดรบัการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย



ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ (บาท) รายรับจร�ง  (บาท)

รายไดจัดเก็บเอง  

หมวดภาษีอากร 1,778,000.00 478,603.57

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 499,600.00 501,842.20

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 300,000.00 273,796.98

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - -

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 35,000.00 45.85

หมวดรายไดจากทุน 10,000.00 30,200.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,693,000.00 14,245,520.37

รายไดที่รัฐอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,811,550.00 9,707,278.00

รวมรายรับ   27,127,150.00 25,237,286.97

ประเภทรายจ�าย ประมาณการรายจ�าย (บาท) รายจ�ายจร�ง  (บาท)

ประเภทรายจาย  

งบกลาง 7,120,876.00 6,526,628.42

งบบุคลากร 8,747,302.00 7,997,470.05

งบดําเนินงาน 6,325,282.00 5,008,766.98

งบลงทุน 3,908,540.00 3,344,630.00

งบเงินอุดหนุน 1,005,150.00 902,410.85

งบรายจายอื่น 20,000.00 -

รวมรายจาย 27,127,150.00 23,779,905.45

การบริหารงบประมาณประจําป� 2563
รายงาน  รายรับ-รายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 2563

 ขององค�การบริหารส�วนตําบลงิ้วราย
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
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“จากกองคลัง”“จากกองคลัง”

จดหมายขาว

วารสารงิ ้วราย 25638



แตคนงิ้วรายได เอาใจใสตอคนง้ิวราย อยางตอเน่ืองตลอดมา
 10 มนีาคม 2563 เปดเรียนโรงเรยีน “วยัเกา” ง้ิวราย นอกจากมี
การเรยีนการสอนในวชิาอ่ืน ๆ  แลว ยังมีวชิาพิเศษทีทั่นตอเหตุการณนั่นคอื 
การเรยีนทําแมสผา นักเรยีนทานใดมาเรียนในวนัน้ัน กไ็ดแมสผาจากฝมอื
ของตนเองไปใชไดจรงิ คนละผืน
 13 มนีาคม 2563 องคการบรหิารสวนตําบลงิ้วราย เปดอบรมการทําแมส
และเจลลางมือ พ่ีนองง้ิวรายตางไดรบัแจกแมสคนละผืน และเจลลางมอื
ครอบครัวละขวด ทัง้ยังไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลงิ้วราย แจกแมสและสบูใหแกสมาชกิ และบุคคลท่ัวไปกไ็ดรบัแจก
ทั่วหนากนั
 23 มนีาคม 2563 พ่ีนองงิ้วราย ตดิเชื้อโควดิ 1 ราย เขารบัการรกัษาตวั
ท่ีโรงพยาบาลศนูยนครปฐม ทีมงานสอบสวนโรคเพิ่มปฏบิตักิาร เพื่อหา
กลุมเสีย่งทีใ่กลชิดกับผูติดเชื้อ แบงเปนกลุมเสีย่งสูง กลุมเสี่ยงทัว่ไป
เมือ่มีกลุมเสีย่งสูง และมีผูติดเชื้อครอบครัวเดียวกัน เพิ่มอีก 2 ราย
คนงิ้วรายสวนใหญใจไมเปนสุข
 29 มีนาคม 2563 ง้ิวรายโมเดล โควดิ-19 ศนูยกกัตัวบุคคลกลุมเสี่ยงสงู
กเ็ปดตัวข้ึน โดยความรวมแรงรวมใจของผูนําชมุชนงิ้วราย คนงิ้วรายทีม่ี
ความเส่ียงสูง จงึไดรบัการกกัตัว ตามแนวทางเฝาระวงัของแพทยพยาบาล
เฉพาะทาง และเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลง้ิวราย รวมท้ัง
กาํนัน, ผูใหญบาน, ผูชวย, สารวตัร, แพทยประจําตําบล, อสม., อปพร., 
ขาราชการและเจาหนาท่ี อบต. ตางหมุนเวยีนมาทําหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมาย 
เมื่อการกกัตวักลุมเส่ียงสูง 4 คนท่ีศนูยงิ้วรายโมเดล  โควดิ-19 ไดกกัตวัและ
เฝาระวงัครบ 14 วนั ไมมีเชื้อโควดิ การปลอยตัวกลบับาน จึงเกดิข้ึนตาม
ระบบของงานการสาธารณสขุ
 9 เมษายน 2563 พิธีการปลอยตวักลุมเส่ียงกลับบานกเ็ริ่มข้ึน โดยนาย
ณฐัภทัร เอมออน นายอําเภอนครชยัศร ีนายธนกร ธนกรชวฤทธ์ิ สาธารณสขุ
อาํเภอนครชยัศร ีนายแพทยยุทธกรานต ชนิโสตร ผูอํานวยการโรงพยาบาล
หลวงพอเปน นายสมชัชา ทองสมิา นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิ้วราย 
นายพภิพ นาคโปรง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลงิ้วราย 
นายชาญ เท่ียงพนูวงศ กาํนันตําบลง้ิวราย นายสุชาติ ชอยประเสรฐิ รกัษา
ราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของไดรวมกันปลอยตัว กลุมเส่ียงสูง 4 คน กลบับาน พรอมขวญั

