
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองเขล�งค์นครแห่งใหม่
เลขที่ ๙๙๙  ชุมชนบ้านร้อง  ตำาบลชมพู  อำาเภอเมือง  จังหวัดลำาปาง



 สวสัดคีรบั พีน้่องประช�ชนช�วเขล�งค์นคร และท่�นผูอ่้�น 

เขล�งค์นครส�รที่เค�รพครับ เขล�งค์นครส�รฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้�ย 

ปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ ซึ่งในส่วนของก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู ่

ปีงบประม�ณ ๒๕๖๓ ผมได้เสนอร่�งเทศบัญญตังิบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี ๒๕๖๓ 

เป็นจำ�นวนเงนิ ๔๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท (สีร้่อยเก้�ล้�นบ�ทถ้วน) และผ่�นก�ร 

พิจ�รณ�เห็นชอบจ�กสภ�เทศบ�ลเมืองเขล�งค์นครแล้ว

 สำ�หรับอ�ค�รสำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองเขล�งค์นครแห่งใหม่   

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงห�คม ๒๕๖๒ เทศบ�ลเมืองเขล�งค์นครได้ทำ�บุญอ�ค�ร 

สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองเขล�งค์นครแห่งใหม่ เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลเป็นที่ 

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมคว�มพร้อมที่จะเปิดให้บริก�รแก่พี่น้อง 

ประช�ชน โดยค�ดว่�จะส�ม�รถให้บรกิ�รพีน้่องประช�ชนได้อย่�งเตม็รปูแบบ 

ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุล�คม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ช่วงระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร 

ขนย้�ยวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยง�นภ�ยใน กระผม 

ต้องขออภยัในคว�มไม่สะดวกในก�รให้บรกิ�รแก่พีน้่องประช�ชน  และขอให้ 

ผู้ที่ประสงค์จะเดินท�งม�ติดต่อร�ชก�รกับเทศบ�ลเมืองเขล�งค์นคร  

ติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดกับหน่วยง�นผู้รับผิดชอบล่วงหน้�   

 พีน้่องช�วเขล�งค์นครส�ม�รถแสดงคว�มคดิเหน็ ให้คำ�แนะนำ� 

ติเพื่อก่อ เพื่อร่วมกันสร้�งสรรค์พัฒน�เทศบ�ลเมืองเขล�งค์นคร ให้มี 

คว�มน่�อยู่ ภ�ยใต้ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนทุกกลุ่ม สู่ก�รพัฒน� 

อย่�งยัง่ยนื โดยส�ม�รถแนะนำ�ม�ได้ทีท่�งเพจเฟสบุค๊ เทศบ�ลเมอืงเขล�งค์นคร 

http://www.facebook.com/kelangnakornlampang หรือหน้�เวปไซต์ 

เทศบ�ลเมืองเขล�งค์นคร http://www.kelangnakorn.go.th และท�ง  

Application Line หรือ ไลน์ เทศบ�ลเมืองเขล�งค์นคร เพื่อที่จะได้นำ� 

ข้อคดิเหน็ของท่�นประกอบเป็นแนวท�งในก�รพฒัน�เทศบ�ลเมอืงเขล�งค์นคร 

ต่อไป

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร



คณะผู้จัดทำ��/�สารบัญ

ส่องกล้องมองการบริหาร

ส่องกล้องมองสภา

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำ�นักงาน

เที่ยวไปในเมืองเขลางค์นคร

น้ำ�ไหล�ไฟสว่าง�ทางดี

คลินิกสุขภาพชุมชน

ทีมงานเชิงรุก+พัฒนาองค์กร

เขลางค์เมืองสีเขียว

ส่งเสริมโครงการเด่น

วัฒนธรรมล้านนา

ทันเหตุการณ์

รู้ทัน�IT�/�ศูนย์รับเร ื่องราวร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การตรวจตราจัดระเบียบหอพัก

หลักธรรมนำ�ชีวิต�
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ที่ปรึกษา
� ๑.�นายไพฑูรย์��โพธิ์ทอง� นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นายจ�าเนยีร�พรหมเพชร�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๓.�นายธาราเงิน�จันทร์ค�า�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๔.�นายประดิษฐ์�เสริมสุข�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๕.�นายจตุวัฒน์��ตุ้ยเต็มวงศ์���� ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๖.�นายศักดา�กันหาเวียง�� รองปลัดเทศบาล
� ๗.�นายวนัช�ชิวหรัตน์��� ผู้อ�านวยการกองคลัง
� ๘.�นางสุกานดา�เอมะสุวรรณ�� ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
� �� และสิ่งแวดล้อม
� ๙.�นางสุคนธ์�ห่วงไธสง�� ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐.��นางสาวพจนา�วรรณเสวี� ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๑.��นางสาวพัฒน�ีเมืองใจมา� หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
๑๒.��นายถาวร��อินทิยศ� ผู้อ�านวยการกองช่าง

กองบรรณาธิการ
� ๑.�นางสกาวเดือน�เกตุแก้ว�� หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ�
� ๒.�นายมณฑล��ภู่ทอง��� นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
� ๓.�นางนารีนาถ�กันหาเวียง�� นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
� ๔.�นางสาวกรรณกิาร์�แก้วร่วมวงศ์�� นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
�
คณะท�างานด้านประชาสัมพันธ์
� ๑.�นายเกรียงชัย��ใจเป็งบุตร��� ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
� ๒.�นางสาวรัตติกรณ์�สุทธการ�� ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
� ๓.�นางสาวมะลวิลัย์�แก้วบญุปัน�� ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
� ๔.�นายณัฐวุฒิ�ฟูชื่น�� ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เขลางค์นครสารคณะผู้จัดทำา

พบประชาชน
นายก
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

๒ เขลางค์นครสาร

	 ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้แถลงนโยบาย 
การบริหารราชการของเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อสภาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 ซึ่งได้ก�าหนดนโยบาย 
ในการบริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นครไว้	รวม	๕	ด้าน	ดังนี้
	 ๑.	นโยบายด้านการบริหารจัดการ
	 ๒.	นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
	 ๓.	นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
	 ๔.	นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	 ๕.	ด�าเนนิการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
	 	 และรัฐบาล
	 เพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 
และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิถงึ	ฉบบัท่ี	๑๓	พ.ศ.	๒๕๕๒		มาตรา	๔๘	ทศ		ก�าหนด 
ให้นายกเทศมนตรีจัดท�ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ�าทุกปี	จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ดังนี	้		
 ๑.�นโยบายด้านการบริหารจัดการ
	 	 การด�าเนนิโครงการ	๔	โครงการ	
	 	 งบประมาณ	๑๙๑,๗๓๐	บาท		
 ๒.�นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
	 	 การด�าเนนิโครงการ	๒๗	โครงการ	
	 	 งบประมาณ	๑๑,๖๑๒,๑๕๒	บาท		
 ๓.�นโยบายด้านการศึกษา�ศาสนา�วัฒนธรรม
	 	 การด�าเนนิโครงการ	๑๓	โครงการ
	 	 งบประมาณ	๑,๗๐๓,๗๕๗	บาท		
 ๔.�นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	 	 การด�าเนนิโครงการ	๑๑	โครงการ
	 	 งบประมาณ	๑,๓๗๕,๑๐๕	บาท	
 ๕.�ด�าเนนิการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
� � และรัฐบาล
	 	 การด�าเนนิโครงการ	๑	โครงการ
	 	 งบประมาณ	๔๘๕,๙๗๔	บาท		

๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

๒. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

๓. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒธรรม

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕. นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๓ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

	 สอ่งกล้องมองสภา	 กับ	 เขลางค์นครสาร	ฉบับประจำ	เดือนกรกฎาคม	-	 กันยายน	๒๕๖๒		 ในการประชมุ 
สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	สมัยประชมุสามัญ	สมัยที	่๓	ครัง้ที	่๒	ประจำ	ปี	๒๕๖๒	สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ	ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	วงเงินทั้งสิ้น	
๔๐๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท(สี่ร้อยเก้าล้านบาท)		ซึ่งแยกเป็นรายจ่ายแผนงานดังน้ี

	 ทั้งน้ีหลังจากน้ีจักได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ	ปี	 พ.ศ.	๒๕๖๓ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำ	ปางให้ความเห็นชอบ	และประกาศใช้ต่อไป

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖๗,๙๖๕,๔๖๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๒,๑๕๓,๔๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา ๒๓,๔๗๔,๕๔๐
แผนงานสาธารณสุข ๑๑,๙๒๖,๔๑๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๐,๖๖๔,๕๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๕๑,๙๐๙,๒๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔,๑๘๑,๒๐๐
แผนงานการศาสนา	วัฒนธรรม	และนันทนาการ ๓,๙๖๓,๒๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘๒,๑๔๔,๔๙๐
แผนงานการเกษตร ๑๒๕,๐๐๐
ด้านการดำ เนินงานอื่น
งบกลาง ๑๔๐,๔๙๒,๖๐๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๐๙,๐๐๐,๐๐๐



	 เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๒	นายไพฑูรย์		โพธิ์ทอง		 
นายกเทศมนตรเีมืองเขลางค์นคร	 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 
สำ	นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่		โดยได้รับเกียรติ 
จากผู้แทนสว่นราชการ	หน่วยงานภาคเอกชน	และพี่น้องประชาชน 
ในเขตเทศบาล	 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด	 และเยี่ยมชมอาคาร 
สำ	นักงานเทศบาลแห่งใหม่	 ซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ�
ในวันที่�๑�ตุลาคม�๒๕๖๒�ต่อไป
	 สำ	นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นอาคาร	 ๔	 ชั้น	 
ทีมี่สถาปัตยกรรมล้านนาทีง่ดงาม	 มีการออกแบบให้เป็นอาคาร 
ประหยัดพลังงาน	 อาคารที่ก่อสร้างตามหลักอารยสถาปัตย์		 
มีพ้ืนที่ ใช้สอยทัง้หมด	 ๗,๒๐๐	 ตารางเมตร	 แบง่เป็นจดุบรกิาร 
เป็น	๔	ชั้นดังน้ี
 ช้ัน�๑�คือ	จดุบรกิารประชาสัมพนัธ์		สำ	นักทะเบยีนท้องถ่ินฯ 
สำ	นักงานกองคลัง		กองสวัสดิการสังคม		กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม	ห้องประชุมชมพู
 ชั้น�๒�คือ	ห้องคณะผู้บริหาร	ศูนย์ประสานงานสมาชิก 
สภาเทศบาล	สำ	นักปลัดเทศบาล	ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร	ห้องออกอากาศเฟสบุคไลฟ์		ห้องรบัรองส่ือมวลชน
 ช้ัน�๓�คือ	สำ	นักงานกองชา่ง		และ	ห้องประชมุ	๑๐๐	ที่น่ัง
 ช้ัน�๔�คือ	สำ	นักงานกองการศึกษา		ห้องสมุด		ศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสาร	และกองวิชาการและแผนงาน
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๔ เขลางค์นครสาร



สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแปรรปูผลิตผลทางการเกษตรเมืองเขลางค์ ได้ที่ นายมงคล  มโนค�า
ชมุชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ ๔ ต�าบลชมพู อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔-๒๓๕๘๐๘๕

	 วาไรตี้ช ุมชนฉบับน้ีคุณนายคำ	ป้อขอนำ	เสนอ	 อีกหนึ่งกลุ่มอาชีพของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 โดยการนำ	 
ของนายมงคล		มโนคำ		ผู้จ ัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเมืองเขลางค์		ที่จากเดิมได้ทำ	เกษตรกรรม 
การปลกูขา้ว	ขายขา้ว	ตอ่มาไดเ้หน็วา่ปจัจบุนัผูค้นมีทางเลอืกในการบรโิภคมากขึน้ซึง่จะเหน็ไดจ้ากผลผลติขา้วสตีา่งๆ	 
ในตลาด	 จึงเกิดความคิดที่ต้องการทำ	ให้ผลผลิตจากอาชีพได้ปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่ ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น	 จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกที่เดิมทีมีอาชีพเกษตรกรรมที่ปลูกข้าวหอมมะลิ	 พันธุ์	 กข๖	 
โดยเริม่เข้าร่วมโครงการสง่เสรมิทกัษะอาชพีของเกษตรอำ	เภอเมืองลำ	ปาง	จากการแนะนำ	ของ	นางวาสนา	ไชยยานนท์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ	นาญการ	 จากสำ	นักงานเกษตรอำ	เภอเมืองลำ	ปาง	 เรียนรู้และศึกษาจนสามารถ 
ต่อยอดเป็นข้าวสีต่างๆ	 โดยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ซึ่งสมาชิกทุกคน 
ใส่ใจทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมาย	อาทิเช่น	
 ❤	 ข้าวกล้องงอก	
 ❤	 ข้าวทับทิมชุมแพ
 ❤	 ข้าวไรซ์เบอร์รี่
 ❤	 ข้าวกล้องไร้มอด
 ❤	น้ำ	ข้าวกล้องงอก
 ❤	น้ำ	ข้าวไรซ์เบอร์รี่
 ❤	 ขนมถ้วยใบเตย	/	ขนมถ้วยข้าวกล้อง
 ❤	สบู่น้ำ	นมข้าว

