วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 12 ประจ�ำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
www.pattanipao.go.th

!
!
่
ญ
ห
ใ
จัดยิ่ง

งานแสดงสินค้า วัฒนธรรม
และของดีเมืองตานี 2563
ประจ�ำปี
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

EDITORIAL

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

ตลอดการท�ำงานในปีงบประมาณ 2563 อบจ.ปัตตานี ได้ด�ำเนินการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมตามนโยบายการพัฒนาในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน ผ่านโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งไปยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
“วารสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” ฉบับนีถ้ อื ว่าเป็นฉบับ
สุดท้าย ประจ�ำเดือนกันยายน ฉบับนี้ก็ยังคงด�ำเนินเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ปัตตานี
ภายในยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ
และในฉบับนี้มีโครงการที่ อบจ.ปัตตานี ด�ำเนินการจัดหลากหลายโครงการครอบคลุมใน
ทุกด้าน เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อ
เพิม่ พูนศักยภาพของบุคลากรในสังกัดของ อบจ. และน�ำความรู้ทไี่ ด้น�ำไปบริการพีน่ ้องประชาชน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และน�ำความ
รู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และอีกหลากหลายโครงการที่ได้ดำ� เนินการจัดไป สามารถติดตาม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในฉบับนี้
ในส่วนของการด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 ก็ดำ� เนินไปตามแผนปฏิบตั กิ าร
ถึงแม้ว่าจะถูกจ�ำกัดด้วยงบประมาณ แต่ก็สามารถด�ำเนินการไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ด้วยจากความ
ร่วมมือของพี่น้องประชาชนปัตตานีเป็นส�ำคัญ
นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์
ปลัด อบจ.ปัตตานี
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น า ย ก ฯ พ บ ป ร ะ ช า ช น 03

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ
สันติสุขจงมีแด่พี่น้องชาวปัตตานีที่เคารพ

ตลอดระยะเวลาการท�ำงานของ อบจ.ปัตตานี ทีผ่ า่ นมา ได้มงุ่ เน้นการรับฟังว่าพีน่ อ้ งประชาชนต้องการอะไร โดยเปิดโอกาส
ให้พนี่ อ้ งประชาชนได้เสนอความคิดเห็น เพือ่ ร่วมกันสร้างจังหวัดปัตตานี ผ่านกิจกรรม โครงการ รวมถึงช่องทางต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
เข้าถึงทุกวัย ตัง้ แต่ร่วมกันคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดนัน่ ก็คอื ความสุข
ของพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีนั่นเอง
ในปีงบประมาณหน้ากระผมและคณะผู้บริหารฯ ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดท�ำโครงการใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ผลส�ำเร็จต่างๆ ที่ทาง อบจ.ปัตตานีจัดขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
พี่น้องประชาชนเป็นส�ำคัญ ที่ได้ช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง
โปร่งใส เห็นผลชัดเจน ก็จะเกิดขึ้นต่อสายตาของทุกท่านอย่างแน่นอน
อบจ.ปัตตานี ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ด้วยดีเสมอมา
อันเป็นหลักการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