และกาํลงัใจ ตลอดจนคาํแนะนาํดานการสาธารณสขุของแตละคน
 การปลอยตวักลุมเสี่ยงสงูกลบับาน ผูตดิเชื้อ 3 รายไดรับการอนญุาตให
กลบับาน แตการเวนระยะหางทางสงัคม การใชแมส การลางมอื การใชเจล 
การอยูบาน เปนการกักเชื้อเพือ่ชาติ ทกุคนก็ยังตองถือปฏิบัติตามขอ
กาํหนดของรฐับาล การใชชีวติยังไมกลบัคอืสูภาวะปกต ิคนงิ้วรายไมทิ้งกนั 
จงึเกดิขึ้นอยางตอเนื่องโดยรวมกนั จดัทําอาหารกลองอิ่มนี้เพ่ือคนงิ้วราย
แจกแกพี่นองคนงิ้วรายโดยใชสถานที ่ วัดงิ้วราย, สถานีรถไฟวัดงิ้วราย,
ศาลาอเนกประสงคหมูท่ี 2 เปนจดุแจกอาหาร เริ่มตั้งแตวนัศกุรท่ี 24 เมษายน 
2563 เวลา 15.30 น. หมนุเวยีนไปทุกวนั จนถึงวนัจนัทรที่ 11 พฤษภาคม 
2563 (วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) รวมระยะเวลา 18 วัน 
โดยแตละวันมีอาหารหลักวันละ 200 กลองทุกวัน นอกจากนี้ยังมี
ผูจัดทําอาหารนอกเหนือจากอาหารหลัก มาแจกสมทบในแตละวัน เชน
ขนมหวาน, กลวยทอด, ทอดมนั, บะหม่ี, ไขไก, สปาเกต็ตี้, กระเพาะปลา,
อาหารกลอง, แกงบอน, ขาวตมคลกุ บางทานแจกหนกักวาที่คดิ คอื แจก
ขาวสาร นํา้ดืม่บรรจขุวด สขุใจท้ังผูให และผูรบัท่ัวหนากนั บางรายยินดี
เปนเจาภาพหลกัอยางตอเนื่องถงึ 10 วนั และรวมยินดท่ีีจะเปนเจาภาพทุกคร้ัง
เมื่อมีโครงการ นอกจากโครงการ “อิ่มนีเ้พ่ือคณุ” แลว ยังมกีารใหบริการตดัผม
ฟรท้ัีงหญงิและชาย ที่ศาลาอเนกประสงคหมูท่ี 4 หนึ่งวนั และท่ีสถานรีถไฟ
วดังิ้วรายอีกหนึ่งวนั ผูรบับรกิารสบายหวัไปตามๆ กัน อกีท้ังยงัมผูีมจีติทีค่ดิ
จะให จดัตั้งตูเตมิสขุ (บางพื้นท่ีเรยีกวาตูปนสขุ) ข้ึนท่ีศาลาอเนกประสงค
หมูที ่ 4 ใกลๆ วัดงิ้วราย มีผูมาเติมเต็มไมเวนแตละวัน แมชวงบาย
ตูอาจจะวางแตวันรุงขึ้นชวงเชาก็มีของเต็มตูอีก แปลกแตจริงทีส่ามารถ
พสิจูนได “คนงิว้รายไมทิ้งกนั” สวสัดคีรบั

“คนงิ้วรายไมทิ้งกัน” สัพเพเหระกับ…
  “ปราชญชาวบาน”

โดย :
มณี อิสโร

คนง้ิวรายไมทิ้งกัน กลายเปนคาํขวัญของชมุชนง้ิวรายบานเราไปแลวนะครบั นบัแตเกิดโรคระบาดไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) เริ่มตนที่ประเทศจนี 
แลวแพรระบาดไปทัว่โลก โรคนี้เปนโรคอบัุติใหม ยังไมมียารักษาเปนการเฉพาะ นอกจากรักษาไปตามอาการ บางประเทศลมตาย
หาโลงใสไมทัน บางประเทศขุดหลุมรอ ทําใหเกิดความวิตก หวาดกลัวไปตาม ๆ กัน
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การรายงานผลการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

1.	 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ต�าบลงิ้วราย	 100,000	 19,402.50	

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

1.	 โครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	 250,000		 									215,160

2.	 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 40,000	 		24,756

3.	 โครงการจัดตั้งศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 65,747.42	 	65,747.42

4.	 โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 175,500	 									175,000

5.	 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	142,500	 									142,500

6.	 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาลวันปีใหม่	สงกรานต์	 20,000	 10,112.97

7.	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 5,272,800	 							4,901,400