จากเดิม....
เพิ่มเติมเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์

“ข้าวกล้องงอก”นายมงคล  มโนคำ 
ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๕ เขลางค์นครสาร
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”ครคูรับ ถ้วยตราไก่ท�ายังไง?” “ท�าไม? แจกันต้องมีร”ู 
เป็นค�าถามที่เด็กนักเรียนคนหนึง่ได้ถาม	 อาจารย์พศิน	 	 ทาฟู	 หรือ	 ครูไผ่ 
ครูไผ่บอกเป็นค�าถามที่ท�าให้คิดว่าขนาดเด็กนักเรียนในจังหวัดล�าปางยังไม่รู้ว่า 
ถ้วยตราไก่ท�ายังไงทั้งๆท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือของจังหวัดล�าปางเมืองแห่ง 
เซรามิค	 แล้วเด็กหรือประชาชนจากที่อื่นจะรู้มั้ย?	 	 ครูไผ่จึงคิดจะท�ายังไงให้ 
เดก็รุ่นหลงัได้รูจั้ก	 และเรียนรูก้ารท�าเครื่องป้ันดนิเผา	 โดยการลงมอืท�า	 โดยได้ 
จัดตัง้ศนูย์การเรียนรูเ้ซรามคิกอไผ	่ ในพืน้ที่ของตวัเองที่เดมิทีเป็นโรงงานเซรามคิ 
อยูแ่ล้ว	ปรับเปลีย่น	ให้เป็นแหล่งเรียนรู	้โดยเริ่มจัดตัง้	ตัง้แต่วนัที่	๖	ธนัวาคม 
๒๕๕๗	รวมระยะเวลา	๕	ปี	ผ่านมา	มีเด็ก	เยาวชนและประชาชนเข้าเยี่ยมชม 
และร่วมกิจกรรมมากมายไม่ว ่าจะเป็นประชาชนในจังหวัดล�าปางหรือ 

“ศูนย์การเรียนรูก้อไผ่เซรามิค” 
จากค�าถาม ??? สู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ต่างจังหวัด	 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนที่สนใจได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ 
การท�าเคร่ืองปั้นดินเผา	 และศึกษาเคร่ืองปั้นดินเผาสมัยโบราณ	 ตลอดจนเปิดให้ประชาชนได้ช่ืนชมผลงานศิลปะจากศิลปินช่ือดัง	 
ที่ ได้จัดแสดงไว้ให้ผู้มาเยือนได้ชมอย่างใกล้ชิด	ซึ่งศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิคมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น	๕	ฐาน	ดังนี้
  ชื่นชมผลงาน� คือ� การเยี่ยมชมเคร่ืองปั้นดินเผาโบราณและภาพงานศิลปะ
  เล่าขานถิ่นก�าเนดิ� คือ��การเรียนรู้ความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาและงานศิลปะ
  เพลิดเพลินงานปั้น� คือ��การเรียนรู้การปั้นขึ้นรปูเครื่องปั้นดินเผา
  สร้างสรรค์ตามจินตนาการ� คือ��การแต่งแต้มความงามลงบนเคร่ืองปั้นดินเผา
  สร้างงานเป็นผลิตภัณฑ์� คือ��การออกแบบโมบายตามความชื่นชอบ

๐๘๙-๒๖๔๖๕๕๖�ครไูผ่�หรือติดต่อทาง
เพจศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค�
กอไผ่กอใหญ่

� ทัง้นีห้ากน�าคณะนกัเรียน�นกัศกึษา�เยาวชน�รวมถงึประชาชนท่ัวไป�ร่วมกจิกรรมการเรียนรู้�
สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้กอไผ่เซรามิค� ตั้งอยู่ที่� ชมุชนบ้านวังแคว้ง� ต�าบลปงแสนทอง�
อ�าเภอเมือง�จังหวัดล�าปาง�เปิดท�าการทุกวัน�ตั้งแต่เวลา�๐๙.๐๐�น.�เป็นต้นไป�
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๖ เขลางค์นครสาร



ศูนย์รับเร ื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

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

-�รับคำ�ร้องทั่วไป� -�รับเร ื่องร้องเรียน
-�รับเร ื่องร้องทุกข์� -�แจ้งเร ื่องทุจริต

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง�ซอยข้างวัดบ้านกล้วยกลาง�หมู่ที่�๕�ตำ�บลกล้วยแพะ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ��หมู่ที่�๑�ตำ�บลปงแสนทอง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๗ เขลางค์นครสาร
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๘ เขลางค์นครสาร

วิธีเลือกซื้อและเก็บไข่
 ❤ เลือกซื้อไข่สด ใหม่ เปลือกไข่ไม่แตกหรือบุบร้าว
 ❤ เช็ดเปลือกไข่ที่สกปรกให้สะอาด
 ❤ ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังสัมผัสไข่
 ❤ ควรเก็บไข่ไว้ ในตู้เย็น (เก็บโดยเอาด้านแหลมลง เอาด้านป้านขึ้น)
 ❤ ควรกินไข่ ให้หมดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากซื้อ

คลินิกสุขภาพ ชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ไข่ไข่...

กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
ควรกินวันละกี่ฟอง
 ❤ เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป  ให้กินไข่แดงต้มสุก ผสมกับข้าวบด
  ในครั้งแรกปริมาณน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น
 ❤ เด็กอายุ ๗ เดือนขึ้นไป ถึงวัยรุ่น  วันละ ๑ ฟอง
 ❤ คนทำ งานสุขภาพปกติ  ๓ - ๔ ฟอง / สัปดาห์
 ❤ ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง 
  ๑ ฟอง / สัปดาห์ หรือตามคำ แนะนำ ของแพทย์

กินไข่อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์ ? 
	 ❤ ควรรับประทานไข่สุก เพราะไข่ไม่สุกเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
  ของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและย่อยยาก
	 ❤ ไข่ขาวที่ ไม่สุกจะขัดขวางการดูดซึมไบโอติก

ชนิดของไข่
(น้ำ หนักดิบ๑๐๐กรัม)

พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)

โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

แคลเซียม
(มิลลิกรัม)

ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามีนเอ
(ไมโครกรัม)

ไข่ไก่ทั้งฟอง ๑๖๐ ๑๒.๓ ๑๑.๗ ๑๒๖ ๒๐๔ ๑.๖ ๒๗๒

ไข่เป็ดทั้งฟอง ๑๘๖ ๑๒.๓ ๑๔.๓ ๑๕๖ ๒๑๔ ๐.๙ ๒๙๖

ไข่จะละเม็ด ๑๔๑ ๑๒.๕ ๘.๙ ๙๕ ๑๒๙ ๑.๐ ๓๒๗

ไข่นกกระทา ๑๗๑ ๑๓.๓ ๑๒.๐ ๑๕๓ ๑๖๗ ๓.๕ ๑๔๓

คุณค่าทางโภชนาการของไข่



ทีมงานเชิงรุก
พัฒนาองค์กร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๙ เขลางค์นครสาร
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 งานผลประโยชน์ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดท�าโครงการบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช�าระภาษีและเห็นความส�าคัญของการช�าระภาษี โดย
การออกหน่วยบริการรับช�าระภาษีนอกสถานที่ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ตำ บล จำ นวนผู้ชำ ระภาษี (ราย)

