


สวสัดคีรบั พีน้่องชาวเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 

และท่านผู ้อ ่านเขลางค์นครสารที่รักทุกท่าน...ก้าวเข้าสู ่

ปีศักราชใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

ได้รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทั้ง ๗ แห่ง 

มาเป็นส่วนราชการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

เรียบร้อยแล้ว 

 กระผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ของกระผม ที่มีนโยบายแน่วแน่ในการรับโอนภารกิจบริการ 

ด้านสาธารณสุขมาอยู ่ภายใต้การบริหารงานของท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กว่า  ๒ ปีเต็มที่ด�าเนินกระบวนการ 

ในขั้นตอนต่างๆ ในการรับโอนภารกิจนี้ วันนี้ถือเป็น 

ความส�าเร็จเบื้องต้น ต่อจากนี้การให้บริการด้านสาธารณสุข 

ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะสามารถบริหาร 

จัดการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ 

ดูแลประชาชนได้อย่างใกล้ชิดครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

“เรามุ่งมั่นจะดูแลสุขภาพชีวิตประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 

ยันเชิงตะกอน สุขภาพกายสุขภาพใจของประชาชนส�าคัญ 

ที่สุด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองแห่งคุณภาพ NO.๑”

 กระผมยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดท�าโครงการใหม่ๆ  

โดยได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ “เมอืงแห่งคณุภาพ” และวางยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้สอดคล้องกับแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตลอดจนจะปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง 

เคร่งครัด ทั้งนี้ ผลส�าเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ของทาง 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะประสบผลส�าเร็จได้ ต้องอาศัย 

ความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมือง 

เขลางค์นครเป็นส�าคัญ เพื่อช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหา 

อุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมือง 

เขลางค์นครให้เป็น “เมืองแห่งคุณภาพ” ต่อไป

 ในโอกาสปีใหม่นี ้ ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว 

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสุขกาย สุขใจ ประสบ 

ความส�าเร็จในสิง่ทีมุ่ง่หวงัทุกประการตลอดปี ๒๕๖๕ นีเ้ทอญ
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ที่ปรึกษา
� ๑.�นายไพฑูรย์��โพธิ์ทอง� นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นายจ�าเนยีร�พรหมเพชร�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๓.�นายธาราเงิน�จันทร์ค�า�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๔.�นายนคร��โยธาวงศ์�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๕.�พ.อ.อ.ทวีผล�ธรรมานวุงศ์���� ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๖.�นายศักดา�กันหาเวียง�� รองปลัดเทศบาล
� ๗.�นายวนัช�ชิวหรัตน์��� ผู้อ�านวยการกองคลัง
� ๘.�นางณัชพันธ์�มานพ�� ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
� �� และสิ่งแวดล้อม
� ๙.�นางสุคนธ์�ห่วงไธสง�� ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐.��นางสาวพจนา�วรรณเสวี� ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๑.��นางสาวพัฒน�ีเมืองใจมา� หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
๑๒.��นายถาวร��อินทิยศ� ผู้อ�านวยการกองช่าง
๑๓.�นางเตือนตรา��หาญมนตรี� ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

กองบรรณาธิการ
� ๑.�พ.อ.อ.ทวีผล�ธรรมานวุงศ์�� ปลดัเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นางสาวพจนา�วรรณเสว�ี ผูอ้�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
� ๓.�ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ� กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เขลางค์นครสาร

คณะผู้จัดทำ�
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔



 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบ 
การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับนายประเสริฐ กิจสุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดล�าปาง ท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง โดยมีนายจ�าลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก  
นายเทียนชยั  วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวดัล�าปาง นายชชูาต ิกาวลีะ สาธารณสขุอ�าเภอเมอืงล�าปาง และนายแพทย์พงษ์ศกัดิ ์  โสภณ  ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลล�าปาง ในการร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทั้ง ๗ แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นการกระจายอ�านาจในการปกครอง 
ตนเอง ตามพระราชบญัญัตกิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และภายหลงัจากการ 
ถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขนี ้ ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะให้บริการด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เหมือนเดิม  
ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานที่ส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัก�าหนด และเปลีย่นช่ือจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต�าบล มาเป็นศนูย์บริการสาธารณสขุ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จะเปลี่ยนช่ือเป็น ดังนี ้
 ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านกาด เป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านศรีหมวดเกล้า เป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีหมวดเกล้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านกล้วยม่วง เป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านกล้วยแพะ เป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านโทกหัวช้าง เป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขต�าบลพระบาท เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านแม่กืย เป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กืย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านฟ่อน เป็น ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านฟ่อน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔๒ เขลางค์นครสาร

พิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ
สาธารณสุข (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓เขลางค์นครสาร

พิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ
สาธารณสุข (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 นอกจากนีย้งัได้มพีธิบีนัทกึข้อตกลงระหว่างเทศบาลเมอืง 
เขลางค์นคร กบัโรงพยาบาลล�าปาง โดยม ีนายแพทย์พงษ์ศกัดิ ์โสภณ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าปาง เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในด้านการ 
สาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่าง 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครและโรงพยาบาลล�าปาง
 ทั้งนี ้ นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง 
เขลางค์นคร ได้กล่าวว่าวันนีม้ีความภูมิ ใจเป็นอย่างยิ่งที่ความมุ่งมั่น 
ตั้งใจของตนที่มีนโยบายแน่วแน่ที่จะรับโอนภารกิจบริการด้าน 
สาธารณสุขมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของท้องถิ่นเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร ๒ ปีเตม็ท่ีด�าเนนิกระบวนการในขัน้ตอนต่างๆ ในการ 
รับโอนภารกิจนี ้ วันนีถ้ือเป็นความส�าเร็จเบื้องต้น ต่อจากนี ้
การให้บริการด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
จะสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
สามารถดูแลประชาชนได้อย่างใกล้ชิดครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ต่อไป



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔๔ เขลางค์นครสาร

ชื่อ�-�สกุล พ.อ.อ.ทวีผล  ธรรมานวุงศ์
วัน�เดือน�ปี�เกิด ๒๕  เมษายน  ๒๕๑๐
ที่อยู่ ๑๗๙  หมู่ที่ ๑๓  ต�าบลนครเจดีย์  อ�าเภอป่าซาง  จังหวัดล�าพูน
การศึกษา ปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นดิ้า)
ประวัติการท�างาน นักบริหารงานเทศบาลระดับสูง เทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,
  เทศบาลเมืองตาก, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิสัยทัศน์การท�างาน HOPE�(โฮป�ความหวัง)
 H = ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคล Human Capital
 O = น�าองค์กรไปสู่เป้าหมาย Organization Goal
 P = ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม  Participation 
 E = ให้ความส�าคัญกับการท�างานเกิดประสิทธิภาพ Effectiveness

บรรยากาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง)

เขลางค์นครสารฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔   ขอแนะนำ.....
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชื่อ�-�สกุล นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์
วัน�เดือน�ปี�เกิด ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๐๓
ที่อยู่ ๗๖/๓  หมู่ที่ ๒ ต�าบลพระบาท
 อ�าเภอเมืองล�าปาง  จังหวัดล�าปาง
การศึกษา ปริญญาโท
ประวัติการท�างาน อดีตปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิสัยทัศน์การท�างาน การช่วยเหลือประชาชน คือ การช่วยเหลือตัวเราเอง

ชื่อ�-�สกุล นางณัชพันธ์    มานพ 
วัน�เดือน�ปี�เกิด ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๐๖
ที่อยู่ ๑๗  ซอย ๑  ถนนเจริญประเทศ  ต�าบลเวียงเหนือ
 อ�าเภอเมืองล�าปาง  จังหวัดล�าปาง
การศึกษา สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
ประวัติการท�างาน ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก
วิสัยทัศน์การท�างาน พัฒนาคน  พัฒนางาน  สร้างเครือข่าย
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 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด�าเนนิการประชุมสภาเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 โดยมีนายสุชาติ  จันต๊ะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภา 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุม ๑๘ ท่าน และนายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

ส่องกล้องมองสภา กับ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจ�าเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร      ๐๕๔-๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๒๕
เพจภาษีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี

ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษี
ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕

แจ้งประเมิน ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
ช�าระภาษี ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

• ภาษีป้าย •

• ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง •

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เชิญชวนประชาชน 
ชาวเขลางค์นคร ยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษี  
ประจ�าปี ๒๕๖๕ โดยงานผลประโยชน์ กองคลัง   
เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ได้ก�าหนดการยืน่แบบแสดง 
รายการและช�าระภาษี ประจ�าปี  ๒๕๖๕ ดังนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษี

ประจ�าปี ๒๕๖๕

ภาษีทุกบาทจะถูกน�าไปใช้.. . . . . .

เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

“ท้องถิ่นดี��ภาษีช่วย��ท้องถิ่นสวย��ภาษีสร้าง”
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษี

ประจ�าปี ๒๕๖๕

 เมือ่วนัท่ี ๑๕ ก.พ. ๖๔ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ อนมุัติแผน ลด-เลิก 
ผลิตขยะพลาสติก เตรียมประกาศห้ามใช้ พลาสติก  
๔ ชนดิ ได้แก่ โฟม ถุงหิ้ว แก้ว และหลอดพลาสติก  
แบบเด็ดขาดในปี ๒๕๖๕ พร้อมตั้งเป้าให้พลาสติก 
อีก ๗ ชนดิ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้ 
ไม่ต�่ากว่า ๕๐%
 ทั้งนีค้าดว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถชว่ยลด 
ปริมาณขยะพลาสติกท่ีต้องน�าไปก�าจัดได้ประมาณ  
๐.๗๘ ล้านตันต่อปี และประหยัดงบประมาณใน 
การจัดการขยะมลูฝอยได้ประมาณ ๓,๙๐๐ ล้านบาท 
ต่อปี ประหยดัพืน้ที่รองรับพืน้ที่ฝังกลบและก�าจัดขยะ 
มูลฝอยพลาสติก ได้ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ โดยการ 
คัดแยกและน�าขยะพลาสติกกลับมาใช ้ ใหม ่ 
จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ ๑.๒ ล้านตัน
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กองสวัสดิการสังคม

ขั้นตอนการด�าเนนิการตามระเบียบ
๑.� เทศบาลประกาศก�าหนด�วัน�เวลา�สถานที่การประชมุเพื่อเลือกคณะกรรมการชมุชน

