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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

๒ เขลางค์นครสาร

	 ส่องกล้องมองการบริหาร	 ฉบับประจ�าเดือนมกราคม	 -	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 โดยได้ด�าเนนิ 
โครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	 จากการจ่ายขาดเงินสะสมประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ซึง่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	 ในปี	 ๒๕๖๓ 
จ�านวน	๓	โครงการ	ได้แก่

การด�าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๑.� โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
� สายชมุชนบ้านหนองยาง�–�ชมุชนบ้านแพะดอนตัน�ต�าบลชมพู

๒.�โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต�และก่อสร้างระบบระบายน�้า�
� ชมุชนบ้านแพะดอนตัน�–�ชมุชนบ้านศรีหมวดเกล้า�๒�ต�าบลชมพู

๓.�โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
� สายชมุชนบ้านไร่นาน้อยและชมุชนบ้านไร่ข่วงเปา�ต�าบลปงแสนทอง



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๓ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

 ส่องกล้องมองสภา�กับ�เขลางค์นครสาร�ฉบับประจ�าเดือนมกราคม�-�มีนาคม�๒๕๖๓		การประชุมสภา 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	สมัยประชุมสามัญ	สมัยแรก	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	 
ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 โดยมีนายสมยศ		 โพธิ์ทอง	ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 
กล่าวเปิดการประชุม	พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ทั้ง	๓	เขต	และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 
ซึ่งได้มีระเบียบวาระการประชุม	 คือ	 การก�าหนดจ�านวนสมัยประชุมสามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 วันเร่ิมต้น
ประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ�าปีของแต่ละสมัย	 การก�าหนดสมัยประชุมสามญั	 สมยัแรก	 
ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 วนัเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัสมยัแรกประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยใน 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
 *จ�านวนสมัยประชมุสามัญประจ�าปี�พ.ศ.�๒๕๖๓�มีจ�านวน�๔�สมัย�ดังนี้
 สมัยแรก� เริ่มวันที่�๑�กุมภาพันธ์�๒๕๖๓� มีระยะเวลาไม่เกิน�๓๐�วัน
� สมัยที่สอง� เริ่มวันที่�๑�พฤษภาคม�๒๕๖๓�� มีระยะเวลาไม่เกิน�๓๐�วัน
� สมัยที่สาม� เริ่มวันที่�๑�สิงหาคม�๒๕๖๓� มีระยะเวลาไม่เกิน�๓๐�วัน
� สมัยที่สี่� เริ่มวันที่�๑�ธันวาคม�๒๕๖๓� มีระยะเวลาไม่เกิน�๓๐�วัน
 *ก�าหนดสมัยประชมุสามัญสมัยแรก�ประจ�าปี�พ.ศ.�๒๕๖๔�วนัเริ่มประชมุและระยะเวลาของสมัยประชมุ�
สามัญสมัยแรกประจ�าปี�พ.ศ.�๒๕๖๔�คือ�วันที่�๑�กุมภาพันธ์�๒๕๖๔�
	 นอกจากนัน้ยงัมรีะเบียบวาระการประชุมที่ส�าคญั	 คอื	 การพจิารณาขอความเห็นชอบต่อการถ่ายโอนภารกิจ 
ด้านสาธารณสุข	 โดยการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จ�านวน	๗	แห่ง	ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	มีมติเห็นชอบ 
เป็นเอกฉันท์ ให้รับโอนภารกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าว
 ท้ังนี้ ในที่ประชุมสมาชกิสภาฯ	 ได้มกีารอภิปรายสนบัสนนุ	 ช่ืนชม	 และให้ข้อคดิเสนอแนะในการบริหารงาน 
ของผูบ้ริหารและสว่นราชการเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร	 เพือ่น�าไปปรับปรุงการพัฒนาการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

๔ เขลางค์นครสาร

 เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับสมาคมไทลื้อจังหวัดล�าปาง  

จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ” เพื่ออนรัุกษ์และสืบสานขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีงามของชาวไทลื้อ  

อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดขนมธรรมเนยีมประเพณี ให้เด็ก เยาวชน ได้รับทราบ เป็นการปลูกฝัง และช่วยกัน 

รักษาวัฒนธรรมอันดีไว้ รวมท้ังสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ แบบประชารัฐร่วมใจตามแนว 

เศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีการแสดงนทิรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ขบวนแห่ 

วัฒนธรรมไทลื้อจากจังหวัดล�าปาง และ ๖ จังหวัดภาคเหนือ การประกวดสาวงามไทลื้อ เพื่อส่งเสริมให้ 

เยาวชนไทลือ้ได้อนรัุกษ์การแต่งกายด้วยชุดไทลือ้ และภาษาพดูของชาวไทลือ้ การแสดงศลิปวฒันธรรมไทลือ้ 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ต�าบลกล้วยแพะ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 

งานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ



 วาไรตี้ชุมชน ฉบับนีจ้ะพาทกุท่านกลบัมาท่ีสวนแห่งนีอ้กีครั้ง จากสวนองุน่ปลอดภยั 
เพิม่เตมิด้วยผกัปลอดภยั ในพืน้ที่ ๑ ไร่เศษ โดยแบง่พืน้ที่ปลกูองุน่ ๒ งาน ปลกูผกั ๑ งาน 
และพื้นที่ที่เหลือใช้เป็นพื้นท่ี ในการหมักและท�าปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษอาหารที่เหลือกิน 
จากในครัวเรือน โดยป้าแสงจันทร์ได้เล่าถึงการปลกูผกัว่า จากท่ีมขีา่วเร่ืองการใช้สารเคมี 
ในการปลกูผกัต่างๆ ท�าให้เกดิความตระหนกัว่าทกุวนันีเ้ราทานสารเคมเีข้าไปมากเพียงใด 
จึงอยากที่จะปลูกผักที่กินในครัวเรือนด้วยตัวเอง โดยศึกษาวิธีการท�าปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ 
ในครัวเรือนแล้วน�ามาใช้ ในการปลกูผกัของตนเอง โดยการใช้ปุย๋ผสมกบัมลูสตัว์กลบฝังดนิ 
ก่อนทิง้ไว้ ๔ วนัก่อนท�าการปลกู หากผกัต้นไหนมแีมลงกดักนิกเ็ด็ดใบออกทีละใบ จนมั่นใจ 
ว่าไม่มีแมลงหลงเหลืออยู่ จะเห็นได้ว่าจากการพูดคุยเรื่องการปลูกผักของป้าแสงจันทร์  
จะเหน็ได้ว่าไม่มกีารใช้สารเคมี ในการเร่งการเจริญเตบิโตของผกัในสวนแต่อย่างใด โดยเริ่ม 
ปลูกจากผักท่ีทุกคนทานเป็นประจ�าในครัวเรือน เช่น กะหล�่าปลี ดอกกะหล�่า คะน้า สลัด  
ผักกาดกวางตุ้ง คื่นช่าย ผักชี ถั่วฝักยาว และแตงกวา  
 การได้ผักที่สวยงาม ผลผลิตที่หัวใหญ่ ท�าให้มีชาวบ้านและผู้สนใจ จับจองผักไว้
มากมาย ซึ่งป้าแสงจันทร์เองยังย�้าว่า “ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เหลือค่อยแบ่งปัน
และจ�ำหน่ำย” อกีทั้งยงัให้ค�าแนะน�าส�าหรับผูที้่มพ้ืีนที่และต้องการปลกูเองได้อย่างละเอียด 
และส�าหรับผู้ที่อยากปลูกและไม่มีพื้นที่มากพอ ก็มีแบบปลูกในถุงพร้อมจ�าหน่ายในราคา 
ที่เป็นกันเอง 

สวนเล็กๆ ที่เติมเต็มด้วยความใส่ใจ กับผักปลอดภัย

บ้านสวนชมดาว

สนใจอุดหนุนผักปลอดภัย สามารถติดต่อได้ที ่
นำงแสงจันทร์  มำวงษ์  บ้ำนสวนชมดำว ชมุชนบ้ำนศรีหมวดเกล้ำ

  ๒ หมู่ ๔ ต�ำบลชมพู อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปำง
  ๐๘๗-๕๕๗๕๓๒๑ 

หรือติดต่อผ่ำนทำง     SAGJAN MAWONG

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๕ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

๖ เขลางค์นครสาร

 ชาวไทลือ้ในเขตต�าบลกล้วยแพะ เป็นชาตพัินธุห์นึง่ที่ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์ความเป็นไทลือ้มาได้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะ 
เป็นภาษาลือ้ เคร่ืองแต่งกายแบบลือ้ วิถีชีวิตดัง้เดมิของชาวไทลือ้ กลุม่ทอผ้า ไทลือ้ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ต�าบลกล้วยแพะ 
จากการริเริ่มตั้งใจทอผ้าเพื่อร่วมงานจุลกฐิน หลังจากนั้นจึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าถุงใช้ ในชีวิตประจ�าวัน ด้วยลวดลาย 
ที่เป็นเอกลักษณ์ ผ้าทอไทลื้อจึงเป็นที่ช่ืนชอบ
 กลุม่ทอผ้าไทลือ้ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา เป็นการรวมของกลุม่ผูส้งูวยักว่า ๒๕ คน ในเขตชุมชนบ้านกล้วยหลวง 
พัฒนา ท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในการทอผ้า มนีางสองเมอืง ค�าเขือ่น เป็นประธานกลุม่ จากการทอผ้าเพือ่ร่วมท�าบญุในงานจุลกฐนิ 
ทางกลุม่เริ่มทอผ้าเพือ่ใช้ ในชุมชนขายให้คนในชุมชน โดยมผีลติภณัฑ์ต่างๆ ดงันี ้ถงุเป๋อ (ถงุย่าม) ผ้าป ูผ้าซิ่นไทลือ้ จากน้ัน 
จึงได้มีผู้ชื่นชอบในลวดลายและฝีมือทอผ้า จึงได้มีการสั่งซื้อจากต่างจังหวัด ท�าให้เกิดรายได้แก่สมาชิก ซึ่งทุกวันสมาชิก 
จะมีการรวมกลุ่มเพื่อทอผ้า ด้วยเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ ขั้นตอนการผลิตที่ประณีตทุกขั้นตอน เพื่อผลิตผ้าทอที่คงความเป็น 
อัตลักษณ์ของชาวไทลื้อ ส�าหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น ถุงย่าม ผ้าทอไทลื้อ ที่ทอมือจากฝ้ายคุณภาพดี ราคาเบาๆ  
ปัจจุบันกลุ่มผ้าทอไทลื้อ มีผลิตภัณฑ์ ใหม่คือการน�าเส้นใยจากขวดพลาสติกน�ามาเป็นผืนผ้า สู่กระเป๋าใบสวย จากแนวคิด 
การน�าขวดพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่ท�าเส้นใยทอผ้าสบง จีวร อังสะพระ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
พระอาจารย์โชคทว ี วงสาย พระวดักล้วยหลวง ที่ปรึกษาและผูด้แูลกลุม่ทอผ้าไทลือ้กล้วยหลวง ได้น�าแนวคดิในการแปรรปู 
ขวดพลาสติกดังกล่าว มาลองทอมือออกมาเป็นผืนผ้า และได้ลองน�ามาแปรรูปพัฒนาเป็นกระเป๋าถือสตรีท่ีสวยงาม 
โดยพระอาจารย์ โชคทวี ได้กล่าวถึงแนวคิดของพระอาจารย์จากวัดจากแดงที่ ได้น�าแนวคิดนี้มาท�าจีวรของพระสงฆ์ ว่า 
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ในสมัยพุทธกาล ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ให้พระสงฆ์ตัดเย็บจีวรโดยใช้ผ้าเหลือใช้ที่ถูกทิ้ง  
หรือแม้กระทั่งผ้าห่อศพน�ามาเย็บมาย้อมสี ใหม่ไว้ ใช้เป็นจีวร สบง อังสะ การใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติกน�ามา 
แปรรูปเป็นเส้นใยทอผ้าก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นการน�าเอาของเก่ามารีไซเคิลใหม่
 ทั้งนี ้ กลุม่ทอผ้าไทล้ือกล้วยหลวงพัฒนา ถอืเป็นเครือขา่ยของวดัจากแดง ในการพัฒนาเส้นใยขวดพลาสตกิไปเป็น 
ผลติภณัฑ์ของใช้ ในรปูแบบต่างๆ เพือ่สง่เสริมสิง่แวดล้อม และจะได้พัฒนารปูแบบและคณุภาพผลติภณัฑ์ ให้มคีณุภาพมากขึน้ต่อไป
สำมำรถเยี่ยมชมกลุ่มได้ที่......  
 ๓๗๖ (ปำกทำงเข้ำซอย ๗) ชมุชนบ้ำนกล้วยหลวงพัฒนำ ต�ำบลกล้วยแพะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปำง
 ๐๙๔-๖๐๙๓๐๙๕

