


พบประชาชนนายก
	 สวัสดีครับ...พี่น้องชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

และท่านผู้อ่านเขลางค์นครสารที่รักทุกท่าน...ใกล้เข้ามาแล้ว

กับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เทศกาลแห่งการ 	

แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ที่เราได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญอุทิศ 	

ส่วนกุศลถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เดินสายดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ครูบา 	

อาจารย์ที่เราเคารพนับถือ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับบรรดา 	

ญาติพี่น้องที่มารวมตัวกันนานทีปีหนอย่างพร้อมหน้า 

 การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  	

ซี่งขณะนี้ได้มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง 	

แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่อไป 	

คือการตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้มี 	

ความสวยงาม การจัดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารให้สวยงามและ 	

เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่การอำนวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน 	

ผูม้าตดิตอ่ราชการ กระผม ตลอดจนคณะผูบ้รหิาร ทมีงานเทศบาล 	

เมืองเขลางค์นคร ได้วางแผนเตรียมพร้อมจัดทำแผนบริหารพื้นที่ 	

ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการ 	

แก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด โดยการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๒			

เพื่อดำเนินการตกแต่งให้สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็น 	

สำนักงานที่มีความสง่างาม เป็นหนึ่งในภาคเหนือ  

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)

 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

 การพฒันาทอ้งถิน่กบัการแสดงความกตญัญกูตเวทติาคณุ 	

มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะท้องถิ่นต้องการความ 	

สำนึกรักอันเกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ เพราะเมื่อใดที่ผู้คนในท้องถิ่น 	

มีความสำนึกรักในบ้านเมือง ไม่ละเลยหน้าที่พลเมือง เข้ามามี 	

ส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองร่วมกันเมื่อมีโอกาส 

 ผมบอกเสมอว่าผมไม่สามารถพัฒนาอะไรได้โดยลำพัง  	

ทุกวันนี้ผมต้องขอขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายการ 	

พัฒนาทุกกลุ่ม สถาบันการศึกษา ส่วนราชการในเขตพื้นที่สถาน 	

ประกอบการเอกชน ขอขอบคุณเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้นำ 	

ชมุชน เครอืขา่ยสตร ี เครอืขา่ยเกษตรกร เครอืขา่ยดา้นสาธารณสขุ 	

และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้านการ 	

ประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้าง ร่วมมืออย่างเข้มแข็ง 	

ด้วยดีตลอดมาและจะร่วมมือกันตลอดไปครับ ขอให้มีความสุข 	

โชคดีมีชัยทุกท่านครับ	



คณะผู้จัดทำ / สารบัญ 

ส่องกล้องมองการบริหาร 

ส่องกล้องมองสภา 

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 

วาไรตี้ชุมชน 

 

 

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี 

คลีนิคสุขภาพชุมชน 

ทีมงานเชิงรุก+พัฒนาองค์กร 

 

 

เขลางค์เมืองสีเขียว 

ส่งเสริมโครงการเด่น  

 

 

 

กฎหมายน่ารู้ / แจ้งเหตุด่วน  

เขลางค์นครสร้างสรรค์ปันสุข 

รู้ทัน IT 

 

 

บอกเล่าลูกหลาน 
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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	จักรสิงห์ โต		 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
	๑๐.	นางสุกานดา	เอมะสุวรรณ		 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	
	 		 และสิ่งแวดล้อม	
	๑๒.	นางสุคนธ์	ห่วงไธสง		 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	

กองบรรณาธิการ
	 ๑.	นางสกาวเดือน	เกตุแก้ว		 หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ		
	 ๒.	นายมณฑล		ภู่ทอง			 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
	 ๓.	นางนารีนาถ	กันหาเวียง		 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ
	 ๔.	นางสาวกรรณกิาร	์แกว้รว่มวงศ์		นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์
	 ๑.	นายเกรียงชัย		ใจเป็งบุตร			ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
	 ๒.	นางสาวรัตติกรณ์	สุทธการ		ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
	 ๓.	นางสาวมะลวิลัย	์แกว้บญุปนั		 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

พบประชาชน
นายก
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒ เขลางค์นครสาร

	 ประเทศไทยได้เข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุ”	 มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 กล่าวคือ	 มีประชากรอายุ	 ๖๐	 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ	 ๑๐		

ของประชากรทั้งประเทศ	 อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์	 ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น		

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	มีผู้สูงอายุประมาณ	๑๓,๗๒๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๘๒	จากจำนวนประชากรทั้งหมด	๖๐,๑๑๗	คน	

(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ณ	 เดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑)	 จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว	 การเตรียมตัวก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	

อย่างสมดุล	 ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 ความรู้	 และทักษะความสามารถ	 เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้สูงอายุ	 รัฐจึงให้ทุกภาคส่วนได้	

มีการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีว ิตที่ด ีขึ้น	 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๖	 (๑๐)	 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์	

ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง	 โดยการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	สตรี	คนชรา	และผู้ด้อยโอกาส	นอกจากน้ี		

พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖	และแก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	๑๓	พ.ศ.	๒๕๕๒	มาตรา	๕๓	(๑)	กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริม	

การพัฒนาสตรี	 เด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ	 รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้มีการจัดทำ	

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์	และความพึงพอใจแก่ประชาชน		

ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

											จากภารกิจตามอำนาจหน้าที่	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ	นอกเหนือจากการ	

มอบเบี้ยยังช ีพ	 หรือช่วยเหลือเมื่อทุกข์ยาก	 ยังได้ดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครขึ้น	

ในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยตั้งแต่ระดับชุมชน	 ระดับตำบล	 และระดับเทศบาล	 เพื่อให้เป็นแกนนำและตัวแทนในการ	

ประสานงาน	รวมถึงได้มโีอกาสปรึกษาหารือ	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ประสบการณ์	รวมถึงข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการดำเนินงาน	

ด้านผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ปัจจุบัน	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 มีสถานที่ที่จะ	

เป็นศูนย์รวมให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุร่วมกัน	อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและ	

จิตใจของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อย่างมีคุณค่า	ไม่ท้อถอย	มีความสุขในชีวิต	และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม	นอกจากนั้นยังได้มีการ	

เตรียมความพร้อมที่จะศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงวัย	 เพื่อนำไปสู่การจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะ	

พึ่งพิงรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไปอีกด้วย



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓ เขลางค์นครสาร

	 ส่องกล้องมองสภา กับ เขลางค์นครสาร ฉบับประจำเดือนมกราคม –  

มีนาคม ๒๕๖๑		การประชมุสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	สมัยประชมุสามัญ	สมัยแรก	

ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	เม่ือวันที	่๑๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชมุเทศบาล	

เมืองเขลางค์นคร	( โรงเรยีนบ้านดอนตันเดิม)	โดยมีนายสมยศ		โพธ์ิทอง	ประธานสภา	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 กล่าวเปิดการประชุม	 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล	

เมืองเขลางค์นคร	 ทั้ง	 ๓	 เขต	 และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมซึ่งได้มีระเบียบ	

วาระการประชุมที่สำคัญคือ	การพิจารณาการขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม	ประจำปี	

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อนุมัติ ใช้เงินสะสม แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เพ่ือใช้จ่ายในหมวดค่าครภัุณฑ์	 ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง	 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคทีจ่ำเป็นเร่งด่วนจำนวน		

๑๕	โครงการ	เป็นเงินงบประมาณ	๕๖,๑๖๐,๗๐๐	บาท	(ห้าสิบหกล้านหน่ึงแสนหกหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	ซ่ึงสว่นใหญ่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน	

และมี	 ๒	 โครงการที่เป็นการก่อสร้างถนนโดยใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล	 ทั้งน้ีเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีเงินสะสมที่สามารถ	