8.	 เบี้ยยังชีพคนพิการ	 	672,000			 670,400

9.	 เบี้ยผู้ป่วย	 30,000	 	18,000

10.	 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	อบต.งิ้วราย	 	70,000	 70,000

11.	 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลงิ้วราย	 	150,000	 									150,000

12.	 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา	 50,000	 			48,542.06

13.	 โครงการชิงสุขก่อนห่าง	 100,000	 		97,942	

14.	 โครงการใส่ใจวัยเก๋า	กับเราองค์การบริหารส่วนต�าบลงิ้วราย	 200,000	 									120,180

15.	 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด	 31,832	 30,932

16.	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

1.	 โครงการขยายเขตถนนหน้าบ้านนายอ�าพล		เนตรลือชา	หมู่ที่	1	 265,000	 265,000

2.	 โครงการปรับปรุงหลังคาและห้องประชุม	หมู่ที่	3	 425,000	 425,000

3.	 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารกลุ่มอาชีพ	หมู่ที่	2	 82,800	 82,800

4.	 โครงการติดตั้งอุปกรณ์กั้นวัชพืชทางน�้าบริเวณปากคลองลัดงิ้วราย	หมู่ที่	4	 100,000	 89,000

5.	 โครงการปรับปรุงถนน	ค.ส.ล.ซอยบ้านคุณสุภา		อ่อนสมกิจ	หมู่ที่	1				 									1,200,000	 740,000
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ประจ�าปี 2563

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

1.	 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุประจ�าศูนย์	อปพร.	 220,000	 						220,000

2.	 โครงการจัดซื้อเปลสนามและหมอนประคองศีรษะพร้อมสายรัด	จ�านวน	1	ชุด	 	18,900			 									18,900

3.		 โครงการก่อสร้างศูนย์	อปพร.ประจ�าต�าบลงิ้วราย	 498,000	 							465,000

4.	 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จ�านวน	1	เครื่อง	 	47,000		 									47,000

5.		 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	จ�านวน	1	เครื่อง	 12,500	 									12,500

6.		 โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	2	บาน	 19,260	 19,260

7.		 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	 15,000	 14,990

8.			 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 38,100	 									37,032

9.			 โครงการจัดท�าเอกสารคู่มือประชาชน	ป้ายประชาสัมพันธ์	และสื่อต่างๆ	ภายในต�าบล	 	159,400	 							116,400

องค์การบริหารส่วนต�าบลงิว้ราย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ล�าดับ                                                                                                                                   งบประมาณที่ตั้งไว้         งบประมาณที่ใช้

1.	 โครงการค่ายคุณธรรมและติวธรรมศึกษา	(อุดหนุน)	 60,000	 60,000

2.	 โครงการจากนักอ่านสู่สุดยอดนักเขียนหนังสือเล่มเล็ก	(อุดหนุน)	 40,000	 		40,000

3.	 โครงการค่ายกีฬาต้านภัยยาเสพติด	(อุดหนุน)	 50,000	 50,000

4.	 โครงการส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	นกัเรยีน	และค่านยิมที่พงึประสงค์	(วถิพีทุธ)	(อดุหนนุ)	 39,150	 		39,150

5.	 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	 100,000	 										12,692

การเบิกจ่ายเงินสะสม

ล�าดับ                                                                                                                                     งบประมาณที่ใช้

1.	 โครงการจัดซื้อเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง	 408,000

2.	 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก	1	ชุด	 30,000

3.		 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย	 257,000

4.		 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	 35,042

5.		 โครงการก่อสร้างก�าแพงกันดิน	บริเวณสะพานแสงเงิน-คลองขวาง	ระยะที่	1	หมู่ที่	3	 500,000

6.		 โครงการก่อสร้างก�าแพงกันดินคลองเด่นพัฒนาจากบ้านนายไพโรจน์-สดุถนนคอนกรตี	หมูท่ี่	2	 							390,000

7.		 โครงการก่อสร้างก�าแพงกันดินบริเวณปากซอยคุณจ�ารูญ		เสนะวัต	หมู่ที่	2	 248,000

8.		 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 142,500

9.		 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	 498,375

10.	 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายเลียบคลองบ้านสวนกล้วย	หมู่ที่	1 (อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ)	 705,000

ข้อมูล ณ วันที่ 1/10/2563
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 ตนป 2563 ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ที่องคกรอนามยัโลกไดเลอืกใชช่ือวา COVID-19 ไดถอืกาํเนิดขึ้น ไมมปีระเทศไหนที่
ไมมผีูติดเช้ือไวรัสน้ีตําบลง้ิวรายกเ็ชนกนั ผูปวยติดเช้ือรายที่ 7 รายที่ 10 และรายที่ 11 ของจังหวัดนครปฐมคือ “ประชาชนคนง้ิวราย” 
วันนี้ทีมงานวารสารไดมีโอกาสพูดคุยกับนายสมัชชา ทองสิมา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ซึ่งเปนหนึ่งในผูผลักดัน
ใหเกิด “งิ้วรายโมเดล” Local Quarantine แหงแรกของจังหวัดนครปฐม

