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พบประชาชนนายก

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)

 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

 สวสัดคีรบัพีน่อ้งชาวเทศบาลเมอืงเขลางคน์ครและทา่นผูอ้า่น  

เขลางคน์ครสารทีร่กัทกุทา่น.... 
	 เริ่มต้นปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 ไตรมาสแรกผ่านไปแล้ว	 ล่วงเข้าสู่	

ไตรมาสที	่ ๒	 ทกุหนว่ยงานของเทศบาลเมอืงเขลางคน์ครเตรยีมพรอ้มขบัเคลือ่น	

กิจกรรมโครงการที่วางไว้	 โดยในปีงบประมาณนี้	 	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ของเรามีงบประมาณดำเนินการ	 ๓๘๓	 ล้านบาท	 ในการขับเคลื่อนการพัฒนา			

ในสว่นของการพฒันาเทศบาลในรอบปทีีผ่า่นมา	 ผมขอขอบคณุในความรว่มมอื	

เป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม	 	 โครงการต่างๆ	 ของ	

เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร	 มาโดยตลอดครบั	 อกีเรือ่งหนึง่ทีส่ำคญัและอยากฝาก	

พี่น้องประชาชน	 คือการร่วมกันเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งแจ้ง	 เพื่อลดปัญหา	

หมอกควันไฟป่า...เทศบาลได้สนับสนุนนโยบายของทางจังหวัดลำปาง		

“ลำปางฟ้าใส	 ไร้หมอกควัน”	 ในการดูแลผืนป่าในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	

ของพีน่อ้งประชาชน	โดยเฉพาะพืน้ทีโ่ดยรอบดอยพระบาทและพืน้ทีป่า่ตลอดแนว	

จรดวดักลว้ยมว่งสดุเขตเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร	 ซึง่เปน็แหลง่ตน้นำ้ทีเ่หลอือยูใ่นเขต	

อำเภอเมอืงลำปาง	 เปน็ปอดของเมอืงลำปาง	 เปน็อูข่า้วอูน่ำ้ของพีน่อ้งประชาชนที	่

ต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแล	 การบุกรุกแผ้วถางทำลายป่า	 การลักลอบเผาป่าคือ	

ปญัหาสำคญัทีล่ดทอนความชุม่ชืน้ลงไปมาก	 เราตอ้งรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงัและ	

ต่อเนื่อง	 ป่าชุมชน	 จึงเป็นทางออกที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมกัน	

ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป		

	 ในโอกาสช่วงปีใหม่	 ๒๕๖๑	 นี้	 กระผมขอส่งความปรารถนาดีที่มีต่อ	

พีน่อ้งประชาชนทกุทา่น	 ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย	

ในสากลโลก	 ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่	

ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปครับ	





๑. ทานบารมี ตูนใช้เหง่ือแลกเงินจำนวนถึง	๗๐๐	ล้านบาท	(ขณะน้ีทะลุเป้ากว่า	๑,๒๐๐	ล้านบาท)	เพ่ือประชาชนคนไทย

๒. ศีลบารมี 	เงินนี้ได้มาโดยบริสุทธิ์ใจ	ไม่ใช่ได้จากมิจฉาอาชีพ

๓. เนกขัมบารม ีโครงการนี้	หากไม่ยินดีในความสงบ	และความสันโดษแล้วยากที่จะทำได้	เพราะไม่ได้เงินตอบแทน	

	 นอกจากความมีคุณค่าในใจตน

๔. ปัญญาบารม	ีหากสักแต่วิ่ง	ไม่มีการคิด	และวางแผนให้ที่ดี	คงไม่มีวันสำเร็จ

๕. วิริยะบารมี ตูนเอาชีวิตเป็นเดิมพัน	แม้จะตายเพราะงานนี้	เขาก็ยอม	เสียสละเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง

๖. ขันติบารมี ถามใจตนเองดู	ถ้าเป็นเรา	เราจะอดทนได้เท่าเขาไหม?	

๗. สัจจะบารมี คำไหน	คำนั้น	พูดแล้วต้องทำ

๘. อธิษฐานบารม ีตั้งเป้าหมายเพื่อความสุขของคนอื่น	ไม่ใช่ตนเอง

๙. เมตตาบารมี ข้อนี้ชัดเจนที่สุด	 เมื่อเขาทำเพื่อใครก็ไม่รู้	 ทานครั้งนี้จัดเป็นมหาทาน	 เป็นทานไม่จำเพาะเจาะจง	

	 ว่าต้องเป็นคนน้ัน	 คนน้ี	 ศาสนาน้ัน	 ศาสนาน้ี	 แต่เมตตาแผ่ออกไปแก่ทุกคนโดยไม่มีประมาณ	 ก็คือ	 ๑๑	 โรงพยาบาล	

	 และผู้ป่วยจำนวนนับไม่ได้นั่นเอง	ซึ่งถือเป็นเมตตาอัปปมาโณ	ยิ่งใหญ่สุดๆ

๑๐. อุเบกขาบารม ีใครจะเห่าจะหอน	เขาไม่โต้ตอบ	ลงมือทำอย่างเดียวเท่านั้น

	 ในวันที่ตูนวิ่งถึงแม่สาย	 วันนั้นบารมีของตูนเพิ่มพูนเป็นมหาบารมี	 	 สิ่งที่ไม่อยากได้	 ก็จะได้	 ไม่อยากมีก็จะมี

เพราะบารมีสิบนี้	 หากใครเข้าถึงและบำเพ็ญจนสำเร็จแล้ว	 จะเป็นแก้วสารพัดนึก	 คิดมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใด

ย่อมสำเร็จทุกประการ

บารมี ๑๐ ทัศ
	 ระยะทางจากเบตงถึงแม่สาย	 นับว่าเป็นระยะทางที่ไกลเกินกว่าจะไป

ด้วยสองขา	ถ้าไม่ใช่เพราะมีหัวใจ	มีจิตใจที่แกร่งกล้า	ยากที่จะไปถึงได้ด้วยร่างกาย

เพียงอย่างเดียว	 ลองถามใจตนเองว่า	 หากเป็นเรา	 จะเอาไหม	 แต่ชายคนนี้ทำ	

จะด้วยเหตุผลใดไม่รู้	 แต่ที่รู้คือ	 สิ่งดีดีที่เขาทำ	 เราเองยังทำไม่ได้เหมือนเขา

..จึงเรียนรู้จากเขาดีกว่าว่า	 เขาสร้างบารมีอย่างไร	 พิเคราะห์ดูแล้วชัดเจนว่า	

ตูนกำลังสร้างสมบารมี....

ขอคารวะหัวใจ “ตูน บอดี้สแลม”  #ก้าวคนละก้าว

Cr.บทความจาก..นายแพทย์พายุพล ศรีอภัย...

