


 วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้แถลงนโยบายต่อ 

สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำาปี ๒๕๖๔ โดยได้กำาหนดนโยบายใน 

การบริหารงานไว้ ๗ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ด้านการพัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน

 มีแนวทางให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยมี 

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมดี สาธารณูปโภคพร้อม 

และรองรับการขยายเมืองให้เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านเศรษฐกิจ 

และคมนาคม

๒. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และกีฬา

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้น 

ผลผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และสนับสนุน ส่งเสริม 

ในการจัดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลผลิต รวมถึงการพัฒนา 

สินค้าชุมชนสู่สังคมออนไลน์ รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในเชิงวัฒนธรรมนำาความสุข ส่งเสริมการกีฬาและต่อต้านยาเสพติด

๓. ด้านการศึกษา

 พัฒนาการศูนย์ดูแลเด็กเล็กในระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม 

การศึกษาแนวใหม่ ให้ทันกับยุคสมัยและมีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงวัยรองรับ 

การดำาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน ตลอดจน 

การพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในกลุ่ม 

วัยทำางาน ให้เชื่อมโยงเทคโนโลยีการสื่อสาร

๔. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 ฟ้ืนฟูพัฒนาและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงประสานบูรณาการร่วม บ้าน วัด โรงเรียน  

(บวร) ให้คงอยู่คู่เมืองเขลางค์นคร

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ทุกเพศ ทุกวัยอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดบริการสาธารณสุขร่วมกับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 

รวมถึงการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ท้ัง ๗ แห่ง 

ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เข้ามาอยู่ในการบริหารของเทศบาล 

เพื่อครอบคลุมการบริการ ทั้ง ๔ มิติ คือ การควบคุมป้องกันโรค, 

การส่งเสริมสุขภาพ, การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ

๖. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เป็นเมืองสวยงาม ร่มร่ืน น่าอยู่ 

จัดให้มีสวนสาธารณะแห่งใหม่ในสำานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

และให้สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สะอาด เรียบร้อย  

ลดการเผา ลดหมอกควัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

๗. ด้านการบริหารจัดการ

 บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมนำาความ 

สามัคคีมีความสมานฉันท์ต่อกัน มีส่วนร่วมความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ 

ต่อหน้าท่ีบริหารงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เสมอภาค ตามหลักกฎหมาย 

เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครนี้ ตั้งมั่นอยู่ 

บนพื้นฐานของการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล การทำางานอย่าง 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรม 

ในระบบการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลเมืองเขลางค์นครทุกท่านรวมถึงการบูรณาการร่วมจากทุกชุมชน 

ในลักษณะ “บวร” และท่ีสำาคัญอย่างย่ิง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 

เขลางค์นครที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกข้าพเจ้าเข้ามาทำาหน้าท่ีนายก 

เทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ข้าพเจ้าจะนำานโยบายท่ีกล่าวมาน้ีเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้มีความเจริญในทุกด้าน 

ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สืบไป ขอขอบคุณครับ
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ที่ปรึกษา
� ๑.�นายไพฑูรย์��โพธิ์ทอง� นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นายจ�าเนยีร�พรหมเพชร�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๓.�นายธาราเงิน�จันทร์ค�า�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๔.�นายนคร��โยธาวงศ์�� 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
๑๓.�นางเตือนตรา��หาญมนตรี� ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

กองบรรณาธิการ
� ๑.�นายจตวุฒัน์�ตุย้เตม็วงศ์� ปลดัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นางสาวพจนา�วรรณเสว�ี ผูอ้�านวยการกองวชิาการและแผนงาน
� ๓.�ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ� กองวชิาการและแผนงาน

เขลางค์นครสาร

คณะผู้จัดทำ�

พบประชาชน
นายก

๑๘-๑๙

๕

สารบัญ CONTENTS

๑๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔



นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครแต่งตั้งรองนายก 
พร้อมเดินหน้าบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจทีมงานคุณภาพ
สานงานต่อ ก่องานใหม่ เติมความสุขของชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔๒ เขลางค์นครสาร

 นายไพฑรูย์  โพธิท์อง  นายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร  เปิดเผยว่า หลงัจากที่ ได้รับการประกาศรับรอง 
ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เพือ่ให้การบริหารงานเทศบาลเมอืงเขลางค์นครเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้มคี�าสัง่แต่งต้ังคณะผูบ้ริหาร ดงันี ้   
 ๑. นายจ�าเนยีร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
 ๒. นายธาราเงิน จันทร์ค�า รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
 ๓. นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
 ๔. นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
 ๕. นายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
 ๖. นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานกุารนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

 ๑. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ดูแลส�านักปลัดเทศบาล กองคลัง
  กองสวัสดิการสังคม
 ๒. นายจ�าเนยีร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้รับมอบหมายให้ดูแลกองช่าง
  ส�านักปลัดเทศบาล (เฉพาะงานกฎหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  กองวิชาการและแผนงาน (เฉพาะงานนติิการและรับเรื่องราวร้องทุกข์)
 ๓. นายธาราเงนิ จนัทร์ค�า รองนายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร ได้รับมอบหมายให้ดแูลกองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม กองคลัง (เฉพาะฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
 ๔. นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้รับมอบหมายให้ดูแลกองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน (ยกเว้นงานนติิการและรับเรื่องราวร้องทุกข์)