กลุ่มทอผ้าไทลือ้บ้านกล้วยหลวงพัฒนา  



ศูนย์รับเร ื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร

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

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

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง�ตำ�บลกล้วยแพะ

โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ�แบบประปาผิวดิน�ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านป่าขาม�ตำ�บลพระบาท

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๗ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓



คลินิกสุขภาพ ชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

๘ เขลางค์นครสาร

โรคซึมเศร้า คืออะไร ?
อาการของโรคซึมเศร้า
 มีความรู้สึกว่าตนไร้ค่า  โดดเดี่ยว  สิ้นหวังหงุดหงิดง่ายทั้งยังสามารถส่งผลกระทบให้ร่างกาย 
รู้สึกอ่อนล้า นอนหลับยากหรือหลับมากเกินไป หรือมีพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม ไม่มีสมาธิ

สาเหตุของโรคซึมเศร้า
 การท�างานของสมองบางส่วนที่ผิดปกติและมีระดับของสารเคมีไม่สมดุลกัน ลักษณะนสิัยเดิมของ 
ผู้ป่วยที่เอ้ือต่อการเผชิญภาวะซึมเศร้า เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตและการกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
อย่างรุนแรง

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
 แพทย์มักวินจิฉัยเบื้องต้นด้วยการพูดคุยสอบถามถึงอาการ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม  
ของผู้ป่วยว่าเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือไม่ มีความรุนแรงระดับใด

โรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท
 ๑. โรคซึมเศร้าชนดิรุนแรง เป็นอาการซึมเศร้าอย่างที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตการท�างานหรือการเรียน 
รวมไปถึงการนอนหลับและการกินอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขอย่างรุนแรง
 ๒. โรคซึมเศร้าเรื้อรัง แม้จะมีอาการและความรุนแรงของอาการน้อยกว่าแต่ภาวะซึมเศร้าชนดินีจ้ะ
คงอยู่กับผู้ป่วยยาวนานกว่ามาก เป็นเวลาอย่างน้อยตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปซึ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังก็อาจ
เป็นบางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญภาวะซึมเศร้าชนดิรุนแรงร่วมด้วย

การรักษาโรคซึมเศร้า
 ❤	 การใช้ยาต้านโรคซึมเศร้า
 ❤	 การพูดคุยบ�าบัดทางจิต
 ❤	 การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท

การป้องกันโรคซึมเศร้า
 ❤	 ภาวะซึมเศร้าไม่มีวิธีการป้องกันที่แน่นอนเนือ่งจากสาเหตุเกิดจากโรคบางประการ
  เช่น ความผิดปกติ ในสมอง อาการเจ็บป่วย
 ❤	 การใช้ยาที่เกิดภาวะซึมเศร้าแทรกซ้อนได้ถือว่าเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม 
  แต่การสร้างพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดีด้วยการเลือกรับประทานอาหารและออกก�าลังกาย
 ❤	 การรักษาสภาวะอารมณ์ ให้แจ่มใสด้วยการท�ากิจกรรมเพื่อความสนกุสนานและผ่อนคลาย
  นับเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะซึมเศร้า



ทีมง�นเชิงรุก
พัฒน�องค์กร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๙ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

 ควบคุมรถบรรทกุดนิไม่ให้ฝ่าฝืน พระราชบญัญัติ 
รักษาความสะอาดฯ ในเขตพืน้ที่ และตรวจสอบกวดขนั 
พืน้ที่ที่มกีารลกัลอบน�าขยะมาทิง้อยูเ่ป็นประจ�า ซึง่สร้าง 
ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในชุมชน 
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้งนีท้างเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร ขอควำมร่วมมือประชำชนหำกพบเห็น
รถบรรทกุสร้ำงควำมเดอืดร้อน หรือพบผูล้กัลอบน�าขยะ 
มาทิ้งในที่สาธารณะในชุมชน ส่งผลกระทบแก่ประชาชน

งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ได้โปรดแจ้ง.....
งำนเทศกิจ เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร 

   ๐๕๔-๒๑๙๑๙๙
หรือ ร้องทุกข์ทำงหน้ำเว็บไซต์ เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร

ได้ที่ www.kelangnakorn.go.th



๗ มกรำคม ๒๕๖๓
อบรมโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำ ปี ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น ๑ สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑๑ มกรำคม ๒๕๖๓
วันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำ ปี ๒๕๖๓

ณ สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑๗-๒๐ มกรำคม ๒๕๖๓
ศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำ ปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี

๒๔ มกรำคม ๒๕๖๓
การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรง แจ่มใส มีน้ำ ใจนักกีฬา

ประจำ ปี ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชมพู สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

๑๐ เขลางค์นครสาร



๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร
สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

ณ ลานโพธิ์วัดชมพูหลวง ตำ บลชมพู

๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับกลุ่ม We Love The King นครลำ ปาง

ทำ แนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บริเวณดอยวังเฮือ ตำ บลพระบาท

๙ มีนำคม ๒๕๖๓
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๑ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓



 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นที่ ในการดูแล ๔ ต�าบล ๖๔ ชุมชน ด้วยความเป็นอยู่  
และการด�ารงชีวิตของคนในชุมชนที่อาศยัความสะดวกและรวดเรว็ จงึเป็นอีกหนึง่ปัจจัยของการเพิม่จ�านวนของขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเล็งเห็นความส�าคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยเน้นการ 
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งให้ความส�าคัญของการร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมถึง 
ภาคประชาชน ในการจัดการ อนรัุกษ์ ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้หลัก ๓Rs : Reduce Reuse และ Recycle ( ใช้น้อย ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ ใหม่)  จึงได้ด�าเนนิการรับสมัคร 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พร้อมจัดท�าทะเบียนควบคุมรายช่ือ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จ�านวน ๒๕๐ คน 
มีการประชุมรวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อเป็นแกนน�าในการร่วมขับเคลื่อน 
การด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 โดยมีแผนด�าเนนิการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
ที่จะขอเชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมท�าความสะอาดบริเวณพื้นที่เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร ดังนี้

แกนนำ�สำ�คัญในการขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วัน/เดือน/ปี สถำนที่ กิจกรรม

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถนนล�าปาง-แม่ทะ (ตั้งแต่แยก
เฮือนสายค�า-มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง) เก็บขยะไหล่ทางสาธารณะ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถนนริมแม่น�้าวังบ้านฟ่อน-บ้านชมพู ต�าบลชมพู เก็บขยะไหล่ทางสาธารณะ,
ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถนนริมคลองชลประทาน ชุมชนบ้านกอกชุม-
ชุมชนบ้านหนองปล้อง ต�าบลพระบาท

เก็บขยะไหล่ทางสาธารณะ,
ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

๑๒ เขลางค์นครสาร



 เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ด�าเนนิโครงการอาสาสมคัรดบัไฟป่า เพือ่สร้างเครือขา่ยอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 
ที่ผ ่านการฝึกอบรมและสามารถขยายผลต่อเนือ่งไปยังหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา เพื่อช่วยสร้างจิตส�านึกในการ 
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันมิ ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ ให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ผู้น�าชุมชน นักเรียน  
นกัศกึษา และอาสาสมคัรต่างๆ เพือ่สร้างความตระหนกัถงึอันตรายและผลกระทบที่อาจจะเกดิจากไฟป่า  บูรณาการ 
การท�างานร่วมกันระหว่างหมู่บ้านชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความรู้การป้องกันและควบคุม 
ไฟป่า สามารถด�าเนนิการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยธรรมชาติ 
หรือบุคคลได้อย่างยั่งยืน 
 โดยจัดให้มกีจิกรรม การฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตั ิ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 
ร่วมกับ เทศบาลต�าบลแม่เมาะ เทศบาลต�าบลแม่ทะ และองค์การบริหารส่วนต�าบลพิชัย และชุมชนเป้าหมาย 
ทั้ง ๗ ชุมชน จัดท�าแนวกันไฟป่า, ฝายชะลอน�้า จัดตั้งชุมชนต้นแบบ (จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้) โดยมีเป้าหมาย 
จัดตั้งจ�านวน ๒ แห่ง คือ ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันชุมชนบ้านหัวฝาย  
ต�าบลกล้วยแพะ และ ศูนย์การเรียนรู้การป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัชุมชนบ้านโทกหวัช้าง ต�าบลพระบาท 
ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับไฟป่าให้กับชุมชน  

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๑๓ เขลางค์นครสาร

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓



 พธิสีบืชะตาหรือการต่ออาย ุเป็นพธิกีรรม 
อย่างหนึง่ของชาวล้านนาถิ่นเหนือ เป็นพิธีท่ี 
จัดท�าข้ึนเพือ่ต้องการให้เกดิมงคล และมชีีวิตอยู่ 
อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย 
เพ่ือท�าให้เกิดความเจริญรุง่เรืองต่อชีวิต เป็นพธิี 
ซึ่งเป็นมงคลที่ชาวล้านนานยิมท�าในโอกาส 
ต่างๆ เช่น เนือ่งในวันเกิด วันที่ ได้รับยศศักดิ์  
ได้เลื่อนต�าแหน่ง หรือขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น  
หรือท�าในกรณีที่เจ็บป่วยถูกทายทักว่าชะตา
ไม่ดี ชะตาขาด จะท�าพิธีสะเดาะเคราะห์และ 
สบืชะตาต่ออายุ จะท�าให้แคล้วคลาดจากโรคภยั 
และด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายใจสืบไป

ควำมเชื่อต�ำนำนเกี่ยวกับพิธีสืบชะตำ
 มตี�านานปรากฏในคมัภร์ีสบืชะตา กล่าวว่า 
พระสารีบุตรเถระซึ่ ง เป ็นอัครสาวกของ 
พระพุทธเจ้า มีลูกศิษย์รูปหนึง่เป็นสามเณร 
ช่ือตสิสะ อายุ ๗ ปี มาบวชเพือ่ศกึษาเล่าเรียน 
กบัท่านเป็นระยะเวลาหนึง่ปี วนัหนึง่พระสารีบตุร 
สงัเกตเหน็ลกัษณะของสามเณรว่าจะมอีายไุด้อกี 
๗ วันเท่านั้นก็จะถึงแก่มรณภาพ ท่านพระ 
สารีบุตรจึงเรียกมาบอกความจริงให้ทราบว่า  
ตามต�าราหมอดูและต�าราดูลักษณะเธอจะม ี
ชีวิตอยู่ไม่เกิน ๗ วัน พระสารีบุตรจึงให้ 
สามเณรกลับไปลาพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง จึงสร้าง 
ความเศร้าโศกเสียใจแก่สามเณรเป็นอันมาก  
ระหว่างทางกลับได้พบกับปลาที่ก�าลังด้ิน 
ทุรนทุรายเพราะน�้าไม่พอ จึงจับไปปล่อยใน 
หนองน�้า และเก้งท่ีติดบ่วงนายพราน จึงได้ 
ปล่อยเก้งสู่อิสรภาพ โดยนึกถึงตนเองว่าจะ 
ต้องตายอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่สัตว์ทั้งสอง 
ถ้าไม่ปล่อยช่วยชีวิตก็จะต้องตายก่อนตนเอง 
แน่นอน เมื่อกลับถึงบ้านพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง 
ต่างก็เฝ้ารอคอยด้วยความเศร้าโศก จนเวลา 
ล่วงเลยก�าหนดไปแล้ว สามเณรติสสะก็ยังมี 
ชีวิตอยู่ ผิวพรรณผ่องใส และได้กลับไปหา 