๒.� คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นกรรมการชมุชน�(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย�ฯ�หมวด�๒�ข้อ�๗)
� ๑)�มีสัญชาติไทย� ๒)�มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือก��
� ๓)�มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในชมุชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวันนับถึงวันเลือก

๓.� คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชมุชน�(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย�ฯ�หมวด�๒�ข้อ�๙)
� ๑)�มีสัญชาติไทย� ๒)�มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือก��
� ๓)�มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในชมุชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือก�

๔.� ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกคณะกรรมการชมุชนซึ่งอยู่ ในที่ประชมุ� ก�าหนดจ�านวนคณะกรรมการชมุชน� จ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน�
� แต่ไม่เกินเก้าคน� จากนั้นด�าเนนิการเสนอชื่อประชาชนในชมุชนเพื่อเป็นคณะกรรมการชมุชน� โดยต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า�
�����๒�คน

๕.� เมือ่ด�าเนนิการเสนอชือ่ประชาชนทีจ่ะเป็นคณะกรรมการชมุชนแล้ว� จะเข้าสูข่ัน้ตอนการเลอืกคณะกรรมการชมุชน� ซึง่มี� ๒� วธิี��
� ตามมติของที่ประชมุ�คือ��๑)�วิธีเปิดเผย�(ยกมือ)���๒)�วิธีลับ�(เขียนชื่อลงในบัตรเลือก)
หมายเหตุ�:� -�ผู้มีสิทธิเลือกคณะกรรมการชมุชนซึ่งอยู่ ในที่ประชมุ�๑�คน�สามารถเลือกคณะกรรมการชมุชนได้�๑�ชื่อเท่านั้น
� -�คณะกรรมการชมุชนเป็นผู้เลือกประธานกรรมการชมุชนกันเอง

๖.�หลังจากได้คณะกรรมการชมุชน�จ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน�(ตามมติที่ประชมุ)�
� เทศบาลเรียกประชมุคณะกรรมการชมุชน�เพื่อให้คณะกรรมการชมุชนเลือกต�าแหน่งต่างๆ�กันเอง�ได้แก่
� ๑)�ประธานกรรมการชมุชน��๒)�รองประธานกรรมการชมุชน��๓)�เหรัญญิก
โดยประธานกรรมการชมุชนเลือกกรรมการชมุชนเป็นเลขานกุาร�๑�คน�และกรรมการที่เหลือเป็นกรรมการชมุชน

สาระส�าคัญ การเลือกคณะกรรมการชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และ ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติรองรับการด�าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔

 ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๕ ง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา วัตถุประสงค์ของระเบียบเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
การบ�ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนของตนเอง รวมตลอดถึงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี อนัจะเป็นการสง่เสริมความร่วมมอืของประชาชนกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

 จะเห็นได้ว่าการเลือกคณะกรรมการชุมชนรูปแบบใหม่จะแตกต่างจากเดิมซึ่งรูปแบบเดิมใช้แนวทางตามระเบียบเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร ว่าด้วยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเทศบาลจะด�าเนนิการรับสมัคร 
ประธานชุมชน ณ สถานที่กลางของเทศบาล จากนั้นให้ผู้มีสิทธิเลือกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชุมชนโดยวิธีลับ ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีก�าหนด (ตัง้แต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) และประธานชุมชนเป็นผูเ้ลอืกกรรมการชุมชนเอง แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรูปแบบการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชน โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิ 
เลือกกรรมการชุมชนมาร่วมประชุมและเสนอรายช่ือผู้ท่ีจะเป็นกรรมการชุมชนและเป็นผู้เลือกจ�านวนคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบฯ
คอื จ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกนิเก้าคน ซ่ึงอาจใช้วิธกีารเลอืกโดยวิธเีปิดเผย หรือโดยวิธลีบัตามมตท่ีิประชุม และกรรมการ 
ชุมชนประชุมเลือกประธานกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชนแต่ละต�าแหน่งกันเอง
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กองสวัสดิการสังคม
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 เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขานรับนโยบายจังหวัดล�าปาง “คนล�าปางร่วมใจ�
สร้างฟ้าใส�ไร้หมอกควัน”
 เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โดยมคีณะผูบ้ริหาร หวัหน้าสว่นราชการ และแกนน�าของชุมชนรอบแนวดอยพระบาท ได้แก่ ชุมชนโทกหวัช้าง ชุมชนอ่ิวเม่ียน 
บ้านผาลาด ต�าบลพระบาท และชุมชนบ้านหัวฝาย ต�าบลกล้วยแพะ เข้าร่วมในการประชุม เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บริเวณดอยพระบาท  
เป็นการผนกึก�าลงัโดยการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนกบัเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร เพือ่เป็นการขานรับนโยบายจังหวดัล�าปาง 
“คนล�าปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ต่อไป



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๑เขลางค์นครสาร

“กองวิชาการและแผนงาน” เปลี่ยนชื่อเป็น 
“กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ”

  ตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การก�าหนดกอง ส�านัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

ของเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร ลงวนัที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๔ โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ก�าหนดให้ 

“กองวิชาการและแผนงาน” เปลี่ยนช่ือเป็น “กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ” โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน

ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ๑ งาน ดังนี้

 ๑. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานยทุธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล งานประสานการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวดั งานคณะกรรมการ 

จัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอและขอรับการจัดสรรเงินอุดหนนุของเทศบาล งานจัดท�าเทศบญัญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและฉบับเพิ่มเติม งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ ช่วยเหลือ 

ให้ค�าแนะน�าทางวิชาการ 

 ๒. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท�าและพัฒนาระบบข้อมูล 

สารสนเทศของเทศบาล ให้บริการสารสนเทศของเทศบาล งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  

งานเผยแพร่สนับสนนุผลงานนโยบายของเทศบาล อ�าเภอ จังหวัด กรมและรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติและท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

 ๓. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป มหีน้าที่ความรับผิดชอบเกีย่วกบังานบริหารจัดการภายในและบริหารราชการทั่วไป 

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 ๔. งานนติิการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานนติิการ งานนติิกรรมและ 

สญัญา งานรับเรื่องราวร้องทกุข์และการอทุธรณ์ งานตรวจสอบสญัญาข้อตกลงที่มผีลผกูพันทางนติกิรรม งานให้ค�าปรึกษา 

แนะน�า เสนอความเห็นและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย



 เนือ่งด้วย สถานการณ์ปัจจุบันมีอัตราการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนือ่ง และ 

มีจ�านวนผูติ้ดเช้ือเพิม่จ�านวนมากขึน้ จากสถานการณ์ดงักล่าว ท�าให้ศนูย์พัฒนา 

เด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่สามารถด�าเนนิการเปิด 

การเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On - site) ได้ แต่เด็กในระดับปฐมวัย 

ยังต้องมกีารท�ากจิกรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มกีารพัฒนาการสมวยัรอบด้าน 

จึงได้ก�าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID - 19) เป็นรปูแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ี้บ้าน (Home - Based 

Learning) ที่เหมาะสมตามความพร้อมและความแตกต่างของแต่ละครอบครัว 

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง 

เขลางค์นคร ครู และผู้ปกครอง ในลักษณะ ดังต่อไปนี้

 การจัดกจิกรรมการเรียนรูด้้วยการน�าสง่เอกสารท่ีบ้าน (On - Hand) 

ซึ่งเหมาะใช้ส�าหรับครอบครัวที่ ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีหรือสัญญาณ 

อินเทอร์เน็ต  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครูออกเยี่ยมบ้านของเด็ก เพื่อจัดส่ง 

คู่มือหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตารางการจัดกิจกรรมแต่ละวัน  

รายละเอยีดการจัดกจิกรรม   จัดชุดสือ่วสัดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และสร้างความเข้าใจหรือชี้แจงให้กับผู้ปกครองในการใช้คู่มือหรือแนวทาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมให้กับ 

เด็กได้อย่างถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ก�าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔๑๒ เขลางค์นครสาร

กองการศึกษา



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๓เขลางค์นครสาร

ประเพณีตานข้าวใหม่

 ในวันเดือนสี่เป็งของชาวล้านนา (ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) นอกจากจะมปีระเพณตีานหลัว 
ผิงไฟพระเจ้าแล้ว ชาวล้านนาก็จะมีพิธีตานข้าวใหม่ หรือข้าวล้นบาตรไปพร้อมกัน ในช่วงของเดือนสาม เดือนสี่ของ 
ชาวล้านนา เมือ่การเกบ็เกีย่วผลผลติข้าวแล้ว ก่อนที่จะน�าข้าวนัน้ไปเพือ่รับประทาน กจ็ะมกีารท�าบุญตานข้าวใหม่ 
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปถึงแม่โพสพ เทวดาขุนน�้า ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ที่เป็นเจ้าของไร่นามาแต่เดิม มีการจัด 
ส�ารับอาหารประกอบไปด้วยข้าวนึง่สุก พร้อมกับอาหารที่นยิมกันตามท้องถิ่น
 นอกจากประเพณทีานข้าวใหม่แล้ว ในบางท้องที่มกีารท�าบุญทานข้าวจี ่ ข้าวหลาม ชาวบ้านจะน�าข้าวที่ ได้ 
จากท้องนามาประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น ข้าวจี่ ข้าวหลาม ข้าวเม่า ข้าวต้ม ข้าวต้มกะทิ ข้าวหนมจ๊อก  
ข้าวต้ม โดยน�าอาหารเหล่านี้ ไปถวายพร้อมกบัอาหารคาวประเภทอื่นๆ ในขณะเดียวกนักถ็อืโอกาสทานขนัข้าว คือ 
ถวายอาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว
 ในการตานข้าวใหม่ คณะศรัทธาจะน�าเอาข้าวเปลือกและข้าวสาร มาตานเป็นข้าวล้นบาตร ซึ่งจะตั้ง 
ตรงกลางวิหาร หรือศาลา หรือลานวัด ปูเสื่อไว้ ๒ จุด แต่ละจุดตั้งบาตรไว้ ๑ ลูก เมื่อชาวบ้านน�าข้าวมาเทลงไป 
ในบาตรข้าวเปลือกกองหนึง่ บาตรข้าวสารกองหนึง่ กองข้าวสารเรียกว่า “ดอยเงิน” ส่วนกองข้าวเปลือกเรียกว่า 
“ดอยค�า” ซึ่งข้าวที่ ได้นีพ้ระภิกษุสามเณรจะเก็บไว้ฉันในช่วงเวลาที่ออกบิณฑบาตไม่ได้  
ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีไร่นา การท�าบุญข้าวล้นบาตรจึงค่อยๆ หมดไป เพราะ 
ไม่มีข้าวเปลือกไปหล่อบาตร บางแห่งจึงมีแต่การตานข้าวสาร เท่านั้น
 การตานข้าวล้นบาตรนี ้ นอกจากจะเป็นการบูชาแม่โพสพ ขอบคุณ 
เทวดาอารักษ์ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษแล้ว ยังเป็นการบ�ารุง 
พระศาสนาด้วยการให้ผลผลิตแก่วัดแล้ว ยังเป็นโอกาสให้คนชุมชนแสดงความ 
เอื้อเฟื้อต่อผู้ยากไร้หรือผู้ที่ประสบปัญหาได้ผลผลิตน้อยในปีนั้น 
นับเป็นการสร้างสามัคคี ในชุมชนโดยผ ่านพิธีกรรมทาง 
ศาสนาอีกด้วย