จ่ายได้	 ณ	 วันที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 จำนวน	 ๑๑๙,๗๐๕,๑๐๐.๙๕	 บาท	 ซึ่งในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีมติ ให้	

ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

	 นอกจากนั้น	ยังได้มีการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	วันเริ่มต้นประชุมและระยะเวลาของสมัย	

ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย	การกำหนดสมัยประชุมสามัญ	สมัยแรก	ประจำปี	 พ.ศ.	๒๕๖๑	 วันเริ่มประชุมและระยะเวลาของ	

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี	พ.ศ.	๒๕๖๑		โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังน้ี

	 *จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	มจีำนวน	๔	สมัย	ดังน้ี

	 สมัยแรก		 เริ่มวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	 มีระยะเวลาไม่เกิน	๓๐	วัน

	 สมัยที่สอง	 เริ่มวันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๖๑		 มีระยะเวลาไม่เกิน	๓๐	วัน

	 สมัยที่สาม	 เริ่มวันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๖๑	 มีระยะเวลาไม่เกิน	๓๐	วัน

	 สมัยที่สี่	 เริ่มวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๑		 มีระยะเวลาไม่เกิน	๓๐	วัน

	 *กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก	ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	วันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี		

พ.ศ.	๒๕๖๒	คือ	วันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	

	 ทั้งน้ี ในที่ประชุมสมาชิกสภาฯ	 ได้มีการอภิปรายสนับสนุน	 ชื่นชม	 และให้ข้อคิดเสนอแนะในการบริหารงานของผู้บริหารและ	

ส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	เพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนาการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป



“ ”

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
การก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่

ความคืบหน้า

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔ เขลางค์นครสาร

	 ตามที่	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 

เมืองเขลางค์นครแห่งใหม่กับผู้รับจ้าง	คือ	บริษัท	ศักดิ์ทองพูน	จำกัด		โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน	 

๑๓๘,๘๘๘,๘๘๘	 บาท	 (หน่ึงร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหม่ืนแปดพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)	 มีระยะเวลาในการ 

ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด	๕๑๐	วัน	 ขณะน้ีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจะแล้วเสร็จ	๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

สามารถติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างได้ทาง	Facebook	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

	 นอกจากนี้	 ในพื้นที่การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ยังได้มีการก่อสร้างอาคารสถาน 

ธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	เพื่อเตรียมให้บริการแก่ประชาชนอีกด้วย	



By คุณนายคำป้อ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๕ เขลางค์นครสาร

ครูช่างศิลปหัตถกรรมการจักสานใบตาล....ที่สานต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ซึ่งเป็นสิ่งที่รักและหล่อเลี้ยงครอบครัว

จากอดีต..สู่...ปัจจุบัน

	 จากศิลปหัตถกรรมที่ ใช้ ในครัวเรือน	 สู่ผลิตภัณฑ์ต่อยอด	
สร้างรายได้	 	 คือ	 กระติ๊บข้าว	 ซึ่งในภาคเหนือทุกครัวเรือนใช้กันมา	
แต่สมัยบรรพบุรุษ	 จากกระติ๊บข้าวทรงสี่เหลี่ยมได้พ ัฒนาต่อยอด	
เป็นทรงหกเหล่ียม	 ซ่ึงดำเนินไปตามยุคสมัย	 ปรบัเปล่ียนรูปแบบให้ดูดี	
และทันสมัยมากขึ้น	ชุมชนบ้านช้าง	ม.๗	ต.ปงแสนทอง	ในเขตเทศบาล	
เมืองเขลางค์นคร	 มีครูชา่งฝีมือดด้ีานศิลปหัตถกรรมการจกัสานใบตาล	
คุณยายแก้ว	 ตาสิงห์	 อายุ	 ๙๔	 ปี	 ที่ ได้สืบทอดจากพ่อแม่เป็นเวลา	
กว่า	 ๘๗	ปีที่สั่งสมประสบการณ์	 ยายแก้ว	 ตาสิงห์เล่าว่ายายเรียนรู	้
การจักใบสาน	ใบตาลมาตั้งแต่อายุ	๗	ปี	และก็ทำเรื่อยมา	ซึ่งใบตาล	
เป็นวัสดุทีส่ำคัญและหาได้ง่ายในชมุชนบ้านช้าง		เดิมทคีรอบครวัตาสิงห์	
ได้นำใบตาลมาสานเพื่อใช้เป็นกระติ๊บข้าวเหนียวใช้ ในครอบครัว	 แล้ว	
ได้นำออกขายเพื่อสร้างรายได้ ให้ครอบครัว	จากนั้นเป็นต้นมาได้มีการ	
รวมกลุ่มขึ้นจากไม่กี่คน	จนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน	๑๕	คน	นับเป็น	
ผู้สูงอายุโดยสว่นใหญ่	 โดยจดัต้ังเป็นกลุ่มวสิาหกิจชมุชนจกัสานใบตาล	
ชุมชนบ้านช้าง	 และได้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม	 ปี	 ๒๕๕๘	
จากศูนย์สง่เสรมิศิลปาชพีระหว่างประเทศ	 (องค์กรมหาชน)	หรอื	 ศ.ศ.ป.	
อีกท ั ้งได้จ ัดตั ้งเป็นแหล่งเร ียนรู ้กลุ ่มผลิตภัณฑ์จ ักสานใบตาล		
ตั้งอยู่บ้านเลขที่	 ๒๑๖	 หมู่	 ๗	 ชุมชนบ้านช้าง	 ตำบลปงแสนทอง		
อำเภอเมือง	 จังหวัดลำปาง	 โดยมีหลายหน่วยงานเข้าไปส่งเสริม	
พ ัฒนาฝีมือให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายตามงาน	
สำคัญๆ	 ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด	 อีกทั้งจำหน่ายตามยอดสั่งซื้อ	
ประจำจากศูนย์ศิลปาชพีบางไทร	และออกจำหน่ายในงานต่างๆ	ที่ ได้รบั	
การติดต่อมา	 ซ่ึงได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นที่นิยมของตลาด	 ประกอบด้วย	
กระติ๊บทรงเหลี่ยม	กระติ๊บหกเหลี่ยม	กล่องใส่ของ	กระเป๋าถือ	กระเป๋า	
คล้องแขน	 กระเป๋าใส่ผ้าพันคอ	 ปลาตะเพียนแขวน	 หมวกหรือกุบ	

ดอกไม้	และโคมไฟทุเรียน	ที่มีราคาสูงถึงลูกละ	๕๐๐	บาท	 เป็นการ	
สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มและการร่วมกลุ่มกันก็ช่วยให้	
ผู้สูงอายุและผู้ว่างงานในชุมชนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	
ได้ผ่อนคลายจากโรคซึมเศร้า	ส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นอีกด้วย
	 เมื่อสอบถามยายแก้ว	 เรื่องการสืบต่อการจักสานใบตาลนั้น		
ยายแก้วได้บอกว่ามีลูกและหลานของยายที่รับช่วงต่อในการเรียนรู้การ	
จักสานใบตาล	เพื่อไม่ ให้ภูมิปัญญาน้ีหายไป	ส่วนตัวยายเองจะทำไป	
จนไม่สามารถทำได้	 เพราะเป็นสิ่งที่ยายรักและหล่อเลี้ยงครอบครัว	
ของยายจากอดีตสู่ปัจจุบัน