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายจ�าเนียร  พรหมเพชร
รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายธาราเงิน  จันทร์ค�า
รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายนคร  โยธาวงศ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา
ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคน์คร

นายจุติพงศ์  ไชยเชียงของ
ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

นายบุญเรือน  เครือวิยะ
เลขานุการ

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

โดยได้มีการกระจายอ�านาจการบริหาร
และมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบงาน ประกอบด้วย

 ทั้งนี ้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ อนมุัติ อนญุาต และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน และหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการของหน่วยงานใด สามารถสอบถามร้องเรียนโดยตรง 
ที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๑๙๑๒๕



นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครแต่งตั้งรองนายก 
พร้อมเดินหน้าบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจทีมงานคุณภาพ
สานงานต่อ ก่องานใหม่ เติมความสุขของชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร เปิดประชมุสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นครครัง้แรก

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓เขลางค์นครสาร

 วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาล 
เมอืงเขลางค์นครครั้งแรก โดยได้รับเกยีรตจิากนายสรุพล บุรินทราพันธุ ์รองผูว่้าราชการจังหวดัล�าปาง เป็นประธาน 
ในการประชุมสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นครคร้ังแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร โดยมรีะเบียบ 
วาระการประชุม การเลอืกประธานสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร การเลอืกรองประธานสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
การเลือกเลขานกุารสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การก�าหนดสมัยประชุมสามัญประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 
การก�าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
 - ผู้ที่ ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คือ นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์
 - ผูท้ี่ ได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  คือ นายเรียน ต๊ะรังษี
 - ผู้ที่ ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  คือ นางพรวิภา ประวิงค์
 

การก�าหนดสมัยประชุมสามัญประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

 สมัยแรก เริ่มวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
 สมัยที่สอง เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
 สมัยที่สาม เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
 สมัยที่สี่ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
 - ก�าหนดสมยัประชุมสามญัสมยัแรก ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วนัเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมยัประชุม 
สามัญสมัยแรกประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน



 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดอ�านาจ 
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลไว้ จึงขอเสนอสาระส�าคัญบางประเด็น ดังนี้

หน้าที่ของนายกเทศมนตรี

 ๑. ก�าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตาม 
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
 ๒. สั่ง อนญุาต และอนมุัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
 ๓. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานกุารนายกเทศมนตรี
 ๔. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ๕. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินีแ้ละกฎหมายอื่น

หน้าที่ของสภาเทศบาล

 ๑. หน้าท่ี ในการพจิารณากลั่นกรองและให้ความเหน็ชอบในการตราเทศบญัญัตต่ิางๆ ที่ผา่นกระบวนการ 
พิจารณาของสภาเทศบาลว่า ควรบังคับใช้ ในเขตเทศบาลหรือไม่ อย่างไร
 ๒. หน้าท่ี ในการเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อน�าปัญหาและความต้องการ ตลอดจน 
ข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลน�าไปประชุมปรึกษาหารือในสภาเทศบาล หรือน�าเสนอฝ่ายบริหาร 
ให้พิจารณาด�าเนนิการต่อไป
 ๓. หน้าที่ ในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร
  ๓.๑ การตัง้กระทูถ้ามฝ่ายบริหาร เพือ่ให้ฝ่ายบริหารตอบกระทูที้่ตนเหน็ว่าเป็นปัญหาและให้ฝ่ายบริหาร 
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแนวทางเพ่ือด�าเนนิการแก้ไขต่อไป รวมทั้งสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับนโยบายการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
  ๓.๒ การตรวจสอบการท�างานโดยคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภาเทศบาล คณะกรรมการสามญั 
และวิสามัญของสภาเทศบาล มีหน้าที่ ในการกระท�ากิจการใดๆ ตามที่สภาเทศบาลมอบหมายให้ด�าเนนิการ เช่น  
สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ศึกษาถึงความเป็นไปได้ หรือลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เทศบาล เป็นต้น และเมื่อได้ 
ด�าเนนิการดังกล่าวแล้วต้องรายงานผลการด�าเนนิงานนั้นให้สภาเทศบาลรับทราบด้วย
  ๓.๓ การเสนอเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติ ในเขตเทศบาล ซึ่งกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นมีสิทธิเข้ามาช่วยฝ่ายบริหารตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อเทศบาลให้ง่ายขึ้น ซึ่งการให้ความเห็นชอบ 
ของประชาชนนีจ้ะสามารถกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลเสียก่อน

ส�านักปลัดเทศบาล

อ�านาจหน้าที่....
ของนายกเทศมนตรี

และสมาชิกสภาเทศบาล

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔๔ เขลางค์นครสาร



โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในชมุชนบ้านหมอสม ต�าบลปงแสนทอง
อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 
งบประมาณ ๔๗๐,๑๖๓.๒๓ บาท 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในชมุชนบ้านหมอสม ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า
เพื่ออุปโภค บริโภค