(เศรษฐ์ อัลยุฟรี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
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งานแสดงสินค้า วัฒนธรรม
และของดีเมืองตานี 2563
ประจ�ำปี
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า
วัฒนธรรมของดีเมืองตานี 2563 ร่วมกับส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศษิ ฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี เป็นประธานในพิธี และนางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน และมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอ�ำเภอทั้ง 12 อ�ำเภอ
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พร้อมร่วมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของส่วน
ราชการและพบปะผู้ประกอบการ ณ บริเวณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี
ส�ำหรับงานจัดแสดงสินค้า วัฒนธรรม
ของดีเมืองตานี ประจ�ำปี 2563 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563 จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างโอกาสและช่องทางการ
ตลาดให้กบั สินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้แก่
ผู้ผลิต และผู้ประกอบการรวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมองค์ความรู้ เผยแพร่อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
สร้างความเข้มแข็งของสังคมและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการจัดหารายได้เป็น
ค่าใช้จา่ ยในกิจการสาธารณกุศลของจังหวัด และ
การด�ำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรทีป่ ระสบภัย
ต่างๆ
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โดยภายในงานมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันเต้น
บาสโลบ การแข่งขันธิดาบานง การแข่งขันการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม
การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดแสดง และจัดจ�ำหน่ายสินค้าของดีเมืองตานี
นอกเหนือจากนี้ยังมีการจัดจ�ำหน่ายสินค้า อาหารให้เลือกซื้อเป็นจ�ำนวนมาก
การสาธิตภูมปิ ญ
ั ญาด้านต่างๆ และการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการสืบสานศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาปัตตานีที่ยั่งยืน
ในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จังหวัด
ปัตตานีมีมาตรการ 4 ระบบ 7 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1.มีมาตรการรณรงค์
ป้องกันการติดเชือ้ โรคโควิด-19 การตรวจคัดกรอง การดูแลความสะอาด ล้างมือ
เว้นระยะห่าง และไม่แออัด 2. มีมาตรการคัดกรองตั้งแต่รอบนอกการเข้าสู่
ตัวเมืองปัตตานี ตั้งด่านอ�ำเภอ/จังหวัด 3.ก�ำหนดเส้นทางเข้าออกทางเดียว
ในการเข้าบริเวณงานและร้านค้า 4.บริเวณภายในงาน 7 เป้าหมาย คือ ร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านนิทรรศการ ร้านกาชาด บริเวณสวนสนุก เวทีจัดคอนเสิร์ต และ
ทีม่ คี วามเสีย่ งอืน่ ๆ โดยมีสถานทีก่ กั กันภายในงานฯ การคัดกรองผู้มคี วามเสีย่ ง
และส่งต่อ ในส่วนของเวทีคอนเสิร์ตมีความพร้อมหากพบปัญหาในการจัดการ
แสดงคอนเสิร์ตพิจารณาเลิกหรือยุติ และการจัดเวลาคอนเสิร์ตให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม
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พัฒนาบุคลากร อบจ.ปัตตานี
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
เพื่อน�ำองค์กรสู่เป้าหมายการบริการประชาชน

เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ริ าชการให้กบั ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ตลอดจน
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีม
ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
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ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น การน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการท�ำงาน การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การท�ำงานด้วยความ
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สุจริต หมั่นทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอยู่เสมอ การท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชน ตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด�ำเนินงานขององค์กร เพื่อ
น�ำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนั่นคือการบริการประชาชน ทั้งนี้เพื่อ
ให้เกิดแนวคิดและหลักการที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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ร า ย ง า น ข่าว

อบจ.ปัตตานี

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประยุกต์แนวพระราชด�ำริ (ปิดทองหลังพระ)
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ Majlis
Syukur (มั จ ลิ ส ชู โกร วากั ฟ รอมฎอน 1441)
ณ โครงการมะดีนะตุสลาม (ปัตตานีจายา :
ณ บริเวณพื้นที่รอบก่อสร้างอาคารศูนย์อิสลาม
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี) โดยมีนายไกรศร
วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธาน
ในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับความก้าวหน้า
ของโครงการ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี กล่าวต้อนรับแขก
ผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน และนายซอและห์ ตาเละ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน
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การวากัฟในช่วงเดือนรอมฎอนทีผ่ า่ นมา และให้ก�ำลังใจแก่ทมี งานขับเคลือ่ น
ทีม่ คี วามพยายามและมีความบริสทุ ธิใ์ จในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพีน่ อ้ ง
ประชาชนและชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานีภายใต้การด�ำเนินงานของโครงการ
นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้จะประสบความส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และขอบคุณทุกหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงพีน่ อ้ งประชาชนทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานพบปะในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี กล่าวรายงาน ถึงรายละเอียด
โครงการ ตลอดจน ผู ้ น� ำ ท้ อ งที่ ผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการมูลนิธมิ าดีนะตุสสลาม ตัวแทนมุสลิมะห์
ตัวแทนผู้บริจาควอกัฟ และประชาชนในพื้นที่ร่วม
ในงานครั้งนี้
ทัง้ นีโ้ ครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา)
เป็นหนึ่งในโครงการที่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยน�ำหลักการทางศาสนา การศึกษา
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมในพืน้ ที่ ร่วมขับเคลือ่ น
ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อการมีชีวิตที่ดี
ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า ทัง้ นี้ ในโครงการประธานในพิธี
ได้กล่าวแสดงความยินดีที่การบรรลุเป้าหมายของ
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ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดย
มีนางเบญจวรรณ ซูสารอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี และนางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ส.อบจ. เขต 3 อ.โคกโพธิ์) พร้อมหัวหน้า
ส่วนราชการ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ ตัวแทนอาสา
สมัครสาธารณสุขเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
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โดยโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้น เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบตั งิ านในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชน
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ พยาบาล และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวง
สาธารณสุขมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แก่ผเู้ ข้ารับการอบรม เพือ่ ต่อยอดทางความคิด และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านจริง
ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดูแลสุขภาพของชุมชนต่อไป
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ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ�ำเภอ ผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563
เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ�ำเภอ ผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่
8/2563 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุป
รายงานผล ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ

และน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานของหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ�ำเภอ ผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ และผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา โดยในการประชุม
ได้มกี ารมอบเกียรติบตั รบุคคลต้นแบบการ “น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร” และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญ และก�ำลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมคุณธรรม
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และจริยธรรม

ประจ�ำปี 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยกองแผนและงบประมาณ
ได้จดั โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�ำปี
2563 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี โดยมี
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ประธานในพิธเี ปิด นางเกือ้ กูล พิธรี ตั นานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน
นายอับดุลการิม ยูโซะ สมาชิก อบจ. อ.กะพ้อ หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมในพิธีเปิด
ในครั้งนี้
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็น
การบูรณาการร่วมกันในระดับต�ำบล ซึง่ ต่อมาได้ยกระดับและก�ำหนดรูปแบบโครงการ
สู่ระดับอ�ำเภอ โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน เป็นการจัดโครงการทีม่ ่งุ เน้นการอยู่
ร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์การสร้างสมประสบการณ์ใหม่ๆ โดย
ก�ำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมแกนน�ำเยาวชน
51 คน จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้น�ำแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาศาสนาและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง เพื่อเป็นแกนหลักส�ำคัญในการวางรากฐาน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสังคม
เสริมสร้าง และพัฒนาจิตส�ำนักด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์
รักในการท�ำความดี รู้ให้ รู้เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะในการอยู่
ร่วมกันในสังคม เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ในระดับชุมชน หมู่บ้าน
สานสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
โรงเรียนบ้านคาโต อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่อ�ำเภอ
กะพ้อ

Activities
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Activities 001

Activities 002

001 ::: นายก อบจ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับแม่ทบั ภาคที่ 4 ลงพืน้ ทีพ
่ บปะ
สร้างความเข้าใจ ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุม อบจ.ปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะนายอ�ำเภอ
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา เพือ่ สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างสังคมให้สนั ติสขุ
มีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
กล่าวต้อนรับ และในโอกาสนี้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมต้อนรับคณะฯ และพบปะผู้เข้า
ร่วมประชุม

002 ::: อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์กรเครือข่าย
บุคคลออทิสติกเพือ่ เข้าสูม่ าตรฐานองค์กร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์กรเครือข่ายบุคคลออทิสติก เพื่อเข้าสู่มาตรฐานองค์กร โซนภาคใต้ตอนล่าง (สตูล ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส) ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 โดยมีนางปัทยา สังขไพฑูรย์ ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา
และตัวแทนจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก เข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ยกระดับส�ำหรับการจัดตั้งชมรม
เครือข่ายบุคคลออทิสติก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรรับรองผู้เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
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Activities 004