	 สนใจเรียนรู้การจักสานใบตาล	 หรือสนใจผลิตภัณฑ์ชุมชน	
ติดต่อได้ที่	ยายแก้ว	ตาสิงห์	บ้านเลขที่	๒๑๖	หมู่	๗	ชุมชนบ้านช้าง	
ตำบลปงแสนทอง	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	โทร.	๐๘๐-๔๙๗๙๖๑๘		
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาล	
เมืองเขลางค์นคร	โทร.	๐๕๔-๓๒๔๒๑๗



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๖ เขลางค์นครสาร

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จึงกำหนดดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓
ต้ังแต่บัดน้ี	จนถึงวันท่ี	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	เวลา	๐๘.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.	โดยไม่หยุดพักเท่ียง	ณ	กองสวัสดิการสังคม	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
(โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	๐๕๔-๓๒๔๒๑๗

	 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน	 (ฉบับที	่ ๒)	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๗	ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป	สามารถยื่นลงทะเบียนคำขอรับเงินเบี้ยยังช ีพ	
ผู้สูงอายุด้วยตนเอง
โดยใช้หลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา	ที่ผู้สูงอายุลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องประกอบการยื่นคำขอฯ	จำนวน	๑	ชุด	ดังน้ี
	 ๑.	 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย	(บัตรต้องไม่หมดอายุ)	พร้อมสำเนา
	 ๒.	 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
	 ๓.	 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	ประเภทออมทรัพย์	พร้อมสำเนา	
โดยสรุปแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังช ีพฯ	 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังช ีพฯ		
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐

การรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่ รายการ ลงทะเบียน ได้รับเงิน ยกตัวอย่าง
๑ เกิดก่อน	๒	ตุลาคม	

๒๕๐๑	และยังไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อน

มกราคม	-	กันยายน	
๒๕๖๑

(ปีงบประมาณ	๒๕๖๑)

งวดเดือนตุลาคม	๒๕๖๑	
เป็นต้นไป

(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒)

ผู้สูงอายุเกิดมกราคม	๒๔๙๘	อายุ	
๖๓	ปี	มาลงทะเบียน	จะได้รับเงิน
ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม	๒๕๖๑	
เป็นต้นไป

๒ เกิด	๒	ตุลาคม	๒๕๐๑	
-	๑	ตุลาคม	๒๕๐๒

มกราคม	-	กันยายน	
๒๕๖๑

(ปีงบประมาณ	๒๕๖๑)

เดือนถัดไป	
จากเดือนที่มีอายุครบ
๖๐	ปีบริบูรณ์

(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒)

ผู้สูงอายุเกิดมกราคม	๒๕๐๒	
จะมีอายุ	๖๐	ปีบรบูิรณ์	ในเดือนมกราคม
๒๕๖๒	มาลงทะเบียนจะได้รับเงิน
ตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๒	
เป็นต้นไป

๓ เกิดก่อน	๒	ตุลาคม	
๒๕๐๒

ตุลาคม	-	พฤศจิกายน		
๒๕๖๑

(ปีงบประมาณ	๒๕๖๒)

งวดเดือนตุลาคม	๒๕๖๒	
เป็นต้นไป

(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓)

ผู้สูงอายุเกิดเมษายน	๒๔๙๘	อายุ	
๖๓	ปี	และผู้สูงอายุเกิดเดือนธันวาคม
๒๕๐๑	ปัจจุบันอายุ	๕๙	ปี	ที่ ไม่ได้
มาลงทะเบียนในเดือนมกราคม	-	
กันยายน	๒๕๖๑	จะได้รับเงิน
ในเดือนตุลาคม	๒๕๖๒	เป็นต้นไป



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๗ เขลางค์นครสาร

งานสวนสาธารณะ
ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

งานเครื่องจักรกล
ซ่อมแซม
ปรับปรุงผิวถนน
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

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

-	 รับคำร้องทั่วไป	 -	 รับเรื่องร้องเรียน

-	 รับเรื่องร้องทุกข์	 -	 แจ้งเรื่องทุจริต

เทศบาลเมืองเขลางค์นครมีภารกิจในการดูแลพื้นที่เกาะกลางถนนที่ ได้รับโอนจากแขวงการทาง	ดังน้ี
-	 เกาะกลางหน้าศาลากลางหลังใหม่
-	 เกาะกลางถนนแยกย่าเป้าทางเข้าบ้านศรีปงชัย



คลินิกสุขภาพ ชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๘ เขลางค์นครสาร

ดูแลสุขภาพอย่างไร
ปลอดภัยจากหมอกควัน

กลุ่มเสี่ยง

การปฏิบัติตัว

ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ

ระคายเคืองตา แสบจมูก น้ำมูกไหล 
ไอ เจ็บคอ

หายใจลำบาก 
แน่นหน้าอก

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

การปฏิบัติตัว 

สวมหน้ากากอนามัย
เมื่อออกนอกอาคาร

งดทำกิจกรรมนอกบ้าน 
เลี่ยงการออกกำลังกาย

หรือทำกิจกรรม
ที่ออกแรงหนัก

งดสูบบุหรี่

ดื่มน้ำบ่อย

ติดตามสถานการณ์
คุณภาพอากาศ

สังเกตอาการผิดปกติ หายใจลำบาก 
คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย ควรรีบพบแพทย์

ปิดประตู / หน้าต่าง 
ไม่ให้ควันเข้าไปในอาคาร

งดการเผาขยะ



ทีมงานเชิงรุก
พัฒนาองค์กร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๙ เขลางค์นครสาร

(ภาคต่อ)

	 สวัสดีครับ	 ทีมงานเชิงรุก	 สำหรับฉบับน้ี	 เราขออนุญาต	
เกาะติดและติดตาม	 ทีม	 “มดงาน	 (สารสนเทศ)”	 ต่ออีกสักครั้ง	
นะครับ	 สำหรับคุณผู้อ่านที่พลาดฉบับที่แล้ว	 ขอเท้าความสั้นๆ	 ว่า		
ทมีมดงาน	 เป็นทมีงานเชิงรกุรุน่แรกๆ	 ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
ชือ่เต็มคือ	“คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	
เริม่ต้นกันต้ังแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 สมาชิกมดงานเป็นน้องๆ	
ระดับปฏิบัติการ	 ที่ทุกส่วนราชการในสังกัดส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น	
ทีมมดงานร่วมกันคิดและสร้างสรรค์งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และแม่มดเป็นกองวิชาการและแผนงาน	ครับ
	 “มดงาน”	 ทมีน้ี	 เราทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์	
ข้อมูลขา่วสารผา่นทางระบบสารสนเทศเป็นหลัก	 ทัง้หน้าเว็บไซต์ของ	
เทศบาลฯ	เฟสต์บุ๊ค	และไลน์ของเทศบาลฯ	ด้วยความคล่องตัวที่เป็น	
น้องๆ	 คนรุ่นใหม่	 สื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก	 ทำให้เข้าถึง	
ข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 และด้วยการสนับสนุนจากคณะ	
ผู้บรหิารและหัวหน้าสว่นราชการในสังกัดทีเ่ข้าใจและเห็นความสำคัญ	
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ทำให้การนำเสนอขา่วสารของเทศบาลฯ	
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	ประชาชนในเขตเทศบาลฯ	ได้อย่างรวดเร็ว	
และร่วมกันปรบัปรงุข้อมูลในระบบสารสนเทศต่างๆ	 ให้เป็นปัจจบัุน	
เพื่อให้แก่บริการประชาชน	 เช่น	 ระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์,		
ข้อมูลแปลงที่ดินสำหรับการจัดเก็บรายได้	เป็นต้น
	 นอกจากการประชมุน้องๆ	 มดงานร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจ	
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว	 เรายังจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน	
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่มดงานโดยตลอด	 เพ่ือนำความรู้ที่ ได้ไปใช้	
ให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลฯ	 รวมทัง้จะได้แนะนำ/สอนหรอืบอกต่อ	
ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเองได้นำไปใช้ด้วย	 ปีที่ผ ่านมา	

(ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	 เราจัดให้มดงานเข้าร่วมการฝึกอบรม	
และศึกษาดูงานใน	หลักสูตร	“การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์	
กราฟิก”	เม่ือวันที	่๑๕	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง		
เพ่ือให้น้องๆ	 ได้ฝึกออกแบบป๊อบอัพหรอืป้ายประชาสัมพนัธ์	 และปีน้ี		
(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑)	 เราได้จดัฝึกอบรมหลักสูตร	“การใช้งาน	
ไมโครซอฟท์เวร์ิดระดับกลาง	และ	พรบ.คอมพิวเตอร์กับจรยิธรรมการ	
ปฏิบัติงาน”	และศึกษาดูงาน	ระหว่างวันที	่๑๕	-	๑๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๑	
ที่ผ ่านมา	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	และเทศบาล	
เมืองแม่เหียะ	อ.เมือง	จ.เช ียงใหม่	 โดยมีคณะผู้บริหารร่วมฝึกอบรม	
และศึกษาดูงานในครัง้น้ีด้วย	ซ่ึงการศึกษาดูงานที	่เทศบาลเมืองแม่เหยีะ	
เราได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้าน	
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก	เทศบาลเมืองแม่เหียะ	มีบริบท	
คล้ายคลึงกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครของเราที่ผู้บริหารมีแนวคิด	
สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	 แต่เรา	
มีวกิฤติทีเ่ป็นโอกาสอย่างมากคือ	 เราไม่มีสำนักงานเทศบาลของตัวเอง	
(กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)	 ปัจจบัุนหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเรา	
กระจายอยู่หลายที่	 และพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลที่กว้างมาก	
ครอบคลุม	๔	ตำบล	๖๓	ชมุชน	ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารหรอื	
การติดต่อสื่อสารที่ต้องการความรวดเร็วเราจะใช้ระบบสารสนเทศ	
เป็นหลัก	 นั่นคือ	 โอกาสที่เราสามารถสร้างสรรค์งานด้านระบบ	
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านน้องๆ	 ทีมมดงานเหล่าน้ี ในการให้บริการ	
แก่ประชาชนของเรา	
	 ฉบับน้ีหน้ากระดาษให้เม้าส์สำหรับคอลัมน์น้ีหมดแล้วครับ 
ฉบับหน้ามีทีมงานเชิงรุกอะไรมานำเสนอ โปรดติดตามนะครับ (ขอร้องงง) 
สำหรับ ฉบับน้ี “สวัสดีครับ”



๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
กำจัดผักตบชวา	และวัชพืชทางน้ำ	บริเวณลำห้วยแม่ปุง
ในเขตพื้นที่ช ุมชนบ้านกล้วยกลาง	ถึงบ้านประสบสุข

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการวิถีถิ่น	วิถีช ีวิต	วิถีพอเพียง		ณ	ห้องประชุมธันยรัตน์

ชั้น	๘	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

ประจำปี	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
ณ	ห้องประชุมบัวตอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ เขลางค์นครสาร

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการ
การมีส่วนร่วม	การประชุม
ประชาคมท้องถิ่น
ณ	ศาลาอเนกประสงค์
วัดศรีหมวดเกล้า

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑



๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมทำแนวกันไฟ

บริเวณรอบสำนักสงฆ์อรัญวาส	(ดอยวังเฮือ)	ตำบลพระบาท

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	ณ	ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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๑๑ เขลางค์นครสาร

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ	ณ	ห้วยน้ำขาว	ชุมชนบ้านหัวฝาย	

ตำบลกล้วยแพะ	อำเภอเมืองลำปาง

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้ชายสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

ณ	ห้องประชุมทิพย์ช้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง	
ตำบลปงแสนทอง	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ณ	ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
( โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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๑๒ เขลางค์นครสาร

พลังประชาชน พลังในการขับเคลื่อนการดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงาน	ปัญหา	

การเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า	 ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำสะอาด	 และปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน	 ซึ่งสาเหต	ุ

ของปัญหาที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	 ส่วนใหญ่เกิดจาก	 “คน”	 ฉะนั้นการแก้ไขปัญหา	

ส่ิงแวดล้อมต้องแก้ไขทีก่ารทำให้	 “คน”	 เกิดความรู้ความเข้าใจ	 เกิดความตระหนัก	 และมีพฤติกรรมการใช้ทรพัยากร	

ธรรมชาติที่ ไม่ทำลายล้าง	มีการจัดการดูแลรักษา	ฟื้นฟู	และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ในยุค	

ปัจจบัุนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมุ่งให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและชมุชนให้เข้ามามีสว่นร่วม	

กับรัฐในการจัดการ	 พร้อมทั้งได้มีการพัฒนานโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ	 รวมทั้งกลไกของกฎหมายเพื่อ	

รองรับสิทธิ ในการจัดการ	 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มและพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรในปัจจุบัน	 การจัดการ	

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นอยู่ภายใต้บทบาทและภาระหน้าที่ขององค์กรชุมชน	 โดยมจีารีตประเพณีและ	

ข้อตกลงของชุมชนเป็นกลไกสำคัญที่ช ุมชนใช้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทีมี่นโยบายในการรณรงค์ ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที	่

ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม	

ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น	

ได้มีสว่นร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	แสดงออกถึงความสามัคคี	ความปรองดอง	ความร่วมมือร่วมใจกัน	

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ปลูกฝังให้มีจติสำนึกในการสร้าง	 และรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความย่ังยืน	

อาทิเช่น	 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ	 โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน	 กิจกรรมการทำแนวกันไฟโดยกลุ่มจิตอาสา		

การทำความสะอาดถนน	การกำจัดวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะ	เป็นต้น
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๑๓ เขลางค์นครสาร

	 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการ	

ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 เป็นโครงการต่อเนื่องมา	

ต้ังแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	จนถึงปัจจบัุน	เป็นการบูรณาการร่วมกัน	

หลายหน่วยงาน	อาทิ	วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง	สำนักงานส่งเสริม	

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง (กศน.)		

โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบลในเขตเทศบาล	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	

๒๕๖๑	ได้มีการกำหนดหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ	ดังน้ี

	 ช้ันปีท่ี ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย	เป็นการอบรมให้ความรู้ระดับ	

พ้ืนฐานทัว่ไป	 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รบัความรู้ ในด้านต่างๆ	 และปรบัตัว	

ต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้

	 ช้ันปีท่ี ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต	 เป็นการอบรมให้	

ความรู้เรือ่งทีมี่ความซับซ้อนมากข้ึน	มีการฝึกปฏิบัติจรงิ	เรยีนรู้ภารกิจ	

ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้	

แก่บุคคลอื่นได้	

	 ช้ันปีท่ี ๓ หลักสูตรผู้เช่ียวชาญชีวิต	เป็นการอบรมให้ความรู้	

เชิงวิเคราะห์ประมวลความรู้	การถ่ายทอดความรู้	การศึกษาดูงาน		

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในฐานการเรียนรู้ของชุมชนในเขต	

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 เพ่ือนำมาปรบัใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	

และสังคม

ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปี๒๕๖๑

ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ต้ังอยู่ท่ีโรงเรยีนบ้านหนองยาง (เดิม) ปัจจุบัน มีสมาชิก

ผู้สูงอายุในแต่ละช้ันปีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕๖ คน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

ฝ่ายส่งเสรมิสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๓๒๔๒๑๗

กิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ



ส้มป่อยความเชื่อของ
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๑๔ เขลางค์นครสาร