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔๖ เขลางค์นครสาร



เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ ่นสารเคมีก�าจัดยุงลาย  
บริเวณพื้นที่เสี่ยง วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้งนีย้ังได้ส�ารวจและ
ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากยุงลาย อาทิ โรคไข้เลือดออก  
โรคไขป้วดข้อยุงลาย และโรคไข้ซิก้า 
 ส�าหรับสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพ้ืนที่ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือ 
ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน�้าขังภายในบ้าน ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย 
เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออกทุกอาทิตย์ โดยใช้ มาตรการ ๓ เก็บ รักษา ๓ โรค เพื่อ
ป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกไม่ ให้มีการแพร่ระบาด สร้างความเสียหายให้กับคนในครอบครัวและ
ชุมชนต่อไป  

และป้องกันโรค ไข้เลือดออก
ย�้าเตือนประชาชน เฝ้าระวัง

ในช่วงฤดูฝน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ๗เขลางค์นครสาร



กองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๑ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๐-๕๔๓๒-๔๒๑๗ / ๐-๕๔๒๒-๕๙๖๗ ต่อ ๑๑๖ / ๐๘-๘๒๕๘-๕๘๙๔

โดยสอบถามรายละเอียดเ พ่ิมเติมได ้ ท่ี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔๘ เขลางค์นครสาร

- ใบอนญุาตประกอบกิจการหอพัก มีอายุ  ๕  ปี
- ใบอนญุาตผู้จัดการหอพัก มีอายุ  ๒  ปี

หอพัก หมายถึงอะไร

ประกอบกิจการลักษณะใดจึงเข้าข่าย “หอพัก”

    ใช้ค�าว่า “หอพัก”
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก มีโทษตามกฎหมายหรือไม่

หอพักมีกี่ประเภท 

อายุของใบอนุญาต

การจดทะเบียน

จำ นวนห้อง/พื้นที่หอพัก ผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพัก

ไม่เกิน ๕๐ ห้อง / ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ บาท ๕๐๐ บาท

เกิน ๕๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ห้อง /
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๔,๐๐๐ บาท ๗๕๐ บาท

เกิน ๑๐๐ ห้อง / เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท

“หอพัก” ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หอพัก มี ๒ ประเภท ได้แก่ หอพักชาย และ หอพักหญิง

โดยสรุปหมายความว่า สถานที่ที่รับผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับ
ไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าพักอาศัยโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า

“บุคคลใดจัดสถานที่เพื่อรับผู้เข้าพัก (ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
 เข้าพักอาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่า ให้ถือว่าบุคคลนั้นประกอบกิจการหอพัก”

ต้องแยกอาคารหอพักชายและหอพักหญิงออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน
“หอพักหญิง ผู้จัดการหอพักต้องเป็นผู้หญิง”
“หอพักชาย ผู้จัดการหอพักสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย”

โทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ตลอดการฝ่าฝืน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 การประกอบกิจการหอพักตามกฎหมาย ป้องกันไม่ ให้เกิดปัญหามั่วสุมยาเสพติด การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา
 ผู้ประกอบกิจการเข้าข่ายหอพัก ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถยื่นค�าขอจดทะเบียนหอพัก

หอพักหญิง
หอพักชาย



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จัดการเรียนการสอนแบบ

 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร ทั้ง ๑๒ แห่ง ได้เปิดท�าการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่เด็กเล็กอายุระหว่าง ๒-๕ ปี โดยมีมาตรการ 
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของจังหวัดล�าปางอย่างเคร่งครัด 
 - มีมาตรการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิเด็กเล็กและผู้ปกครอง 
 - มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
 - ส่งเสริมให้เด็กๆ สวมหน้ากากอนามัย 
 - ให้ครแูละผู้ดูแลเด็กจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ New Normal 
  มีการเว้นระยะห่างในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่เด็ก (social distancing) 
 เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครองในมาตรการการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

กองการศึกษา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ๙เขลางค์นครสาร

NEW NORMALNEW NORMAL

ด้วยความปรารถนาดี จากกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(โรงรับจำ�นำ�ของรัฐ) 

ในการมาใช้บริการท่านจะต้องน�าบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

� จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มี โอกาสได้น�าเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือน�าไปลงทุน�
ในกิจการขนาดย่อมได้โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง�เพื่อเป็นการตึงอัตราดอกเบี้ย�
การกู้ยืมในท้องตลาดไม่ ให้สูงจนเกินไป� เพื่อควบคุมการรับซื้อของโจร�และเพื่อน�าเงินผลก�าไรจากการด�าเนนิงาน�
ไปท�านบุ�ารงุและพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณที่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงกว่า�

สถานที่ตั้ง

เวลาท�การ

ทรัพย์สินที่รับจ�น�

การคิดอัตราดอกเบี้ย 

การส่งดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย

วันจ�หน่ายทรัพย์หลุด

หลักฐานในการใช้บริการ

บ้านเลขที่��๙๙๙/๑�หมู่�๑๒�บ้านร้อง�ถนนเลี่ยงเมือง�ต�าบลชมพู
อ�าเภอเมืองล�าปาง��จังหวัดล�าปาง��โทร.๐-๕๔๒๖-๐๒๐๖