เมื่อตูนบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

คณะผู้จัดทำ/สารบัญ

ส่องกล้องมองการบริหาร

ส่องกล้องมองสภา

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

วาไรตี้ชุมชน

ทันเหตุการณ์







คลีนิคสุขภาพชุมชน

ทีมงานเชิงรุก+พัฒนาองค์กร









ส่งเสริมโครงการเด่น

วัฒนธรรมล้านนา





เขลางค์นครสร้างสรรค์ปันสุข

รู้ทันIT

เที่ยวไป ในเมืองเขลางค์นคร

บอกเล่าลูกหลาน







หลักธรรมนำชีวิต 
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ที่ปรึกษา

	 ๑.	นายไพฑูรย์		โพธิ์ทอง	 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๒.	นายจำเนียร	พรหมเพชร		 รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๓.	นายธาราเงิน	จันทร์คำ		 รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๔.	นายประดิษฐ์	เสริมสุข		 รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๕.	นายจตุวัฒน์		ตุ้ยเต็มวงค์				 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

	 ๖.	นายจงพิสุทธิ์	สุขปติฎฐิตา		 รองปลัดเทศบาล

	 ๗.	นายศักดา	กันหาเวียง		 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

	 ๘.	นายวนัช	ชิวหรัตน์			 ผู้อำนวยการกองคลัง

	 ๙.	นางมาลัย	จักรสิงห์โต		 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

	๑๐.	นางสุกานดา	เอมะสุวรรณ		 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

	 		 และสิ่งแวดล้อม

	๑๒.	นางสุคนธ์	ห่วงไธสง		 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองบรรณาธิการ

	 ๑.	นางสกาวเดือน	เกตุแก้ว		 หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	

	 ๒.	นายมณฑล		ภู่ทอง			 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

	 ๓.	นางนารีนาถ	กันหาเวียง		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

	 ๔.	นางสาวกรรณิการ์	แก้วร่วมวงศ์		นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์

	 ๑.	นายเกรียงชัย		ใจเป็งบุตร			 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

	 ๒.	นางสาวรัตติกรณ์	สุทธการ		 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 ๓.	นางสาวมะลิวัลย์	แก้วบุญปัน		 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

	 ๔.	นายณัฐวุฒิ	ฟูชื่น		 ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Content
เขลางค์นครสารคณะผู้จัดทำ

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ถ.บุญโยง	อำเภอเมืองลำปาง	จังหวัดลำปาง	๕๒๐๐๐

โทร.	๐๕๔-๒๒๕๙๖๗	ต่อ	๑๑๓	/	๐๕๔-๒๒๓๔๑๔

www.kelangnakorn.go.th

www.facebook.com/kelangnakornlampang
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	 ตามที ่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้แถลง	

นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์		

๒๕๕๘		ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาล	

เมืองเขลางค์นครไว้	รวม		๕	ด้าน		ดังนี้

	 ๑.	นโยบายด้านการบริหารจัดการ

	 ๒		นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

	 ๓.	นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

	 ๔.	นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	 ๕.	ดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและรัฐบาล

	 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล	

พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 ฉบับที่	 ๑๓	 พ.ศ.		

๒๕๕๒		มาตรา		๔๘		ทศ	กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำ	

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อ	

สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี	 	 จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน	

ตามนโยบายรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐		ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

	 ๑.	 นโยบายด้านการบริหารจัดการ

	 	 การดำเนินโครงการ	๒๒	โครงการ

	 	 งบประมาณ	๓,๑๖๗,๒๖๙	บาท		

	 ๒.	 นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

	 	 การดำเนินโครงการ		๕๔		โครงการ

	 	 งบประมาณ			๗๓,๐๘๘,๔๑๗		บาท		

	 ๓.	 นโยบายด้านการศึกษา		ศาสนา		วัฒนธรรม

	 	 การดำเนินโครงการ		๒๕		โครงการ

	 	 งบประมาณ		๑๗,๓๔๘,๔๙๓		บาท		

	 ๔.	 นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพชีวิต

	 	 การดำเนินโครงการ		๓๒			โครงการ	

	 	 งบประมาณ	๑๐๘,๕๐๓,๘๙๒		บาท		

	 ๕.	 ดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและรัฐบาล

	 	 การดำเนินโครงการ		๔		โครงการ

	 	 งบประมาณ	๘๘๑,๕๓๘	บาท

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒ เขลางค์นครสาร
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๓
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๑๑

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 คณะผู้บริหาร		

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ประจำปี	 ๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐	 เวลา	 ๐๘.๓๐	 น.	 ณ	 ห้องประชุมกาสะลอง		

โรงแรมเวียงลคอร	 อำเภอเมือง	 จังหวัดลำปาง	 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัตนาภรณ์	 เข็มกลัด	 ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง		

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ	 พร้อมให้แนวทางในการบริหารงานเทศบาลฯ	 แก่ผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 และ	

หัวหน้าส่วนราชการ	ทั้งนี้ได้รับความรู้ในด้านต่าง	ๆ	อาทิเช่น	

	 -	 หลักสูตร	 “เมืองแห่งการเกษตร”	 จากนายเกษม	 อนุพันธ์	 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเกษตรจังหวัดลำปาง	 เป็น	

	 	 วิทยากรบรรยายให้ความรู้

	 -	 หลักสูตรระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสภาท้องถ่ิน	จากนายวิชญ์ธวัช	อัจฉริยฉัตรา	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย	

ระเบียบ	และเรื่องร้องทุกข์	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้	

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครโครงการฝึกอบรม

คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓ เขลางค์นครสาร
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“ ”

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

	 ตามที่	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล		
เมืองเขลางค์นครแห่งใหม่กับผู้รับจ้าง	 คือ	 บริษัท	 ศักดิ์ทองพูน	 จำกัด	 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน		
๑๓๘,๘๘๘,๘๘๘	บาท	 (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)	มีระยะเวลา	
ในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด	๕๑๐	วัน	 ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	จะแล้วเสร็จ	๗	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	๒๕๖๒	สามารถติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างได้ทาง	Facebook	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การกอ่สรา้งอาคารสำนกังาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่

ความคบืหนา้

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๔ เขลางค์นครสาร

	 นอกจากนี้	 ในพื้นที่การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ยังได้มีการก่อสร้างอาคาร	
ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นครอีกด้วย



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

By คุณนายคำป้อ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๕ เขลางค์นครสาร

	 “วาไรตี้ชุมชน”	 ฉบับนี้	 จะนำทุกท่านเยี่ยมชม	

สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ในหลวง	

รัชกาลท่ี	๙	ท่ีทางชุมชนนำโดย	ร.ต.สำรอง	ลาธุลี	ประธานชุมชน	

บ้านชมพู	 ชักชวนผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมใช้เวลาว่างให้เกิด	

ประโยชน์และร่วมปรับปรุงพ้ืนท่ีริมแม่น้ำวังจากท่ีเคยเป็นท่ีรกร้าง	

ให้สามารถเป็นพ้ืนท่ีท่ีใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน	 และส่งเสริมสุขภาพ	

ในการบริโภคผักปลอดสารพิษ	 ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพ่ือใช้กิน	

ในครัวเรือน	จากจำนวนน้อยๆ	 เพ่ิมพูนเป็นมากข้ึนเลียบริมแม่น้ำวัง	

อีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลานิลในกระชัง	 โดยแต่ละคนก็สามารถ	

ปลูกผักอย่างท่ีตนเองต้องการได้	 โดยเน้นหลักปลูกผักปลอดสาร	

ไม่ใช้สารเคมี	 และท่ีสำคัญปลูกไว้กิน	 เหลือแจกจ่ายให้เพ่ือนบ้าน	

และนำไปขายในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้เล็กๆ	 น้อยๆ	 ให้ตัวเองและ	

ครอบครัว	 ทำให้หลายๆ	 ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่และมี	

สุขภาพที่ดีขึ้น	

	 แต่บนความสำเร็จก็มีปัญหาและอุปสรรคเสมอ...	