	 คนเมืองล้านนาเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า	

ส้มป่อย	 ฝักของส้มป่อยที่ ใช้ขับไล่เสนียดจัญไร	

เราเรียกกันว่า	น้ำสุคันโธทกะ	เป็นน้ำขมิ้นส้มป่อย	

มีการใสด่อกมะลิ	 ดอกคำฝอย	 และดอกสารภีลงไปด้วย	

จึงเรียกว่า	 “น้ำสุคันธะ”	 แปลว่าน้ำอบน้ำหอม		

มีสีเหลืองอ่อนเนื่องจากใส่ขมิ้น	 ส้มป่อยฝักแห้ง		

และดอกคำฝอย	ส้มป่อยที่ดีคือ	ส้มป่อยเดือน	๕		

คือเก็บในเดือน	๕	 (เหนือ)	ยิ่งเก็บในวัน	๕	 เป็ง		

วันขึ้น	๑๕	ค่ำ	เดือน	๕	(เหนือ)	ฝักส้มป่อยแห้ง	

คาต้นจะย่ิงดทีีสุ่ด	 แล้วย่ิงเป็นส้มป่อยเจ็ดข้อหรอื		

๗	เมล็ด	ยิ่งดีเข้าไปอีก	ในการปรุงก็เอามาลนไฟ	

ย่างไฟพอหอมก็หักแชน้่ำ	ผู้ ใดได้สระดำเป็นศรสิีรมิงคล	

ถ้าคุณมนต์อาคม	จ่ามนต์	พระยามนต์เส่ือมเน่ืองจาก	

ลอดราวผ้าถุง	ตกไปในทีต่่ำ	ย่ำไปในทีสู่ง	ถูกถ่มน้ำลาย	

คายน้ำหมากใส่	ลอดใต้ลานบวบห้างลานแตง		

ลอดเครือฝักแฝง	ลอดใต้ต้นกล้วยงำเครือ	ก็เอา	

น้ำส้มป่อยเดือนห้านี้ช ุบล้าง	 คุณมนต์อาคมที	่

เสื่อมไปจักเริ่มฟื้นฟูกลับคืนมาเร็วขึ้น

ภายภาคหน้า	 พระญาควายทรพาจะถูกลูกของต๋น	

ซึ่งเป๋นควายตั๋วปู้ฆ่าต๋าย	ตั้งแต่นั้นมา	เมื่อควาย	

ตั๋วเมียบริวารของต๋น	ตั๋วใดคลอดลูกออกมาเป๋น	

ตั๋วปู้	พระญาควายทรพา	ก็จะขวิดต๋ายหมดทุกตั๋ว		

ควายตั ๋วเมียทุกตั ๋วก็มีความเศร้าโศกเสียใจ๋	

ยิ่งนัก	 ที่ต้องสูญเสียลูกของต๋นไป	 แต่จ๋ำใจ๋	

ต้องทำต๋ามคำส่ัง	 ของพระญาควายทรพา	 เพราะ	

เกรงกลั๋วอำนาจแต่แล้วครั้งหนึ่ง	 มีแม่ควาย	

ซึ่งกำลังตั้งท้องแก่ตั๋วหนึ่ง	บ่ต้องก๋ารที่จะหื้อ		

พระญาควายทรพาฆ่าลูกของต๋น	 จึงแอบหนีจาก	

ฝูงไปซ่อนตั๋วอยู่ ในถ้ำ	จ๋นคลอดลูกออกมาเป๋น	

ควายต๋ัวปู้	 มีรูปร่างกำยำแข็งแรง	 ร่างใหญ่ย่ิงนัก	

นางควายจึงต้ัง	ชือ่ห้ือลูกว่า	“ทรพ”ี	ด้วยความรกัลูก	

แม่ควายจึงได้เลี้ยงดูทะนุถนอมลูกน้อยจนเติบใหญ่	

ทุกวันนางควายจะสั ่งสอนหื้อทรพีควายน้อย		

ลูกของตนอย่าได้เหลือกำออกจากถ้ำเป๋นอันขาด	

หื้ออาศัยอยู่แต่ ในถ้ำเท่านั้น	 เมื่อทรพีเติบใหญ	่

ก็อยากออกไปหากิ๋นใจ๊ช ีว ิตอยู่ข้างนอกถ้ำพ ่อง		

จึงรบเร้าดื้อดึงที่จะออกจากถ้ำหื้อได้	 แม่ควาย	

กลั๋วลูกจะมีอันตรายจนถึงแก่ช ีวิต	 จึงตัดสินใจ	๋

เล่าความจริงจ๋นหมดจ๋นเสี้ยงหื่อลูกฟังว่าทรพา	

ผู้เป๋นป้อจะขวิด	ลูกควายตั๋วปู้ทั้งหมดต๋าย	ทรพ	ี

ได้ฟังคำแม่เล่าจึงสงสารแม่และโกรธแค้น		

ควายทรพาผู้เป๋นป้อ	จึงพยายามออกกำลัง	บำรงุ	

ร่างก๋ายของต๋นห้ือแข็งแรงเพ่ือทีจ่ะปกป้องต๋ัวเก่า	

และผู้เป๋นแม่ห้ือปลอดภัย	 โดยก๋ารฝึกฝนหัดขวดิ	

ต้นไม้และหินผา	ทุกวันๆ	และหมั่นไปวัดรอยเท้า	

ของทรพาผู้เป็นพ่ออยู่เสมอ	 ในที่สุดควายทรพ	ี

ก็ตัดสินใจ๋ ไปพบพระญาควายทรพาผู้เป๋นป้อ		

เพราะร่างกายมันแข็งแรงพอและมีรอยเท้า		

ทีเ่ท่ากับผู้เป็นป้อแล้ว	มันตรงเข้าไปถามว่า	ท่านคือ	

ทรพาแม่นก่อ	 เมื่อทรพาตอบรับ	ทรพีก็บอกว่า						

น่ีคือลูกของทรพา	ทีเ่กิดจากแม่ควาย	 ซ่ึงหลบหนี	

ไปคลอดลูกอยู่ ในถ้ำ	ทรพาเมื่อทราบเช่นนั้น	

ก็ตกใจ๋มาก	เป๋นติ๋นสั่นมือสั่น	เนื่องจากกลั๋วต๋าย	

เป๋นดั่งคำทำนายที่ทักว่า	 มันจะต้องต๋ายเพราะลูก	

ของมันเอง	 จึงได้ตรงเข้าไปไล่ขวดิหวังจะฆ่าลูกห้ือต๋าย	

ในขณะที่พระญาควายทรพาเป๋นผู้มีเต๋จ๊ะฤทธิ์เดชและ	

อำนาจทรพีผู้เป๋นลูกก็มีความกำยำและแข็งแรงด้วย	

วัยหนุ่ม	 ตังสองป้อลูกต่อสู้ไล่ขวดิก๋ันบมี่ไผแป้ไผก๊่าน		

สู้กั๋นเป๋นเวลา	๗	วัน	๗	คืน	ระหว่างที่พระญาควาย	

ตังสองไล่ขวิดกั๋นนั้น	 บังเอิญทรพาผู้เป๋นป้อ	 ได้เอา	

หลังไปจนยังต้นบ่ขามป้อม	 ทำหื้อหน่วยบ่ขามป้อม	

ตกลงมาถูกตั๋วของทรพา	 จ๋นทำหื้อฤทธิ์เดชอำนาจ		

เส่ือมลงไปทนัทอีย่างน่าประหลาด	ทรพากล๋ัวจะพา่ยแพ้	

แก่ทรพจีึงพยายามอึดใจ๋กระหน่ำไล่ขวิดทรพีอย่างสุดแรง	

ดันร่างทรพลูีกของต๋น	 ทรดุลงไปอิงต้นส้มป่อยทำห้ือ	

น้ำค้างจากใบส้มป่อยหล่นลงมาใส ่หัวของทรพ ี		

จ๋นเกิดพละกำลังขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์	 จึงลุกขึ้นดัน	