จ�าน�าเงินต้นไม่เกิน�๕,๐๐๐�บาท�คิดดอกเบี้ยร้อยละ�๐.๕๐�ต่อเดือน
จ�าน�าเงินต้นเกินกว่า�๕,๐๐๐�บาท�คิดดอกเบี้ยร้อยละ�๑.๐๐�ต่อเดือน�

จ�าน�าไม่เกิน�๑๕�วัน�คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน
จ�าน�าเกิน�๑๕�วัน�คิดดอกเบี้ยเต็มเดือน

ทองค�ารปูพรรณ�และเบ็ดเตล็ดต่าง�ๆ

สถานธนานบุาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ท�าการจ�าหน่ายทรัพย์หลุดจ�าน�าทุกวันเสาร์ที่หนึง่ของทุกเดือน

� เปิดท�าการ�ในวันจันทร์�-�วันศุกร์���เวลา��๐๘.๐๐��น.�ถึง���เวลา�๑๖.๐๐�น.
หยุดท�าการในวันเสาร์�-�วันอาทิตย์�และวันหยุดตามประกาศของส�านักงาน�จ.ส.ท.�และ�วันหยุดตามประกาศของเทศบาล

� หากส่งดอกเบี้ยทุกเดือนหรือทุกระยะ�๔�เดือน�ท่านจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์จ�าน�า�
และสามารถไถ่ถอนทรัพย์จ�าน�าคืนได้� หากขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า� ๔� เดือน� ๓๐� วัน� นับแต่วันที่สถานธนานบุาลประกาศ
บัญชีทรัพย์รับจ�าน�าที่ขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า�๔�เดือน�ทรัพย์จ�าน�าดังกล่าวจะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานบุาล

“บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”
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ฤดูฝนโรคที่มากับ

สาเหตุ

โรคไข้เลือดออก ติดเชื้อไวรัสเด็งกี
จากยุงลาย

ก�จัดลูกน�้ายุงลาย
นอนกางมุ้ง
ทายากันยุง

เมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะให้สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ท�แผลด้วยแอลกอฮอล์และยาฆ่าเชื้อ
สวมรองเท้าบูทยางเมื่อลุยน�้าหรือดินโคลน

สวมรองเท้าบูทยาง กางเกงกันน�้า
หลีกเลี่ยงการลุยน�้าหรือแช่น�้านานๆ

ความชื้นส่งผลให้เชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่แพร่ได้ง่ายขึ้น

ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดเชื้อจากการท�นา
ลุยดินโคลน

รีบท�ความสะอาดเท้า
หลังจากลุยน�้า

ติดเชื้อจากฉี่ที่ปนอยู่
ในน�้าจากหมู วัว ควาย

ติดเชื้อราที่อยู่
ตามน�้าท่วมขัง

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคเนื้อเน่า

โรคน�้ากัดเท้า

โรคฉี่หนู

วิธีป้องกัน
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 ตงุสามหางถกูจัดท�าขึน้มาตามคตคิวามเช่ือของชาวล้านนา ที่เช่ือว่า 
เม่ือมีคนเสียชี วิตแล้ววิญญาณจะต้องไปเกิดในภพภูมิ ใดภพภูมิหนึง่  
ตามกุศลผลบุญที่เคยได้สร้างไว้ ตุงสามหางจะมีหน้าที่น�าพัดพาเอา 
วิญญาณของผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดี นอกจากนั้นตุงสามหางยังแฝง 
ปริศนาธรรม คือ 
 ๑. ไตรวัฏฏะ วงจรแห่งทุกข์ ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบาก 
 ๒. ไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยงแท้ ความเป็นทุกข์ 
  ความมิ ใช่ตัวตน
 ๓. ความไม่เที่ยงของสังขาร คือ อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา 
 ๔. อกุศลมูล ๓ คือ โลภ โกรธ หลง
 ๕. การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของชีวิตมนษุย์
 ตุงสามหางของชาวล้านนาจะท�าขึ้นด้วยผ้า กระดาษ ในกรณีที่ 
ผูว้ายชนม์เป็นพระสงฆ์นยิมใช้สเีหลอืง หากเป็นคนธรรมดานยิมใช้สีขาว 
โดยตุงสามหางจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค  
สล่าตัด  ตุงสามหางจะแบ่งวัสดุที่จะท�าออกเป็น ๔ ส่วน ตัดท�าเป็น 
หัวตุง ๑ ส่วน ตัวตุง ๒ ส่วน หางตุง ๑ ส่วน รูปร่างลักษณะของ 
ตุงสามหางจะตัดแต่งคล้ายรูปลักษณะของคน โดยส่วนหัวตุงจะตัด 
เป็นลักษณะหัวคนอาจแต่งเป็นแหลมหรือมนโค้ง (แล้วแต่สล่าจะเป็น 
ผู้ออกแบบ) ส่วนตัวตุงตัดแต่งโค้งเว้าคล้ายเอว บางที่ก็จะมีชาย 
สองข้างมีลักษณะเป็นแขนคน ส่วนหางตุงก็จะตัดเป็น ๓ หาง (แฉก) 
มีการประดับด้วยกระดาษสีต่างๆ ตัดเป็นลวดลายเอกลักษณ์ 
ชาวล้านนาในแต่ละพื้นที่ ให้สวยงาม
 การแบกตุงสามหาง น�าหน้าขบวนศพไปสู่สุสานยังมีคติของ 
ชาวล้านนาอกีอย่างหนึง่ว่า ในอดีตมกีารสูร้บกนั ฝ่ายที่แพ้กจ็ะยกธงขาว 
ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ายอมแพ้การรบครั้งนีแ้ล้ว ในส่วนของ 
มนษุย์ทกุคนย่อมมวีนัพา่ยแพ้ต่อพญามจัจุราช การถอืตงุสามหางน�าหน้า 
ขบวนศพ ก็เปรียบเสมือนการยอมพ่ายแพ้ต่อพญามัจจุราชในที่สุด 