ชมพู ๑,๑๔๑

ปงแสนทอง ๑,๕๐๑

พระบาท ๘๙๘

กล้วยแพะ ๒,๕๓๙

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๗๙

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒



๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประเพณีเข้าพรรษา ประจำ ปี ๒๕๖๒

ณ วัดศรีหมวดเกล้า ตำ บลชมพู

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ
พัฒนาลำ ห้วยหนองปล้อง ตำ บลพระบาท

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โครงการอบรมเทคนิคการทำ งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความสำ เร็จ

ณ ห้องประชุมเทศบาล ( โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒
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๑๐ เขลางค์นครสาร



๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ณ ห้องประชุมเทศบาล ( โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำ เนินงาน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
ณ วัดนาน้อย

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
Big Cleaning Day ณ บริเวณคันคลองชุมชนบ้านกอกชุม-ชุมชน

บ้านหนองปล้อง

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการประยุกต์ ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ HIA

ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำ ปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๑ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

๑๒ เขลางค์นครสาร

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ดำ เนินกิจกรรมตาม “โครงการปลูกต้นไม้หลากสีที่นี่ลำ ปาง และเพื่อเพิ่ม 

พื้นที่สีเขียว” เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในชุมชนบ้านแม่กืยร่วมปลูก 

ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนทีสี่เขยีวในชมุชนเป็นจำ นวนมากร่วมปลูกต้นไม้ ได้แก่ต้นราชพฤกษ์ และต้นชัยพฤกษ์  ณ บรเิวณไหล่ทาง 

ชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ ๙ ตำ บลปงแสนทอง อำ เภอเมือง จังหวัดลำ ปาง

ปลูกต้นไม้หลากสี..ที่นี่ลำ�ปาง
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

โครงการ



 งานวันสตรีไทย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำ ปี ๒๕๖๒	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำ	คัญ 
ของวันสตรีไทย	 และส่งเสริมให้กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 มีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย 
ของท้องถิ่น	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำ	คัญของสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างเสริมคุณประโยชน์แก่สังคม 
จึงได้กำ	หนดจัดงานวันสตรีไทย	ประจำ	ปี	๒๕๖๒	ขึ้น	เมื่อวันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๖๒	ณ	หอประชุมจันทน์ผา	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ	ปาง	 
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่สตรี ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ที่ ได้ร่วมขับเคล่ือนงานทีเ่ก่ียวข้องกับกิจการด้านสตรี ให้บรรลุผลสำ	เร็จด้วยดตีลอดมา 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
 	 การแสดงของผู้สูงอายุศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	“สาวก๋าไก่”
 	 การบรรยายเรื่อง	“การส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายสตรีไทย”	โดย	ดร.อนุกูล	ศิริพ ันธุ์
	 	 อาจารย์บรรยายพิเศษ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	วิทยาลัยสงฆ์นครลำ	ปาง
 	 กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายชุดพื้นเมือง
 	 การออกร้านจำ	หน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสตรี ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 	 การประกวด	“แม่ญิงงามเขลางค์นคร” 
ซึ่งผลการประกวด ดังน้ี
 ❤	 รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางอนงค์นาถ	วิไลจิตต์	ตำ	บลพระบาท
 ❤	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๑	ได้แก่	นางวนิดา	สัตยานุรักษ์	ตำ	บลกล้วยแพะ
 ❤	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๒	ได้แก่	นางประภาศรี	ชัยยานนท์	ตำ	บลพระบาท

	 เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำ	เนินกิจกรรมวันสตรีไทย	เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติสตรีไทย 
ให้มีกำ	ลังใจในการขับเคลื่อนงานด้านสตรี ให้บรรลุผลสำ	เร็จและเกิดประโยชน์ต่อสตรี ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

งานวันสตรีไทย
เทศบาลเมืองเขลางค์นครจดักิจกรรม

อย่างยิ่งใหญ่�เพื่อเชิดชูเกียรติ�สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับสตรี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๓ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

๑๔ เขลางค์นครสาร

	 คนล้านนา	 มีความเช่ือว่า	 นอกจากพระภูมิเจ้าที่แล้ว 
ยังมีเทพอีกสี่พระองค์	ซึ่งเป็นเทพชั้นสูงขึ้นไปจากพระภูมิเจ้าที่	 
คอยปกปักรักษาดูแลชีวิตป้องกันเภทภัยต่างๆ	 มิ ให้กล�้ากราย	 
เทพทั้งสี่องค์ดังกล่าว	 คนล้านนาเรียกว่า	 ต้าวตังสี่	 (ท้าวทั้งสี่)	 
ซึ่งได้แก่	 ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่	 นัน่เอง	 โดยแต่ละองค์มีหน้าที่ 
ดูแลประจ�าทิศ	ดังนี้

	 เคร่ืองบวงสรวงสักการะ	จะประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี	้สะตวง 
(กระทง)	๖	อนั	ข้าวเหนยีวหรือข้าว	๔	ถงุหรือ	๔	ค�า	อาหาร	๔	ชิน้ 
จะเป็นเนื้อหรือปลาก็ได้	แกงส้ม	๔	 ชุด	แกงหวาน	๔	 ชุด 
หมากพลู	บุหรี่	เมี่ยง	๔	ชุด
	 โดยแต่ละสะตวงจะน�าดอกไม้ธูปเทียนใส่ลงไปด้วย 
และสะตวงแต่ละอัน	จะปักตุงจ้อ	(ตุงช่อ)	คือสัญลักษณ์ในการ 
บูชาท�าด้วยกระดาษตัดเป็นรูปคล้ายธงสามเหล่ียมสีเขียวไว้ 
ด้านบนสุดของแท่นไม้เพื่อบูชาพระอินทร์	 ตุงจ้อสีแดงบูชาท้าว 
วิรุฬหก	 ตุงจ้อสีฟ้าบูชาท้าวธตรฐ	 ตุงจ้อสีด�าบูชาท้าววิรูปักษ์	 
ตงุจ้อสหีม่นหรือเทาบชูาท้าวกุเวร	และตงุจ้อสขีาวบชูาพระแม่ธรณี	
	 ถงึเวลาที่จะบูชาผูป้ระกอบพธิ	ี จะท�าพธิกีรรม	 กล่าวโองการ 
อญัเชญิท้าวทั้งสี	่พระอนิทร์	และแม่พระธรณมีารับเครื่องเซน่บชูา	 
การบูชาท้าวทั้งส่ีจะท�าทุกครั้งจะมีงานท�าบุญหรืองานอวมงคล	
เพื่อให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข	 ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงช่วง 
เวลางานนั้นๆ	 เวลาท�าการสังเวย	 หากจะมีงานในตอนเช้า 
นยิมสังเวยตอนเย็นก่อนวันหนึง่	 หากจะท�าพิธีตอนกลางวัน	 
นยิมสังเวยในตอนเช้า	 ความมุ่งหมายก็คือต้องการให้เทพทั้ง	 ๖	 
มาท�าการรักษางานพิธี