ทางประธานชุมชนได้เล่าถึงเรื่องของปัญหาได้อย่างน่าคิดว่า	

“ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ”ซึ่งการที่มาทำสวนผักริมแม่น้ำนี้		

ช่วงที่น้ำหลากไหลเข้าท่วมแปลงผักมันก็แย่	 แต่สิ่งที่ได้มากับน้ำ		

คือปุ๋ยจากธรรมชาติ	 ที่เราไม่ต้องไปสรรหา	 ถ้าท่วมไม่มาก		

ผักก็อยู่ได้และยังได้ปุ๋ยธรรมชาติช่วยบำรุงอีกด้วย	 โดยปกต	ิ

เจอน้ำท่วมทุกปี	 แต่ในแต่ละปีก็ท่วมไม่มากวันสองวันน้ำก็ลด		

ก็ไม่ค่อยมีผลกับการเจริญเติบโตของผักเท่าไหร่...ทำให้ปัญหา	

ทุกเร่ืองสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะพลังสามัคคีของคนในชุมชน	

....เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกัน	 จึงพยายามเลือกปลูกพืชระยะสั้น	

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก	 เป็นกระบวนการ	

เรียนรู้ของชาวบ้านริมตล่ิงแม่น้ำท่ีจะปรับตัว	 และท่ีสำคัญ	 ผักท่ีน่ี	

เราเน้นเกษตรธรรมชาติตามวิถีชาวบ้านจึงมีความสุข

สนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือเยี่ยมชม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ร.ต.สำรอง ลาธุลี ประธานชุมชนบ้านชมพู โทร.๐๘๙-๖๓๔๖๕๘๘
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ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๑

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๖ เขลางค์นครสาร

ท้องถิ่นดี
ภาษีช่วย 

ท้องถิ่นสวย
ภาษีสร้าง

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 เชิญชวนประชาชนชาวเขลางค์นคร	 ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี		
ประจำปี	 ๒๕๖๑	 โดยงานผลประโยชน์	 กองคลัง	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ได้กำหนดการยื่นแบบแสดง	
รายการและชำระภาษี	ประจำปี	๒๕๖๑	ดังนี้

	 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	 กล่าวว่า	 “ภาษีทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 งานผลประโยชน์	 กองคลัง		

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	หมายเลขโทรศัพท์	๐๕๔	-	๒๒๕๐๕๒

กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ

และชำระภาษีประจำปี  ๒๕๖๑

ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง เมษายน ๒๕๖๑

ภาษีป้าย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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๑๑วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๗ เขลางค์นครสาร

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านภายในชุมชนบ้านหนองห้า
ตะวันออก หมู่ ๗ ตำบลพระบาท 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕  
ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกร ีต 
สายหลักในชุมชนบ้านศร ีปงชัยต่อจากถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเดิมถึงชุมชนบ้านย่าเป้าบริเวณคลองชลประทาน  
หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ต ิกคอนกร ีตภายในชุมชน 
บ้านสบตุ๋ย  ตั้งแต่ป้ายชุมชนถึงทางรถไฟและซอยข้างบริษัท 
บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง

โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์  ติดตั้งภายในเขตตำบล
ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ซ่อมแซมไฟที่ชำรุด
ในเขตตำบลปงแสนทอง

และตำบลชมพู

ซ่อมแซมไฟที่ชำรุด
ในเขตตำบลพระบาท
และตำบลกล้วยแพะ

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านชุมชนบ้านกล้วยหลวง

หมู่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านลำปางกลางตะวันตก
หมู่ ๓ ตำบลปงแสนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
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คลินิกสุขภาพ ชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 เดินเล่น ทำให้ปอดและหัวใจทำงานได้ดีขึ้น	ส่งผลให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นเช่นกัน	ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้		

ทีผ่วิหนงัควรปอ้งกนัแมลงสตัวก์ดัตอ่ยขณะเดนิเลน่	 ผวิหนงัทีไ่วตอ่ความรูส้กึจะทำใหเ้กดิอาการแพไ้ดง้า่ย		

ยิ่งเกายิ่งคัน	ทำให้อาการภูมิแพ้หนักกว่าเดิม		

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
กับโรคภูมิแพ้ และสุขภาพ 

	 การออกกำลงักายทำใหก้ระบวนการเผาผลาญพลงังานในรา่งกายดขีึน้เลอืดไหลเวยีนไดด้	ี และปอดทำงานดขีึน้	 การออกกำลงักาย		

เป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน	 ซึ่งมีประโยชน์ทำให้อวัยวะภายในร่างกายเกิดการเสียดสี	 ส่งผลดีต่อการ		

ทำงานของอวัยวะภายใน	

 สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ การรักษาสมดุลและการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมาก หากร่างกาย  
แข็งแรงจะสามารถรับมือกับอาการแพ้ ได้ ถึงแม้จะสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ก็ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ ต่อร่างกาย ไม่ควร  
ออกกำลังกายอย่างหักโหม การออกกำลังกายส่งผลต่อร่างกายหลายด้าน ทั้งด้านที่ดีและด้านที่ควรระวัง 
	 การออกกำลังกายอย่างหักโหมนานเกิน	 ๙๐	 นาที	 ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนเครียด	 ไปกดระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย		

เป็นเวลาหลายชั่วโมง	ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้	จึงควรออกกำลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป	

	 - ห้องออกกำลังกายที่มีเครื่องฟอกอากาศ	 สามารถลดต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ได้	 เช่น	 เชื้อโรค	 เกสรดอกไม้	 ฝุ่นละออง			

- เตรียมตัวให้พร้อม	 ควรออกกำลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพร่างกาย	 เริ่มจากง่ายและค่อยๆ	 เพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ	 ควรมี		

การอบอุ่นร่างกาย	๕	-	๑๕	นาที	ทุกครั้งก่อนออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายปรับตัว	

- หลกีเลีย่งการออกกำลงักายกลางแจง้ในเวลาเชา้	โดยเฉพาะผูท้ีแ่พเ้กสรดอกไม	้เพราะเปน็ชว่งทีเ่กสรดอกไมแ้พรก่ระจายมากทีส่ดุของวนั	

- ช่วงที่มีอาการแพ้ ไม่ควรออกกำลังกายหักโหม	 เพราะอาจทำให้อาการแพ้หนักขึ้น	 ช่วงที่เพิ่งเป็นไข้หวัด	 เครียดจัด	 และเหนื่อย	 ก็ไม่ควร		

ออกกำลังกายหักโหมเช่นกัน	

- ไม่ควรว่ายน้ำหรือออกกำลังกายเมื่ออากาศร้อน	 ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนังจะมีอาการคันเมื่ออากาศร้อน	 จึงไม่ควรออกกำลังกายหักโหม		

สารฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำก็ไม่เป็นผลดีต่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนังเช่นกัน	จึงไม่ควรว่ายน้ำในสระ	

ไรฝุ่น	 เป็นต้น	 แต่ไม่ควรปรับเครื่องปรับอากาศให้มีอุณหภูมิต่ำเกินไป	 ผู้ป่วยโรคหอบหืดควรสวมหน้ากาก		

อนามัยขณะออกกำลังกาย	

	 - พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแมลงมาก	 เช่น	 สวนสาธารณะ	 บริเวณที่มีการปิ้งย่างกลางแจ้ง	

ใกล้จุดทิ้งขยะ		

ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย    

การออกกำลังการบรรเทาอาการภูมิแพ้ 

วิง่เหยาะๆ (jogging)	ทำใหร้ะบบหวัใจและหลอดเลอืดแขง็แรง	กระตุน้กระบวนการเผาผลาญ		

พลงังานในรา่งกาย	 ผูป้ว่ยโรคหอบหดืควรสงัเกตอาการของตวัเองกอ่นตดัสนิใจวา่จะวิง่เหยาะๆ	 ไดห้รอืไม	่ ผูป้ว่ย		

โรคภูมิแพ้ที่ผิวหนังควรหาทางป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยเมื่อออกไปวิ่งในสวนสาธารณะ	
	

ว่ายน้ำ	ทำให้ปอดแข็งแรง	เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคแพ้อากาศและผู้ป่วยโรคหอบหืด	ผู้ป่วยโรคแพ้อากาศอาจรู้สึก

ไม่ดีนักหลังว่ายน้ำสาเหตุจากน้ำในสระ	ให้ลองใช้น้ำอุ่นผสมเกลือล้างจมูกจะทำให้อาการดีขึ้น	

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๘ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

ทีมงานเชิงรุก
พัฒนาองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โทร. ๐๕๔-๒๒๓๗๐๑, ๐๕๔-๒๒๓๔๑๔
www.kelangnakorn.go.th