ตุงแห่งการข้ามวัฏสงสาร
ของผู้วายชนม์

ตุงสามหาง 



 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์�มาตรา�๔๒๐� ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ�ทำ�ต่อ�
บุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี� แก่ร่างกายก็ดี� อนามัยก็ดี� เสรภีาพก็ดี� ทรัพย์สินหรอืสิทธิ�
อย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี�ท่านว่าผู้น้ันทำ�ละเมิดจำ�ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” กรณีน้ีเป็นกรณีทีผู้่กระทำ ละเมิด 
เป็นบุคคลทัว่ไปกระทำ ละเมิดต่อบุคคลอ่ืน ผู้กระทำ ละเมิดน้ันจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกกระทำ ละเมิด แล้ว 
ถ้าหากผู้กระทำ ละเมิดเป็นเจ้าหน้าทีห่น่วยงานของรฐั จะทำ อย่างไร?

กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ช่วยเหลือฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔๑๔ เขลางค์นครสาร

หากถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

กระทำ ละเมิด

ทำ�อย่างไร?

 ถ้าท่านผู้อ่านถูกเจ้าหน้าทีห่น่วยงานของรฐักระทำ ละเมิด ยกตัวอย่างเชน่ โดนเจ้าหน้าที ่
หน่วยงานของรัฐขับรถยนต์ด้วยความประมาทมาชนเข้ากับรถของท่านได้รับความเสียหาย  
สามารถดำ เนินการเรียกร้องทางใดได้บ้าง? ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำ หนดให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ที่กระทำ ละเมิดสังกัดอยู่ 
ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่คนนั้นได้กระทำ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง 
ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ แต่ถ้าหากการกระทำ  
ละเมิดนั้นไม่ ใช่การกระทำ ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่คนนั้นต้องรับผิดชอบในความเสียหาย 
จากการกระทำ ละเมิดนั้นเอง โดยผู้เสียหายสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ละเมิดได้โดยตรง  
แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
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 สวัสดคีรบั ลูกหลานทีร่กัทัง้หลาย พบกันฉบับน้ี อยากให้ทุกคนทีก่ำ ลังอยู่ในภาวะทีต้่องอยู่กับตัวเองมากข้ึน 
เน่ืองมาจากสถานการณ์โควดิ เป็นชว่งเวลาทีจ่ะชวนทุกคนมาทบทวนตัวเองกันบ้างครบั ทบทวนว่าทุกวันน้ีเราละเลย 
กับการดูแลอารมณ์ของตัวเองไปบ้างรึเปล่า
 มีคนบอกว่า “ต่อให้คุณเก่งกาจเพียงใด�แต่ถ้าไม่มีความฉลาดทางอารมณ์�ก็ยากจะประสบความสำ�เร็จในชีวิต”
 ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence คือทักษะแห่งยุคที่มีความสำ คัญมาก และอยากให้ 
พวกเราได้ลองพิจารณาทบทวนตัวเอง และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเรา เพื่อจัดการกับอารมณ์แปรปรวน 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในสภาวะการณ์ยุคปัจจุบันที่มีสิ่งล่อ สิ่งเร้า ยั่วยุให้อารมณ์ของเราแปรปรวนได้อยู่เสมอ

 แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป  ขอให้ลูกหลานทุกคนใช้ชวีติอย่างมีสติ ดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเอง จากความเส่ียง 
ทั้งหลายด้วยความไม่ประมาท ขอให้มีความสุข ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งปวงจ้า

ปี้หนานหน้อย

สวัสดีครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า

ความฉลาดทางอารมณ์

ทักษะที่สำาคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย

 ๑.�การยอมรับตัวเอง�Self�Awarnes เมื่อใดที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่ปกติ ถูกยั่วยุ หรือมีคนพูด 
  ให้ร้ายกับเรา แล้วเราสามารถใช้สติของเรายอมรับกับอารมณ์ที่กำ ลังเกิดขึ้นได้ รู้สึกตัวเองได้ว่ากำ ลัง 
  มีอารมณ์อย่างไร
 ๒.�การตัดสินใจ�Self�Decision�Making เราสามารถแยกพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจต่อสถานการณ์ 
  ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันทีที่รับรู้อารมณ์ของตัวเอง
 ๓.�การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง� Self� Regulation เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ถูกยั่วยุ หรือเหตุการณ์ 
  ที่เข้ามากระทบกับใจ เราสามารถรับรู้อารมณ์แล้วปรับอารมณ์ของเราให้กลับมาเป็นปกติได้