003 ::: เปิดอาคารเรียนและอาคารหอพักอัลบีร วัตตักวา อัล-อิสลามี
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. โรงเรียนอัลกรุอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารหอพักอัลบีร
วัตตักวา อัล-อิสลามี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด ภายในงาน มีการ
บรรยายพิเศษโดยเชคอิซซัต ฮัซซัน อาลี ประธานมูลนิธเิ พือ่ การส่งเสริมและพัฒนาสังคม อาคารเรียนและอาคารหอพักอัลบีร วัตตักวา
อัล-อิสลามี ได้รับการสนับสนุนงบงบประมาณจากพี่น้องชาวคูเวต ซึ่งมีความพร้อมทั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน โดยในอนาคต
ทางโรงเรียนมีแผนพัฒนาอาคารเพิม่ เติมโดยประสานองค์กรการกุศลต่างประเทศในการขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร
และอาคารหอพัก เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้แก่ลูกหลานในพื้นที่และผู้ที่สนใจต่อไป

004 ::: ลงพืน้ ทีใ่ ห้กำ� ลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านทีถ่ กู ไฟไหม้
บ้านดือราแฮ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนายรามดิน อารีอบั ดุลซอมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2 อ�ำเภอเมือง และ
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านดือราแฮ ต�ำบลตะลุโบะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือนางซารีปะ
บือราเฮ และนายมังสนิ 2 ครอบครัว ผู้ประสบอัคคีภัยจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมน�ำเงินส่วนหนึ่งมอบเพื่อช่วยเหลือ และให้
ก�ำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมทั้งมอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแล และด�ำเนินการช่วยเหลือต่อไป
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Activities 005

Activities 006

005 ::: พธิ ปี ล่อยขบวนแห่อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก 12 อ�ำเภอ จังหวัด
ปัตตานี ประจ�ำปี 2563
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี
ปล่อยขบวนแห่อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก 12 อ�ำเภอ จังหวัดปัตตานี ประจ�ำปี 2563 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก 12 อ�ำเภอ จังหวัดปัตตานี ณ ลานศิลปวัฒนธรรม
ถนนสายบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยพิธีปล่อยขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก 12 อ�ำเภอ จังหวัดปัตตานีนั้นเป็นงาน
ประเพณีประจ�ำจังหวัดปัตตานี ทีม่ งุ่ เน้นการน�ำเสนอประเพณี วัฒนธรรมทีม่ คี วามแตกต่าง และโดดเด่นของแต่ละอ�ำเภอน�ำมาจัดแสดง
เพือ่ ให้เห็นถึงการอยูร่ ว่ มกันของพหุวฒ
ั นธรรมของจังหวัดปัตตานี โดยมีประชาชนร่วมชมความสวยงามของขบวนแห่เป็นจ�ำนวนมาก

006 ::: ประชุมเตรียมความพร้อมด�ำเนินโครงการพัฒนาองค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการป้องกันและการแก้ปญ
ั หาโรคเอดส์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการด�ำเนินโครงการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในการป้องกันและการแก้ปญ
ั หาโรคเอดส์ พร้อมคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และผู้ประสาน
โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินโครงการในการป้องกันโรคเอดส์ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการก�ำหนดหลักสูตร
การอบรม ก�ำหนดเนื้อหาและรูปแบบการจัดอบรม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงาน ตลอดจนรับฟัง
ความเห็นจากผู้แทนส่วนต่างๆ เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ
เพื่อน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
(อาคารส�ำนักงานกองกิจการสภา อบจ.) อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Patta ni Provi ncia l Ad mi nistrative Orga nization

Activities

Activities 007

17

007 ::: อบจ.ปัตตานี ร่วมประชุมชีแ้ จงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ
วีดที ศั น์ทางไกล (video conference)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (เวลา 13.00 น.) นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนนายกองค์การ
บริการส่วนจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในการประชุมชี้แจ้งกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคใต้
ชายแดนร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิกุล (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยะลา ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2564 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 18/2563 วันอังคาร
ที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2564 โดยก�ำหนดให้เป็นการประชุมทางไกล (video conference) กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีได้อยู่ในกลุ่มของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคใต้ชายแดน ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 หน่วย
เทศบาลนคร 1หน่วย และเทศบาลเมือง7 หน่วย
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สาระน่ารู้