-	 รับคำร้องทั่วไป	 -	 รับเรื่องร้องเรียน

-	 รับเรื่องร้องทุกข์	 -	 แจ้งเรื่องทุจริต

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๙ เขลางค์นครสาร

	 สวัสดีครับ	 สำหรับคอลัมน์	 “ทีมงานเชิงรุก...พัฒนาองค์กร”	 เป็นคอลัมน	์

คอนเท้นท์น้องใหม่ล่าสุด	สำหรับฉบับแรกนี้	 ขอแนะนำ	ทีมงานเชิงรุกรุ่นแรกๆ	ของเทศบาล	

เมืองเขลางค์นคร	 ชื่อว่า	 “มดงาน (สารสนเทศ)”	 ชื่อเต็มๆ	 อย่างเป็นทางการก็คือ	

“คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	 มีคำส่ังแต่งต้ังทีมงานคร้ังแรก	

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 โดยสมาชิกของทีมงานเป็นน้องๆ	 ระดับปฏิบัติการ	

ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

หัวหน้าสำนักปลัดฯ	 และผู้อำนวยการกองทุกกอง)	 ส่งตัวแทนเริ่มต้นกองละ	 ๒	 คน	

เข้าร่วมเป็นทีม	 “มดงาน”	 และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางระบบ	

เทคโนโลยีสารสนเทศทุกช่องทางตลอดระยะเวลายาวนานอย่างเหนียวแน่นร่วมกันถึง	

แปดปีเข้าไปแล้ว	ปัจจุบันมีสมาชิกในทีมมดงาน	(ตามคำสั่งแต่งตั้ง)	จำนวน	๓๗	คน

	 “มดงาน”	ทีมนี้	ทำงานเชิงรุกในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองต่างๆ	

ในเทศบาลของเราเป็นหลัก	 ในปีแรกๆ	 เรามีการจัดประชุมกันค่อนข้างบ่อยคร้ัง	 เพ่ือสร้าง	

ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 จนสามารถตกผลึกในการนำเสนอข้อมูล	

ข่าวสารของเทศบาล	ผ่านทางเว็บไซต์	และสื่อโซเชียลมีเดีย	ได้แก่	เฟสต์บุ๊ค	(Facebook)		

และไลน์	 (Line)	 ทุกครั้งที่เทศบาลฯ	 จัดกิจกรรม	 จะเห็นได้ว่า	 ใช้เวลาเพียงไม่นานก็จะ	

มีการนำเสนอข่าวสารให้ทราบทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย	 รวมท้ังระบบสารสนเทศต่างๆ	

ที่พัฒนาขึ้นใช้งานในเทศบาลเพื่อช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น		

เช่น	 ระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์,	 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,	 โปรแกรมระบบ	

จดทะเบียนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,	 โปรแกรมติดตามการดำเนินโครงการ,		

โปรแกรมข้อมูลแปลงท่ีดินสำหรับการจัดเก็บรายได้	 ก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทีมงาน	

ในการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานแทบทั้งสิ้น	 นอกจากการประชุม	 เรายังมีการ	

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้กับทีมมดงานอีกด้วย		

ด้วยทีมงานน้องๆ	 คนรุ่นใหม่	 ที่มีความคล่องตัวสูง	 สามารถทำงานได้รวดเร็วภายใต้การ	

กำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาที่มีเป้าหมายเดียวกัน	คือ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	

ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครของเรา



วาร
สาร

เพื่อ
การ

ปร
ะชา
สัม
พัน
ธ์เท

ศบ
าลเ
มือ
งเข
ลาง

ค์น
คร


ฉบ
ับป

ระ
จำ

เด
ือน

 ม
กร

าค
ม 

- ม
ีนา

คม
 ๒

๕๖
๐ 

๒

วาร
สาร

เพื่อ
การ

ปร
ะชา
สัม
พัน
ธ์เท

ศบ
าลเ
มือ
งเข
ลาง

ค์น
คร


ฉบ
ับป

ระ
จำ

เด
ือน

 ก
รก

ฎา
คม

 - 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๖

๐ 

๑๐

ประมวลภาพกิจกรรม

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร่วมงานไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก

ณ	สุสานไตรลักษณ์

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตร	การทำข้าวเม่าและน้ำสมุนไพร

ณ	ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ณ	มหาวิทยาลัยเนชั่น	ลำปาง

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อบรมเครือข่ายสุขภาพ

ณ	ห้องประชุมมณีเขลางค์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๐ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

ประมวลภาพกิจกรรม

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Big	Cleaning	Day	ถนนเฮือนสายคำ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ลงนาม	MOU	ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง

ณ	เทศบาลนครลำปาง

๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ปั่นฝ้าย	สายบุญ	จุลกฐิน	ณ	วัดกล้วยหลวง	

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
Big	Cleaning	Day	ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๑ เขลางค์นครสาร
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๑๐วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๒ เขลางค์นครสาร

อถล. มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 ๑)	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูล	

และมูลฝอย	การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

	 ๒)	 เฝ้าระวัง	 สอดส่อง	 ดูแล	 และรายงานสถานการณ์	

การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 การปกป้องและรักษา	

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

	 ๓)	 สื่อสาร	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	

และกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการ	

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

	 ๔)	 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล	

และมูลฝอย	 การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง	 หรือ	

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

	 ๕)	 ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น		

ส่วนราชการ	 ภาคเอกชน	 และเครือข่าย	 อถล.เพื่อดําเนินการ	

เก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย	 การปกป้องรักษา	

สิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนร่วมสมัคร
เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ผู้สมัครมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
	 ๑.	 มีสัญชาติไทย

	 ๒.	 มีอายุไม่ต่ำกว่า	๗	ปีบริบูรณ์

	 ๓.	 มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

	 ๔.	 มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรม	

ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	 รวมถึงการปกป้อง	

และรักษาสิ่งแวดล้อม

	 ๕.	 เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางาน	

เพื่อส่วนรวม

	 ๖.	 เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทํางานโดยใช้กระบวนการ	

มีส่วนร่วมเป็นสําคัญ

	 ๗.	 เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการ	

แสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
๑)	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	จํานวน	๑	ฉบับ

๒)	รูปถ่ายหน้าตรง	ขนาด	๑	นิ้ว	จํานวน	๒	รูป

หมายเหตุ :
	 ๑.	กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้คณะกรรมการ	
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น	 เป็นผู้พิจารณา	
รับสมัครเป็น	อถล.
	 ๒.	 สําหรับผู้สมัครท่ีมีอายุต่ำกว่า	๑๘	ปีบริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนาม	
ยินยอมในใบสมัครด้วย

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ
ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โทร. ๐๕๔-๒๒๔๑๖๘ 



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	

ณ	ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเนช่ันลำปาง	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

จัดกิจกรรมเวที	“มหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้	LA	๒๑	เขลางค์นคร”	

ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการ	

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	 LA	 ๒๑	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

เครือข่ายชุมชนในการพัฒนารูปแบบและเสริมสร้างกลไก	

การพัฒนาท้องถิ่น	 สู่สังคมสีเขียว	 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ	

เรือนกระจกในพื้นที่	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	

จำนวน	 ๓๐๐	 คน	 ประกอบด้วย	 เครือข่ายจากชุมชน		

สถาบันการศึกษา	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	 และ	

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่	 นอกจากนั้นยังมีการ	

จัดซุ้มแสดงนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินการจัดการ	

ขยะมูลฝอย	 และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ	

ชุมชนเครือข่ายแอลเอ	 ๒๑	 ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อเร่ือง	

“ธรรมะกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”	 โดย	 พระใบฎีกา	

สมศักดิ์	ปิยวณฺโณ	พระนักเทศน์ล้านนา	จากสำนักสงฆ์อาราม	

สันติสุข	 จังหวัดเชียงใหม่	 ทั้งนี้ยังได้มีการมอบรางวัลบุคคล	

ที่มีผลงานเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	ดังมีผลการคัดเลือกดังนี้