ท้าวธตรฐ	ผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์	รักษาทิศตะวันออก
ท้าววิรุฬหก	ผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์	รักษาทิศใต้
ท้าววิรูปักษ์ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาค	รักษาทิศตะวันตก
ท้าวเวสสุวรรณ หรอืท้าวกเุวร	ผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์	รกัษาทิศเหนือ

	 นอกจากท้าวทั้งสีรั่กษาทศิทั้งสีแ่ล้ว	 ยงัมคีวามเช่ืออกีว่า 
ฟ้ามีพระอินทร์	ผู้เป็นประมุขของเทพเทวดาทั้งปวง	เป็นผู้รักษา	 
และด้านพื้นดินมีแม่พระธรณีเป็นผู้รักษา	ดังนั้นเมื่อท�าการบูชา	 
คนล้านนาจะท�าเครื่องสักการะเป็นหกส่วน	 คือบูชาท้าวท้ังสี่	 
พระอินทร์	และแม่พระธรณี

การบูชาและสักการะ
	 การบชูาท้าวทั้งสีจ่ะใช้ไม้เสาต้นเดียว	 มีไม้ตีไขว้เป็นกากบาท 
หนัไปยงัทศิทั้งสี	่ ระดบัสงูกว่าพืน้ดนิราวสองฟตุ	 ปลายไม้ทศิทั้งสี่ 
ตดิด้วยแผน่ไม้ขนาดเท่าหรือใหญ่กว่าสะตวงเลก็น้อย	 สะตวงทศิ 
ทศิท้ังสีจ่ะอยูร่ะดบัพอดีที่ท�าพธิีได้โดยสะดวก	 เอือ้มมอืถงึ	 สะตวงนัน้ 
นยิมเอากาบกล้วยมาหักพับเสียบด้วยไม้ไผ่	ซึ่งจักตอกให้คงรูป 
เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเอากระดาษรองเข้าในสะตวงเพื่อใช ้เป็น 
ที่วางเครื่องบวงสรวงสักการะ	 โดยสะตวงบนสุดของเสาวางบูชา 
พระอินทร์	 และส่วนล่างสุดวางไว้บนพื้นดินชิดโคนเสาเพื่อบูชา
พระแม่ธรณี



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๕ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

	 ข่าวเด็กโดนข่มขืนกระทำ	ชำ	เรามี ให้เห็นกันมากมายในสื่อต่างๆ	 โดยเด็กเหล่านั้นโดนกระทำ	ชำ	เราทั้งจาก 
บุคคลอื่น	 จากรุ่นพี่หรือเพื่อนในโรงเรียน	 หรือแม้กระทั่งจากคนในครอบครัวของเด็กเอง	 สร้างความโกรธแค้น 
ให้ผู้ที่ ได้รบัทราบขา่วดังกล่าว	หลายๆ	ท่านคงอยากทราบว่าผู้ทีข่ม่ขืนกระทำ	ชำ	เราเด็กเหล่าน้ันจะได้รบัโทษอย่างไรบ้าง
	 โดยผู้ที่ข่มขืนกระทำ	ชำ	เราเด็กที่อายุยังไม่เกินสิบห้าปีนั้น	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๗๗ 
ได้วางหลักไว้ว่า	

ข่มขืนกระทำ ชำ เรา
ในเด็ก

 “ผู้ ใดกระทำ ชำ เราเด็ก อายุยังไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิ ใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอม 
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำ คุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 ถ้าการกระทำ ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ แก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวาง 
โทษจำ คุกต้ังแต่เจ็ดปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท หรอืจำ คุกตลอดชีวิต … ”

ขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัยฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
กู้ภัย กู้ชีพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร.๑๖๖๙

เหตุด่วน เหตุร้าย !!!!
ขอรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน เมษ�ยน - มิถุน�ยน ๒๕๖๒

๑๖ เขลางค์นครสาร

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 คือ	 ภาษีที่องค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น	เทศบาล	องค์การบริหารสว่นต�าบล	กรุงเทพมหานคร 
เมอืงพัทยา	และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ่ืนตามที่มกีฎหมาย 
จัดต้ัง	 แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีอ�านาจจัดเก็บจาก	 ที่ดิน	 หรือ	 สิ่งปลูกสร้าง	 ที่อยู่ในเขต 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินน้ัน	 โดยใช้ฐานภาษีเพือ่การค�านวณภาษ ี
ได้แก่	 มลูค่าทั้งหมดของที่ดนิหรือสิง่ปลกูสร้าง	 ซ่ึงการค�านวณ 
มูลค่าของที่ดนิหรือสิง่ปลกูสร้าง	เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	ดงันี	้
	 (๑)	 ที่ดิน	ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ใน 
	 	 การค�านวณ
	 (๒)	สิ่งปลูกสร้าง	ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
	 	 สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
 (๓)	สิง่ปลกูสร้างที่เป็นห้องชุด	 ให้ใช้ราคาประเมนิทนุทรัพย์ 
  ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ

พระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

บทกำ หนดโทษ
 มาตรา ๘๓		ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำ	รวจตามมาตรา	๒๘	หรือมาตรา	๒๙	หรือของผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่	ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา	๖๓	(๓)	หรือ	(๔)	ต้องระวางโทษจำ	คุกไม่เกิน	หกเดือน	หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจำ	ทั้งปรับ
 มาตรา ๘๘ 	ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำ	พยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี	ต้องระวาง 
โทษจำ	คุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจำ		ทั้งปรับ

	 โดยการจัดเก็บภาษีส�าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตาม 
พระราชบัญญัตินี	้ ให้ใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๓	 
เป็นต้นไป
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	 -	 บุคคลธรรมดา	 หรือ	 นติิบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน 
	 	 หรือสิ่งปลูกสร้าง
	 -	 ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ในที่ดินหรือ
	 	 สิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
 ระยะเวลาการยื่นแบบและช�าระภาษี
	 (๑).	 อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน	ก.พ.
	 (๒).	ผู้เสียภาษีช�าระภาษีภายในเดือน	เม.ย.
	 (๓).	 ไม่ช�าระภาษีภายในเดือน	เม.ย.
	 	 (เงินเพิ่มร้อยละ	๑	ต่อเดือน)

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เกษตรกรรม
(อัตราเพดาน ๐.๑๕%)