อาการ

แพ้วัคซีน
เป็นยังไง

สัญญาณไหนต้องเอะใจ
รีบไปหาหมอ
เพราะวัคซีนก็มีผลข้างเคียงที่ต้องระวัง
ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนต้องเช็กอาการผิดปกติของ
ตัวเองให้ดี หากแพ้ยาขึ้นมาจะได้รักษาทัน
วัคซีนเป็นตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิด
โรคกับร่างกาย โดยในวัคซีนจะมีเชื้อโรคอ่อนแรง
หรือบางส่วนของเชื้อโรคที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายได้ รวมทัง้ อาจมีสารประกอบอืน่ ๆ ปะปนอยู่
ด้วย ตามแต่ละชนิดของวัคซีน ซึ่งสารที่อยู่ในวัคซีน
เหล่านี้จริงๆ ก็ผ่านการทดสอบอันตรายมาหลาย
ขั้นตอน ทว่าบางคนก็อาจมีอาการแพ้วัคซีนขึ้นได้
และอาจจะมีอาการแพ้เบาๆ จนถึงอาการแพ้วัคซีน
รุนแรงที่ต้องรีบรักษา ดังนั้นมาดูกันว่าอาการแพ้
วัคซีนเป็นยังไง เวลาไปฉีดเราจะได้รู้เท่าทัน

แพ้วัคซีน อาการเป็นอย่างไร

อาการแพ้วคั ซีนจะไม่ต่างจากอาการแพ้ยา
แพ้สารก่อภูมิแพ้อื่นๆ มากนัก สาเหตุเกิดได้จาก
แพ้ตวั วัคซีนเอง หรือแพ้ส่วนประกอบทีอ่ ยู่ในวัคซีน
เช่น ยาปฏิชีวนะ เจลาติน ยีสต์ ไข่ เราถึงเคยได้ยิน
ว่า คนแพ้ไข่อาจไม่สามารถฉีดวัคซีนบางชนิดได้
ดังนั้น ในคนที่มีประวัติแพ้ยา หรือแพ้อาหารบาง
ชนิด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน
ทั้งนี้ เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว ผลข้างเคียงปกติที่
พบบ่อยก็คอื จะมีอาการปวดบริเวณทีฉ่ ดี ยา แต่ถา้
แพ้วคั ซีน อาจมีอาการอืน่ ๆ ร่วมด้วย ทัง้ ทีไ่ ม่รนุ แรง
ไปจนถึงอาการรุนแรง เสี่ยงต่อภาวะวิกฤต ดังนี้
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• ควรคุมก�ำเนิดอย่างน้อย 1 เดือน หลังฉีดวัคซีนหัด คางทูม
หัดเยอรมัน วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส, วัคซีนป้องกันไข้
สมองอักเสบ, วัคซีนป้องกันวัณโรค หรือวัคซีนไข้ไทฟอยด์
ชนิดกิน เป็นต้น
• กรณีต้องฉีดวัคซีนหลายเข็มในวันเดียว ควรแจ้งแพทย์ให้
ทราบด้วยว่าต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง เพราะวัคซีนอาจปน
กัน และอาจเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของวัคซีนมากขึ้นได้
• หากเป็นไข้ มีไข้สงู ไม่ควรฉีดวัคซีนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

เป็นไข้ เป็นหวัด ฉีดวัคซีนได้ ไหม
อันตรายหรือเปล่า

อาการไม่รุนแรง

• อาจมีอาการคล้ายลมพิษ ผืน่ คัน /ปากบวม /คันปาก ปวด
บวม แดง ร้อน /ที่ผิวหนังบริเวณที่ฉีด /มีตุ่มหนอง (หลัง
ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค) /มีไข้ /จาม /น�้ำมูกไหล /ไอ /
คลื่นไส้ /อาเจียน /ปวดท้อง /ท้องเสีย

และแม้จะไม่เกิดอาการแพ้ แต่หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการมี
ไข้ ปวดแผล คันแผล ปวดกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นผล
ข้างเคียงของการฉีดวัคซีนทีม่ กั จะไม่รนุ แรงและสามารถปฐมพยาบาล
ได้ด้วยการกินยาลดไข้เมื่อมีไข้ ประคบเย็นเมื่อปวด บวม แดง หรือ
ล้างแผลให้สะอาดด้วยน�ำ้ ต้มสุกหากมีตุ่มลักษณะคล้ายหนอง โดย
อาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน

อาการรุนแรง

• แน่นหน้าอก /หายใจล�ำบาก /ความดันโลหิตต�ำ่ /ชีพจรเต้น
เร็ว /หัวใจเต้นแรง
โดยอาการแพ้วัคซีนอาจเกิดขึ้นเฉียบพลัน หรือเกิดหลังจาก
ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1-2 ชัว่ โมง หรือบางเคสก็เกิดอาการแพ้หลังฉีดวัคซีน
ไปเป็นวันถึงหลายวันก็ได้ แต่อาการแพ้แบบรุนแรง อาจแสดงอาการ
ตั้งแต่ 5-10 นาทีแรกหลังได้รับวัคซีน ซึ่งปกติแล้วเกิดขึ้นได้น้อยมาก
แต่เพื่อความไม่ประมาท เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว ควรรอดูอาการผิด
ปกติที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที หากมีอาการผิดปกติที่เป็น
ภาวะฉุกเฉินจะได้รกั ษาได้ทนั ท่วงที แต่หากไม่มคี วามผิดปกติใดๆ ก็
กลับบ้านได้ และหากกลับบ้านไปแล้ว มีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก
หายใจล�ำบาก ความดันลดลง เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วัน ควรรีบพบ
แพทย์ทันที เพราะการแพ้วัคซีนรุนแรงแบบนี้ มีโอกาสเสียชีวิตได้

ฉีดวัคซีนยังไงให้ปลอดภัย

ข้อปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีน ตามหลักการแพทย์แล้วมี ดังนี้
• หากมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร ให้แจ้งแพทย์ทุกครั้ง
• หากกินยาประจ�ำ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบว่าก�ำลังรับประทาน
ยาอะไรอยู่บ้าง
• หากตัง้ ครรภ์ หรือสงสัยว่าตัง้ ครรภ์ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ
โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพราะวัคซีนบาง
ชนิดไม่ควรฉีดขณะตั้งครรภ์

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
the asianparent thailand
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คุณธรรม-จริยธรรมข้าราชการ

จรรยาบรรณของบุคลากร

กองคลังและพัสดุ
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง

1. มีศลี ธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดย
มิชอบ จากต�ำแหน่งวิชาชีพนั้น
3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
4.พัฒนาตนเองให้ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ และ ทักษะในการท�ำงานเพื่อการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโดยใช้ค�ำนึงถึงองค์กรเป็นส�ำคัญ
5. ต้องมีอารมณ์มั่นคง และวุฒิภาวะที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน

2. จรรยาบรรณต่อองค์กร

1. ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
2. ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ทุ่มเท รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้รบั
บริการเป็นส�ำคัญ

3. เป็นผู้ตรงต่อเวลา และ ไม่ใช้เวลาในหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
4. รักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัด คุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไร้จิตส�ำนึก

3. จรรยายาบรรณต่อผู้ยังคับบรรชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

1. มีความรับผิดชอบในการปฎิบตั งิ าน การให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ การให้ความคิดเห็น
การปฎิบตั งิ าน แก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทัง้ การน�ำเสนอแนะ
ในสิง่ ทีเ่ ห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบ
2. ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านปฎิบัติงาน
ขวัญก�ำลังใจ ยอมรับฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล
ที่ถูกต้อง ตามท�ำนองครองธรรม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงานในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม
4. มีนำ�้ ใจและมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี และ ปฎิบตั อิ ย่าง
เสมอภาค

4.จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

1. ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีนำ�้ ใจ และใช้กิริยา
วาจาที่สุภาพอ่อนโยน
2. ต้องด�ำเนินการเรื่องต่างๆ โดยความรวดเร็ว เว้น
แต่เรื่องเมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฎิบัติได้หรือไม่อยู่ใน
อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
3. พึงประพฤติตนให้เป็นน่าเชื่อถือและความมั่นใจ
ของบุคคลทั่วไป
4. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชย์อื่นใด
ซึ่งมีมุลค่าเกินปกติวิสัย หรือโดยเสน่หา หรือ ผู้ซึ่งอาจได้
รับประโยชน์จากการปฎิบัติหน้าที่จากผู้มาติดต่อราชการ
หากได้รับไว้แล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อด�ำเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี
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ดุ
อ
าปี
ใ
หม่
ฮิ จ เ ร า ะ ฮฺ ศั ก ร า ช 1 4 4 2