ทรพาผู้เป๋นป้อไปสุดกำลัง	เมื่อทรพาทรุดลงไป	ทรพี	

ผู้เป๋นลูกได้ทจีึงเอาเขาขวิดป้อ	 เลือดพุ่ง	 ไส้ทะลัก		

จ๋นถึงแก่ความต๋ายลงทันที	 คนตังหลายจึงกล่าวถึง	

ทรพีว่าเป๋นลูกที่อกตัญญูคือฆ่าป้อของต๋น	จึงเปรียบ	

และตราหน้าว่าเป๋น	 “ลูกทรพี”	 ก็เนื่องมาจากสาเหตุ	

อันน้ี	นับตั้งแต่นั้นมา	ชาวล้านนาก็หันว่าส้มป่อยเป๋น	

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 จึงนิยมเอาส้มป่อยมาใจ๊ ในพิธีกรรม		

เพื่อหื้อเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขลัง	 และใจ๊อาบน้ำ	 พรม	

น้ำมนต์เพื่อหื้อเกิดพลัง	 และความเป๋นศิริมังคะละ		

(สิริมงคล)	 ต่อต๋นเอง	 อันเป๋นคติสืบทอดกั๋นมา		

ดังน้ีแลฯ

	 ตำนานส้มป่อย	 (ทีห่น่ึง)	 ปู่ส้มป่อยย่าส้มป่อย	

แต่เดิมอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า	เพราะโลกมนุษย์มีแต	่

โรคภัยไข้เจ็บทัง้เสนียดจญัไร	 ภูตผปิีศาจ	 ปู่ส้มป่อย	

ย่าส้มป่อย	จึงลงมาจติุขับไล่ภูตผปิีศาจ	โดยครัง้ลง	

เป็นต้นพุ่ม	ปลายต้นชี้ ไปถึงเมืองนาค	ทำให้นาค	

กลายเป็นคน	 ออกฝักให้คนนำไปทำน้ำสระเกล้าดำหัว	

สาดซัดไล่ภูตผีปิศาจสิ่งเสนียดจัญไร

	 ตำนานส้มป่อย	 (ที่สอง)	 ในรามายะณะ		

ตอนกำเนิดทรพ	ี โดยล้านนารบัเอาคัมภีร์พรหมจกัร	

ชาดก	อต่ีเต๋ก๋าเล	ในอดตีก๋าลนานมาแล้ว	 ยังมีพระญา	

ควายตั๋วหนึ่ง	ช ื่อ	“ควายทรพา”	ซึ่งเป๋นใหญ่กว่า	

ควายตังหลาย	 ได้หมื่นตั๋ว	 มีนางควายเป๋นเมีย	

ได้พนันาง	 ควายทรพาเป๋นควายผู้มีฤทธ์ิเดชบารมี	

อำนาจยิ่งใหญ่มากนักแม้คนและเทวดาก็กลัวเกรง	

อาศัยอยู่ ในป่าใหญ่ปกครองหมู่ควายตังหลาย	

มาเป๋นเวลานาน	ครั้งหนึ่ง	มีเทวดาได้ทำนายไว้ว่า		



ขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ตลอด๒๔ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉินกู้ภัยอัมรินทร์โทร.๑๖๖๙

เหตุด่วน เหตุร้าย !!!! 
ขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๕ เขลางค์นครสาร

	 หลายๆ	 ท่านคงจะคุ้นหูกับคำว่า	 “โมฆะ” และ “โมฆียะ”	 ในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ	 เช่น							

สัญญาฉบับน้ีตกเป็นโมฆะ/โมฆียะ	 และอาจคงเคยสงสัยว่า	 โมฆะ	 กับ	 โมฆียะ	 นั้นแตกต่างกันอย่างไร	

แล้วมีผลอย่างไรบ้างกับนิติกรรมที่ ได้ทำลงไป

	 นิติกรรมที่เป็นโมฆะ	 คือ	 นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการ				

พ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 และ	 นิติกรรมที่ ไม่ได้ทำให้	

ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้	 โดยนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะนั้นจะกลายเป็นนิติกรรมที่เสียเปล่าและ	

ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

	 นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ	คือ	นิติกรรมที่ ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของ	

บุคคล	 เชน่	 ในขณะทีท่ำนิติกรรมน้ัน	 เป็นคนไร้ความสามารถตามคำส่ังศาล	หรอืมีกรณีอ่ืนๆ	 เชน่การทำนิติกรรม	

เพราะถูกข่มขู่	 ซึ่งนิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นถ้าได้มีการบอกล้าง	 นิติกรรมดังกล่าวก็ตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น		

แต่ถ้ามีการให้สัตยาบันกับนิติกรรมที่เป็นโมฆียะก็จะเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น

โมฆะกรรม
และโมฆียะกรรม
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๑๖ เขลางค์นครสาร

	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	(อสม.)	หมายถึง	บุคคลที่ ได้รับ	

การคัดเลือกจากชาวบ้านไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 หลังคาเรอืนในแต่ละคุ้มหรอืละแวกบ้าน	

และได้รบัการอบรมตามหลักสูตรทีก่ระทรวงสาธารณสุขกำหนด	 โดยมีบทบาท	

หน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย		

(Change	 agents)	 การทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข	 (ผสส.)		

การแนะนำเผยแพร่ความรู้	 การวางแผน	 และประสานกิจกรรมพฒันาสาธารณสุข	

ตลอดจนให้บรกิารสาธารณสุขด้านต่างๆ	 เชน่	 การสง่เสรมิสุขภาพ	 การเฝ้าระวัง	

ป้องกันโรค	การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น	โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตาม	

ขอบเขตทีก่ระทรวงสาธารณสุขกำหนด	 การสง่ต่อผู้ป่วยไปรบับรกิาร	 การฟ้ืนฟู	

สภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

	 สำหรับการรับผิดชอบดูแลครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน	กำหนดจำนวน		

อสม.	ในหมู่บ้าน/ชุมชน	โดยเฉลี่ย	๑	คน	รับผิดชอบ	๑๐	-	๑๕	หลังคาเรือน

	 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	ตรงกับวันที่	๒๐	มีนาคม	ของทุกปี		

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ	เมื่อวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ให้ทุกวันที่	

๒๐	มีนาคม	ของทุกปี	เป็นวัน	อสม.	แห่งชาติ	เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ	

และส่งเสริมให้	อสม.	ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนชาวไทย			

และได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกตั้งแต่ปี	๒๕๓๗	เป็นต้นมา

										 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ	 และสร้างขวัญกำลังใจแก	่

อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละ	 โดยมีการมอบรางวัลแก่	

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น	และหมู่บ้านสาธารณสุขมูลฐานดีเด่น	ตลอดจน	

มีการขอพระราชทาน	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	แก่อาสาสมัคร	สาธารณสุขดีเด่น		

ระดับชาติอีกด้วย	

	 ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ให้ความสำคัญกับ	 อสม.	 ในเขตพื้นที่		

ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลประชาชนในชุมชน	 จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นการสร้าง	

ขวัญกำลังใจให้แก่	 อสม.	 ที่ทำงานด้วยความเสียสละ	 โดยได้จัด	 “โครงการ

ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ลดหวาน	มัน	เค็ม	ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง”	

ให้กับ	 อสม.	 ในเขตพื้นที่	 ทั้ง	 ๖๓	 ชุมชน	 ในวันที่	 ๑๘	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	