ที่อยู่อาศัย (อัตราเพดาน ๐.๓%) พาณิชยกรรม (อื่นๆ)
ที่รกร้าง

(อัตราเพดาน ๑.๒%)
หลังหลัก หลังอื่น

(เจ้าของที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง) (เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง)

๐ - ๗๕ = ๐.๐๑ % ๐ - ๒๕ = ๐.๐๓ % ๐ - ๔๐ = ๐.๐๒ % ๐ - ๕๐ = ๐.๐๒ % ๐ - ๕๐ = ๐.๓ %

> ๗๕ - ๑๐๐ = ๐.๐๓ % > ๒๕ - ๕๐ = ๐.๐๕ % > ๔๐ - ๖๕ = ๐.๐๓ % > ๕๐ - ๗๕ = ๐.๐๓ % > ๕๐ - ๒๐๐ = ๐.๔ %

> ๑๐๐ - ๕๐๐ = ๐.๐๕ % > ๕๐ = ๐.๑ % > ๖๕ - ๙๐ = ๐.๐๕ % > ๗๕ - ๑๐๐ = ๐.๐๕ % > ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ = ๐.๕ %

> ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  = ๐.๐๗ % > ๙๐ = ๐.๑ % > ๑๐๐= ๐.๑ % > ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ = ๐.๖ %

> ๑,๐๐๐  = ๐.๑ % > ๕,๐๐๐ = ๐.๗ %

๑. ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี
 ๕๐ ล้านบาท เฉพาะบุคคลธรรมดา
๒. ยกเว้นภาษีทั้งหมด ๓ ปีแรก
 เฉพาะบุคคลธรรมดา

ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี
๕๐ ล้านบาท

บรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย ๓ ปี
ปีที่ ๑ = ภาษีเดิม + ๒๕ % ของจำ นวนภาษีที่เหลือ
ปีที่ ๒ = ภาษีปีที่ ๑ + ๕๐ % ของจำ นวนภาษีที่เหลือ
ปีที่ ๓ = ภาษีปีที่ ๒ + ๗๕ % ของจำ นวนภาษีที่เหลือ

ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี
๑๐ ล้านบาท

ที่รกร้างเก็บภาษีเพิ่ม ๐.๓ %
ทุก ๓ ปี รวมแล้วไม่เกิน ๓ %



รู้ทัน
By Mr.Hitech

IT
ศัพท์ไซเบอร์รู้
ทันภัยคุกคามไซเบอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือ Cyber Security ของสำ นักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และเว็บไซต์ https://gnews.apps.go.th

แฮก (Hack) หมายถึง	การเจาะระบบ	หรือหลอกลวง 
ด้วยวธีิการต่างๆ	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสว่นตัวของเหย่ือ 
แล้วนำ	ไปใช้กระทำ	การต่างๆ	 เพื่อผลประโยชน์ของ
แฮกเกอร์	(Hacker	ผู้เจาะระบบ)

ไวรัส (Virus)	หมายถึง	 โปรแกรมที่ 
เข้ามาทำงาน	 เพื่อสร้างความเสียหาย 
ให้กับอุปกรณ์	และมักแพร่กระจายต่อ 
เพื่อส่งผลกระทบในวงกว้าง

โทรจัน (Trojan)	หมายถึง 
โปรแกรมหรือแอพมุ่งร้าย 
โดยหลอกให้เจ้าของติดตั้ง 
แล้วลับหลังคอยดักจับข้อมูล 
หรือทำ	ลายข้อมูลเครื่อง

ฟาร์มมิ่ง (Pharming)	 หมายถึง	 การที่แฮกเกอร์โจมตีเซิร์ฟเวอร์ของเว็บหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	 โดย
เปลี่ยนค่าที่เซิร์ฟเวอร์ให้ส่งผู้ที่เข้าเว็บนั้นด้วย	URL	ปกติไปยังหน้าเว็บปลอม

มัลแวร์ (Malware)	 คือการหลอก 
ให้ติดตั้ง	 หรือลอบฝังโปรแกรมใน 
เครือ่งของเหยื่อ	 เพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูล	
(Ransomware	-	แรนซัมแวร์)	หรือ 
ดักรบัข้อมูล	(Trojan	-	โทรจนั)	ฯลฯ

ฟิชชิ่ง (Phishing)	หมายถึง	การ 
หลอกโดยใช้เหยื่อล่อ	(เปรียบกับ 
การตกปลา	 (Fishing))	 ให้ไป 
ที่หน้าเว็บปลอมแล้วกรอกชื่อ 
และรหัสผ่านของบริการต่างๆ	 
แล้วดักจับเอาข้อมูลไป

ดีเฟซเมนต์ (Defacement)	 คือการ 
ลอบเจาะระบบเข้าไปเปล่ียนหน้าเว็บไซต์ 
แสดงสัญลักษณ์	 โอ้อวดความสามารถ	
หรือความเห็นทางการเมือง	

เจลเบรค (Jailbreak)	หมายถึง	การดัดแปลงระบบปฏิบัติการ	 iOS	 เพื่อติดตั้งแอพที่ ไม่มี ใน	App	Store	 
หรือแอพเสียเงินให้ใช้ได้แบบฟรี	 เปลี่ยนธีม	 (หน้าตาการใช้งาน)	 หรือทำ	เพื่อเก็บค่าเฉพาะสำ	หรับดาวน์เกรด 
เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ

รูท (Root)	 หมายถึง	 การดัดแปลงระบบ 
ปฏิบัติการ	Android	เพื่อติดตั้งแอพที่ ไม่มี 
ใน	Play	Store	หรือเปลี่ยนธีม	เป็นต้น

ดีดอส (DDoS)	ย่อมาจาก	Distributed	Denial	of	Service	เป็นการ 
ระดมการโจมตีเป้าหมายจากฐานการโจมตีจำ	นวนมาก	 สง่ผลให้เป้าหมาย 
ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๗ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒
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๑๘ เขลางค์นครสาร

	 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ได้สนับสนุนให้หน่วยบริการ	 สถานบริการ	 หน่วยงาน
สาธารณสุข	 หน่วยงานอื่น	 องค์กรหรือกลุ่มประชาชน	 จัดทำ	โครงการหรือกิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรค 
ฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก	 รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม 
สุขภาพ	การป้องกันโรค	ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	โดยได้
จำ	แนกประเภทของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณออกเป็น	๕	ประเภทดังน้ี	

ขั้นตอนการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ��
สัปดาห์ที่�๑	ของเดือนกำ	หนดส่งโครงการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สัปดาห์ที่�๒	ของเดือนกำ	หนดประชุมพิจารณากลั่นกรอง
สัปดาห์ที่�๔	ของเดือนกำ	หนดประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ
	 หลังจากโครงการได้รบัการอนุมัติแล้ว	จะประสานดำ	เนินการเบกิงบประมาณเพ่ือนำ	ไปดำ	เนินกิจกรรมตามโครงการ 
ที่ ได้กำ	หนดไว้	 และเม่ือดำ	เนินโครงการแล้วเสร็จ	 ต้องรายงานผลการดำ	เนินงานสง่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร	ภายใน	๓๐	วัน								