เขียนโดย นุมาน อิสมาอีล
มูลนิธิวิทยาทาน

อัลหัมดุลิลลาห์ ในโอกาสมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งของปี
ใหม่อิสลาม ประจ�ำปีฮิจเราะฮฺศักราชการ 1442
ขออวยพรให้พนี่ ้องทุกท่านประสบกับความดีงาม ความ
สันติ ความปลอดภัย ยืนหยัดและมั่นคงในศาสนา ร้อดพ้นจาก
เหล่ามารร้ายชัยฏอน ดังรายงานจากท่านอับดุลลอฮ บิน ฮิชาม
อัตตัยมีย์ เราะฏิยัลลอฮุอันฮู เล่าว่า : เหล่าบรรดาเศาะหาบะฮ
ของท่านเราะซูลุลลอฮ ศ๊อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้น ต่างได้
เรียนรู้ดุอาบทนี้เหมือนกับพวกเขาเรียนรู้อัลกุรอานเมื่อยามเข้า
เดือน (ใหม่) หรือเข้าปี (ใหม่) ว่า :

ِ َاللَّ ُه َّم أ
،سل ِم
َالس اَل َم ِة َوا ِإل ا
َّ  َو، ِدخل ُه َعلَي َنا بِاألَمنِ َوا ِإلميَان
" ِ َورِض َوانٍ ِم َن ال َّرح َمن، َِو ِج َوا ٍر ِم َن الشَّ يطَان
ความว่า : โอ้อัลลอฮ ขอพระองค์ทรงน�ำพาพวกเราเข้า
เดือน (ใหม่) ด้วยความสันติและอิมานศรัทธา ขอพระองค์ทรง
ประทานความปลอดภัยและอิสลาม และได้รับการปกป้องจาก
ความชัว่ ร้ายของมารร้ายซัยฏอน และขอให้ได้รบั ความโปรดปราน
พอพระทัยจากอัลลอฮ์ (อัรรอฮ์มาน)
หะดีษบันทึกโดยอิมามอัลบะฆอวีย์ ด้วยสายรายงานทีศ่ อหีหฺ
จากหะดีษในข้างต้น เราสามารถเข้าใจและรับรูไ้ ด้เลยว่า
ท่านนบีมหุ มั หมัด ศ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้ความส�ำคัญ

เป็นอย่างยิ่งในการมาเยื่อนของเดือนใหม่หรือปีใหม่ในอิสลาม
ท่านได้สอนส�ำนวนค�ำวิงวอนขอดุอาเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ยืน
หยัดในสิง่ ทีด่ งี ามและห่างไกลจากสิง่ ทีช่ วั่ ร้ายในทุกรูปแบบ มุง่ เน้น
ถึงสันติภาพและความปลอดภัยในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
สันติภาพและความปลอดภัยนัน้ จะน�ำมาซึง่ ความเข้มแข็งในทุกๆ
ด้านของชีวติ ทัง้ ด้านการยึดมัน่ ภายในจิตใจทีเ่ รียกว่าการศรัทธา
หรืออิมาน ตลอดจนการแสดงออกภายนอกทีเ่ ป็นหลักปฏิบตั จิ ะ
บ่งบอกถึงการเป็นมุสลิมทีด่ ใี นมิตติ ่างๆ ในศาสนา ทัง้ นี้ หากทัง้
สองส่วนนี้ กล่าวคือ ส่วนภายในและส่วนภายนอกเข้มแข็งดีและ
ปลอดภัยดี การยุแย่ในรูปแบบต่างๆของมารร้อยชัยฏอนไม่ว่า
จะอยู่ในคราบของมนุษย์หรือญินที่เรามองไม่เห็นไม่สามารถที่
จะประสบความส�ำเร็จอย่างแน่อน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วในท้าย
สุด แล้ ว เราทุก คนที่จ ะได้ รับ ความเมตตาโปรดปราณจาก
เอกองค์อลั ลอฮฺและจะได้ผลตอบแทนทีด่ งี ามยิง่ ทัง้ ในโลกดุนยา
นี้และวันอาคีเราะฮฺ ซึ่งหมายถึงการใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความ
สันติและความปลอดภัยในโลกนี้ ตลอดจนสวนสวรรค์อนั นิรนั ดร์
ของพระองค์ด้วยความเมตตาและโปรดปราณจากพระองค์
ในวันอาคีเราะฮฺ อามีน
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รู ้ เ รื่ อ ง อ า เ ซี ย น