� “จ�าเลยถมดนิในเขตคลองน�า้ด�า� แม้ปัจจบุนัคลองน�า้ด�ามสีภาพตืน้เขนิโดยการเปลีย่นแปลงสภาพตามธรรมชาติ�
แต่เมื่อไม่มีการเพิกถอนก็ยังเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน� จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน�
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์� มาตรา� ๑๓๐๔� (๒)� และเป็นที่ดินของรัฐ� จึงต้องห้ามมิ ให้บุคคลใดเข้าไป�
ยดึถอืครอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ� มาตรา� ๙� (๑)� การทีจ่�าเลยเข้าไปยดึถอืครอบครองทีด่นิพพิาทโดยการ�
ถมดนิในคลองน�า้ด�า� เป็นการกระท�าแก่ทีดิ่นซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทีป่ระชาชนใช้ร่วมกนั� จงึเป็นความผดิ�
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน�มาตรา�๑๐๘�ทวิ�วรรคสอง”�

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่�๒๙๗๘/๒๕๕๓)

กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ช่วยเหลือฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔๑๔ เขลางค์นครสาร

 “ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” 
หมายถึง ที่ดินส�าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาติ 
โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนติิกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น 
ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน�้า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และท่ีสาธารณะ 
ประจ�าต�าบลหรือหมูบ้่าน เป็นอ�านาจหน้าที่ของนายอ�าเภอร่วมกบัองค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่นในการดแูลรักษาและคุม้ครองป้องกนัที่ดนิ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓) การบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น การเข้าไปยึดถือ ครอบครองท่ีดิน  
การก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างในท่ีดนิ ฯลฯ อาจมคีวามผิดตามกฎหมาย รวมทั้งจะต้อง 
ออกไปจากท่ีดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นด้วย 

การบุกรุกที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
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 สวัสดีครับลูกๆ หลานๆ พบกับปี้หนานหน้อยเช่นเคยนะครับ  
วันน้ีมีสาระดีๆ มาฝากลูกหลานเหมือนเดิม โลกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  
จากยุคอนาล็อค ยุคดิจิทัล กำ ลังจะทะยานสูโ่ลกยุคเมต้า โลกอนาคต 
ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย การดำ รงตนให้อยู่อย่างมีความสุขในสังคม 
ในโลกแห่งการแข่งขันอย่างเข้มแข็งจึงเป็นสิ่งสำ คัญ ทักษะสำ คัญ 
๑๒ ประการ ประกอบด้วย

การหมั่นฝึกฝนตนเอง เติมเต็มทักษะเหล่านี้จะท�าให้ลูกหลาน

เติบโตในสังคมอย่างเข้มแข็งเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติต่อไป