 การฝึกฝน และฝึกใจของเราให้สามารถเรียนรู้ตัวเอง จับอารมณ์ของเราได้ทุกครั้งที่มีสถานการณ์ต่างๆ  
เข้ามากระทบความรู้สึก ด้วยสติ น่ิงสงบอยู่ภายในใจ แล้วพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการกับอารมณ์นั้น 
ให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนตัวเองได้ตลอดเวลา หากเราสามารถพัฒนาความฉลาด 
ทางอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เราจะเป็นคนที่สุขง่าย ทุกข์น้อย สามารถปรับตัวให้อยู่ในทุกสถานการณ์ได้อย่าง 
เป็นปกติสุข



๔๒/๔ ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ ๗ ตำาบลปงแสนทอง       ๐๘๙-๖๓๓๓๔๕๙
ตลาดเช้า ชุมชนบ้านป่ากล้วย ตำาบลปงแสนทอง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง
ตลาดเย็น ตลาดบ้านสันหลวง ตำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง
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 วาไรตี้ชมุชนฉบับนี�้จะพาไปชมขั้นตอนการผลิตอาหารพื้นบ้านยอดนยิม�ที่มีลักษณะคล้ายไส้กรอกยัดด้วย
หมูบดที่คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรนานาชนดิ��คือ “ไส้อั่ว” เป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ทานได้ท้ังเดก็และผู้ใหญ่ และเป็นอาหารที่จะมี ในส�ารับกบัข้าวของคนภาคเหนอืมาอย่างยาวนาน แต่ละพืน้ที่จะมีสูตร 
ของเคร่ืองสมุนไพรท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชอบและวัตถุดิบท่ีมจีนสามารถพัฒนามาเป็นสูตรเฉพาะ 
ของตัวเอง อย่างเช่น�พี่เก๋ นางดวงเดือน  เถาว์เปี้ยปลูก เริ่มต้นจากการอยากขายของและการได้รับค�าแนะน�า
จากป้าข้างบ้าน ท�าไม?? ไม่ขายไส้อัว่ เป็นการเริ่มความคดิท่ีจะท�าไส้อัว่ เริ่มท�าครั้งแรกยงัไม่มสีตูรเฉพาะ ลองผิดลองถกู 
มาสกัพักใหญ่ๆ จนได้สตูรเฉพาะของตวัเอง เลยจดจ�าสตูรนัน้และใช้สตูรนัน้ในการท�าไส้อัว่มาถงึปัจจุบนั โดยสูตร 
สามารถท่ีจะปรับได้ตามความชอบของลูกค้า พ่ีเก๋บอกว่าบางคนชอบใบมะกรูดพ่ีเก๋ก็ ใส่เพิ่มให้ บางคนชอบพริกสด 
ก็ใส่เพิ่มให้ได้ แต่ยังคงสูตรสมุนไพรในแบบเฉพาะของตัวเอง ซึ่งท�าให้ลูกค้ากลับมาสั่งซื้อซ�้าเป็นประจ�า เพราะ 
ความใส่ใจและไม่หวงวัตถุดิบของแม่ค้า

 ไส้อั่วดวงเดือน ของพี่เก๋ มี ๒ แบบ
 โดยจำาหน่ายในราคากิโลกรัมละ ๒๕๐ บาท ขายปลีก ชิ้นละ ๑๐ บาท
 •	แบบธรรมดา	ไม่เผ็ด	สูตรนี้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

 •	แบบเผ็ด ที่เพิ่มรสชาติด้วยพริกป่นที่ป่นเอง รสชาติที่จัดจ้านขึ้น เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบความจัดจ้าน

สนใจ “ไส้อั่วดวงเดือน”  สามารถอุดหนุนได้ที่ 

ไส้อั่วดวงเดือน

อาหารพื้นบ้าน ที่มีสูตรเฉพาะ บอกผ ่านความใส่ใจทุกขั้น
ตอ

นก
ารผ

ลิต

ไส้อั่วดวงเดือน
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พบเห็นรถบรรทุกสร้างความเดือดร้อน ได้โปรดแจ้ง
     งานเทศกิจ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร         ๐๕๔-๒๑๙๑๙๙ 
หรือร้องทุกข์ทางหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้ที่ 
     www.kelangnakorn.go.th

� งานเทศกิจ�ฝ่ายปกครอง�ส�านักปลัดเทศบาล�เทศบาลเมืองเขลางค์นคร�มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม��
ตรวจตรา�จัดระเบียบตลาดสด�หาบเร่�แผงลอย�การจ�าหน่ายสินค้าบนถนน�รถยนต์�รถจักรยานยนต์�รถเข็น��
ล้อเลื่อน� ให้อยู่ภายในบริเวณจุดผ่อนผันและขอบเขตที่ก�าหนด� ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อก�าหนดอื่นๆ��
และยังควบคุมตรวจสอบรถบรรทุกหิน�ดิน�ทราย�ให้ปฏิบัติตามระเบียบและควบคุม�ตรวจตรา�จัดระเบียบการ�
การจอดรถยนต์� รถจักรยานยนต์� และยังควบคุม� ตรวจตรา� สอดส่อง� กวดขันมิ ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ�
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง�พ.ศ.�๒๕๓๕
� ทั้งนีข้อความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฏหมายก�าหนดและฝากถึงประชาชน