พระสารีบุตร ได้กราบเรียนถึงการปล่อยชีวิต 
ทั้งสองเป็นการให้ชีวิตใหม่ จึงเป็นบุญให้พ้น 
จากความตายได้
 เร่ืองของอายุวัฒนกุมารมีปรากฏใน 
อรรกถาธรรมบท ยมกวรรค กล่าวคอื อายวุฒัน 
กุมารบุตรของพราหมณ์ชาวฑีฆสัมพิกนคร 
ได้รับค�าท�านายจากพราหมณ์ผู้เป็นสหายของ 
บิดาว่าจะหมดอายุ อยู่ได้ไม่เกิน ๗ วัน  
พราหมณ์สามีภรรยาจึงน�าบุตรไปยังส�านัก 
พระพุทธเจ้า กราบทลูวิธแีก้ไขมูลเหต ุพระพุทธเจ้า 
จึงตรัสบอกวิธีท่ีจะป้องกันบุตรจากการเสียชีวิต  
โดยให้พราหมณ์สร้างมณฑปที่ประตูเรือนของ 
พราหมณ์ แล้วน�าบุตรไปนอนบนตัง่ในมณฑปนัน้ 
จากน้ันนมินต์พระสงฆ์ไปสวดพระปริตร ๗ คนื 
๗ วัน และในวันที่ ๗ พระพุทธเจ้าเสด็จไป 
ด้วยพระองค์เอง ทรงท�าพระปริตรตลอดคืน 
ยังรุ่งเช้า เด็กก็พ้นจากการเสียชีวิตในวันที่ ๘  
เมื่อสองสามีภรรยาน�าบุตรมาถวายบังคม  
พระองค์ท่านตรัสว่า “ขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิด” 
และตรัสว่าเดก็จะมอีายยุนืด�ารงอยูน่าน ๑๒๐ ปี 
ดังนั้น จึงขนานนามบุตรว่า “อำยุวัฒนกุมำร”

ประเภทของพิธีสืบชะตำ มี ๓ ประเภท คือ
๑.ประเพณีสืบชะตำคน คนล้านนาจะมีความ 
เช่ือว่า หากเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิต 
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ จะต้องประกอบพิธี 
สืบชะตาบูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ คือ อาทิตย์  
จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์  
เกตุ เพื่อให้เจ้าของพิธีนั้นมีความสุขต่อไป  
เป็นการประกอบพิธีที่จัดขึ้นในโอกาสส�าคัญ 
ต่างๆ ตั้งแต่ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นยิมท�า 
เมือ่วนัเกดิที่ครบรอบเชน่ ๒๔ ปี ๖๐ ปี ๗๒ ปี 
และการขึ้นบ้านใหม่ ย้ายท่ีอยู่ ใหม่ ได้รับยศ 
หรือต�าแหน่งสงูขึน้ หรือฟ้ืนจากป่วยหนกั หรือ 
มผีูทั้กทายว่าชะตาไม่ดี จ�าเป็นต้องสะเดาะเคราะห์ 
และสืบชะตา เป็นต้น อนึง่จากการเสวนาผู้รู้ 
และผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านวัฒนธรรมกล ่าวว ่า 
การสืบชะตาคนนั้นมักมีค�าเรียกขานต่อท้าย 
ด้วย เช่น การสบืชะตาน้อยและการสบืชะตาหลวง 
และมีข้อสังเกตดังนี้

 - กำรสืบชะตำน้อย คือ ผู้เข้าสืบชะตา 
มเีพียงคนเดียว มเีครื่องสบืชะตาครบตามอายุ 
และมีพระสงฆ์ ๙ รปูประกอบพธิเีจริญพุทธมนต์ 
สืบชะตาให้ สถานที่ประกอบพิธีคือท่ีบ้านของ 
เจ้าชะตา และมีผู้ร่วมพิธีมากมาย ส่วนใหญ ่
จะเป็นการประกอบพิธีสืบชะตาเนือ่งในวันเกิด  
เจ็บป่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเชิญ 
ญาติพ่ีน้องและผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมงาน 
จ�านวนมาก กถ็อืว่าเป็นการสบืชะตาน้อยเชน่กนั
 - กำรสืบชะตำหลวง คือ ผู้เข้าสืบชะตา 
มีมากกว่า ๑ คนประกอบ พ่อ แม่ ลูก ฯลฯ  
เคร่ืองสืบชะตาเกิน ๑๐๐ ชิ้น มีพระสงฆ์มา 
เจริญพุทธมนต์และสืบชะตาให้ สถานที่คือ 
บ้านของผูส้บืชะตา และผูที้่มาร่วมงานจะมมีาก 
หรือน้อยก็ตาม เช่น การท�าบุญขึ้นบ้านใหม่  
เรียกว่า ชะตาหลวง อย่างไรกต็ามการเรียกโดยทั่วๆ 
ไปอาจจะขึ้นอยู ่กับฐานะทางเศรษฐกิจ 
ต�าแหน่งยศถาบรรดาศกัด์ิ ฐานะทางสงัคมของ 
เจ้าชะตาด้วย

๒.ประเพณีสืบชะตำบ้ำน นิยมท�าเมื่อคน 
ในหมูบ้่านประสบความเดือดร้อน เจบ็ไข้ได้ป่วย 
หรือตายติดต่อกันเกิน ๓ คนข้ึนไป หรือ 
คนในหมู่บ้านพร้อมใจกันจัดในวันสงกรานต์  
เชน่ วนัปากปี ปากเดอืน หรือปากวนั คอื วนัที่ 
หนึง่สองสามวันหลังวันเถลิงศก (สงกรานต์)  
เพือ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคล พธีิสืบชะตาหมูบ้่าน 
มีเครื่องประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับการ 
สืบชะตาคน การโยงด้ายสายสิญจน์จะโยง 
ให้ทั่วหมู่บ้าน โดยบ้านแต่ละหลังก็จะโยง 
รอบบ้านตัวเอง แล้วดึงด้ายสายสิญจน์ไปโยง 
กับบ้านอีกหลังหนึง่ ท่ี โยงด้ายสายสิญจน ์
มาจากสถานที่ประกอบพิธี แล้วต่อกันไปทั้ง 
หมู่บ้าน ถือเป็นการสร้างความสามัคคีของ 
ชาวบ้านด้วย