	 -	 ผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีผลงานเด่น	

ด้านส่ิงแวดล้อม	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางวนิดา	สัตยานุรักษ์

	 -	 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลท่ีมีผลงานเด่นด้าน	

สิ่งแวดล้อม	รางวัลชมเชย	ได้แก่

	 	 ๑.	นางสายฝน	โนปิง	

	 	 ๒.	นางอมรา	ชัยสวัสดิ์

	 	 ๓.	ร.ต.สำรอง	ลาธุลี

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LA ๒๑

เขลางค์นครภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน LA ๒๑

	 และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดง	 
ผลงาน	ได้แก่	ชุมชนบ้านชมพู	ตำบลชมพู	ชุมชนบ้านช้าง	ตำบลปงแสนทอง	ชุมชน
บ้านหนองห้าตะวันออก	 ตำบลพระบาท	 และชุมชนบ้านกล้วยหลวง	 ตำบลกล้วยแพะ	
อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๓ เขลางค์นครสาร

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ
ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โทร. ๐๕๔-๒๒๔๑๖๘ 
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	 ประเพณีสืบชะตาเป็นประเพณีท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ	

อย่างแน่นแฟ้นสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเพราะมีความเชื่อมั่นว่าพิธ	ี

สืบชะตานี้เป็นการต่ออายุทั้งของตัวเองและญาติพี่น้องบริวารหรือชะตา	

ของบ้านเมืองให้มีอายุยืนยาวสืบไปก่อให้เกิดความสุขความเจริญอีกทั้ง	

เป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ	ท่ีจะบังเกิดข้ึนให้คลาดแคล้วจากบาปเคราะห์	

และสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตร่วมกัน	

ของคนในสังคม	 ซึ่งจะมีผลส่งให้บ้านเมืองมีความสงบสุขและมีความ	

อุดมสมบูรณ์สืบไป

	 คนสมัยก่อนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า	

ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแตกฉานลึกซึ้ง	

ก็เลยมีความคิดที ่จะมาทำให้บ้านเมืองและคนในสังคมอยู ่ร ่วมกัน	

อย่างสงบสุข	ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีจึงได้นำเอาพุทธานุภาพ		

ธรรมานุภาพ	 สังฆานุภาพมาผสมผสานเป็นพิธีสืบชะตาขึ้นทั้งนี้เพื่อช่วย	

บรรเทาความทุกข์ใจความกังวลใจต่อบาปเคราะห์ต่างๆ	 ของมนุษย	์

ให้จางหายให้ประสบแต่เรื ่องดีเรื ่องเจริญเพราะยึดหลักที ่ว ่าผู ้ใด	

หม่ันฟังธรรมเป็นนิจ	รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน	และเป็นผู้รักษาตนไม่ประมาท	

ย่อมจะมีชีวิตที่ยืนยาว

พิธีสืบชะตานี้แบ่งเป็น	๓	ประเภทคือ

	 ๑.	 สืบชะตาคน	 นิยมทำเมื่อขึ้นบ้านใหม่	 ย้ายที่อยู่ใหม่	 ได้รับยศ	

หรือตำแหน่งสูงขึ้น		วันเกิดที่ครบรอบเช่น		๒๔	ปี	๓๖	ปี	๔๘	ปี	๖๐	ปี		

๗๒	ปี	เป็นต้น	หรือฟื้นจากป่วยหนัก	หรือมีผู้ทัก	ทายว่าชะตาไม่ดี	จำเป็น	

ต้องสะเดาะเคราะห์และสืบชะตา	เป็นต้น

	 ๒.	 สืบชะตาบ้าน	นิยมทำเมื่อคนในหมู่บ้าน	ประสบความเดือดร้อน		

หรือเจ็บไข้ได้ป่วยกันทั่วไปในหมู่บ้านหรือตายติดต่อกันเกิน	๓	คน	ขึ้นไป		

ถือเป็นเสนียดของหมู่บ้าน	 คนในหมู่บ้านอาจพร้อมใจกันจัดในช่วงเทศกาล	

ปี๋ใหม่เมือง	ในวันปากปี	ปากเดือน	หรือปากวัน	คือวันที่หนึ่ง	สอง	หรือ	

สามวันหลังวันพญาวันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

	 ๓.	 สืบชะตาเมือง	 จัดข้ึนเม่ือบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนจากอิทธิพล	

ของดาวพระเคราะห์ตามความเช่ือทางโหราศาสตร์	 เพราะทำให้บ้านเมือง	

ปั่นป่วนวุ่นวาย	 เพราะการจราจลการศึก	 หรือเกิดโรคภัยแก่ประชาชน	

ในเมือง	เจ้านายท้าวพระยาบ้านเมืองจึงจัดพิธีสืบชะตาเมือง	เพื่อให้อาย	ุ

ของเมืองได้ดำเนินต่อเนื่องสืบไป

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๔ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

การกระทำความผิด

ขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉินกู้ภัยอัมรินทร์โทร.๑๖๖๙

เหตุด่วน เหตุร้าย !!!! 
ขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

	 ในสังคมโลกออนไลน์ทุกวันนี้มีการแชร์ข่าวสาร			

ข้อมูลต่างๆ	 มากมาย	 การแชร์ข่าวในสังคม	 โลกออนไลน์นั้น		

สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว	 ถ้าข่าวที่แชร์ๆ	 กัน	 เป็น		

ความจริงนั้น	 ก็จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมาก			

เชน่	 ขา่วการรบับรจิาคผูท้ีเ่ดอืดรอ้นในดา้นตา่งๆ	 แลว้ถา้ขา่วนัน้		

เปน็ขา่วปลอมละ่??	 ในปจัจบุนัมกีารสรา้งขา่วปลอมของบรรดา		

เพจใน	 facebook	 ที่หวังต้องการยอดไลค์ให้กับเพจของตน		

ดว้ยการนำเอารปูของผูอ้ืน่มาใสข่อ้ความ	ขา่ว	ทีไ่มเ่ปน็ความจรงิ		

ใส่ร้าย	 ทำให้ผู้นั้นได้รับความเสียหายในชื่อเสียง	 ทำให้ได้รับ		

ความอับอาย	 แล้วผู้ที่นำรูปของผู้อื่นมาใส่ข้อความที่ไม่เป็น		

ความจริงนั้นจะมีความผิดอย่างไรบ้าง	 และจะได้รับโทษจาก		

การกระทำนั้นแค่ไหน			

	 ใน	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดต่อคอมพิวเตอร์   

พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๖	 ได้กำหนดโทษของผู้ที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่		

ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น			

และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น	ตัดต่อ	 เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการ		

อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด	 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง			

ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง	 หรือ	 ได้รับความอับอาย	 คือต้องระวาง	 โทษจำคุก  

ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท		

	 ดังนั้น	 การบริโภคข่าวสารในโลกออนไลน์ทุกวันนี้	 เราควรพิจารณา		

จากแหล่งข่าวที่สามารถเชื่อถือ	ตรวจสอบได้	และมีแหล่งที่มาชัดเจน	และเมื่อได้		

พบขา่วสารทีอ่าจจะไมเ่ปน็ความจรงิ	 ทีท่ำใหผู้อ้ืน่	 ไดร้บัความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีง		

ก็ไม่ควรส่งต่อเพื่อหยุดการแพร่กระจายของข่าวที่ไม่เป็นความจริงนั้น	

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๕ เขลางค์นครสาร
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	 แนวทางการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 สามารถที่จะนำนโยบายของรัฐ	 ลงไปสู่	

การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	 ว่า	 แนวทางและจุดเน้นในการท่ีจะพัฒนาเมืองลำปาง	 โดยยึดหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใช้หลักแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีรวดเร็ว	 เรียบง่าย	 แก้ปัญหา	 มุ่งผลสัมฤทธ์ิ	 เน้นการบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	