กวดขัน
การใช้เส้นทางในพื้นที่



Big�Cleaning�Day�
 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาราเงิน จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรมเก็บขยะและทำ ความสะอาด  
ณ บริเวณถนนคลองชลประทานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฎลำ ปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำ นึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่และทางสาธารณะให้เกิด 
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อมการรองรับหลังการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมการรองรับหลังการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ และคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังประสบการณ์การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บล จากหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตำ บลลำ ปางหลวง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ 
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ส้วมสะอาด�ได้มาตรฐาน
 ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบป้าย “ส้วมสะอาด 
ได้มาตรฐาน” ให้กับสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) จำ นวน ๖ แห่ง ได้แก่ บริษัท มิตรดีเซล จำ กัด 
หจก.เอกะหน่อง ปิโตรเลี่ยม หจก.รุ่งนภา แอลพจีี บริษัท ซัสโก้ (มหาชน) สาขาลำ ปาง บริษัท ที ทริปเปิ้ล จำ กัด (สาขา ๓) และบริษัท ปิโตรเลียมไทย 
คอร์ปอเรชั่น จำ กัด (สาขาลำ ปาง ๑) เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการส้วมสาธารณะในสถานีบริการเชื้อเพลิง ว่าสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
เป็นที่น่าใช้บริการต่อไป

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น�๑๐�วัน�ฯ
 เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีปิดโครงการ 
ฝึกอาชีพระยะสั้น ๑๐ วัน เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) จังหวัดลำ ปาง จัดโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำ ปาง ณ ที่ทำ การกลุ่มสตรีช ุมชน 
บ้านสำ เภา ชุมชนบ้านสำ เภา ตำ บลปงแสนทอง อำ เภอเมือง จังหวัดลำ ปาง
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จากนั้นคลิกขวาที่ ไฟล์รูปภาพของเรา
แล้วเลือก เปิดด้วย -> Google เอกสาร
ก็จะได้ไฟล์เอกสาร word ขึ้นมาให้โดยตัวอักษร
สระ วรรณยุกต์ แทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลยครับ ดังรูป

เมื่อได้ไฟล์รูปภาพ JPG มาแล้ว ให้ทำ การ
เปิดเว็บไซต์ Google Drive แล้วอัพโหลด
ไฟล์รูปภาพน้ี (ลากวางก็ได้ครับ)
ไปไว้ใน Google Drive ครับ ดังรูป
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แปลงไฟล ์PDF เป็น Word ยังไง

คลิก PDF เป็น JPG

ลากไฟล์ PDF ไปวาง
เพื่อเป็นการอัพโหลด

ลากไฟล์ JPG ไปวาง
เพื่อเป็นการอัพโหลด

คลิกขวาที่ไฟล์ JPG 
เลือก เปิดด้วย -> 
Google เอกสาร

คลิกปุ่ม “แปลงจาก PDF”
มันจะดาวน ์โหลดมาไว้ในเครื่องเรา

ไม่ให้ตำาแหน่งตัวอักษร ผิดเพี้ยน
 ไฟล์ PDF ที่เราได้รับมาไม่ว่าจะได้มาจากการดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือเพื่อนส่งไฟล์มาให้ก็ตาม  
บางครั้งเราต้องการนำ ไปใช้งานต่อและแก้ไขไฟล์ด้วยการพิมพ์ใน Microsoft Word การแปลงไฟล์จาก PDF 

แปลงไฟล์ PDF ให้เป็นรูปภาพ JPG ก่อนครับ ย้ำ ว่าแปลงให้เป็นรูปภาพ jpg นะครับ
จะแปลงไฟล์ด้วยวิธีไหนก็ได้ครับ ง่ายที่สุดก็แปลงผ่านเว็บไซต์ pdfcandy.com ครับ ตัวอย่างดังรูป

แค่นี้ง่ายๆ ครับ ต่อไปนี้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์ใหม่อีกแล้ว ประหยัดเวลาไปได้เยอะมาก
ทิ้งท้ายว่า ควรจะต้องตรวจสอบก่อนนำาไปใช้งานจริงเพื่อความชัวร์ ๑๐๐% ด้วยนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ออกมาโดยตรงนั้น มักจะทำ ให้ตำ แหน่งตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ผิดเพี้ยนไปหมด ใช้งานแทบไม่ได้เลย แก้ไปแก้มา 
กลายเป็นว่าเสียเวลามากกว่าพิมพ์ใหม่อีก จนเราบอกกับตัวเองว่า “รู้งี๊....พิมพ์ใหม่เองเลยดีกว่า” แต่เดี๋ยวก่อน ก่อนจะพิมพ์ใหม่หมด 
ลองมาดูวิธีน้ีกันครับ รับรองไม่ผิดเพี้ยน เพราะผ่านการทดลองมาหลายรุ่นแล้วครับ ขั้นตอนดังน้ีครับ