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเภทโครงการ จำ นวนโครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนงบฯ (%)
๑.	สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ๓๓ ๑,๑๓๓,๖๒๓.๐๐ ๑๕.๘%

๒.	สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น ๒๓๒ ๕,๔๘๒,๑๒๔.๐๐ ๗๖.๖%

๓.	สนับสนุนศูนย์	เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ ๖ ๘๔,๕๕๕.๐๐ ๑.๒%

๔.	สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ ๖๐ ๔๕๕,๖๐๔.๐๐ ๖.๔%

๕.	สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ ๐ ๐.๐๐ ๐.๐%

รวม ๓๓๑ ๗,๑๕๕,๙๐๖.๐๐ ๑๐๐.๐%



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๙ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

	 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของเด็กๆ	ลูกหลานที่รักทั้งหลาย		ขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรา	ลดอาหารทอด 
ขนมถุง	ลูกอม	ขนมกรบุกรอบ	น้ำ	อัดลม	น้ำ	หวานทีมี่ปรมิาณน้ำ	ตาลมาก	หันมากินอาหารโปรตีน	ผัก	ผลไม้ตามธรรมชาติให้มากข้ึน 
แบ่งเวลาเล่นกีฬา	 ทำ	กิจกรรมใช้ร่างกายให้มากขึ้น	 	 สุขภาพดีต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง	 ปรับพฤติกรรมการกิน	 และการแบ่งเวลา 
ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำ	ลังกายสม่ำ	เสมอ	เพื่อจะได้เติบโตแข็งแรง	ไม่เป็นโรคอ้วนนะครับ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
	 																																																																				สวัสดีคร้าบบบบบ

เด็กๆ อย่าปล่อยให้เป็น...

	 สวัสดีครับลูกหลานที่รักครับ	พบกันฉบับน้ี	มากับความห่วงใยในสุขภาวะของเด็กในยุค	๔.๐	ที่อยู่ในยุคบริโภคนิยมสุดๆ		 
ในอดตีสมัยก่อนเราเคยชินในตำ	ราเรยีนว่าปัญหาเด็กของไทยคือ	 ขาดสารอาหาร	 แต่ในยุคปัจจบัุน	 เรากลับพบเด็กน้ำ	หนักตกเกณฑ์ 
น้อยมาก	แต่กลับกลายเป็นพบปัญหา	เด็กน้ำ หนักเกิน หรือ เด็กเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้น 
	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๐	 ในประเทศไทยมีงานวิจัยพบว่าเด็กไทยมีอัตราการอ้วนเพิ่มจำ	นวนมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยในปี	 ๒๕๔๐ 
พบว่ามจีำ	นวนเด็กที่อ้วนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง	๓	เท่า	และในปี	๒๕๕๒	พบว่าเด็กช่วงอายุ	๑	-	๕	ขวบ	มจีำ	นวนเด็กอ้วนถึง 
ร้อยละ	๘.๕	เด็กอายุ	๖	-	๑๑	ปี	มีเด็กอ้วนร้อยละ	๘.๗	และเด็ก	๑๑	-	๑๔	ปี	มีจำ	นวนของเด็กอ้วนเพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ	๑๑.	๙	
	 ซ่ึงสรปุได้ว่าย่ิงเด็กมีอายุเพ่ิมมากข้ึนเท่าใด	 อัตราเส่ียงของเด็กอ้วนก็จะย่ิงเพ่ิมมากข้ึนเท่าน้ัน	 ซ่ึงนับว่าเป็นสัญญาณอันตราย 
ที่เราไม่ควรมองข้ามในเรื่องน้ี โดยเด็ดขาด

สาเหตุของเด็กอ้วน

๑. บริโภคเกินความจำ เป็น สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เป็นชุมชนเมืองมากขึ้น 
ความเจริญกระจายตัวมากขึ้น บ้านอยู่ ใกล้ร้านสะดวกซ้ือมากขึ้น และอาหารก็หาซื้อได้
ง่ายมากๆ ทั้งน้ำ อัดลม ขนมกรุบกรอบ ลูกอม ขนมหวานทำ ให้เด็กๆ ในปัจจุบันจึงนิยม 
บริโภคกันมากขึ้น

๒. ร่างกายขาดการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวน้อย เด็กสมัยน้ีเอาแต่นั่ง 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็จอมือถือ จอทีวีทั้งวัน ทำ ให้เด็กไม่ได้ขยับร่างกาย 
หรือออกกำ ลังกายบ้างเลย จึงส่งผลให้กลายเป็นเด็กอ้วนในที่สุด

๓. เด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผง อาจจะอ้วนมากกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยนมแม่ 
เน่ืองจากว่าในนมผงบางชนิดอาจจะมีไขมันและโปรตีนบางชนิดก่อให้เด็กเกิดโรคอ้วนได้

๔. อ้วนเพราะพันธุกรรม เด็กอ้วนบางคนอ้วนเพราะพ่อแม่อ้วน เพราะเม่ือร่างกาย 
มียีนส์อ้วนเด็กก็จะเป็นเด็กอ้วน แต่ก็ตามพบว่าเด็กที่อ้วนจากสาเหตุพันธุกรรมนั้น 
มีไม่มาก แต่ส่วนมากที่อ้วนจะเกิดจากอาหารและการเลี้ยงดูมากกว่า
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โรคอ้วน



 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับอ�าเภอเมืองล�าปาง ตรวจคนเข้าเมือง 
จังหวัดล�าปาง มณฑลทหารบกที่ ๓๒ และสถานตี�ารวจภูธรเขลางค์นคร ได้ด�าเนนิ
ตรวจตราหอพักและกิจการอื่นๆ ที่อาจเข้าข่าย “หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ความรู้ ค�าแนะน�าในการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายหอพัก 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมท้ังเพ่ือป้องกันปรามการกระท�าอันจะน�าไปสู่การ 
ต้องระวางโทษตามกฎหมายหอพักหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ก�าหนดให้ปฏิบัติ
หรือห้ามปฏิบัติ
 เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดล�าปางเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยนายกเทศมนตรี 
เมืองเขลางค์นครเป็นนายทะเบียน
 หอพัก หมายความว่า สถานท่ีท่ีรับผู้พัก (ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาใน 
สถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี) เข้าพักอาศัยโดย
มีการเรียกเก็บค่าเช่า
 บคุคลใดจัดสถานที่เพือ่รับผูพั้กดงักล่าว ให้ถอืว่าบคุคลน้ันประกอบกจิการหอพัก