แล้วพบกับสาระดีๆ เพื่อลูกหลานได้ใหม่ในฉบับต่อไป  โชคดีปีใหม่ ๒๕๖๕ นะครับผม

ทักษะการคิดวิเคราะห์�แก้ปัญหา�Critical�thinking

ทักษะการคิดนอกกรอบ�Creativity

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ดี�Collaboration

ทักษะการสื่อสาร�เข้าสังคม�Communication

ทักษะการเข้าใจข้อมูลต่างๆ�Information�literacy

ทักษะการเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือ�Media�literacy

ทักษะการใช้เทคโนโลยี ในทางสร้างสรรค์�Techonlogy�literacy

ทักษะมีความยืดหยุ่น�Flexibility

ทักษะความเป็นผู้นำ��Leadership

ทักษะกล้าคิดริเริ่มทำ�สิ่งใหม่�Initiative

ทักษะการจัดลำ�ดับความสำ�คัญในชีวิตได้�Productivity

ทักษะการเข้าสังคม�Social�skills

ทักษะจ�าเป็น ที่โลกอนาคตต้องการ
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  กลุ่มทอผ้าไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ต�าบลกล้วยแพะ  
เป็นกลุ่มทอผ้าในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีการอนรัุกษ์และ 
สบืทอดกนัมารุน่ต่อรุน่ ซ่ีงกลุม่ทอผ้าไทล้ือเป็นกลุม่ที่ ได้รับการสนบัสนนุ 
จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุ
และการมีส่วนร่วมของวัด น�าโดย พระโชคทวี  ชยพโล เลขานกุาร 
เจ้าคณะต�าบลกล้วยแพะ ครูภูมิปัญญาผู้เชี่ยวชาญการทอผ้า ทอตุง  
แบบเบ้าโบราณ ที่เล็งเห็นความส�าคัญและอยากสืบทอดวิถีการทอผ้า 
ให้อยู่ควบคู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน
 โดยทางกลุ ่มทอผ้าไทลื้อชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนาเป็น 
๑ ใน ๗ กลุ่มที่ ได้รับคัดเลือกจากพัฒนาการจังหวัดล�าปางให้ทอผ้า 
“ผ้ามดัหมีล่ายขอเจ้าฟ้าสิริวณัณวรีฯ” ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสริิวณัณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแบบลายผ้า 
“ผ้ามดัหมีล่ายขอเจ้าฟ้าสริิวณัณวรีฯ” ให้แก่ชาวไทยทกุคน เป็นของขวญั 
ปีใหม่ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งประทานพระอนญุาตแบบลายผ้ามัดหมี่แก่
ช่างทอผ้าผ ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อสื่อความหมายถึงการ 
ส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน
 โดยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดล�าปาง ส�านักงาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดล�าปาง ได้ลงพื้นที่มามอบลายผ้า “ผ้ามดัหมีล่ายขอ
เจ้าฟ้าสริิวณัณวรีฯ” ให้แก่กลุ่มทอผ้าไทล้ือชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา 
ต�าบลกล้วยแพะ ซึง่ผ้ามดัหม่ีลายขอสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริิวณัณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า  
ช่ือ ลาย “ผ้ามดัหมีล่ายขอเจ้าฟ้าสริิวณัณวรีฯ” ที่ทกุลวดลายเป่ียมไปด้วย 

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ๑ ใน ๗ กลุ่มทอผ้า

ที่ได้รับคัดเลือกให้ทอผ้า

ความหมาย อาท ิลาย s หมายถงึ 
Sirivannavari สมเดจ็พระเจ้า 
ลกูเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี 
รัตนราชกัญญา ลาย s จ�านวน  
๑๐ แถว หมายถึง พระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ ๑๐  ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อ 
ประชาชนชาวไทยทุกคน = Enternal Love เพื่อเป็นการจุดประกาย 
ความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มี 
ความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
 และเพือ่เป็นการสง่เสริมการสวมใสชุ่ดผ้าไทย ตามแนวพระราชด�าริ 
“ผ้าไทย�ใส่สนกุ” ของสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริิวณัณวรี นารีรัตน์ 
ราชกญัญา และเพือ่อนรัุกษ์สบืสานภมูปัิญญาด้านการทอผ้า สร้างรายได้ 
ให้กลุม่ทอผ้าในจังหวดัล�าปาง  จึงขอเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนชาวล�าปาง 
ได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยในล�าปาง โดยทางจังหวัดล�าปางได้ขอความ 
ร่วมมอืสว่นราชการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สวมใสผ้่าไทยสปัดาห์ละ ๔ วนั 
(ยกเว้นวันจันทร์ที่สวมเคร่ืองแบบข้าราชการ) โดยในส่วนของเทศบาล
เมอืงเขลางค์นคร นายไพฑูรย์  โพธิท์อง นายกเทศมนตรีเมอืงเขลางค์นคร 
ได้ให้นโยบายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และเชิญชวนประชาชน ร่วมกัน 
สวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานอนรัุกษ์มรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ 
เป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพิ่มรายได้หมุนเวียนภายใน 
ท้องถิ่น อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลรายละเอียดลายผ้า...�https://www.dailynews.co.th/royalnews/๘๑๔๗๗๒/

“ผ้ามัดหมีล่ายขอเจา้ฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
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� WHO� ได้รับรายงานครั้งแรก� ในแอฟริกาใต้� เมื่อวันที่� ๒๔� พฤศจิกายน� ๒๕๖๔� จัดเป็นโควิดกลายพันธุ์�
ที่น่ากังวล�ตัวที่�๕�ต่อจาก�อัลฟา,�เบต้า,�แกมมา,�และเดลต้า
� สายพันธุ์ที่น่ากังวลตัวใหม่ของโลกรหัส�B.๑.๑.๕๒๙�มีต�าแหน่งการกลายพันธุ์ของยีนมากถึง�๕๐�ต�าแหน่ง��
พบครั้งแรกทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา

มาท�าความรู้จักกับโควิดสายพันธุ์ใหม่

"โอมิครอน" (Omicron) 

กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
อาจจะมีผลกระทบหลังจากติดเชื้อ "โอมิครอน"

ไม่สูญเสียการรับรส 
หรือดมกลิ่น

อ่อนเพลียเป็นเวลา
๑ หรือ ๒ วัน

ปวดเมื่อยร่างกาย 
หรือกล้ามเนื้อ

บางส่วนรักษาตัว
ที่บ้านได้

ไอเล็กน้อย

� ประเทศที่พบผู้ติดเชื้ออาทิ�แอฟริกาใต้,�บอตสวานา,�เบลเยียม,�ฮ่องกง�และอิสราเอล�มีหลักฐานชี้ว่า�อาจจะม�ี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น�ที่จะท�าให้เกิดการกลับมาติดเชื้อซ�้า
� น่าจะเกดิขึน้มาจาก�คนไข้คนหนึง่ที่ ไม่สามารถต่อสูก้บัเชือ้ไวรสัในร่างกายของตวัเองได้�จนท�าให้เกดิการกลายพันธุข์ึน้