	 “ดิถีวิสาขบูชา	 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ	 ตรัสรู้	 และปรินิพพาน	 ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และเป็นวันสำาคัญ 

สากลของโลก	 ได้เวียนมาบรรจบอีกคำารบหน่ึงแล้ว	 ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์	 เม่ือพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติข้ึน 

บนโลกนี้	 ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่า	 พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร	 ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย 

ทรงพระดำาเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว	แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า	‘เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก	เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก 

เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก’	 ดังนี้	 อุปมาดั่งการประกาศอิสรภาพของมนุษย์	 ให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำาหนด 

ชีวิตของตนเอง	สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ	ให้พ้นทุกข์	ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์	ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้า

ก็ยังได้	โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม	เทพ	หรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใด

 
 พุทธบริษัททั้งหลาย จึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะ ๗ ประการ อันนำาไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า ‘โพชฌงค์ ๗’ 

ประกอบด้วย สติ ความระลึกได้, ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะ, วิริยะ ความพากเพียร, ปีติ ความเอิบอิ่มใจโดยปราศจาก

อามิส, ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ, สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น และ อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง 

 

 อย่างไรก็ดี	ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง	๗	ก้าว	สู่ความเป็นเลิศในโลกนั้น	มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ	จำาเป็นต้องเริ่มต้น 

ฝึกฝนตนเองให้ม่ันคงในย่างก้าวสำาคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา	 ได้แก่	 ‘สติ’	 กล่าวคือ	 ให้รู้เท่าทันในการเคล่ือนไหว	 ในอารมณ์ 

ที่ปรุงแต่งจิต	และในความคิดทั้งหลายให้ได้	หากปราศจากสติเสียแล้ว	องค์ธรรมแห่งความสำาเร็จสูงสุดสำาหรับมนุษยชาติ

ประการอื่นๆ	ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย

	 ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ	 ให้รู้เท่าทันกาย	 วาจา	 และใจของตนเอง	 อันนับเป็น	 ‘ปฏิบัติบูชา’	 

ที่พึงกระทำาต่อพระรัตนตรัย	 เพื่อความดำารงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เป็นประทีปส่องใจ

เวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน	เทอญ.”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความว่า..
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ศรีหมวดเกล้า ๑ 
ป่าขาม

ศรีหมวดเกล้า ๒ 
ล�าปางคูณ

หนองยาง 
ศรีพูนทรัพย์

หนองเจริญ
 

ธนวรรณ
ศาลาดอน 

สันติภาพ
ห้วยหล่อ 

อิ่วเมี่ยน/ผาลาด
 

หนองปล้อง
 

บุญ
เกิด/ศูนย์ราชการ

 
บ้านร้อง

 
กลางทุ่ง

 
กาดเมฆตะวันออก

 
กาดเมฆตะวันตก

ปงแสนทอง 
หัวฝาย

ศรีก�้า 
กล้วยหลวง

วังแคว้ง 
กล้วยหลวงพัฒ

นา
หมอสม 

กล้วยแพะ
ส�าเภา 

ประสบสุข
แม่กืย
ไร่สันติสุข
ทุ่งกู่ด้าย
สบตุ๋ย
มงคลกาญ

จน์

หนองห้าตะวันตก 
กล้วยม่วง

ไร่ข่วงเปา 
กล้วยกลาง

ไร่นาน้อย 
หนองหัวหงอก

หนองบัว 
เวียงบัว

บ้านหลวง 
แพะดอนตัน

กาดโป่ง
กาดใต้
ป่าตันกุมเมือง
ป่ากล้วย
บ้านช้าง

ชมพ ู
กอกชมุ/เฮือนสายค�า

จอมเมอืง 
จติต์อารีย์ ๓

ล�าปางกลางตะวนัออก 
จติต์อารีย์ ๑

ล�าปางกลางตะวนัตก 
หนองห้าตะวนัออก

ศรีปงชยั 
ป่าแลว ๑

ย่าเป้า 
ป่าแลว ๒

บ้านต้า 
หนองววัเฒ่

า
บ้านฟ่อน 

สนัป่าตงึ
 

หวัทุง่สามัคคี
 

โทกหวัช้าง
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อ

 เก็บรวบรวมกิ่งไม้ / 
ใบไม้ 

บรรจุใส่ถุง 
ไม่ต้องมัดปากถุงหรือถ้าเป็น 

กิง่ไม้ขนาดใหญ่ที่
ไม่สามารถบรรจุในถุงได้ ตดัทอน 

ให้มีขนาดและน�้าหนักที่เหมาะสมต่อการขนย้าย 
โดยมัดรวมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วน�าไป
วาง/กองบริเวณ

หน้าบ้านหรือวางไว้ข้างถังขยะ
เพื่อสะดวกต่อการเก็บขน ตามวันที่เก็บขน
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อเนกประสงค์แยกเก็บเฉพาะกิ่งไม้/ใบไม้ ซึ่งไม่รวม 
กับขยะมูลฝอยทั่วไป
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