


	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของเทศบาล	 

ในคราวประชุม	 ครม.	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 มกราคม	 ๒๕๖๔	 นั้น	 คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	กําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่		๒๘	มีนาคม	 

๒๕๖๔	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐	น.	ถึง	๑๗.๐๐	น.	ณ	หน่วยเลือกตั้ง	นั้น

 บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	 และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	 ไดดําเนินการเสร็จสิ้น 

เรียบรอยแลว		ขาพเจา	นายจตุวัฒน์		ตุยเต็มวงศ์		ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ในฐานะผูอํานวยการการเลือกตั้ง 

ประจําเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วน	 ที่มีส่วนร่วมทําใหการเลือกตั้งในครั้งนี้ผ่านพนไปไดดวยดี	 

ขอขอบคุณ

 -	 ประธานและเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้งทุกท่าน

	 -	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	หรือ	อสม.ทุกท่านที่ประจ�าจุดตรวจคัดกรองโควิด	๑๙	

	 	 ณ	หน่วยเลือกตั้ง	

	 -	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจจากสถานีต�ารวจภูธรเมืองเขลางค์นคร		

	 -	 สื่อมวลชนทุกท่าน	

	 -	 พนักงาน	เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

	 -	 และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

	 ซึ่งขณะนี้	 ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ไดส่งรายงานผลการเลือกตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการการ 

เลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง	เพื่อรับรองผลการเลือกตั้ง	และหากไดรับการรับรองผลการเลือกตั้ง	จะไดแจงประชาชน 

ทราบในสื่อช่องทางต่างๆ	ต่อไป	ขอขอบคุณครับ

(นายจตุวัฒน์		ตุ้ยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาล	ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
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ที่ปรึกษา
� ๑.�นายจตุวัฒน์��ตุ้ยเต็มวงศ์���� ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นายศักดา�กันหาเวียง�� รองปลัดเทศบาล
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กองบรรณาธิการ
� ๑.�นายจตวุฒัน์�ตุย้เตม็วงศ์� ปลดัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นางสาวพจนา�วรรณเสว�ี ผูอ้�านวยการกองวชิาการและแผนงาน
� ๓.�ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ� กองวชิาการและแผนงาน
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔



 นายสวัสดิ ์ จันทะวงศ์  ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�า 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้งประจ�า
เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร และนายจตวัุฒน์  ตุย้เตม็วงศ์ ผูอ้�านวยการ 
การเลอืกต้ังประจ�าเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร น�าหวัหน้าสว่นราชการ 
พนกังาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ลงพืน้ที่ประชาสมัพันธ์ 
เชิงรุกตามตลาดและตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช ้
สทิธเิลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เมืองเขลางค์นคร และสร้างความตระหนักรู้ต่อการท�าหน้าที่ ใช้สิทธิ 
ของประชาชน โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี ้คิดเป็นร้อยละ  
๗๐.๑๘ ของจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

บรรยากาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔๒ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ๓เขลางค์นครสาร



 เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ขอรายงานผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔๙,๙๗๓ คน จ�านวนผู้มาใช้สิทธิ ๓๕,๐๗๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๘)
บัตรดี ๓๑,๖๐๔ บัตร (คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๑) บัตรเสีย ๑,๕๓๖ บัตร (คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘)
บัตรที่ท�าเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ ใด ๑,๙๓๑ บัตร (คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๑)

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
หมายเลข ๑ นายดนูดล วรรณปลูก ได้คะแนน ๑๓,๙๐๓ คิดเป็น ๔๓.๙๙%
หมายเลข ๒ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ได้คะแนน ๑๗,๗๐๑ คิดเป็น ๕๖.๐๑%

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขต ๑ 
ล�าดับ ๑  นางวาสนา แปงค�า  ได้คะแนน ๔,๕๙๐
ล�าดับ ๒ นายสุริยา ชุ่มอินทร์จักร ได้คะแนน ๔,๔๗๒
ล�าดับ ๓ นางพรวิภา ประวิงค์ ได้คะแนน ๔,๔๓๗
ล�าดับ ๔ นายสมศักดิ์ เสริมสุข ได้คะแนน ๔,๓๗๓
ล�าดับ ๕ นายวันชัย อินทะนัก ได้คะแนน ๔,๓๒๒
ล�าดับ ๖ นายสมยศ โพธิ์ทอง ได้คะแนน ๔,๒๙๓