- อาการเบื้องต้นของ โควิดสายพันธุ์ "โอมิครอน" -

- กลุ่มเสี่ยงต้องระวัง- 



พบปะเยี่ยมเยือนและให้กำ�ลังใจบุคลากรและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
 วันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนและให้กำ ลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มแรกให้กับประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-
๑๙  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บลบ้านกาด  วัดนาน้อย   ตำ บลปงแสนทอง   เพื่อสร้างขวัญกำ ลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจ
ให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( โควิด-๑๙) ไม่ ให้มีการระบาดใน
เขตพื้นที่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล�
 เมื่อวันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประชาคมเมือง และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนการ
ดำ เนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ 
ร่างแผนการดำ เนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขานรับนโยบายจังหวัดลำ ปาง “คนลำ ปางร่วมใจ 
สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน” เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน 
ในการประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และแกนนำ ของชุมชนรอบแนวดอยพระบาทได้แก่ ชุมชนโทกหัวช้าง ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด ตำ บลพระบาท และชุมชนบ้านหัวฝาย ตำ บล
กล้วยแพะ เข้าร่วมในการประชุม เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน บริเวณดอยพระบาท เป็นการผนึกกำ ลังโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นการขานรับนโยบาย
จังหวัดลำ ปาง “คนลำ ปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร��ระดับตำ�บล�
 ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระดับตำ บล โดยมีนางมนัสนันท์  ไชยรังษี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการและได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล โดยในที่ประชุมได้มีการแนะนำ ประธานคณะกรรมการสตรีระดับตำ บล  
ทั้ง ๖๔ ชุมชน ให้ได้รู้จักโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น ๑  สำ นักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๙เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔๒๐ เขลางค์นครสาร

 Metaverse (เมตาเวิร์ส) กลายเป็นค�าที่เริ่มถูก 
พูดถึงในแวดวงเทคโนโลยีและการลงทุน โดยเฉพาะหลังจาก  
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง "Facebook"  
ประกาศเปลีย่นช่ือบริษทัใหม่เป็น "Meta" นบัเป็นการปลกุกระแส 
ให้โลกของ Metaverse ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้น 
รู้จักความหมายของ "Metaverse" คืออะไร?

 Metaverse คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่ง 
ความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น "ชุมชนโลก 
เสมือนจริง" ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้ 
เช่ือมต่อกันเป็นหนึง่เดียว โดยอาศัยเทคโนโลยี AR และ VR  
เข้ามาช่วยเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อให้กลายเป็นพื้นที่ โลกเดียวกัน  
เราอาจเรียกได้ว่าเป็นโลกเสมอืนก็ได้ (ราชบณัฑติยสภามมีติบญัญติั 
ค�าว่า Metaverse ว่า “จักรวาลนฤมิต”)
Metaverse มีประโยชน์อย่างไร?

 Metaverse สามารถช่วยจ�าลองให้เราไปอยู่ในสถานที่ 
ต่างๆ ได้ แม้จะนัง่อยู่กับท่ีก็ตาม โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่าน 
รูปแบบต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์, สมาร์ทโฟน, 
แอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ ถือเป็นเทคโนโลยี ใหม่ท่ีก�าลัง 
ปลุกกระแสเพื่อปูทางไปสูโ่ลกแห่งอนาคต
 แม้ว่าในช่วงแรกๆ จะเริ่มมีการน�า Metaverse มาใช้ 
ในแวดวงเกมออนไลน์ แต่ในภายหลังเริ่มมีการเข้าไปลงทุนใน 
บริษัทเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถ 
ครอบคลุม และรองรับเทคโนโลยี Metaverse ในอนาคตได้
 นอกจากนี ้ Metaverse ๕G ก็ยังถูกพูดถึงอย่างมาก  
เนือ่งจากเทคโนโลยี ๕G คือพื้นฐานส�าคัญที่ช่วยเพิ่มความเร็ว 
ของอนิเทอร์เนต็ และการถ่ายโอนข้อมลูความเรว็สงู กลายเป็นยคุ 
"Internet of Things" ที่จะน�าไปสูก่ารพัฒนาและใช้ประโยชน์ 
จาก Metaverse ในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

ส�าคัญอย่างไรกับโลกอนาคต?

ที่มา�:�thairath.co.th,�it2๔hrs.com�และ�sanook.com

ด้านการแพทย์ : ใช้ในการผ่าตัดทางไกล, จ�าลองการผ่าตัด 
เสมือนจริง
ด้านวิศวกรรม : ใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์, ออกค�าสั่ง 
ทางไกลในการปฏิบัติงาน
ด้านอีคอมเมิร์ซ : ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์, จ�าลอง 
ใช้สินค้าโดยไม่ต้องไปที่ร้านค้า
ด้านการลงทุน : ใช้ในการซื้อสินค้า NFT ออนไลน์, 
เทรดคริปโตฯ
ด้านท่องเที่ยว : ใช้ในการจ�าลองท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์, จ�าลอง 
สถานที่ต่างๆ
ด้านบนัเทงิ : ใช้ในการจัดคอนเสร์ิตเสมอืนจริง, สร้างตวัละคร 
เสมือนจริงในภาพยนตร์