ณ	 ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี	 มีการบรรยายให้ความรู้		

เวทีเสวนา	ลดหวาน	มัน	 เค็ม	ห่างไกลโรคเรื้อรัง	และประกวดทำอาหารเพื่อ	

สุขภาพ	 เพื่อให้	 อสม.	 ได้นำความรู้ไปขยายผล	 บอกต่อประชาชนในชุมชนให	้

หันมารักดูแลสุขภาพโดยเริ่มที่ตนเองต่อไป

อสม.	คือใคร
“เราคืออาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”
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๑๗ เขลางค์นครสาร

รู้ทันBy Mr.Hitech 

	 ปัจจบัุนสมาร์ทโฟนมักจะมีฟิเจอร์ใหม่ๆ	 ทีต้่องใช้	

ทรัพยากรแบตเตอรี่ ในเครื่องมากขึ้น	 และปัญหาเรื่อง	

แบตเตอรี่มักกวนใจคนใช้สมาร์ทโฟนอย่างเราๆ	ท่าน	ๆ 	

เสมอ	 ทางเลือกที่ดีคือการพกพาเพาเวอร์แบ้งค์ติดตัว	

ไปด้วยทุกที่	และพยายามปิดแอปฯ	ทุกอย่างที่ ไม่ได้ใช้	

งานให้หมด	แต่วันน้ี	มิสเตอร์ไอที	มีอีกหนึ่งวิธี ในการ	

ช่วยประหยัดแบตฯ	 ของเราได้มากขึ้นนะเอ้อ	 คือ	 คือ	

คือ	แอปฯ		BatteryDoctor		

ITประหยัดแบตฯ และฟังค์ชั่นเจ๋งๆ 
ด้วยแอปฯ  Battery Doctor 

	 แอป	Battery	Doctor	เปรยีบเสมือน	ผู้จดัการ	

พลังงานแบตเตอรีแ่บบมืออาชพี	เป็นแอปทีช่ว่ยประหยัด	

แบตเตอรี่แบบฟรีที่ดีที่สุด	 และช่วยยืดอายุการใช้งาน	

แบตเตอรี่ของคุณได้	มียอดดาวน์โหลดกว่า	๓๓๐	ล้าน	

ผ่าน	Android	และ	iOS	ทั่วโลก	★★★	แตะเพียง

ครั้งเดียวเพื่อหยุดการทำงานของแอปที่ ใช้พลังงานมาก	

★★★

	 แต่ยังก่อน	 หากคุณโทรมาภายใน	 ๑๕	 นาทีน้ี		

เอ้ย!	ไม่ใช่	หากคุณติดตั้งแอพฯ	น้ี	เราพร้อมใจลดแลก	

แจกแถมด้วยโปรโมชั่น	 คุณสมบัติของแอป	 Battery

Doctor	ทั้งหมดดังน้ีครับ

	•	ปิดการทำงานแอปฯ	 ที่ ไม่จำเป็นซึ่งทำให้สิ้นเปลือง
		 แบตเตอรี่!
	•	โปรแกรม	Task	Killer	จะช่วยหยุดภาระงานต่าง	ๆ	
		 ด้วยคลิกเดียว!
	•	หยุดการทำงานของแอปฯ	เมื่อปิดหน้าจอ!
	•	คำนวณระยะเวลาที่เหลือของแบตเตอรี่ ได้แม่นยำ!
	•	คำนวณระยะเวลาที ่เหลือสำหรับการชาร์จแบตฯ	
		 ได้แม่นยำ!
	•	โหมดกำหนดตารางเวลาประหยัดพลังงานสำหรับ
		 การทำงาน/เข้าชั ้นเร ียน/แอบหลับหร ือหลับจร ิง	
		 และอีกมากมาย!
	•	ระบบการชาร์จแบตฯ	๓	ขั้นตอนง่าย	ๆ	ที่ ไม่ซ้ำใคร!
	•	ปิดและเปิดการใช้งาน	Wifi/ข้อมูล/Bluetooth!
	•	ควบคุมระดับความสว่างได้ด้วยนะเอ้อ!
	•	จัดการ	 CPU	 สำหรับการเข้าถึงระบบการจัดการใน
		 โทรศัพท์!
	•	อุณหภูมิแบตเตอรี่ก็ได้เช่นกัน!
	•	เคล็ดลับการชาร์จ!	รองรับการใช้งาน	๒๘	ภาษา!	และ
		 อินเตอร์เฟสที่ง่ายในการใช้งาน!

Battery 
Doctor
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๑๘ เขลางค์นครสาร

	 พระพุทธรูปปางนาคปรก ปางมหานาคประมาณชว่งฤดูร้อนของปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	หลวงปู่หลวง	

ได้มโีอกาสไปพักผ่อนภาวนาที่น้ำตกแจ้ซ้อน	อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	อ.เมืองปาน	จ.ลำปาง	โดยไป	

พักอยู่ที่สวนของลูกศิษย์คนหนึ่ง	อากาศที่แจ้ซ้อนเย็นสบายมาก	วันหนึ่งหลวงปู่บอกว่า	“ได้นิมิตว่า 

เทวดามาบอกให้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ โดยเอาเลข ๙ ข้ึนหน้า ให้สร้างไว้บนภูเขา 

ใน จ.ลำปาง เมื่อสร้างเสร็จแล้วเมืองลำปางจะอุดมสมบูรณ์”	

	 ด้วยเหตุน้ีหลวงปู่หลวง	กตปุญโญ	 จึงมีดำรโิครงการทีจ่ะสร้าง	“พระพุทธรูปปางนาคปรก”	

องค์ใหญ่	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๙.๙๙	 เมตร	 สูง	 ๒๘	 เมตร	 เพื่อปกป้องคุ้มครอง	 แล้วนำไป	

ประดิษฐานไว้	 ณ	วัดคีรีสุบรรพต (วัดสามัคคีบุญญาราม)	บ้านทุ่งสามัคคี	 ต.พระบาท	 อ.เมือง		

จ.ลำปาง	

	 ปัจจุบัน	สำนักสงฆ์คีร ีสุบรรพต	ได้รับการยกฐานะขึ้นให้เป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว	

ต่อมา	วัดคีรีสุบรรพต	ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหมโ่ดยมีช ื่อทางราชการว่า	วัดสามัคคีบุญญาราม	

	 เม่ือออกพรรษาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 แล้ว	 จึงได้ปรบัปรงุเตรยีมพ้ืนทีแ่ละได้ทำการประกอบพิธี	

วางศิลาฤกษ์	 เพ่ือทำการก่อสร้างพระพทุธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่	 โดยหลวงปู่หลวงได้มอบหมาย	

งานทุกอย่างให้กับ	พระเทพวิสุทธิญาณ (ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล) เม่ือครัง้ดำรงสมณศักด์ิ	

ที่พระปัญญาพิศาลเถร	 แห่งวัดอนาลโยทิพยาราม	 ต.สันป่าม่วง	 อ.เมือง	 จ.พะเยา	 เป็นผู้ควบคุม	

ดูแลทั้งในเรื่องการเขียนแบบแปลน	 การจัดหาช่างมาก่อสร้าง	 ซึ่งงานนี้เป็นงานที่สำคัญมาก		

โครงสร้างจะต้องแข็งแรงมั่นคงทำให้คำนวณแบบแปลนยาก	 กระทั่งเป็นเหตุทำให้งานก่อสร้าง	

ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	น้ีเอง	ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ	อย่างต่อเนื่อง		

โดยใช้งบประมาณกว่า	 ๒๐	 ล้านบาทโดยประมาณ	 ในที่สุดการดำเนินการก่อสร้างก็สำเร็จสมบูรณ์	

เป็นที่เรียบร้อย

	 วัดต้ังอยู่บนเขาสูงดอยพระบาทรายล้อมด้วยธรรมชาติ และยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ 