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขต ๒ 
ล�าดับ ๑  นางอมรา ชัยสวัสดิ์ ได้คะแนน ๔,๙๕๙
ล�าดับ ๒ นายอนกุูล ฟูปลูก ได้คะแนน ๔,๘๖๖
ล�าดับ ๓ นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์ ได้คะแนน ๔,๖๖๓
ล�าดับ ๔ นายประสิทธิ์ ปันศรี ได้คะแนน ๔,๖๐๙
ล�าดับ ๕ นายเรียน ต๊ะรังสี ได้คะแนน ๔,๕๕๑
ล�าดับ ๖ นายธวัชชัย ฟั่นเต็ม ได้คะแนน ๔,๕๒๔

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขต ๓ 
ล�าดับ ๑  นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น ได้คะแนน ๔,๑๘๓
ล�าดับ ๒ นายบุญส่ง ศรียอด ได้คะแนน ๓,๙๘๕
ล�าดับ ๓ จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย ได้คะแนน ๓,๙๐๔
ล�าดับ ๔ นายอ๊อด ตาเต็มดวง ได้คะแนน ๓,๘๑๓
ล�าดับ ๕ นางศุภวรรณ ศรีวิไล ได้คะแนน ๓,๗๙๙
ล�าดับ ๖ นายธวัชชัย สุปินะ ได้คะแนน ๓,๗๙๓

ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

(อย่างไม่เป็นทางการ)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔๔ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ๕เขลางค์นครสาร



เพือ่เตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าที่ ในการเลอืกต้ังสมาชกิสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร 
วนัท่ี ๒๒ - ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชมพ ูส�านกังานเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ต�าบลชมพ ูอ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง 

บรรยากาศการอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และเจ้าพนักงาน
ผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔๖ เขลางค์นครสาร



เมือ่วนัท่ี ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชมพ ูส�านกังานเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ซึง่บรรยากาศเป็นไปอย่าง 
คกึคกัโดยเจ้าหน้าท่ีนดัเวลารับอปุกรณ์เขตเลอืกตัง้ที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เขตเลอืกตัง้ที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.และเขตเลอืกตัง้ 
ที่ ๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เพือ่ลดความแออดั ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโควิด-๑๙

บรรยากาศการรับมอบหีบบัตร
เลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้ง

ของเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ๗เขลางค์นครสาร



 กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รวมตัวกันในการด�าเนนิการจัดตั้งกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึง่บาท 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขึ้น ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกได้ 
รับความเดือดร้อนหรือมีเหตุอันพึงได้รับการช่วยเหลือ ตลอดจนเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสวัสดิการสังคม เพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงทางสังคม และการพึ่งพาตนเองของชุมชน ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดสวัสดิการภาคประชาชนตามความต้องการของสมาชิก  
โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการกับสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 ❤ รับสมัครสมาชิกอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๕๙ ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อและทะเบียนบ้านอยู่ ในเขตเทศบาลฯ
 ❤ สวัสดิการให้แก่สมาชิก มีจ�านวน ๕ ประเภท ดังนี้
  ๑. สวัสดิการด้านการคลอดบุตร
   - ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
  ๒. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
   - ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาท ต้องนอนตั้งแต่ ๒ คืน ขึ้นไป ปีละไม่เกิน ๑ ครั้ง
  ๓. สวัสดิการด้านการเสียชีวิต
- ครบ ๑๘๐ วัน (๖ เดือน) = ๒,๐๐๐ บาท - ครบ ๓,๒๘๕ วัน (๙ ปี) = ๖,๕๐๐ บาท
- ครบ ๓๖๕ วัน  (๑ ปี) = ๒,๕๐๐ บาท   - ครบ ๓,๖๕๐ วัน (๑๐ ปี) = ๗,๐๐๐ บาท
- ครบ ๗๓๐ วัน  (๒ ปี) = ๓,๐๐๐ บาท - ครบ ๔,๐๑๕ วัน (๑๑ ปี) = ๗,๕๐๐ บาท
- ครบ ๑,๐๙๕ วัน  (๓ ปี) = ๓,๕๐๐ บาท  - ครบ ๔,๓๘๐ วัน (๑๒ ปี) = ๘,๐๐๐ บาท
- ครบ ๑,๔๖๐ วัน (๔ ปี) = ๔,๐๐๐ บาท  - ครบ ๔,๗๔๕ วัน (๑๓ ปี) = ๘,๕๐๐ บาท
- ครบ ๑,๘๒๕ วัน  (๕ ปี) = ๔,๕๐๐ บาท   - ครบ ๕,๑๑๐ วัน (๑๔ ปี) = ๙,๐๐๐ บาท
- ครบ ๑,๒๙๐ วัน  (๖ ปี) = ๕,๐๐๐ บาท   - ครบ ๕,๔๗๕ วัน (๑๕ ปี) = ๙,๕๐๐ บาท
- ครบ ๒,๕๕๕ วัน  (๗ ปี) = ๕,๕๐๐ บาท  - ครบ ๕,๘๔๐ วัน (๑๖ ปี) ขึ้นไป = ๑๐,๐๐๐ บาท
- ครบ ๒,๙๒๐ วัน  (๘ ปี) = ๖,๐๐๐ บาท  
  ๔. สวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก)
   - ได้รับสวัสดิการ ๕๐๐ บาท
  ๕. สวัสดิการด้านภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย
   - ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สาธารณภัย
   คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
 การยื่นขอรับสวัสดิการตามข้อ ๑,๔,๕ หากสามีและคู่สมรส หรือภรรยาเป็นสมาชิกทั้งคู่ ให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ใช้สิทธิ
 ◆ การเก็บเงิน ◆
  - ค่าสมัครแรกเข้า ๒๐ บาท   
  - ค่าบ�ารุงรายปี ๓๐ บาท ทุกปี 
  - เงนิออมรายเดอืน เดอืนมกราคม - เดอืนพฤศจิกายน = ๓๐ บาท และ เดอืนธนัวาคม = ๓๕ บาท หรือปีละ ๓๖๕ บาท
❤ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกค่าสมัครคืน และไม่มีสิทธิถอนเงินออมสะสมจากกองทุน
❤ สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต่อเมื่อผ่านการออมสะสมอย่างสม�่าเสมอติดต่อกันอย่างน้อย ๖ เดือน (๑๘๐ วัน)

สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมช�าระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนฯ ได้ที่          
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ผู้ประสานงาน)

กองสวัสดิการสังคม กองทุนร่วมใจ�ออมบุญวันละหนึ่งบาท
������เทศบาลเมือง�เขลางค์นคร

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
๐ ๕๔๓๒ ๔๒๑๗ 

ติดต่อสอบถามได้ที่

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔๘ เขลางค์นครสาร



 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนผู้ปกครองน�าบุตรหลานเข้ารับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครท่ีอยู่ ใกล้บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ ใน ๔ ต�าบล จ�านวน ๑๒ แห่ง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีครู และผู้ดูแลเด็ก ที่มีความรู้  
ความสามารถ ด้านปฐมวยั ท�าให้เดก็เลก็ได้รับการพัฒนารอบด้าน ท้ังด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์ และสตปัิญญา มหีลกัสตูรการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี ้ ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยท�าการคัดเลือกเข้าเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครไว้ ดังนี้
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ๑.๑ เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิล�าเนาหรืออาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  ๑.๒ เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
   (เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  
  ๑.๓ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 ๒. จ�านวนเด็กที่รับสมัคร ๒๑๙ คน 
 ๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน�ามาในวันสมัคร
  ๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว (ต้องน�าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร) ๓.๒ ส�าเนา
ทะเบียนบ้าน จ�านวน ๒ ฉบับ ๓.๓ ส�าเนาสูติบัตร จ�านวน ๒ ฉบับ ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ�านวน ๒ รูป  
๓.๕ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) พร้อมส�าเนาประวัติการได้รับวัคซีนหน้า ๕๓ และ ๕๔ จ�านวน ๑ ชุด ๓.๖ ส�าเนาบัตร 
ประชาชนของบิดา มารดา จ�านวน ๑ ชุด ๓.๗ ส�าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จ�านวน ๑ ชุด
 ๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและมอบตัวนักเรียน
  ๔.๑ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ( ในวันและเวลาราชการ)
  ๔.๒ มอบตัวนักเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
  ๔.๓ ติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้
  ๔.๓.๑ ต�าบลปงแสนทอง จ�านวน ๓ ศูนย์ ดังนี้
    ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย
    ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด
  ๔.๓.๒ ต�าบลชมพู จ�านวน ๔ ศูนย์ ดังนี้
   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า
   ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
  ๔.๓.๓ ต�าบลพระบาท จ�านวน ๔ ศูนย์ ดังนี้
   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง
   ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด  ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า
  ๔.๓.๔ ต�าบลกล้วยแพะ จ�านวน ๑ ศูนย์ ดังนี้
   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง

กองการศึกษา

เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๑๒ แห่ง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔

เทศบาล เมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ๙เขลางค์นครสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานการศึกษาปฐมวัย ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โทร.๐๕๔-๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๔๐๗         เทศบาลเมืองเขลางค์นคร         www.kelangnakorn.go.th



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- น�้ำหมักชีวภำพ -
 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลเมอืง 
เขลางค์นคร ได้จัดกิจกรรม การท�าน�้าหมักชีวภาพ  
ส�าหรับใช้บ�าบัดน�้าเน่าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นท่อระบายน�้า   
และเป็นปุ๋ยต้นไม้บ�ารุงดิน
 ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนส่งเสริมการมี 
สว่นร่วมในการรักษาสิง่แวดล้อม สร้างการรับรู ้ลดปริมาณ 
ขยะมลูฝอย และมกีารน�าพลาสตกิกลับมาใช้ซ�า้ ตามหลกั 
๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ�า้ และน�ากลบัมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : 
Reduce Reuse Recycle 
 ท่านที่สนใจน�้าหมักชีวภาพ เพียงน�าขวดน�้า 
พลาสตกิ ขนาดตัง้แต่ ๕๐๐ CC ขึน้ไป จ�านวน ๓ ขวด 
หรือถุงพลาสติก/ถงุหิว้ (สะอาด) จ�านวน ๑๐ ใบ มาแลก 
น�้าหมักชีวภาพได้ ๑ ขวด ได้ที่ กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม ชั้น ๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๐๕๔-๒๒๔๑๖๘ หรือ ๐๕๔-๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๐๗

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔๑๐ เขลางค์นครสาร



กองช่าง
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในชมุชนบ้านกาดเมฆตะวนัตก ต�าบลชมพ ู อ�าเภอเมือง จงัหวดัล�าปาง 
งบประมาณ ๗๖๗,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชมุชนบ้านกาดเมฆตะวันตก 
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่ออุปโภค บริโภค

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑เขลางค์นครสาร



•	ผู้ที่ท�ำงำนกลำงแดดจัด
•	ผู้ที่ออกก�ำลังกำยหนักเกินไป
•	นักกีฬำสมัครเล่น
•	เด็กหรือผู้สูงอำยุท่ีมโีรคประจ�ำตัว

โรคลมแดด
การรับมือกับอากาศร้อน

ฮีทสโตรก
การท�างานที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป�และไม่สามารถขับความร้อนออกได้
ท�าให้เกิดการสะสมความร้อน�ซึ่งจะท�าลายระบบการท�างานต่างๆ�ในร่างกาย

และอาจอันตรายถึงชีวิตได้

หรือ

•	ดื่มน�้ำ	อย่ำงน้อยวันละ	๖-๘	แก้ว
•	ใส่เสื้อผ้ำสีอ่อน	ไม่หนำ	ระบำยควำมร้อนได้ดี
•	หลีกเลี่ยงกำรอยู่กลำงแดดเป็นเวลำนำน
•	หลีกเลี่ยงกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
•	หำกท�ำงำนหรือเล่นกีฬำไม่ควรหักโหม
•	ใช้ครีมกันแดด	SPF	๑๕	ขึ้นไป
•	ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอำยุเป็นพิเศษ

•	มีไข้สูง	ตัวร้อน	อ่อนเพลีย
•	หน้ำมืด	คลื่นไส้	อำเจียน
•	ซึม	ชัก	หมดสติ

๑ ๒ ๓

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วิธีป้องกัน

กลุ่มเสี่ยง อาการ

น�าผู้ป่วยเข้าร่ม
นอนราบ�ยกเท้าสูงทั้ง�๒�ข้าง
ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออก

ใช้ผ้าชบุน�้าเย็นหรือน�้าแข็ง
ประคบตัว�ตามคอ�หลัง�รักแร้�
ขาหนบี�ข้อพับ�และน�าพัดลมเป่า�

ระบายความร้อน

แจ้งสายด่วน�๑๖๖๙
หรือรีบน�าส่งโรงพยาบาล

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔๑๒ เขลางค์นครสาร



	 ตุงไส้หมู มีลักษณะเป็นพวงประดิษฐ์	รูปร่ำง
คล้ำยแห	ท�ำจำกกระดำษสหีรือกระดำษแก้วสต่ีำงๆ	มำวำง	