 ถาม : ที่มาที่ไปของศูนยเฝาสังเกตอาการกลุมเสี่ยงตําบลงิ้วราย
 ตอบ : สถานการณ ณ ชวงเวลานั้น 23 มีนาคม หลังจากไดทราบเรื่องผูปวยติดเชื้อรายที่ 7 ของจังหวัดนครปฐมเปนคน
ง้ิวราย แทบจะท้ังตําบลตกอยูในความหวาดระแวง วติกจรติถงึแมทกุหนวยงาน จะชวยกนัในการลงพ้ืนที่ประชาสมัพันธ แนะนํา
วิธดูีแลตัวเอง การปฏบิตัตัิวตาง ๆ  แตเน่ืองจากเปนโรคที่อุบติัข้ึนมาใหม การเรียนรูไปดวยกนั เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกบัพ่ีนอง
ในพื้นที่จึงตองใชเวลาในการเขาถึงและเขาใจ จากไทมไลนของผูปวย และจากการลงพื้นที่สัมภาษณผูใกลชิด และไดสัมผัสกับ
ตัวผูปวย เราพบกลุมเสี่ยงเกือบ 20 ราย ซึ่งมีอยู 3 ครอบครัว ที่มีฐานะคอนขางลําบาก ครอบครัวหนึ่งเกือบ 10 คน อาศัยอยู
ในหองแถวเล็กๆ การรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 7 วิธีพื้นฐาน แคขอแรก ยืน-นั่ง หางกัน 2 เมตรยังทําได
ลําบากเลย บางครอบครัวกลางคืนตองออกมานอนนอกตัวบาน กลางวันตองไปนั่งหลบอยูใตตนมะมวง เพื่อใหหางไกลผูคน นั้น
คือปญหาที่เราพบเจอ ในขณะที่บางปญหา บางเรื่องเราอาจจะแคปลอยวาง แลวทุกอยางก็อาจจะดีขึ้นเองไดแตกับเรื่องนี้ผมวา
มันไมสามารถผานไปงายๆ ถาปลอยไปตามยถากรรม

ยถากรรม (ยะถากาํ) ว.ตามบญุตามกรรม, ตามแตจะเปนไป

 เราเสี่ยงอยางน้ันไมได ถาเราไมแยกกลุมเสี่ยงนี้ออกจากครอบครวัและชุมชน 
ผูติดเช้ืออาจจะเพ่ิมมากขึน้จนไมสามารถควบคมุไดในภายหลงัน้ีจึงเปนที่มาของการ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบถงึปญหา และความตองการของพ้ืนที่

 ถาม : ทําไมถึงเลือกใชพื้นที่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เปนที่จัดตั้ง
 ตอบ : ครัง้แรกเลย เราพยายามติดตอไปยังหลายๆ หนวยงานที ่มี
การเตรียมเรื่องศูนยกักตัว แตเนือ่งจากเปนสถานการณแรกๆ ความพรอมและ
ความชัดเจนของหนวยงานที่รับผิดชอบยังคลุมเครืออยู แตเราไมสามารถยื้อ
เวลาใหนานกวานีไ้ด ประกอบกับเราเคยใชสถานที่แหงนีใ้นการจัดตัง้เปนศูนย
พกัพิงผู ประสบอทุกภัยครัง้ใหญเมือ่ป 2554 ดวยความพรอมของสถานที่ตัง้
อาคารแยกเปนสัดสวน อยูหางจากชุมชนพอสมควร การบริหารจัดการนาจะเปน
ทางเลือกที ่ด ีที ่สุดในการตัดสินใจ ณ ขณะนัน้เพือ่ที ่จะดูแลคนของเราเอง 
โดยไมตองใหไปเปนภาระของที่อื่น

จุดคัดกรองกอนเขาพื้นที่กักตัว
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 ถาม : อุปสรรค ในการจัดตั้งศูนยกักตัว
 ตอบ : ตองยอมรับวา เราตัดสินใจใชพื้นที่สถานศึกษาแหงนี้ โดยที่
ไมไดเอาเรื่องของอนาคตมาเปนสวนสําคัญของการตัดสินใจเลย เราคิดแค
เพียงวา การลงมือทําแกไขสถานการณ ในสิ่งที่เราคิดวาเหมาะสมที่สุดใน
ชวงเวลาขณะนัน้ เปนทางเลือกทีด่ทีีสุ่ดสําหรบัความปลอดภัยทัง้รางกาย
และจิตใจของพี่นองชาวงิ้วราย 

 มหีลายคนไมเหน็ดวย หลายคนมองวาเมือ่ผานเหตกุารณนีไ้ปแลว จะ
มีผูปกครองนักเรียนทีไ่หน จะยอมใหลูกหลานมาเรียนทีน่ีเ่พราะกลัวจะมีเชื้อ
หลงเหลืออยู แตเราก็อาศัยการเรียนรูไปดวยกัน ผานทุกๆ ชองทางที่สามารถ
จะทําได จนชาวบานยอมรับเขาใจ และทราบถึงวิธีดูแลพื้นทีต่ามหลักที่
สาธารณสุขไดเขามาดําเนินการ ท้ังกอนและหลังสงมอบพ้ืนท่ีคนืใหกบัโรงเรยีน
และชุมชน