"Metaverse" คืออะไร

 อย่างไรก็ตาม แม้ในวันนี ้ Metaverse อาจเป็นสิ่งที่ 
หลายคนยงัเหน็ภาพไม่ชัดนัก แต่กเ็ช่ือว่าในอนาคต Metaverse 
กจ็ะกลายเป็นเรื่องปกตทีิ่ทกุคนคุน้เคย เหมอืนเช่นโทรศพัท์มือถอื 
ที่เมื่อหลายสิบปีก่อน คงไม่มี ใครคิดว่าจะกลายเป็นสมาร์ทโฟน  
ที่สามารถย่อโลกท้ังใบไว้ในมือเดียวได้
โลกเสมือนก็ยังเป็นโลกเสมือนอยู่วันยังค�่า

 แม้ว่าแนวคดิโลกเสมอืนหรือเมทาเวิร์สที่มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก 
ก�าลังพัฒนาอยู่นีจ้ะน่าตื่นเต้น และดูมหัศจรรย์ท่ีคนเราจะสร้าง 
โลกสมมุติขึ้นมาได้จริงๆ คู่ขนานไปกับโลกแห่งความเป็นจริง 
เราอาจจะรู ้สึกสนุกสนานและทึ่งกับส่ิงที่ เทคโนโลยีนี้ท�าได้  
หากเราได้ลองเล่นมันจริงๆ ในวันท่ีมันสามารถใช้งานได้อย่าง 
สมบูรณ์ แต่เราๆ ก็คงต้องย�้าเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า 
โลกเสมอืนมนัก็เป็นเพียงโลกเสมอืน โลกเสมอืนอาจจะเกดิขึน้จริงได้ 
แต่ไม่ได้หมายความว่ามนัจะเป็นความสขุที่แท้จริง หรือท�าทกุอย่าง 
ได้เหมือนจริง สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาใช้ชีวิตกันในโลกจริงอยู่ดี



ธรรมะสวัสดี.....

 “ความไม่มี โรคเป็นลาภอันประเสริฐ” หลักคำ สอนในทางพุทธศาสนาที่คุ้นหูกันดีนั้น แท้จริงแล้ว 
ไม่ได้พูดถึงความไม่มโีรคในความหมายถึงการมีสุขภาพดีแต่อย่างใด  ความหมายที่แท้จริงของความไม่มโีรค 
(อาโรคยะ) นั้นกลับหมายถึง “นิพพาน” คือเป็นสภาวะสมบูรณ์สูงสุด
 ขณะที่การมีสุขภาพดี ในทัศนะพุทธศาสนาโดยทั่วไปหมายถึงความมโีรคน้อยต่างหาก เนื่องจาก 
พุทธศาสนามองว่าความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะมนุษย์เราประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นอนิจ 
ลักษณะ คือเคลื่อนไหวไม่หยุดน่ิง เป็นอนิจจัง หลักสำ คัญจึงอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรให้สมบูรณ์ดี และ 
ในยามที่เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้น ก็ไม่ ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปทุกข์ ใจ เรามีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขบำ บัดรักษาและ 
บรหิารชวีติให้ด ี ถ้าหลีกเล่ียงโรคได้ก็หลีกเล่ียง ถ้ามันเกิดข้ึนก็รกัษาไป ทำ ให้ได้ผลด ี แต่อย่าไปทุกข์กระวนกระวาย 
กับโรคภัยไข้เจ็บนั้น

 ในพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้แบ่งโรคออกเป็น ๒ อย่างด้วยกันคือ โรคทางกายกับโรคทางใจ 
ทั้ง ๒ โรคน้ี พระพุทธองค์ตรัสว่า “คนที่ ไม่มี โรคทางกายเป็นเวลานานๆ ก็ยังพอหาได้ แต่คนที่ ไม่มี โรคทางใจ 
แม้เพียงชั่วขณะนั้นหาได้ยากเต็มที จะมีก็แต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ ไม่มี โรคทางใจ” โดยนัยนี้ พระพุทธองค ์
ให้ความสำ คัญกับโรคทางใจมากกว่าโรคทางกาย ในแง่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนา สุขภาพกายเป็นเพียง 
บันไดให้เราไต่ไปสู่จุดหมาย ไม่ ใช่เป็นจุดหมายปลายทางแต่อย่างใด เพราะในที่สุดแล้วมนุษย์ควรจะมีช ีว ิตที่ 
สมบูรณ์ด้วยการมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ส่วนสุขภาพกายเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเข้าถึงช ีวิตที่ดีงามขึ้นไป ไม่ ใช่ 
จุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนา

 ในสมัยพุทธกาล การจัดการสุขภาพโดยเฉพาะในหมู่พระภิกษุสงฆ์ เน้นไปที่การจัดการทั้งสุขภาพกาย 
และสุขภาพใจ เพราะกายและใจนั้นสัมพันธ์กัน เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เมื่อกายสงบ ย่อมได้รับความสุข และ 
เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น ในทางกลับกันถ้าจิตใจไร้ปีติ กายก็ย่อมไม่สงบ เมื่อกายไม่สงบ จะหาความสุขและ 
สมาธิได้อย่างไรกัน

จิตของผู้มีบุญมาก

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕
ขออ�านวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคน

มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง

มีพลังในการด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความดีความงาม สาธุ