ซ้อนกนัแล้วพับทแยงมมุหลำยๆ	ทบ	ใช้กรรไกรตดัสลบักนั	

เป็นลำยฟันปลำจนถึงส่วนปลำยสุด	 เมื่อคลี่ออกและจับ	

หงำยขึ้น	จะเห็นเป็นพวงกระดำษที่สวยงำม

	

	 กำรน�ำ	 ตุงไส้หมู ไปใช้	 ท�ำได้โดยกำรน�ำไป	
ผูกติดกับตุงยำว	ประมำณ	๑	 เมตร	 ใช้ถือร่วมขบวนแห่	

ครัวตำนเข้ำวดั	ใช้ประดับครัวตำน	หรือปักเจดีย์ทรำยที่วัด	

ในปี๋ใหม่เมือง	(สงกรำนต์)	แต่ในบำงท้องที่จะใช้ตกแต่ง	

ปรำสำทศพ	 เพ่ือควำมสวยงำมโดยกำรประดิษฐ์เป็น	

พวงใหญ่ๆ	ศิลปะกำรตัดกระดำษให้เป็น	“ตุงไส้หมู”	
เป็นองค์ควำมรู้ที่มีมำแตโ่บรำณ	ซึ่งชำวล้ำนนำจะใช้ในพิธี	

ทำงศำสนำหรือกิจกรรมทำงประเพณีของชำวล้ำนนำ		

โดยเฉพำะชนกลุ่มไท	ได้แก่	ไทยวน	ไทลื้อ	ไทเขิน	ไทยอง		

ไทใหญ่	เป็นต้น

ตุงไส้หมู
ศิลปะการตัดกระดาษ

ของชาวล้านนา
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 การเล้ียงสัตว์เล้ียงทุกชนิด ผู้ทีเ่ป็นเจ้าของสัตว์เล้ียงควรให้การดูแลเอาใจใสสั่ตว์เล้ียงของตนให้เป็นอย่างดี 
ไม่ ให้ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หากสัตว์เลี้ยงออกไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เช่น เลี้ยงสุนัขแล้ว 
สุนัขได้ไปกัดเด็ก ทำ ให้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าของต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๗ “ผู้ ใดควบคุม 
สัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำ พัง ในประการที่อาจทำ อันตรายบุคคลหรือทรัพย์  
ต้องระวางโทษจำ คุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรอืปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรอืท้ังจำ ท้ังปรับ” และผู้ที่ ได้รบัความเสียหาย 
จากสัตว์เลี้ยงนั้น สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๔๓๓

กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ช่วยเหลือฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

เจ้าของสัตว์เลี้ยง
       ต้องรับผิดชอบหรือไม่?

ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์

ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ

จำาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย
เพื่อความเสียหาย อย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตน

ได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ 

หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อม จะต้องเกิดมีขึ้น

ทั้งที่ ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น...
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วิธีใช้งาน

รู้ทัน
By Mr.Hitech

IT

	 3D	Animals	ฟีเจอร์สนุกๆ	จำก	Google	ให้เรำพำสัตว์ต่ำงๆ	เข้ำมำวิ่งเล่นในบ้ำนในสนำมหญ้ำได้	ไว้ดูแก้เหงำในเวลำที่	
ต้องกักตัวอยู่บ้ำน	หยุดเชือ้เพ่ือชำติ	ด้วยเทคโนโลยี	AR	โดย	Google	เปิดตัว	Google	3D	Animals	ให้สัตว์ต่ำงๆ	สำมำรถแสดงผล	
ในรูปแบบ	 AR	 บนมือถือได้	 ด้วยเทคโนโลยี	 AR	 ทำ	ให้เรำสำมำรถเลือกรูปสัตว์ต่ำงๆ	 ที่เรำชื่นชอบมำวิ่งเล่นอยู่ในบ้ำนเรำได้เลย	
ก็มีทั้งเสือ	ฉลำม	จระเข้	กลุ่มน้องหมำมีทั้ง	พันธุ์บูลด็อก,	ลำบรำดอร์,	ปอมเมอเรเนียน	และสัตว์อีกมำกมำย	อยำกถ่ำยรูปสนุกๆ	
กับสัตว์ตัวไหนก็จัดไปได้เลย	สนุกเพลินไม่กวนใจใครด้วย