๓.ประเพณีสืบชะตำเมือง จัดขึ้นเมื่อบ้านเมือง 
เกิดความเดือดร้อน จะด้วยตามความเช่ือทาง 
โหราศาสตร์ หรือเพราะเหตุปั่นป่วนวุ่นวาย  
การจลาจล เกดิโรคภยัแก่ประชาชนในเมอืง ฯลฯ 
การสืบชะตาเมืองนี ้ ส่ิงของต่างๆ ในการ 
ประกอบพธิจีะมจี�านวนมาก และมรีายละเอยีด 
ปลกีย่อยเยอะมาก จะขอไม่กล่าวถงึในบทความ 
นีค้รับ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

๑๔ เขลางค์นครสาร



 “เป็นหนี้เขาถึงเวลาก็ต้องใช้” เมื่อเกิดหนีข้ึ้น หากลูกหนี้ ไม่ ใช้หนีต้ามที่ ได้ตกลงกันไว้ 
คนที่เป็นเจ้าหนีก้็มีสิทธิที่จะสามารถทวงถามให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ ได้ แต่การทวงหนีน้ั้น ไม่ ใช่ว่าเจ้าหนีจ้ะสามารถ 
ท�าทุกวิถีทางในการทวงหนี ้ โดยพระราชบัญญัติการทวงถามหนี ้ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ ได้ก�าหนดข้อห้าม 
ในการทวงหนีเ้อาไว้ว่า ห้ามผู้ทวงถามหนีก้ระท�าการทวงถามหนี้ ในลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระท�าอื่นใดท่ีท�าให้เกิดความเสียหายแก่ ร่างกาย ชื่อเสียง  
  หรือทรัพย์สินของลูกหนีห้รือผู้อื่น
 (๒) การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนีห้รือผู้อื่น
 (๓) การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนีข้องลุกหนี้ ให้แก่ผู้อ่ืนที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี ้ 
  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒)
 (๔) การตดิต่อลกูหนี้ โดยไปรษณยีบตัร เอกสารเปิดผนกึ โทรสาร หรือสิง่อื่นใดที่สือ่ให้ทราบว่าเป็นการ 
  ทวงถามหนีอ้ย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจ�านองด้วยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ์  
  ซึง่เจ้าหนี้ ไม่สามารถตดิต่อลกูหนี้ โดยวิธกีารอ่ืน หรือกรณอ่ืีนใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 (๕) การใช้ข้อความ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนีบ้นซองจดหมายในการ 
  ติดต่อลูกหนี้ท่ีท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้เว้นแต่ช่ือทางธุรกิจของ 
  ผู้ทวงถามหนี้ ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
 (๖) การทวงถามหนีที้่ ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด 
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 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงคู่มือของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก 
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม มต ิครม.เมือ่วนัที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๖๐ ให้พจิารณาลดรายการเอกสาร 
หลักฐานประกอบ ลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสาร หลักฐานประกอบ ให้เป็นไปตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเอกสารทางราชการออกให้ประชาชน คือ 
ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน) 
 ทั้งนีเ้ทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้ด�าเนนิการจัดท�าประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง คู่มือส�าหรับประชาชน 
(เพิ่มเติม) และการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  มีรายละเอียด ดังนี้
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ประกำศเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร
เรื่อง  คู่มือส�ำหรับประชำชน (เพิ่มเติม) และกำรปรับลดระยะเวลำของกำรปฏิบัติรำชกำร

--------------------------------------
 ตามพระราชบญัญัตกิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ ได้ก�าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนญุาตต้องจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไข (ถ้ามี)  ในการยื่นค�าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนญุาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนญุาตจะ 
ต้องยื่นมาพร้อมกบัค�าขอ และจังหวดัล�าปางให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ต้องด�าเนนิการทบทวนปรับปรุงคูม่อืส�าหรับประชาชน 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตามแนวทางการปรับปรุงคูม่อืส�าหรับประชาชนตามแผนการยกระดบัการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ 
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
กฎหมายและบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อาศัยอ�านาจตามาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน (เพิ่มเติม) จ�านวน ๒ คู่มือ ดังนี้
 ๑. แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
 ๒. การรับช�าระภาษีตามพระราชบัญญัติท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือส�าหรับประชาชนที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  จ�านวน  ๑  คู่มือ  ดังนี้
 ๑. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
  จากระยะเวลาเดิม ๖ วัน ปรับลดระยะเวลาลง เหลือ ๓ วัน
และการยกเลิกคู่มือส�าหรับประชาชน  จ�านวน  ๒  คู่มือ  ดังนี้
 ๑. การรับช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่
 ๒. การรับช�าระภาษโีรงเรือนและท่ีดิน

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

 (นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร



รู้ทัน
By Mr.Hitech

IT
 Emotet เป็นมัลแวร์ประเภท banking trojan มีความสามารถในการขโมยข้อมูลทางการเงิน
เช่นรหัสผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ ตัวมัลแวร์ Emotet นั้นอาศัยเทคนคิใหม่ๆ ในการแพร่กระจายตัวเองอยู่ 
ตลอดเวลา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีรายงานจากทีมวิจัยของบริษัท Binary Defense ว่าพบมัลแวร์  
Emotet แพร่กระจายตัวเองไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เช่ือมต่ออยู่ ใน Wi-Fi เดียวกัน

ควรระวังหากเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะเพราะอาจถูกขโมยเงินได้

เมื่อมัลแวร์ Emotet ติดในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่สามารถ 
เช่ือมต่อกบั Wi-Fi ได้ มนัจะสแกนว่าในบริเวณนัน้มกีารปล่อย 
Wi-Fi อะไรบ้าง หากพบ Wi-Fi ที่สามารถเช่ือมต่อได้โดยไม่ต้อง 
มีรหัสผ่านมันก็จะเช่ือมต่อกับ Wi-Fi นั้นทันที แต่หากพบ  
Wi-Fi ที่ติดรหัสผา่นมันจะพยายามเดาโดยอ้างองิจากฐานข้อมลู 
รหัสผา่นที่มอียู ่ (ซึง่หากใช้รหัสผา่นที่คาดเดาได้ง่าย ตัวมลัแวร์ 
ก็จะเช่ือมต่อเข้าไปได้ไม่ยาก)
 หลังจากที่สามารถเช่ือมต่อกับ Wi-Fi ได้แล้ว 
ตัวมัลแวร์จะสแกนว่ามีคอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้างที่เช่ือมต่อ
กับ Wi-Fi นั้นอยู่ หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้งาน  
Windows และเปิดใช้งาน file sharing ตัวมัลแวร์จะเข้าไป

ลสิต์รายช่ือบญัชีผู้ ใช้ ในเคร่ืองดงักล่าว จากนัน้จะพยายามเดารหสัผา่นของบญัชีผู้ดแูลระบบเพือ่ที่จะใช้แพร่กระจาย 
ตัวเองต่อไป โดยหลังจากที่ติดตั้งตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวมัลแวร์จะส่งข้อมูลกลับไปรายงานตัวกับ 
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่ ใช้ควบคุมมัลแวร์ด้วย
 เหตุการณ์นีเ้ป็นหนึง่ในข้อควรพิจารณาด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน Wi-Fi ซึ่งกรณีนี้ ไม่ ใช่
เฉพาะแค่ Wi-Fi สาธารณะ แต่อาจรวมถึง Wi-Fi ในที่ท�างานหรือ Wi-Fi ในที่พักอาศัยด้วย

ระวังภัย พบมัลแวร์ Emotet แพร่กระจายผ่าน Wi-Fi

๑.

๒.

๓.

๔.

ตั้งรหัสผ่ำน Wi-Fi และรหัสผ่ำนบัญชีผู้ ใช้ที่ ไม่สั้นเกินไปและ
คำดเดำได้ยำก ไม่ ใช้รหัสผ่ำนซ�้ำกับที่เคยใช้ในบริกำรอื่นๆ

พิจำรณำก่อนเชื่อมต่อ Wi-Fi สำธำรณะ หำกเป็นไปได้ควรเปิดใช้ 
hotspot จำกโทรศัพท์มือถือ

เปิดใช้งำน firewall เพื่อป้องกันกำรเชื่อมต่อที่ ไม่ถึงประสงค์

อัปเดตแอนติไวรัสและแพตช์ของซอฟต์แวร์ที่ ใช้งำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

ข้อแนะน�าในการป้องกัน
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ฉบับประจำ�เดือน มกร�คม - มีน�คม ๒๕๖๓