ACE ร่วมให้ความรู้เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ชูโมเดล

“โรงไฟฟ้าขยะชุมชน MSW ขอนแก่น”
ต้นแบบของไทยและอาเซียน
ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้กว่า 400 ตันต่อวัน
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ร่วม
บรรยายให้ความรู้วิธีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี
เพื่อน�ำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนเทคโนโลยี
นวัตกรรม และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเป็น
Know-how ส�ำคัญของ ACE เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่าย
สื่อมวลชนท้องถิ่นภาคอีสาน ในโครงการสร้างความ
ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชน
ท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story)
ครัง้ ที่ 5 จัดโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
พ.ศ.2562 ณ ห้องแก่นนครา 3 ชัน้ 2 โรงแรมวีวชิ ขอนแก่น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่
จ.อุดรธานี หนองคาย และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 60 คน
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ทั้งนี้ ACE ชูจุดเด่นของโมเดล “โรงไฟฟ้าขยะ
ชุมชน MSW ขอนแก่น” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบโรง
ไฟฟ้าขยะชุมชนของไทยและในอาเซียน ตัวโรงไฟฟ้า
ได้รบั การออกแบบเป็นระบบปิดทีใ่ ช้กระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะแบบเผาตรง (Direct Incineration) สามารถ
เผาขยะที่มีความชื้นสูงถึง 85% ภายใต้อุณหภูมิ 8501,050 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังมีการน�ำเทคโนโลยี
นวัตกรรม ตลอดจน Know-how ในการบริหารจัดการ
ขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธีที่ ACE
คิดค้นวิจยั และพัฒนามากกว่า 10 ปี ท�ำให้ปลอดกลิน่
ปลอดฝุ่น ปลอดมลพิษ และปลอดน�้ำเสีย (Zero Discharge) (น�้ำเสียถูกบ�ำบัดในระบบและไม่มีการปล่อย
น�้ำเสียออกนอกโครงการ) และมีการตรวจวัดได้ด้วย
ระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
ดังนั้น “โรงไฟฟ้าขยะชุมชน MSW ขอนแก่น” จึงเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ "ปลอดภัย" และมิตรต่อสิง่
แวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง ได้มาตรฐาน
สากลทั้ง ISO 9001 (ระบบมาตรฐานการผลิต), ISO
14001 (ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม) และ OHSAS
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1801 (ระบบการจัดการด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน)
สามารถช่วยลดปริมาณขยะชุมชนจากเทศบาลเมืองขอนแก่นและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ มา
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 400 ตันต่อวัน
ส�ำหรับโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
สื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ครั้งที่ 5 มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความใจในข้อมูลเบื้องลึกที่ถูกต้องเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟ้าจากขยะและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งมีประมาณ 21.4
ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อปลูกจิตส�ำนึกและทัศนคติที่ดีด้านการใช้ไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงด้านการใช้พลังงานสะอาด โดยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้วยการสร้างเครือข่ายสือ่ มวลชนท้องถิน่ ร่วมกัน Create Content อย่างสร้างสรรค์
และได้แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะสูส่ าธารณะ
ชน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3154508

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบจ.ปัตตานี

Information
“เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อ
ยกเว้น”

บริการ
สืบค้นข้อมูล
สาระ สารสนเทศ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปัตตานี
และอื่นๆ
ณ อาคารชั้นล่าง (ติดห้องประชุม อบจ.ปัตตานี)
โทรศัพท์ 0-7334-9789