๑� เปิดแอพ�Google�พิมพ์ชื่อสัตว์ที่ต้องการ�เช่น�หมีแพนด้า�สิงโต�ไดโนเสาร์�เพนกวินจักรพรรดิ์�เป็นต้น
๒� เลื่อนลงมาจนพบข้อความ�“ดูในแบบ�๓�มิติ”�กดเข้าไปเลย
� (หากเข้าครั้งแรกจะต้องมีการอนุญาตในสมาร์ทโฟน�ของเราก่อน)
๓� จะได้หน้าจอแสดงรูป�๓�มิติของสัตว์ที่เราค้นหา
� หากต้องการให้แสดงต่อหน้ากล้องเพื่อจะได้ถ่ายรูปของน๊อลก็กดเข้าไปที่�แสดงเบื้องหน้าคุณ
๔� กดตรงไอคอนกลมๆ�ตรงกลางเพื่อถ่ายรูป�อยากได้วีดี โอก็กดค้างครับ

ส่องสัตว์ แบบ 3 มิติ

น๊อลๆได้ด้วย
รูป 

 ถ่ายวีดีโอกับ

พร้อมถ่าย

๑.�ค้นหา

๔.�กดถ่ายรูป�กดค้างถ่าย
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หากท่านสนใจเยี่ยมชม อุดหนุนผลิตภัณฑ์ป้ายไม้ปงแสนทอง ติดต่อได้ที	่
�����๓๒๘�ม.๙�ชุมชนบ้านแม่กืย�ซอย�๑�ตำ�บลปงแสนทอง�อำ�เภอเมือง�จังหวัดลำ�ปาง
�����๐๘๙-๘๕๒๓๖๐๗�คุณสมบัติ�แก้วบุญเร ือง

	 วำไรตี้ช ุมชนฉบับน้ี	 พาไปเย่ียมชมผลิตภัณฑ์ของดี� ที่ ได้รับการันตี��
รางวัล�OTOP�ระดับ�๓�ดาว�จังหวัดลำ�ปาง	ที่นำ	มำประดับตกแต่งอำคำร		
สถำนที	่ รวมไปถึงบ้ำนเรอืน	 และเป็นของทีท่ำ	ให้แต่ละบ้ำนโดดเด่นซ่ึงก็คือ	
ป้ำยบ้ำนเลขที	่ซ่ึงหลำยๆ	บ้ำนใช้ป้ำยบ้ำนเลขที	่ทีอ่ำจเป็นดินเผำ	เป็นเซรำมิค	
หรือเป็นรูปแบบอื่นๆ	ตำมควำมช ื่นชอบ	แต่	คุณสมบัติ��แก้วบุญเร ือง�
ได้เริ่มคิดการทำ�ป้ายบ้านเลขที่�ที่ทำ�จากไม้�โดยใช้ไม้มงคลในการทำ�ป้าย�
เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัย	 โดยกำรนำ	ไม้	
มงคลมำเป็นองค์ประกอบหลักของป้ำยไม้	 ซึ่งมีหลำยชนิดแตกต่ำงกันไป		
ไม่ว่ำจะเป็น	
� •�ไม้มะยมหิน�ที่เชื่อว่าจะมีคนนิยมชมชอบ�
� •�ไม้มะขาม�ที่เชื่อว่าจะมีคนเกรงขาม
� •�ไม้สัก�ที่เชื่อว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์
� � โดยแต่ละไม้ที่นำ�มาทำ�ล้วนแต่มีความหมายในตัวของชนิดไม้เอง�
	
	 ส่วนตัวอักษรและตัวเลข	ส่วนใหญ่จะใช้เศษไม้ที่ตัดออกจำกกำรทำ		
พ้ืนป้ำยมำ	 มำทำ	เป็นตัวอักษรและตัวเลข	 รวมถึงช้ินสว่นที่ ใช้ในกำรประดับ	
ตกแต่งป้ำยไม้นั้นอีกด้วย	
	
	 ป้ำยไม้ปงแสนทอง	ของคุณสมบัติ		แก้วบุญเรอืง	ได้รบัรำงวัล	OTOP	
จังหวัดลำ	ปำง	ระดับ	๓	ดำว	ประเภทของใช้	ของตกแต่ง	และของที่ระลึก	
และมีป้ำยไม้หลำยประเภท	อำทิเช่น
	 •	ป้ายบ้านเลขที่
	 •	ป้ายตั้งโต๊ะ
	 •	ป้ายร้านค้า	