ทำงานเชิงรุก	ริเริ่มสร้างสรรค์	 ร่วมคิด	ช่วยทำ	และทำทันที	ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานไว้เป็น	๑๒	วาระ	ชื่อแผนงาน	

“ลำปางสร้างสรรค์	ปันสุข	๒๕๖๑	-	๒๕๖๒”	โดยท้ัง	๑๒	วาระ	จะประกอบไปด้วยแผนการพัฒนาเมือง	ชุมชน	และทรัพยากรบุคคล	

ในเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 แผนการพัฒนาอนุรักษ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีพื้นถิ่น,	 งานด้านการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟู	

ส่ิงแวดล้อม,	 แผนการพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวให้ลำปางเป็นเมืองต้องแวะชม,	 แผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร,	 การพัฒนา	

ด้านการคมนาคมขนส่ง,	 การพัฒนาคนสู่ชุมชนรากฐานเข้มแข็ง	 สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้สู่จุดนัดพบของคนรุ่นใหม่	 สร้างสวัสดิการ	

ให้ทั่วถึงสู่เมืองอารยสถาปัตย์	 และส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการตามหลักประชารัฐ	 ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานในการพัฒนา	

จังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย	ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย	“มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	สามารถที่จะตอบสนองความต้องการ	

ของประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๖ เขลางค์นครสาร

บริหารการพัฒนา

บูรณาการ

ทำงานเชิงรุก

ริเริ่ม	สร้างสรรค์

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ร่วมคิด	ช่วยทำ	ทันที

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ไทยแลนด์	๔.๐

กรอบการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์และ

การสร้างความสามัคคีปรองดอง	(ปยป.)	

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒

แผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล

หลักการประชารัฐ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

ลำปางเมืองน่าอยู่

นครแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด

ปัญหา/ความต้องการ

ความจำเป็นการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

๑๒	วาระ

ลำปาง	สร้างสรรค์	ปันสุข

๒๕๖๑	-	๒๕๖๒

แนวทางและจุดเน้น
ในการพัฒนาจังหวัดลำปาง

๑.	รักลำปาง	รักษ์วิถีล้านนา ๒.	ลำปางคืนถิ่น	พลิกแผ่นดินแม่ ๓.	ลำปางเมืองสวย	ป่างาม	น้ำใส

๔.	ลำปางเมืองศิลปะ	นครหัตถศิลป์	
				ถิ่นอารยธรรม

๕.	ลำปางเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
				ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ

๖.	ลำปางน่าเที่ยว	:	ปักหมุดลำปาง	
				เส้นทางต้องแวะ

๗.	เปิดลำปางศูนย์กลางขนส่ง	:	
				สร้างงาน	สร้างรายได้	ขยายโอกาส

๘.	ลำปาง	เกษตรสุขภาพ
				เกษตรคุณภาพ	เกษตรผสมผสาน	
				นวัตกรรมการเกษตร

๙.	ลำปางปันสุข	:	เมืองอารยสถาปัตย์	
				สวัสดิการทั่วถึง	ฐานรากเข้มแข็ง	
				ลดความเหลื่อมล้ำ	แบ่งปันความสุข

๑๐.	ลำปางแข็งแรง	:	คนจิตอาสา	
					ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนสุขภาวะ	
					พัฒนาเด็กปฐมวัย	ใส่ใจผู้สูงอายุ

๑๑.	ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้	
					เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก	เยาวชน	
					จุดนัดพบคนรุ่นใหม่

๑๒.	ลำปางสมานฉันท์	มั่นคง	ปลอดภัย	
					บริการฉับไว	ให้ความเป็นธรรม



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

	 ปัจจุบันสื่อโชเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำคัญลำดับแรกๆ	 ในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารระหว่างกัน	 โดยนอกจาก	 Facebook	 ที่มี		
การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีแล้ว	ขณะนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เพิ่มช่องทางใหม่ผ่านทางแอพ	Line	ซึ่งประเทศไทยใช้แอพ	Line		
ในการติดต่อสื่อสารสูงเป็นลำดับที่	๒	ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น	โดยไลน์ ไอดีของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	คือ	“@mse7317f”	(เวลาค้นหา		
ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายคำพูด)	เป็นแบบ	Line@	เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น		

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เปิดช่องทางติดต่อสื่อสารใหม่ผ่านทางแอพ

รู้ทัน IT    By Mr.Hitech 

 ๑. เปิดแอพไลน์ กดที่ ไอคอน           จากนั้นกดที่          (ด้านบน) ดังรูปที่ ๑ 

 ๒. การเพิ่มเพื่อน สามารถเลือกจากไอคอนด้านบนได้ ๔ วิธี  ดังรูปที่ ๒  

ขอแนะนำ ๒ วิธีที่เราจะใช้หลักๆ ดังนี้  

 

   

  ๑) ใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) เราต้องเตรียมรูปคิวอาร์โค้ดไว้ก่อน  

   แล้วเมื่อกดที่ ไอคอน 

   แอพไลน์จะให้เราส่องกล้องไปเพื่อหารูปคิวอาร์โค้ด ดังรูปที่ ๓ 

  ๒) ใชก้ารคน้หาจากไอดหีรอืหมายเลขโทรศพัท ์ เราตอ้งทราบไอดีไลนห์รอื หมายเลข  

   โทรศัพท์ของเพื่อนที่ต้องการเพิ่มในไลน์ก่อน และเมื่อกดที่ ไอคอน 

   แล้วให้พิมพ์ ไอดี ไลน์ว่า @mse7317f (มี @ นำหน้าด้วย) 

   แล้วกดไอคอนค้นหา         ดังรูปที่ ๔ 

  ๓) จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ ๔ ให้กดที่ปุ่ม “เพิ่มเพื่อน”  

  ๔) จากนัน้ให้ ไปทีแ่ชท กดที่ ไอคอน       (ดา้นบน) เพือ่ดรูายการสนทนาทัง้หมด  

   จะได้ดังรูปที่ ๕ แล้วกดเลือกรายการ ทม.เขลางค์นคร จะพบว่ามี เทศบาลฯ  

   มีข้อความอัตโนมัติแจ้งให้ท่านทราบ ๒ ข้อความ  

  ๕) *** เพื่อให้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทราบว่าท่านเพิ่มเทศบาลฯ เป็นเพื่อน   

   กรณุาพมิพต์อบกลบั (หากอา่นจากวารสาร ชว่ยพมิพว์า่ “วารสาร” ดว้ยนะครบั)  

   เพื่อทางเทศบาลฯ จะได้ตอบรับท่านเป็นเพื่อนในแอพไลน์สำหรับประชาสัมพันธ์  

   และติดต่อสื่อสารต่อไป 

การเพิ่มเพื่อนในแอพไลน์

 ง่ายๆ ด้วยขั้นตอนเดียวกันนี้ คุณก็สามารถเพิ่มเพื่อนๆ  

ของคุณเองได้ และหากเป็นไปได้ ขอย้ำว่า หากอ่านจากวารสาร  
กรุณาพิมพ์ตอบกลับตอนเพ่ิมเทศบาลฯ เป็นเพ่ือนแล้วว่า “วารสาร” 
เพื่อทางเทศบาลจะได้เก็บสถิติไว้ด้วยนะครับ

QR	CODE	
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

รูปที่	๑ รูปที่	๒

รูปที่	๓ รูปที่	๔

รูปที่	๖รูปที่	๕

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๗ เขลางค์นครสาร

๑.	รักลำปาง	รักษ์วิถีล้านนา ๒.	ลำปางคืนถิ่น	พลิกแผ่นดินแม่ ๓.	ลำปางเมืองสวย	ป่างาม	น้ำใส

๔.	ลำปางเมืองศิลปะ	นครหัตถศิลป์	
				ถิ่นอารยธรรม

๕.	ลำปางเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
				ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ

๖.	ลำปางน่าเที่ยว	:	ปักหมุดลำปาง	
				เส้นทางต้องแวะ

๗.	เปิดลำปางศูนย์กลางขนส่ง	:	
				สร้างงาน	สร้างรายได้	ขยายโอกาส

๘.	ลำปาง	เกษตรสุขภาพ
				เกษตรคุณภาพ	เกษตรผสมผสาน	
				นวัตกรรมการเกษตร

๙.	ลำปางปันสุข	:	เมืองอารยสถาปัตย์	
				สวัสดิการทั่วถึง	ฐานรากเข้มแข็ง	
				ลดความเหลื่อมล้ำ	แบ่งปันความสุข

๑๐.	ลำปางแข็งแรง	:	คนจิตอาสา	
					ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนสุขภาวะ	
					พัฒนาเด็กปฐมวัย	ใส่ใจผู้สูงอายุ

๑๑.	ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้	
					เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก	เยาวชน	
					จุดนัดพบคนรุ่นใหม่

๑๒.	ลำปางสมานฉันท์	มั่นคง	ปลอดภัย	
					บริการฉับไว	ให้ความเป็นธรรม
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๑๐วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๘ เขลางค์นครสาร

	 พระพุทธรูปเรืองแสง	 ประดิษฐาน	

สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส	 ดอยวังเฮือ		

บ้านผาลาด	 ต.พระบาท	 อ.เมือง	 จ.ลำปาง		

องค์เดียวในประเทศไทย	 หลวงพ่อเจ้าสำนัก	

เปิดเผยต้องการสร้างความแปลกให้	 จึงคิดวิธี	

ผสมสารเรืองแสงขึ้นเคลือบไปที่องค์พระที	่

หล่อด้วยปูนขนาดใหญ่	 ระหว่างก่อสร้างได้	

อธิษฐานจิตจนสำเร็จ	แต่เสียดายที่คนลำปาง	

ไม่รู้จักมากนัก	 “พระโคตรมะ”	 นามของ	

พระพุทธรูปปางมารวิชัย	 เคร่ืองทรงจักรพรรดิ	

ท่ีมีขนาดความสูง	๑๘	ศอก	หน้าตักกว้าง	๘	ศอก	

ก่อสร้างด้วยปูนทั้งองค์	 และเคลือบด้วยสาร	

เรืองแสงถึง	 ๓	 ชั้น	 ประดิษฐานอยู่ในวิหาร	

ของสำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส	 (ดอยวังเฮือ)	