“งิ้วราย โมเดล” ไดทําการเปดศูนยเมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2563 โดยรองรบักลุมเสี่ยงที่ตองกกัตัวเอง เพ่ือสงัเกต
อาการทีไ่มพรอมกกัตัวอยูบาน  จํานวน 4 ราย การดําเนินงานของศูนยฯ จัดใหผูถกูกกัตัวเขาพักบนอาคารเรียน
หองละ 1 คน และจัดสรางหองนํ้าเฉพาะกิจสําหรับผูถูกกักตัวจํานวน 4 หอง โดยใชหองใตถุนอาคารเรียน
สําหรับเปนที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เฝาสังเกตอาการประจําศูนยฯ ซึง่มีเจาหนาที่จากองคการบริหารสวน
ตําบลงิว้ราย อปพร. และ อสม. ปฏิบัติงานเขาเวร 24 ชั่วโมง มีเจาหนาที่สาธารณสุขบริการตรวจวัดไข
สอบถามอาการผูถูกกักตัวเปนประจําทุกวันเพือ่สังเกตอาการ เมื่อครบกําหนดกักตัว 14 วัน ตามแนวทาง
ของสาธารณสุขแลวศูนยฯ ไดจัดพิธีสงตัวกลุมเสี่ยงทั้ง 4 ราย กลับบาน และปดศูนยเปนการชัว่คราว
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยมีทานณภัทร เอมออน นายอําเภอนครชัยศรี เปนประธานในวันนั้น

 ถาม : สุดทายอยากบอกอะไร?
 ตอบ : เปนอีก 1 เหตุการณที่พิสูจนไดถึงความสามัคคี วามีความสําคัญมากแคไหนตอทุก ๆ สถานการณ เราผานสงครามที่
มองไมเห็นศัตรูครั้งนี้ดวยความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันของทุกๆ ภาคสวน ทุกๆ คนในตําบลอยางแทจริง กลุมเสี่ยงที่เราแยกมา
อยูที่ศูนย 4 ราย และที่กักตัวอยูที่บานอีก 13 ราย ไมมีใครไดรับเชื้อ

นั้นถือวาเปนความสําเร็จของคนงิ้วรายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจครั้งนี้

 ขอขอบคุณทานชาญนะ เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ในขณะนั้น
ทีไ่ดมอบหมายภารกิจครั ้งนีใ้หอยูในความรับผิดชอบของทานพงศธร ศิริสาคร 
รองผูวาราชการจังหวัดนครปฐมในขณะนัน้ โดยการประสานงานของปลัดอาวุโส 
นายชัยยุทธ หุนเจริญ รักษาการนายอําเภอนครชัยศรีขอบคุณโรงเรียนงิ้วรายบุญมี
รังสฤษดิ์ ทีใ่หความอนุเคราะหสถานที ่ ตลอดจนเจาหนาทีห่นวยงานสาธารณสุข
จังหวัด, สาธารณสุขอําเภอ, รพ.สต.งิ ้วราย และ รพ.สต.เครือขาย, เจาหนาที่ 
อสม., เจาหนาที ่ อปพร., ผูนําชุมชนทัง้ทองถิ่น ทองที,่ เจาหนาทีอ่งคการบริหาร
สวนตาํบลงิ้วราย รวมถงึพี่นองชาวตาํบลงิ้วรายทุกทาน ที่แสดงถึงพลังแหงความสามัคค ี
การมีสวนรวม จนเราสามารถผานเหตุการณครั้งนี้ไปได  

หองนํ้าที่จัดสรางขึ้นมาเฉพาะกิจ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

1. โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลตานภัยยาเสพติด

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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3. โครงการชิงสุขกอนหาง

4. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาล4. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุดเทศกาล

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

3. โครงการชิงสุขกอนหาง

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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5. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น5. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

6. โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

7. โครงการใสใจวัยเกากับเราองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

8. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมคืนธรรมชาติสูตําบลงิ้วราย

9. โครงการรณรงคฉีดพนยุงลายควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก9. โครงการรณรงคฉีดพนยุงลายควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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11. โครงการกอสรางกําแพงกันดิน บริเวณปากซอยบานคุณจํารูญ เสนะวัต หมูที่ 211. โครงการกอสรางกําแพงกันดิน บริเวณปากซอยบานคุณจํารูญ เสนะวัต หมูที่ 2

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

10. โครงการกอสรางกําแพงกันดิน บริเวณบานคุณไพโรจน-สุดถนน หมูที่ 210. โครงการกอสรางกําแพงกันดิน บริเวณบานคุณไพโรจน-สุดถนน หมูที่ 2