ตัวเมืองลำปางได้อย่างสวยงาม “วัดคีรสุีบรรพต หรอืวัดสามัคคีบุญญาราม” อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง 

ลำปางสามารถขับรถไปถึงภายในเวลา ๑๕ - ๒๕ นาที โดยใช้เส้นทางสายลำปาง - แม่ทะ จากแยกศรชุีม 

มุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขับถึงทางรถไฟเลี้ยวซ้ายขับเลาะทางรถไฟไปผ่านสองหมู่บ้าน 

บ.หนองห้า - บ.โทกหัวช้าง เข้าสู่หมู่บ้าน “หัวทุ่งสามัคคี”

วัดที่มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุด
วัดสามัคคีบุญญาราม
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๑๙ เขลางค์นครสาร

	 สวัสดีครับ	ลูกหลานที่รักทุกคน	โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

เวลาหมุนไปข้างหน้าไม่รอคอยใคร	 เผลอแป๊บเดียวก็ปีใหม่เมือง	

(สงกรานต์)	อีกแล้ว

๒๐๑๘ จะช้าไป
หากคุณยังไม่สร้างตัวตน 

บนโลกออนไลน์ 



	 ในยุคแห่งโลกดิจิตัล	การแข่งขันทางธุรกิจ	 รวมถึงการศึกษาในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญและ	

ยังทำให้การดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไป	 โลกออนไลน์กลายเป็นอีกหนึ่งสังคมที่ทุกคนต้องเรียนรู้	

เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีช ีว ิตของคนส่วนใหญ่	 ที่ ใช้ช ีว ิตอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น	 ทั้งการดำรงช ีว ิต		

การค้นคว้าหาข้อมูล	การติดต่อสื่อสาร	การเดินทาง	หรือแม้แต่การทำธุรกิจ

	 ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์	 ก็คือ	 “การสร้างตัวตน”	 ในอดีต	

การดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย	 คนเราต้องพยายามค้นหาตัวเองให้เจอ	 ต้องรู้ก่อนว่าเรา	

มีความรู้ความสามารถหรือความถนัดในด้านใดเป็นพิเศษ	 เพื่อนำสิ่งนั้นมาเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิต	 แตกต่าง	

จากสังคมยุคออนไลน์	 ที่เราจะได้พบและได้ยินคำว่า	 “การสร้างตัวตน”	 อยู่เสมอ	 การสร้างตัวตนคืออะไร		

และมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมยุคออนไลน์

	 การสร้างตัวตน	 ก็คือ	การสร้างจุดขายหรือสร้างแบรนด์ให้กับตัวเราเอง	 เปรียบเสมือนการเป็นตัวแทน	

สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยการสร้างภาพลักษณ์หรือนำเสนอตัวตนของเรา	 เพื่อเป็นการต่อยอดใน	

ด้านการตลาด	 ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ	 ตัวอย่างเช่น	 เมื่อเราต้องการเป็นนักร้องก็จะต้องมีวิธีนำเสนอ	

หรือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้คนเห็นว่าเราสามารถร้องเพลงได้	เพื่อต่อยอดให้เรามโีอกาสได้เป็นนักร้อง	หรือ	

มีอาชีพเป็นนักร้อง	หลายอาชีพต้องปิดฉากลงไม่มีงานทำ	หลายอาชีพเกิดใหม่ในตลาดออนไลน์ที่ ไปไกลได้รอบโลก		

การเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างมีสติ ในโลกสมัยใหม่จึงจำเป็นและสำคัญยิ่ง

 หลักสำคัญในการสร้างตัวตน	 ก็คือ	 ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง	 เพื่อสร้าง
ให้เรามีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นคงและยาวนาน	
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๒๐ เขลางค์นครสาร

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นเทศบาลขนาดใหญ่	 และมีสถานศึกษาในพ้ืนทีจ่ำนวนหลายแห่ง	 ทำให้สถานประกอบการหอพกั	
ก็เติบโตตาม	 และเพื่อให้หอพักเหล่านั้นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยต่อผู้เข้าพัก	 ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา	 วัยทำงาน	 หรือบุคคลทั่วไป	
ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครซ่ึงได้รบัการถ่ายโอนภารกิจหอพกัให้อยู่ในความดูแล	 เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงได้จดัชดุทมีร่วมกับ	
สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นครและมณฑลทหารบกที	่๓๒	ลำปาง	ลงพ้ืนที	่ตรวจสอบ	ชีแ้จง	สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหอพกั	
นอกบริเวณสถานศึกษาและทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	นำโดยนายจตุวัฒน์	 	ตุ้ยเต็มวงศ์	ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
พร้อมด้วย	 นางศิรพิร	 เป็งสลี	 หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	 ได้เข้าร่วมชีแ้จงทำความเข้าใจ	 อธิบายกระบวนการข้ันตอนตามกฎหมาย	
ทีเ่ครอืขา่ยหอพกัต้องดำเนินการให้ถูกต้อง	 และได้ร่วมตอบข้อซักถาม	 และแลกเปล่ียนข้อมูลทีจ่ะชว่ยกันดูแลสวัสดิภาพของเด็กนักศึกษา	
ทีพ่กัอาศัยอยู่ในหอพกัอีกทัง้เรือ่งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพกัระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	 ให้กับคณาจารย์ผู้ดูแลหอพกั	
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและสมาชิกเครือข่ายหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	 ณ	 ห้องประชุมลีลาวดี	
อาคารกองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	โดยมีอาจารย์บรรจง		สมศรี	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาฯ		
เป็นประธานในที่ประชุม	และมีสมาชิกเครือข่ายหอพักและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมกว่า	๓๐	คน

	 ปัจจุบันมีสถานประกอบการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการจดทะเบียนหอพักที่ถูกต้องตาม
แบบคำขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพักกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จำนวน	๑๖๕	แห่ง	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๘	
กุมภาพันธ์	๒๕๖๑)	เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันดูแลภารกิจหอพักให้สำเร็จและสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าพักได้ต่อไป

ภารกิจดูแลหอพักกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจการดูแลหอพัก
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ที่	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	หมายเลขโทรศัพท์	๐๕๔	-	๓๒๔๒๑๗



	 ๑.	เมื่อวาน..ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้...

	 	 จึงมีวันพรุ่งนี้...ให้เราได้ทำสิ่งดีๆ	ต่อไป

	 ๒.	คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้...คือ	“ตัวคุณ”

	 ๓.	เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่	๒	อย่างเท่านั้น	

	 	 คือ	“ไปหลงรัก”	และ	“ไปหลงเกลียด”

	 ๔.	ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุกสิ่งให้ได้ดั่งใจ...

	 	 แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า	ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเราไปทั้งหมด

	 ๕.	ต่างคนต่างความคิด	ต่างจิตต่างใจ	อย่าดูถูกความคิดใครถ้าความคิดต่าง

	 ๖.	อ่านหนังสือออกสำคัญ	

	 	 อ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่า

	 	 อ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่ง							

	 	 อ่านตนเองออกสำคัญที่สุด

	 ๗.	ถ้าคิดได้..ให้ช่วยคิด	

	 	 ถ้าคิดไม่ได้	ให้ช่วยทำ	

	 	 ถ้าทำไม่ได้	ให้ความร่วมมือ	

	 	 ถ้าร่วมมือไม่ได้	ให้กำลังใจ	

	 	 แม้ให้กำลังใจไม่ได้	ให้สงบนิ่ง

	 ๘.	ละได้..ใจก็สะอาด		

	 	 วางได้...ใจก็โล่ง		

	 	 ปลงได้...ใจก็เย็น		

	 	 อภัยได้...ใจก็สงบ

ขอให้อ่าน
มันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต...

สมเด็จพระสังฆราช