มงคล

คุณสมบัติ แก้วบุญเรือง

ป้ายไม้ปงแสนทอง

	 หรือหำกท่ำนใดมีพื้นป้ำยแล้วต้องกำรให้ติด	
เฉพำะตัวอักษร	 ตัวเลข	 และชิ้นส่วนในกำรประดับ	
ตกแต่งก็ทำ	ให้ได้	 ซึ่งป้ำยต่ำงๆ	 มีรำคำเริ่มต้นที่		
๑๕๐	 บำทขึ้นไป	 ขึ้นอยู่กับขนำด	 แบบ	 และวัสดุที่	
นำ	มำใช้
	 สามารถเย่ียมชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ป้ายไม้�
ปงแสนทอง�ได้ท่ี
	 •	บู๊ท	OTOP
	 	 ห้ำงสรรพสินค้ำ	Big-C	ลำ	ปำง	ทุกวัน
	 •	ถนนคนเดินกำดกองต้ำ
	 	 ทุกวันเสำร์-อำทิตย์
	 •	ถนนสำยวัฒนธรรม	ทุกวันศุกร์
	 •	ตลำดนัดบ้ำนสำมัคคี
	 	 ตำ	บลพิชัย	ทุกวันอังคำร
	 •	และออกงำน	OTOP	ทุกงำน

ป้ายไม้
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บริเวณคันคลองชลประทาน�ชมุชนบ้านศาลาดอน�ต�าบลชมพู
เส้นทางจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค�ตรงตามทางมาประมาณ�๒�กิโลเมตร�ด้านซ้ายมือ�
ไร่แสงฟ้าสวนอาหาร� ๐๖๔-๕๑๖๓๒๔๔
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	 “เที่ยวไปในเมืองเขลางค์”	ฉบับนีจ้ะพำไปทำนอำหำรแบบชิวๆ	สบำยๆ	สไตล์ครอบครัว	ณ	สวนอำหำรไร่แสงฟ้ำ	 ที่เน้น	
ควำมอบอุ่นของครอบครัว	และยังมีควำมสนกุสนำนสไตล์เพื่อนๆ	พ่ีๆ	น้องๆ	ที่สำมำรถจัดเลี้ยงได้ทั้งโซน	Indoor	และ	Outdoor			
ที่ส�ำคัญยังมโีซนสนำมเด็กเล็กท่ีกว้ำงขวำง	เหมำะส�ำหรับเด็กๆ		เล่นได้อย่ำงสนกุสนำนและเพลิดเพลินอีกด้วย
	 สวนอำหำรไร่แสงฟ้ำ	เป็นธุรกิจครอบครัวของคุณศิริพร	ค�ำใจ	ที่เน้นบรรยำกำศกำรทำนอำหำรแบบครอบครัว	จึงได้จัดสรร	
พื้นที่ภำยในสวนอำหำรให้มโีซนกิจกรรมของเด็กๆ	ให้อบอุ่นเหมือนทำนอำหำรบ้ำน	โดยในสวนอำหำรแบ่งออกเป็นโซนต่ำงๆ	
	 •	โซนจัดเลี้ยงกลำงสนำมหญ้ำแบบ	Outdoor	ที่ประดับด้วยแสงไฟอย่ำงสวยงำมในยำมค�่ำคืน		
	 •	โซนห้องจัดเลี้ยงปรับอำกำศ
	 •	โซนศำลำมุงคำบริเวณสนำมเด็กเล่น	
	 •	โซนศำลำกลำงน�้ำ	ที่แวดล้อมไปด้วยน�้ำอย่ำงร่มรื่น	
� โดยวัตถุดิบในการประกอบอาหารของสวนอาหารแห่งนี�้ ๘๐%� เป็นผักสดที่ทางสวนอาหารปลูกเอง� ปลาทับทิมก็เลี้ยงเอง��
รับรองความความปลอดภัยจากสารเคม�ีและเมนูอำหำร	 ที่แนะน�ำของสวนอำหำรแห่งนี	้ เป็นเมนูท่ีเอำใจทั้งๆ	 เด็กๆ	และผู้ใหญ่		
เยอะแยะมำกมำย	อำทิเช่น
	 •	ไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลเดือด
	 •	ปลำทับทิมทอดสมุนไพร
	 •	กุ้งทอดซอสมะขำม
	 •	ต้มย�ำปลำคังน�้ำใส
	 •	ลำบปลำนลิ	
	 •	ชุดเซ็ทปิ้ง	-	ย่ำง	(เฉพำะตอนค�่ำ)