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

12. โครงการกอสรางกําแพงกันดิน บริเวณสะพานแสงเงิน-คลองขวาง ระยะที่ 1 หมูที่ 3

13. โครงการขยายเขตถนนหนาบานนายอําพล  เนตรลือชา หมูที่ 113. โครงการขยายเขตถนนหนาบานนายอําพล  เนตรลือชา หมูที่ 1

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

14. โครงการติดตั้งอุปกรณกั้นวัชพืชทางนํ้าบริเวณปากคลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 414. โครงการติดตั้งอุปกรณกั้นวัชพืชทางนํ้าบริเวณปากคลองลัดงิ้วราย หมู่ที่ 4

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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15. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาหองประชุม หมูที่ 315. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาหองประชุม หมูที่ 3

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

16. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารกลุมอาชีพ หมูที่ 216. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารกลุมอาชีพ หมูที่ 2

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ

17. โครงการปรับปรุงถนนซอยบานคุณสุภา ออนสมกิจ หมูที่ 117. โครงการปรับปรุงถนนซอยบานคุณสุภา ออนสมกิจ หมูที่ 1

Íºµ.§ÔéÇÃÒÂ
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สถานีสุขภาพ
NGIURAIHEALTHY

โดย : รองปลัดเสมอใจ ฮวดมานิวนอร์มอล หลังโควิด
HEALTHYHEALTHY

 นิวนอรมอล หมายถึง ความปกติในรูปแบบใหม วิถีชีวิต
ใหม หลังการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่
ตองปรับตัวกันทัง้โลก ในวันทีเ่ราเดินทางออกจากบาน
มาทํางาน และทํากิจกรรมนอกบานไดใกลเคียงกับปกติ 
แตพฤตกิรรมเหลาน้ีเปนวถีิชวิีตใหม เปนสิง่ท่ีเกดิขึน้ใหม
ไมเหมือนเดิม แมวาเราจะกลับไปยังสถานที่เดิมๆ เพราะ
ทุกคนตองดแูลสุขภาพของตวัเองกนัมากขึน้สิง่ท่ีเราพบเหน็
ความเปลีย่นแปลงเปนวถิชีวีติใหมในสงัคมตั้งแตกาวออกจากบาน 
มีอะไรบาง
 1. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยกอนออกจากบาน เพื่อ
ปองกันตัวเอง และหวงใยผูอืน่ การสวมหนากากจึงเปนมาตรการที่
ทุกรานขอความรวมมือทุกคนใหสวมหนากากกอนเขาใชบริการ
 2. การทํางานออนไลน Work from Home บริษัทตางๆ เริ่มมี
นโยบายใหพนักงาน Work from Home ในชวงที่ COVID-19 ระบาด
อยู และเมื่อจํานวนยอดผูติดเชื้อนอยลง ก็จะทยอยใหพนักงานกลับมา
ทํางานที่ออฟฟศไดบางสวน รวมถึงการจัดวางพื้นที่ทํางานใหเหมาะสม 
ลดความแออัด
 3. เรียนออนไลน โรงเรียนทีจ่ัดการเรียนการสอนออนไลนได ก็เริ่ม
วางแผนตารางเรียนออนไลนใหเด็กๆ ไดเรียนรูผานโปรแกรมตางๆ เชน 
Google Meet, Zoom } Microsoft Team พูดคุยสนทนากับคุณครู
ดวยการใชนวัตกรรมมาเปนตัวชวย
 4. อาคารสถานที่ตัง้จุดคัดกรอง เนื่องจาก COVID-19 นั้นสังเกต
เบื้องตนไดดวยการวัดไข จึงจําเปนตองมีจุดคัดกรองกอนเขาอาคารตาม
แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข ผูติดตอราชการ หาง ราน จะตองผาน
การวัดอุณหภมิู และผูผานการคดักรองแลวจะไดรบัเครื่องหมายตดิท่ีเสื้อ 
และขอความรวมมือใหลงชื่อกอนเขาใชบริการ
 5. จุดบริการเจลแอลกอฮอลกอนจะเขาราน ในรานคาตางๆ ได
จัดวางสินคาเพื่อใหลูกคาหยิบลอง เมื่อมีการสัมผัสรวมกันจึงตองลด
โอกาสติดเชื้อดวยการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลไวหนารานในบริเวณ
ที่พบเห็นไดชัด เชน กอนทางเขาราน
 6. รานอาหารนัง่แยกโตะและซื้อกลับมากขึ้น เห็นไดชัดวายอด
สัง่อาหารแบบนัง่รับประทานทีร่านและซื้อกลับ แทบจะพอๆ กันแลว

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน/กระทรวงสาธารณสุข
https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=11397:20200608-egatsp&Itemid=129

จนรานคาตางๆ ตองจัดท่ีน่ังใหบรกิารพนกังาน Food 
Delivery และลกูคาท่ียืนรออาหารแบบส่ังกลับกนัมากข้ึน 