   เมื่อภรรยำประธำนำธิบดีสีจิ้นผิง (เผิงลี่หยวน) ได้กล่ำวแสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องคะแนนสอบเอ็นทรำนซ์ 
         ได้สร้ำงควำมสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงกำรศึกษำของประเทศจีน..... 
 คะแนนสอบของลูก ไม่ได้มีความส�าคัญเทียบเท่ากับการสอนให้ลูกรู้จักส�านึกในบุญคุณ รู้จักเรียนรู้การด�าเนนิ 
ชีวิตที่ถูกต้อง ลูกจะมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ผู้ปกครองจะมีวิธีอบรมปลูกฝังอย่างไร การที่จะให้ 
ทรัพย์สินแก่ลูกหลาน ท�าให้ไม่คิดจะสร้างลูกให้กลายเป็นทรัพย์สินล�้าค่าเล่า นัน่คือการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคม
 ดังนั้นการเก็บสะสมทรัพย์สินมหาศาลให้กับลูกหลาน ไม่สามารถเทียบเท่ากับการให้ข้อคิดดีๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนนิชีวิตดังต่อไปนี้
 ๑. ลูกรัก...ลูกต้องเรียนรู้ที่จะท�ำอำหำร นี่ ไม่เกี่ยวกับการดูแลปรนนบัิติคนอ่ืน แต่เม่ือคราที่คนที่รักลูก 
ไม่ได้อยู่ข้างกายลูก ลูกก็จะสามารถดูแลตนเองได้ (อยู่รอดได้ด้วยตนเอง)
 ๒. ลกูรัก...ลกูจะต้องเรียนรู้ที่จะขับรถ นี่ ไม่ได้เกี่ยวกับฐานะต�าแหน่งหน้าที่ เพราะเช่นนีแ้ล้ว ลูกก็จะสามารถ 
ไปในทุกๆที่ ลูกอยากไปทุกเวลา ไม่ต้องไปขอร้องใคร(มีอิสระเสรี)
 ๓. ลกูรัก...ลกูจะต้องเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย และต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ ได้มาตรฐาน นี่ ไม่ได้เกี่ยวกับการ 
รับรองฐานะการศึกษา ในชีวิตคนเราจ�าเป็นต้องผ่านประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัยสัก ๓ - ๔ ปี ซึ่งเป็นชีวิตที่ ไม่มีเงื่อนไข  
และเป็นชีวิตที่ ได้รับการอบรมบม่เพาะให้มีสติปัญญาความนกึคดิและการใช้เหตผุล (เมือ่เข้าไปสูส่งัคมกเ็สมอืนเข้าไปสูชี่วิตจริง)
 ๔. ลกูรัก...ลกูรู้หรือไม่ ฝำกรอยเท้ำไกลเท่ำไหน จิตใจจะกว้ำงเท่ำนั้น เมื่อใจกว้างแล้ว ลูกจะมีความสุข หาก
เดินไปได้ไม่ไกลให้หนังสือช่วยพาลูกเดินไป (เปิดกว้างโลกทัศน์ของตนเองโดยอาศัยโลกแห่งความรู้)
 ๕. ลกูรัก...หำกโลกนี้เหลือน�้ำเพียงสองถ้วย ให้เก็บถ้วยหนึง่เอาไว้ดื่มส่วนอีกถ้วยหนึง่ใช้ท�าความสะอาดใบหน้า 
และชุดชั้นในของลูก (การเห็นค่าของตัวเองไม่เกี่ยวกับความจนความรวย)
 ๖. ลกูรัก...หำกฟ้ำถล่มทลำยลงมำ ก็ไม่ต้องร้องไห ้และไม่ต้องบ่นว่าอะไร เพราะไม่อย่างนั้นจะท�าให้คนที่รัก
ลูกยิ่งเจ็บปวดใจ ส่วนคนที่เกลียดลูกจะยิ่งได้ ใจ (ยอมรับชะตากรรมอย่างสงบ คนที่เรารักจะมีความสุข)
 ๗.	 ลกูรัก...ต่อให้กินข้าวคลุกซีอิ๊วขาว	ก็ต้องปผู้าปโูต๊ะที่สะอาด	และนัง่ลงไปอย่างสง่างามใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
อย่างใส่ ใจในคุณภาพ (มารยาทและสถานการณ์ไม่เกี่ยวข้องกัน)
 ๘.	 ลกูรัก...เม่ือไปยงัสถานที่ ไกลๆ	จ�าไว้ว่านอกจากจะต้องน�ากล้องถ่ายรปูไป แล้วก็ต้องน�าปากกาและกระดาษ 
ไปด้วย วิวทวิทัศน์นัน้เหมอืนกนัแต่อารมณ์ที่ดวิูวทวิทัศน์นัน้ไม่สามารถกลบัมาซ�า้เหมอืนเดมิได้อกี สวี ่เสยี เค่อ (xu xia ke) 
นักภูมิศาสตร์ นักเดินทางชาวจีนที่เป็น สวี่เสียเค่อในวันนี ้ ไม่ ใช่เพราะเดินทางมากที่สุด เขายิ่งใหญ่และมีช่ือเสียงเพราะ 
การบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์อย่างละเอียดถ่ีถ้วนที่ ได้จากการเดินทางที่ทิ้งไว้ ให้กับชนรุ่นหลัง
 ๙.	 ลกูรกั...ลกูจะต้องมพ้ืีนทีเ่ป็นของตนเอง ต่อให้มแีค่ ๕ ตารางเมตรกต็าม เพราะตอนที่ลูกทะเลาะกบัคนรัก 
และฉุนโกรธเดินออกมา ก็ไม่ถึงกลับร่อนเร่ไปตามถนน พบเจอกับคนไม่ดี สิ่งที่ส�าคัญไปกว่านั้นคือเมื่อตอนที่ลูกใจร้อน  
ก็จะมีสถานที่ที่ท�าให้ลูกใจเย็นลงได้ ให้หัวใจของลูกได้พักไว้ ในมุมนั้น (อุปนสิัยแบบอิสระ)
 ๑๐.	ลกูรัก...เมื่อตอนยังเด็กจะต้องมีความรู ้ เมื่อโตขึ้นจะต้องมีประสบการณ์ ลูกจึงจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า 
อย่างมีคุณภาพ (อ่านประสบการณ์ของผู้อื่น และหาประสบการณ์ ให้กับตนเอง)
 ๑๑.	ลกูรัก...ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม	 ก็จงเป็นคนดีมีเมตตา โปรดจ�าไว้ว่าการมจิีตใจดี ก็จะท�าให้ลูกเป็นผู้ที่ ได้รับ 
ความคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (การคุ้มครองดูแลนี้ ไม่ ใช่ความร�่ารวยและอ�านาจ ท�าดีย่อมได้ดี 
ตอบแทน)
 ๑๒.	ลกูรัก...รอยยิ้ม	 ความสง่างาม	 ความมั่นใจ นั้นเป็นทรัพย์สินทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุด หากมีสิ่งเหล่านี ้
ลูกจะมีทุกอย่าง (นีก่็คือจิตวิญญาณของ “ผู้ดี”) 

ข้อคิดดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต
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๒๐ เขลางค์นครสาร

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด�าเนนิโครงการสง่เสริม 
อาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ�า 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่พัฒนาทักษะ 
และสง่เสริมอาชีพให้กบัประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
ได้เรียนรู้ ในการประกอบอาชีพ โดยสามารถน�าไปประกอบ 
อาชีพหลัก และอาชีพเสริมได้ โดยมีเป้าหมายในการด�าเนนิ 
โครงการ คือ มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เข้ารับการอบรม จ�านวน ๒๐ คน ในแต่ละครั้ง มีการอบรม 
จ�านวน ๒ หลักสูตร คือ 
 ๑. กิจกรรมฝึกอบรมการท�าขนมไทยแก่ประชาชน 
ชุมชนบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลชมพู จ�านวน ๒๐ คน  
ในวนัท่ี ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ 
ต�าบลชมพู อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง 
 ๒. กิจกรรมการฝึกอบรมการเลี้ยงจ้ิงหรีดแก่ 
ประชาชน ชุมชนบ้านชมพ ูหมูที่่ ๗ ต�าบลชมพ ูจ�านวน ๒๐ คน 
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ ๗ ต�าบลชมพู 
อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง

สร้างอาชีพ��สร้างรายได้��แก่ประชาชน
 นอกจากนี้ยังได ้ก�าหนดแผนจัดกิจกรรมการ 
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
อีก ๓ หลักสูตร ดังนี้
 ๑. กิจกรรมการฝึกอบรมการท�าแคบหมูแก ่ 
ประชาชนชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ท่ี ๕ ต�าบลพระบาท  
จ�านวน ๒๐ คน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
 ๒. กิจกรรมการฝึกอบรมการท�าไม้กวาดดอกหญ้า 
แก่ประชาชนชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลชมพู 
จ�านวน ๒๐ คน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
 ๓. กิจกรรมการฝึกอบรมการนวดเบื้องต้นแก่ 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ�านวน ๒๐ คน  
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างการรับสมัคร) 
ซึ่งรับสมัครตั้งแต่บัดนีจ้นถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

หากสนใจสามารถสมัครได้ที.่....
งำนส่งเสริมอำชีพ กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร 
    หมู่ท่ี ๑๒ ต�ำบลชมพู อ�ำเภอเมืองล�ำปำง จังหวัดล�ำปำง
    ๐-๕๔๓๒-๔๒๑๗ หรือ ๐๘-๘๒๕๘-๕๘๙๔ 
สำมำรถดูรำยละเอียดและดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.kelangnakorn.go.th
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