การตรวจตราจัดระเบียบหอพัก

หอพักหญิงหอพักชาย

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม)
หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำ บลชมพู 

โทร. ๐-๕๔๓๒-๔๒๑๗, ๐๘-๘๒๕๘-๕๘๙๔

 หอพักใดรับผู ้พักไม่เป็นไปตามประเภท 
ของหอพักต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน  
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 ผู้ ใดประสงค์จะประกอบกิจการหอพักเอกชนต้อง

ได้รับใบอนญุาตจากนายทะเบียน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ ปี 
หรือปรบัไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ�าท้ังปรับ 
และปรบัอกีวนัละไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท ตลอดเวลา 
ที่ฝ่าฝืนอยู่

ประเภทของหอพัก�มี�๒�ประเภท�ได้แก่

ผู้ ใดประสงค์ประกอบกิจการหอพัก ติดต่อ…

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน กรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๖๒

๒๐ เขลางค์นครสาร



 เวลามีคนท�าไม่ดีกับเรานะ ถ้าเราโกรธนะเราก็ทุกข์เอง เราต้องรู้จักให้อภัย ถึงแม้เค้�จะเบียดเบียนเร� 

อย่�งไรก็ต�ม เพร�ะถ้�เร�โกรธนะ คว�มโกรธมันก็จะเผ�ใจเร�บ�งคนก็บอกว่�จะให้อภัยได้อย่�งไร เค้�ยัง 

ไม่สำ�นึกผิดเลย เค้�ยังไม่ม�ขอโทษเร�เลย เค้�จะขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องของเค้� แต่หน้�ที่ของเร�นะก็คือก�รให้อภัย

เพร�ะว่�มนัจะทำ�ให้เร�มคีว�มสขุ เร�ให้อภยัเนีย่ไม่ใช่เพร�ะว่�อะไรเลย แต่เป็นเพร�ะว่�เร�รกัตวัเอง ถ้�เร�มคีว�มโกรธ 

มันก็มีแผล คนเร�เมื่อมีแผลเร�ก็ต้องเยียวย�รักษ�ตัวไม่ว่�แผลนั้นมันจะม�จ�กใครก็ต�ม

 เปรียบเทียบง่ายๆ นะ เหมือนกับว่าเราเดินข้ามถนนแล้วมีรถเฉี่ยวชน แล้วรถคันนั้นเนี่ยก็ขับหนีไป 

ไม่มีความส�านึกที่จะมาช่วยเราเลยเรียกว่าตีนผี อันนี้เราถูกรถชนเนี่ยเราก็บาดเจ็บอาจจะกระดูกหัก เมื่อเราอยู่ใน 

สภาพเช่นนี้เนี่ยเราควรท�าอย่างไร ถ้ามีรถพยาบาลมารับเรา เราก็ควรจะให้ความร่วมมือ เพราะว่าหน้าที่ของเรา 

ตอนนีค้อืเยยีวยารกัษาตวัเอง แต่ถ้าเกิดว่าเราปฏเิสธรถพยาบาลมาเราไม่ขึน้รถ เราบอกว่าต้องให้ไอ้รถตนีผีคนันัน้ 

มาขอโทษฉันก่อน ฉันถึงจะขึ้นรถไปรักษาไปโรงพยาบาล พูดแบบนี้ฉลาดหรือเปล่า? ใครที่พูดแบบนี้ถือว่าโง่นะ 

ถอืว่าไม่รักตัวเอง ในเมือ่เราบาดเจ็บนะถ้าเรารกัตวัเอง เรากต้็องรบีรกัษาก่อน ไม่ว่าความบาดเจบ็นัน้มนัจะมาจากใคร 

แล้วคนนั้นจะมาขอโทษเราหรือไม่น้ันเอาไว้ทีหลัง เราต้องรักษาตัวของเราก่อน ถ้ามีหมอมีพยาบาลมีรถมารับ 

เราก็ต้องไป

 แต่คนส่วนใหญ่เวลามีแผลที่ใจนะกลับท�าส่ิงตรงข้ามนะ มีแผลที่ใจก็ต้องต�มสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่� 

รักษ�ใจของเร�ด้วยก�รให้อภัย ห�กว่�แผลนั้นเกิดจ�กคว�มโกรธ คว�มเกลียดนะก็ต้องรีบนะ ใช้ก�รให้อภัยนี่แหละ 

เพร�ะก�รให้อภัยเป็นย�รักษ�ใจ

 ใครทำ�ร้�ยเร�เค้�จะม�สำ�นึกผิดหรือไม่เป็นหน้�ที่ของเค้� หน้�ที่ของเค้�คือควรจะสำ�นึกผิดควรจะม� 

ขอโทษขอขม� แต่ถ้�เค้�ไม่ม�ขอโทษขอขม�ก็เป็นเรื่องของเค้� หน้�ที่เร�ก็คือเยียวย�จิตใจให้มีคว�มสุข

 เยียวยาอย่างไร ก็ให้อภัย เพราะถ้าไม่ให้อภัย จิตใจมันก็จะถูกไฟเผาร้อนรน คนที่ปล่อยให้คว�มโกรธ 

เผ�รนจิตใจเนี่ยแสดงว่�ไม่รักตัวเอง ถ้�รักตัวเองต้องรีบเยียวย� อันนี้เป็นหน้�ที่นะเป็นหน้�ที่ต่อจิตใจเหมือนกับ 

เมือ่มแีผลกต้็องรักษ�อนันีเ้ป็นหน้�ทีต่่อก�ย หน้�ทีต่่อจติใจกเ็หมอืนกนันะ ถ้�ใจมนัเจบ็ปวดกต้็องรกัษ�และวิธรีกัษ� 

ที่ดีที่สุดก็คือก�รให้อภัย

 ต้องแยกให้ดีนะเค้�จะขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องของเค้� ถ้�เค้�ไม่ทำ�มันก็เป็นเรื่องของเค้� หน้าที่ของเราคือ 

ดูแลตัวเองและจิตใจให้มีความสุข เป็นเพร�ะว่�เร�เนี่ยไม่รู้จักแยกแยะว่�หน้�ที่ใครหน้�ที่มันนะ มันก็เลยเป็นทุกข์ 

โกรธแค้นพย�บ�ทอยู่นั่น เพียงเพร�ะเหตุผลว่�เค้�ไม่ม�ขอโทษเร�

เราให้อภยั ไม่ใช่เพราะอะไรเลย
เพราะเรารกัตวัเอง
ถ้าเรามคีวามโกรธเราก็มแีผล
มแีผลก็ต้องหาทางเยยีวยารกัษาตวั 
ไม่ว่าแผลนั้นจะมาจากใครก็ตามอภัย

ธรรมะสวัสดี
 พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
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