เพราะลูกคาสวนหนึ่งคํานึงถึงสุขอนามัยกันมากขึ้น และการจัดโตะที่
นั่งในราน ก็รับประทานไดโตะละ 1 - 2 คน วางโตะหางกันอยางนอย 
1 เมตร เพราะเวนระยะหาง หรือมีบริการ
 7. ปรับตัวใชธุรกรรมออนไลนมากขึ้น รับเงิน โอนเงิน จายเงิน 
ผานชองทางแอปพลิเคชัน เปนอีกชองทางที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนตองการเช็คยอดเงินที่ไดรับจากมาตรการชวยเหลือ จึงตอง
เปดบัญชีเพื่อใชงาน Mobile APPlication รวมถึงการชําระสินคา
บริการ หรือเปดบัญชีออนไลนเพื่อซื้อกองทุน ลดระยะเวลาเดินทางไป
ใชบริการกับธนาคารที่สาขา
 8. เวนระยะในการเดินทางสาธารณะ เพราะตองรวมเดินทางกัน
เปนเวลานาน ทัง้รถไฟฟาและรถโดยสารประจําทาง ตางตองทําปาย
เพือ่ใหผูโดยสารนัง่เวนระยะ เนือ่งจาก COVID-19 เปนโรคติดตอ
ทางเดินหายใจ จึงปองกันการสัมผัสอนุภาคละอองจากการหายใจ ไอ 
จาม เบื้องตนดวยปายกํากับเหลานี้
 9. ใชบริการสงของถึงบาน (Delivery) ประชาชนหันมาใชบริการ
สั่งของสงถึงบาน ทั้งของใช อาหาร และยารักษาโรคประจําตัว เพื่อลด
การเดินทางไปยังสถานที่แออัดอยาง ซุปเปอรมารเก็ต โรงพยาบาล
 สุดทายนี้ แมวาทัว่โลกจะควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได
ดวยความรวมมือขององคกร หนวยงาน และประชาชน แตหากเราอยู
ท่ีบานหรอืทํากจิกรรมรวมกบัผูอื่น กต็องคาํนงึถงึสขุภาพของตวัเองและ
คนรอบขางมากขึ้น เรียกไดวา New Normal คือทุกยางกาวของการ
ใชชีวิตอยางไมประมาท และตองติดตามขาวสารของโรคเพ่ือทําความ
เขาใจ และปองกันไดทันทวงที

นิวนอรมอล (New Normal) คืออะไร
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ข้อคําถาม
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1 0
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

			1.1	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเปนมิตร

			1.2	มีความเอาใจใส่	กระตือรือร้น	และเต็มใจในการให้บริการ

			1.3	ให้บริการด้วยความสะดวก	รวดเร็ว

			1.4	มีความรู้	ความเข้าใจให้ค�าแนะน�าและตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน

			2.1	มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

			2.2	มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โปร่งใสและตรวจสอบได้

			2.3	มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

			2.4	มีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการได้ดี

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

			3.1	มีอุปกรณ์	เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

			3.2	สถานที่ท�างาน	สะอาด	เปนระเบียบ

			3.3	ความชัดเจนของป้ายแสดงสถานที่ของหน่วยงาน

			3.4	มีที่จอดรถเพียงพอ

4. ด้านผลการปฏิบัติงาน

			4.1	ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดกิจกรรม	โครงการต่างๆ	

			4.2	จ�านวนครั้งในการจัดโครงการ	กิจกรรมต่างๆ	ในรอบปี

			4.3	ความพึงพอใจในสิ่งอ�านวยความสะดวกในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ถนน	น�้า	ไฟ

			4.4	ความพึงพอใจในเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ	เช่น	การรับบริการเบี้ยยังชีพ	การขึ้นทะเบียนต่างๆ	

5. โดยสภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด

* ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององคการบริหารส่วนต�าบลงิ้วราย

 แบบสอบถามนี้จดัท�าขึน้เพื่อส�ารวจความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลงิ้วราย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

(กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีสมบูรณ์)

สวนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 		โปรดท�าเครื่องหมาย					ลงในช่อง		

								

	 1.1	เพศ		 	 	 ชาย																		 หญิง

	 1.2	อายุ		 	 	 20-30	ปี	 					 31-40		ปี	 	 41-49		ปี						 มากกว่า		50		ปี

	 1.3	อาชีพ	 	 	 รับราชการ														ลูกจ้างเอกชน												 เกษตรกร		 รับจ้างทั่วไป		

	 	 	 	 	 	 อื่น	ๆ……………………………………

	 1.4	ที่อยู่				 	 หมู่ที่	1	บ้านท่าเรือ						 หมู่ที่	2	บ้านโรงหวด	 อาศัยอยู่นอกเขตต�าบลงิ้วราย																												

																						 	 หมู่ที่	3	บ้านกลาง								หมู่ที่	4	บ้านประตูน�้า			

	 1.5	การศึกษา	 	 ประถมศึกษา	 	 มัธยมศึกษา									 ปวช.									 	ปวส.								 ปริญญาตรี																												