สนใจทานอาหารกับบรรยากาศสบายๆ รสชาติถูกปาก ราคาถูกใจ เดินทางมาที่ สวนอาหารไร่แสงฟ้า 

“สวนอาหารไร่แสงฟ้า” 

สวนอาหารที่เน้น
บ้านความสุข เหมือน



เคารพธงชาติ�เพ่ือแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย

วันที ่๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรเีมืองเขลางค์นคร   พร้อมด้วยหัวหน้าสว่นราชการ และ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติ เพื่อเป็น 
การแสดงความรักและเทิดทูนความเป็นเอกราชของชาติไทย และรวมพลังแสดง 
ความรักสามัคคีของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  และได้ ให้โอวาทให้ทุกคนมีความรัก 
ความสามัคคีกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการให้บริการและการอำ นวย 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสำ คัญ การปฏิบัติงานต้องมีความโปร่งใสถูกต้อง 
ตามระเบียบกฎหมาย ทุกวันจันทร์แรกของเดือนจะต้องร่วมกันเคารพธงชาต ิ
เพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติหน้าที่อำ นวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
เป็นประจำ ทุกเดือนอีกด้วย

ประชุมซักซ้อมทีมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินการใช้ธรรมนูญสุขภาพ

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
มอบหมายให้นายศักดา  กันหาเวียง รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน 
ในการประชุมซักซ้อมทีมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินการใช้ธรรมนูญสุขภาพ  
ตามโครงการรวมพลังต่ืนรู้สู้ภัยโควดิ - ๑๙ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำ ปี ๒๕๖๔ 
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ ชมุชน (อสม.) เป็นคณะทำ งานฯ จำ นวน ๔๐ คน 
แบง่ออกเป็นคณะทำ งานฯจากชมุชนบ้านศรหีมวดเกล้า ๑, ชมุชนบ้านศรหีมวดเกล้า ๒, 
ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก และชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ชุมชนละ ๒๐ คน  
ซึ่งให้เป็นชุมชนนำ ร่อง ทำ หน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายธรรมนูญสุขภาพให้กับประชาชน 
ในชุมชน เพื่อให้มีชุมชนนำ ร่องในด้านการดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมของ 
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศักดา  กันหาเวียง รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ให้การต้อนรับนายพลายแก้ว สันตะจิตโต ผู้อำ นวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำ งาน เขต ๕ พร้อมคณะ

เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์��โซเซียลมีเดีย

และการออกอากาศ “รายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน”
ณ ห้องออกอากาศ ชั้น ๒ สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยมีผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำ ปาง 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ ปาง และผู้แทนหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำ เนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในห้วงไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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ในภาวะเผชิญ

ปี้หนานหน้อย

พบกันใหม่ฉบับหน้า

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การแสดงออกให้ถึงพร้อมซึ่งคุณความดี
จะก่อให้เกิดชีวิตดีงาม เป็นมงคลกับชีวิตของเรา ขอให้ลูกหลานมีความสุข

ปราศจากทุกข์ภัย อยู่ดีมีสุขตลอดไป

เทศกาลปีใหม่เมือง
โรคโควิด

ในพระพุทธศาสนา
มีหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธองค์

เรื่อง มงคล ๓๘ ประการ
มีมงคลหลายข้อที่ควรปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ อาทิ

 มงคลที่ ๓  การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
 มงคลที่ ๑๑ บำ รุงบิดามารดา
 มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ
 มงคลที่ ๒๐ การเคารพ
 มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

อย่าเอาเงินมาถวาย

พระรับเงิน รับทอง เป็นอาบัติ ที่รุนแรงมาก

พุทธศาสนา ของเราเสื่อมลงถึงทุกวันนี้

คิดให้ดี เป็นเพราะโยมไม่ศึกษาพระธรรมวินัย

เอาเงินไปถวายพระ เมื่อไหร่พวกเราจะเลิกท�าบาปกันเสียที

หยุดเอาเงินให้พระ

หยุดท�าร้ายศาสนา

หยุดสร้างกลุ่มเบญจราคี ที่โสโครก

โสมมเพิ่มขึ้น