เลขที่	๒๘๓	บ้านผาลาด	ต.พระบาท	อ.เมือง		

จ.ลำปาง	 โดยมีหลวงพ่อภูริปัญโญ	 ภิกข	ุ

เจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นผู้ดูแล	 และคิดริเริ่ม	

ที่จะสร้างพระพุทธรูปเรืองแสงขนาดใหญ่ขึ้น

	 หลวงพ่อภูริปัญโญ	 ภิกขุ	 เล่าว่า		

ก่อนหน้านั้น	 สำนักสงฆ์แห่งนี้เคยมีพระเกจ	ิ

อาจารย์หลายรูปมาจำพรรษา	เช่น	หลวงพ่อเมือง	

(พระครูอะดมเวชวรกุล)	 พระเกจิชื่อดังของ	

จังหวัดลำปาง	เม่ือ	๔๐	กว่าปีก่อน	เจ้าอาวาสวัด	

ท่าแหน	อ.แม่ทะ	จ.ลำปาง	ได้ใช้เป็นสถานที	่

ปฏิบัติน่ังสมาธิ	วิปัสสนากรรมฐาน	และได้เร่ิม	

สร้างเจดีย์และกุฏิข้ึน	 เม่ือหลวงพ่อได้มรณภาพ	

ลงในปี	 ๒๕๑๙	 หลวงพ่อแสนได้ดูแลมา	

อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประมาณปี	 ๒๕๔๐		

สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราชฯ		

ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า	

อัญเชิญมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์	 และมีคณะ	

ศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ	 ได้มาทำบุญ	

ประจำทุกปี	 แต่หลังจากท่ีพระเกจิท่านเหล่าน้ัน	

ได้มรณภาพลง	สถานที่แห่งนี้ก็เริ่มเงียบเหงา	

มีพระมาธุดงค์ข้ึนไปพักบางคร้ังคราว	 แต่ก็ขาด	

การดูแล	จนกระทั่งถูกปล่อยให้รกร้างมาเป็น	

เวลาหลายสิบปี

	 และเมื่อปี	 ๒๕๕๓	 ลูกศิษย์ของ	

หลวงพ่อภูริปัญโญ	ภิกขุ	ได้นิมนต์ให้มาจำพรรษา	

ท่ีแห่งน้ี	 จึงได้ร่วมกับลูกศิษย์และคณะศรัทธา	

พัฒนาพื้นที่และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก	

ต่างๆ	 จากนั้นก็เริ่มสร้างพระพุทธเจ้า	 ๒๘		

พระองค์	 จะตั้งประดิษฐาน	 รอบสำนักสงฆ์		

ต้ังแต่ทางข้ึนไปจนถึงภายในวิหารของสำนักสงฆ์	

เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้พระธรรม	

คำสั ่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์	

และท่ีพิเศษในสำนักสงฆ์แห่งน้ี	 คือพระพุทธรูป	

องค์ที่	 ๒๘	 นามว่าพระโคตรมะพุทธเจ้า	 ที	่

เรืองแสงได้	 ตั้งภายในวิหาร	 มีพระนามเดิม	

ในภาษาบาลีว่า	 สิทธัตถะ	 โคตรมะ	 หรือใน	

ภาษาสันสกฤตว่า	 สิทฺธารฺถ	 เคาตมะ	 เป็น	

พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน	 ผู้เป็นศาสดา	

ของศาสนาพุทธ	 สาวกของพระองค์ไม่นิยม	

ออกพระนามโดยตรง	 แต่เรียกตามพระสมัญญา	

ว่า	“ภควา”	(พระผู้มีพระภาคเจ้า)	ซ่ึงพระพุทธรูป	

องค์นี้หากมองในเวลาปกติจะเห็นเป็นสีขาวนวล	

ออกเหลือง	แต่หากปิดประตูหน้าต่างหรือเวลา	

มืดค่ำแล้ว	พระพุทธรูปองค์น้ีจะเรืองแสง	เป็น	

สีเขียวมรกตทันที	 ทำให้เป็นที่ตื่นตาแปลกใจ

แก่ผู้พบเห็น

	 หลวงพ่อภูริปัญโญ	 ภิกขุ	 กล่าวว่า	

ได้เริ่มสร้างพระพุทธรูป	 พระโคตรมะขึ้น	

เมื่อปี	 ๒๕๕๔	 โดยในตอนนั้นต้องการที่จะ	

สร้างสิ่งที่แปลกใหม่	 ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน	

จึงอาศัยวิชาที่เคยร่ำเรียนมาก่อนที่จะบวช	

เป็นพระ	 คิดทำพระพุทธรูปเรืองแสงขึ้น	

ในตอนนั้นได้อธิษฐานจิตว่า	 ต้องการสร้าง	

พระพุทธรูป	 ๒๘	 พระองค์ไว้ท่ีน่ี	 โดยมีองค์	

เรืองแสง	 ๑	 องค์	 ก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์จาก	

หลายวัดท้ังต่างจังหวัดและในจังหวัด	 เดินทาง	

มาช่วยกันก่อสร้างอย่างไม่น่าเช่ือ	 โดยได้ช่วยกัน	

หล่อปูนเป็นองค์พระขึ้น	 จนเสร็จสิ้นทั้งหมด		

๒๗	 องค์	 จนถึงองค์สุดท้ายองค์	 ๒๘	 เมื่อ	

หล่อปูนข้ึนรูปองค์พระพุทธรูปได้	 ก็ได้ทำการ	

ผสมสารเรืองแสงและเคลือบเข้าไปที่องค	์

พระพุทธรูปถึง	๓	ชั้น	จนประสบความสำเร็จ		

โดยใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลา	 ๑	 ปี	 ๘	 เดือน	

เคยมีวัดแห่งอื่นๆ	 ที่ทำเช่นกัน	 แต่ปรากฏว่า	

ไม่สำเร็จ	ซ่ึงถือว่า	พระโคตรมะ	เป็นพระพุทธรูป	

เรืองแสงองค์เดียวในประเทศไทย	 จากน้ันก็จะ	

มีคณะศรัทธาท่ีมาสำนักสงฆ์แห่งน้ีมากราบไหว้	

ประจำอย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่จะเป็นคน	

ต่างจังหวัด	 และคนขับรถผ่านทางพลัดหลง	

เข้ามา	 เพราะคนในพ้ืนท่ีเองยังไม่ทราบว่ามีการ	

บูรณะและสร้างพระพุทธรูปขึ้นในที่แห่งนี้	

ท้ังท่ีอยู่ห่างจากเมืองลำปางไม่ถึง	 ๑๐	 กิโลเมตร	

ส่วนสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ขอขึ้นทะเบียนตั้งเป็นชื่อวัด	 ซึ่งยังอยู่ในเรื่อง	

การดำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป

พระพุทธรูปเรืองแสง
ที่สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (ดอยวังเฮือ)



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ 
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๑

         สวัสดีครับลูกหลานที่รัก....พบกั๋นฉบับน้ี
มีความฮักความห่วงใยกับลูกๆ หลานๆ เหมือนเดิม

 ในแผน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ได้นิยาม คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ว่า “คือคนไทยที่มีปัญญา 
เฉียบแหลม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่งดงาม” เรียกว่ามีเป้าหมาย 
ปฏิรูปและปฏิวัติคนไทยตั้งแต่หัวจรดเท้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจกันเลยทีเดียว

ปี้หนานหน้อย

		 ๑. เปล่ียนคนไทยจากแบบ Thai-Thai เป็นแบบ 
Global Thai ที่มีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย แต่มี 
กรอบความคิดที่เป็นสากล เพราะโลกกำลังเปลี่ยนจาก  
One Country One
 ๒. คนไทยต้องเปลี่ยนจาก Analog Thai เป็น  
Digital Thai เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตเรียนรู้ ทำงาน  
และประกอบธุรกิจได้ ทั้งใน โลกจริง และ โลกเสมือน  
เพราะโลกกำลังเปลี่ยนจากยุค Analog Thai socity  
มาเป็น Digital socity

 ๓. คนไทยต้องเปล่ียนจาก คนไทยท่ีมีความรู้และ 
ทักษะต่ำ เป็น คนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความ 
สามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ ใน  
Global Digital
 ๔. คนไทยต้องเปลี่ยนจาก การเน้นประโยชน์ 
ส่วนตน เป็นคนมีจิตสาธารณะเกื้อกูล แบ่งปัน และ  
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 การเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ตัวเองให้เป็นคนที่มีศักยภาพเหมาะสมเป็นหน้าที ่ที ่
ลูกหลานต้องตระหนักรู้และลงมือทำครับผม

 เปล่ียนผ่านสู่ปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้โอกาสปีใหม่ได้ทบทวนตัวเองของเราทุกคน...มองไปข้างหน้า สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ 
คือ ภาระหน้าที่อันหนักหน่วงสำหรับเด็กๆ ในวันน้ีที่จะเติบโตไปเป็นผู้ ใหญ่ ในอีก ๑๐ - ๒๐ ปีข้างหน้า ว่ากันว่าสังคมที่ผู้คน 
ต่างอยู่ ในภาวะพึ่งพิง หันมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผู้สูงอายุที่รอคอยความช่วยเหลือทั้งชีวิตความเป็นอยู่และรอคอยความรัก  
ความอบอุ่น นอกจากน้ี เด็กๆ ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปรับตัวเองให้เป็นบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมประเทศชาติ 
ในอนาคต 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๙ เขลางค์นครสาร
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	 •	 ต้องมีใบอนุญาตให้ตั้งหอพักและใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก
	 •	 ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	 •	 ต้องไปแจ้งการประกอบกิจการ	และแจ้งจำนวนห้องพักที่ว่าง
	 	 กับกองคลัง	ภายในวันที่	๑๕	ของทุกเดือน
	 •	 ต้องดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหอพัก	
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๘	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 •	 รับผู้พัก	หญิง	หรือ	ชาย	ตามประเภทของหอพัก	
	 	 และไม่รับคนทำงานเข้าปะปนกัน
	 •	 จัดทำสัญญาเช่าให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่กำหนด
	 •	 เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้า	ต้องไม่เกินค่าเช่า	๓	เดือน
	 	 และ/หรือเงินประกัน	ต้องไม่เกินค่าเช่า	๒	เดือน
	 •	 ติดใบอนุญาตทุกที่ไว้ในที่เปิดเผย	เห็นได้ง่าย
	 •	 ไปต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภทก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
	 •	 ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักให้ครบถ้วน	 (จัดให้มีการ	
	 	 ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต	 ร่างกายและทรัพย์สินของผู้พัก	 จัดให้ม	ี
	 	 และติดระเบียบประจำหอพักตามแบบที่กำหนด	จัดให้มีป้ายชื่อหอพัก	
	 	 ซ่ึงมีขนาดเหมาะสม	 ติดไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอกหอพัก	
	 	 ต้องตรวจสอบประวัติคนท่ีจะรับเข้าทำงานในหอพัก	 เก็บรักษาทะเบียน	
	 	 ผู้พักไว้ตามเวลาที่กำหนด	ฯลฯ	)	

ทำหอพักให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำอย่างไร ? 

	 •	 ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการหอพักให้ครบถ้วน	 (จัดทำทะเบียนผู้พัก	
	 	 ให้ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 นำส่งนายทะเบียนตามกำหนด	 จัดการดูแล	
	 	 ให้หอพักมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด)	
	 •	 ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน		
	 	 ในเรื่อง	ดังนี้																																												
	 	 •	 ดูแลรักษาสภาพของหอพักให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีระบบ	
	 	 	 การป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
	 	 •	 ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะพลานามัยของหอพักให	้
	 	 	 เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
	 	 •	 จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ในหอพักเพื่อให้ความช่วยเหลือ	
	 	 	 เบื้องต้นแก่ผู้พักที่เจ็บป่วย
	 	 •	 จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟในแต่ละชั้นของหอพักและห้องและ	
	 	 	 ห้องพักทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของหอพัก
	 	 •	 ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย	อุทกภัย	
	 	 	 หรือเกิดอันตรายใดๆ	ขึ้น	และอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก

สรุปอัตราค่าธรรมเนียมหอพักเอกชน
ตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมหอพัก
และการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ รายการ

จำนวนห้องหรือขนาดพื้นที่
ไม่เกิน ๕๐ ห้องหรือ

พื้นที่ ไม่เกิน
๑,๐๐๐ ตร.ม.

เกิน ๕๐ ห้องแต่ไม่เกิน ๑๐๐ 
ห้องหรอืพ้ืนท่ีเกิน ๑,๐๐๐ ตร.ม.

 แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตร.ม.

เกิน ๑๐๐ ห้องหรือ
พื้นที่เกิน

๒,๐๐๐ ตร.ม.

๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท

๒ ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ๕๐๐ บาท ๗๕๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท

๓ การต่ออายุใบอนุญาตหอพัก ๑,๕๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐๐ บาท

๔ การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ๒๕๐ บาท ๒๗๕ บาท ๕,๐๐๐ บาท

๕ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท

๖ ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๗ ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ ๑๐๐ บาท

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒๐ เขลางค์นครสาร