				 	 	 	 	 	 อื่น	ๆ……………………………………

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

สวนที่ 3  ความพึงพอใจตอหนวยงานโดยแบงความหมายของระดับความพึงพอใจ  ดังนี้

	 5	=	มากที่สุด	 4	=	มาก	 			3	=	ปานกลาง				2	=	น้อย					1	=	น้อยที่สุด				0	=	ไม่แสดงความคิดเห็น

• คําช้ีแจง		

วารสารงิ ้วราย 256322



 การเผาในที่โลง เปนแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศตนเหตุหนึ่งที่

กอใหเกดิมลพิษทางอากาศ มกีารฟุงกระจายทัง้ฝุนละออง ขีเ้ถา เขมาควนั 

ซ่ึงลวนมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย กอใหเกิดความเดือด

รอนรําคาญเปนสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผาหญา หรือ

ขยะริมทางเสนทางจราจร เปนสาเหตุของอุบัติเหตุบนทองถนนทําให

สูญเสียชีวิต และทรัพยสินมากมายเนื่องจากหมอกควันที่เกิดไมสามารถ

ควบคุมได นอกจากนี้การเผากลางแจงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดไฟ

ปาเผาไหมแหลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กวางสรางความเสียหายตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง ดังนั้น หนวยงานของ

รัฐจึงตองมีมาตรการควบคุมการเผาในที่โลงอยางเขมงวด เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธใหทราบถึงขอกฎหมายหากเผาในที่โลงจะถูกดําเนินการบ

ตามกฎหมายได

 เนือ่งจากการเผาในทีโ่ลงเปนเหตรุาํคาญ ตามมาตรา 25 แหงพระราช

บญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และหากการเผาขยายเปนวงกวางในพืน้ที่

อาจเปนสาธารณภัยตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถ

รู้ไว้
...ใช่ว่า

¡®ËÁÒÂ

รู้ไว้
......

โดย : มนูญ ถมังรักษ์สัตว์

นิติกรองค์การบริหารส่วนตําบลง้ิวราย ¡Ñº¡ÒÃà¼Òã¹·ÕèâÅ‹§
สวนกรณตีามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 เจาพนกังานทองถิน่

ตามมาตรา 4 มีอํานาจในการควบคุมการเผาในที่โลงซึ่งถือเปนเหตุรําคาญ

ตามมาตรา 25 แหงพระราชบญัญตัดิงักลาว ซึง่การบงัคบัใชกฎหมายตามพ

ระราชบญัญตันิี ้กรณคีวามผดิฐานฝาฝนไมปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจาพนกังาน

ทองถิ่นตามมาตรา 28/1 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 

หรือปรับไมเกินสองหมื่นหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 74

 กรณีการเผาในพ้ืนที่ขางทางหรือถนน มีพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 130 บัญญัติหามมิใหผูใดเผาหรือกระทําดวย

ประการใดๆ ภายในระยะหารอยเมตาจากทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิดควัน

หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแกการจราจรในทางเดินรถ

นั้น กรณีผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมที่นิยมกันในการปรับพื้นที่เนื่องจาก

ความสะดวก ตนทุนตํ่า ไมตองจางแรงงาน สงผลกระทบตอสุขภาพ

และอนามัยของประชาชน กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ จึงจําเปนตอง

อาศัยกลไกของกฎหมายเขาควบคุมการเผาในที่โลง ซึ่งอาจเผาในพื้นที่

เอกชน หรือพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ขางทาง การเผาในที่โลงดังกลาว 

หากเกิดเพลิงไหมแกวัตถุใดๆ แมเปนของตนเอง จนนาจะเปนอันตรายแก

บุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอื่น ตอระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไม

เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ตามมาตรา 220 วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรานี้จะเห็นไดวาแคเพียง “นาจะเปนอันตราย” ก็เปนความผิด

ตามมาตรานี้ ซึ่งหากการกระทําดังกลาว ทําใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพยตาม

มาตรา 218 แหงประมวลกฎหมายอาญา ผูกระทาํตองระวางโทษประหารชวีติ

จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป ตามนัยมาตรา 218 และ

มาตรา 220 นอกจากน้ีผู กระทํายังตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก

ผูเสียหาย ตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอีกดวย

การเผาแต่ละครั้งยังแต่ให้เกิดเสียหาย
ควรใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบข้าง หลีกห่าง
จากการกระทําที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากผิด
กฎหมายหลายฉบับ

ใชอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการกับผูกระทําความผิด 

โดยกําหนดมาตรการและบงัคบัใชกฎหมายใหเกดิผลในทางปฏบิตัแิละลด

ปญหามลพิษทางอากาศ 

 โดยมโีทษกรณฝีาฝนประกาศของผูอาํนวยการทองถิน่ซึง่เปนอาํนาจ

หนาทีข่ององคการบรหิารสวนตาํบลตามพระราชบญัญตัปิองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ

ไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
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