


 สวสัดคีรบัพี่น้องชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นครและท่านผู้อ่านเขลางค์นครสาร 

ที่รักทุกท่าน....

	 ในช่วงเดือนที่ผ่านมาพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(Covid	-	19)	ท�าให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครต้องเน้นการ 

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (Covid	 -	 19)	 มีการ 

ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค	 ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(Covid	-	19)	จ�านวนกว่า	๑,๖๖๖	ครอบครัว	กระผมขอขอบคุณ 

พี่น้องประชาชน	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 กรรมการชุมชนทุกชุมชนท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติงาน	 และ 

เราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันครับ

 ผมบอกเสมอว่าผมไม่สามารถพฒันาอะไรได้โดยล�าพงั	 ทกุวนัน้ีผมต้องขอขอบคุณความร่วมมอื 

ของทุกภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกกลุ่ม	 ขอขอบคุณเครือข่ายผู้สูงอายุ	 เครือข่ายผู้น�าชุมชน 

เครือข่ายสตรี	 เครือข่ายเกษตรกร	 เครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เครือข่ายเด็กและ 

เยาวชน	 เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์	 ขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้าง	 ร่วมมืออย่างเข้มแข็งด้วยดี 

ตลอดมาและจะร่วมมือกันตลอดไปครับ	ขอให้มีความสุขโชคดีมีชัยทุกท่านครับ

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
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ที่ปรึกษา
� ๑.�นายไพฑูรย์��โพธิ์ทอง� นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๒.�นายจ�าเนยีร�พรหมเพชร�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
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� ๔.�นายนคร��โยธาวงศ์�� รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
� ๕.�พ.อ.อ.ทวีผล�ธรรมานวุงศ์���� ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๖.�นายวนัช�ชิวหรัตน์��� ผู้อ�านวยการกองคลัง
� ๗.�นางณัชพันธ์�มานพ�� ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
� �� และสิ่งแวดล้อม
� ๘.�นางสุคนธ์�ห่วงไธสง�� ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
� ๙.�นางสาวพจนา�วรรณเสวี� ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๐.��นางสาวพัฒน�ีเมืองใจมา� หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
๑๑.��นายถาวร��อินทิยศ� ผู้อ�านวยการกองช่าง
๑๒.�นางเตือนตรา��หาญมนตรี� ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
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� ๓.�ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ� กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕



 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจ และ 
น�าเครื่องอปุโภคบริโภคไปมอบให้กบัประชาชน ที่ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-19) เป็นเหตุให้
ประชาชนต้องได้รับการกักกันตัวท่ีบ้านในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ�านวน ๑,๖๖๖ ครอบครัว เป็นจ�านวนเงิน  
๑,๐๘๔,๕๖๖ บาท เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนให้ประชาชนที่ต้องกักตัวสามารถใช้ ในการด�ารงชีพได้ต่อไป

ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕๒ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ๓เขลางค์นครสาร



 เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร คณะผูบ้ริหาร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากนายจ�าลักษ์  กันเพ็ชร์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้แนวทางในการบริหารงานเทศบาลฯ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการ ท้ังนี้ ได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้หลักสูตร “เกษตรทฤษฎี ใหม่” วิทยากรโดย 
นางสาวสวิชญา สมบุญโสด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ และนางสาวนลิน  เวียงนาค นักวิชาการ 
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากส�านักงานเกษตรจังหวัดล�าปาง และหลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น และระเบียบข้อบังคับการประชมุสภาท้องถิ่น ตามขั้นตอน วิธีการ อันเป็นสาระส�าคัญ” วิทยากรโดย 
นายด�ารงชัย ไชยมงคล นติิกรช�านาญการพิเศษ จากองค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น ๒ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต�าบลชมพู อ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าปาง

โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕๔ เขลางค์นครสาร



โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เชื่อมระหว่างชมุชนบ้านหนองปล้อง หมู่ ๕

ถึงชมุชนบ้านกอกชมุ หมู่ ๖ สายเลียบคันคลองชลประทานสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย
ต�าบลพระบาท อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง งบประมาณ ๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท

อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนในชมุชน
และเพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัยต่อไป

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ๕เขลางค์นครสาร



 เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  

ประกอบกบัได้จัดตัง้ศนูย์ผูส้งูวยัเทศบาลเมอืงเขลางค์นครขึน้ เพือ่เป็นศนูย์กลางในการจัดกจิกรรมให้แก่ผูส้งูอายเุพือ่สง่เสริม 

พัฒนาสุขภาวะ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยได้รับสมัครผู้สูงอายุที่ผ ่านการเข้าร่วมกิจกรรมชั้นปีท่ี ๓  

ของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และผู้สูงอายุทั่วไปในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยโครงการส่งเสริม 

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ด�าเนนิการจัดการอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ  

จ�านวน ๑๒ ครั้ง ระหว่างวนัที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๕ ณ ส�านกังานเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร และศนูย์ผูส้งูวยั 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ�านวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย

 ๑) หลักสูตรการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชมพู

  และศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 ๒) หลักสูตรการดูแลสุขภาพกายใจส�าหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

  และศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  ๓) หลักสูตรพุทธศาสนากับสังคมไทย ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร และศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

กองสวัสดิการสังคม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕๖ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ๗เขลางค์นครสาร



 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ด�าเนนิโครงการคัดกรองเชิงรกุด้วยวิธี X-ray 
ปอด กลุ่มเสี่ยง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรควัณโรคปอด ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบ่งเป็น 
 	กลุ่มผู้สูงอายุ (ติดสังคม BMI < ๑๘.๕ , ติดบ้าน)
 	กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานควบคุมไม่ได้ / กลุ่มเสี่ยง , COPD)
 	กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ๒ ปีย้อนหลัง (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔)
 ซ่ึงโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
โดยได้ด�าเนนิการลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อคัดกรองเชิงรกุ ครบทั้ง ๖๕ ชมุชนในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒,๐๘๒ คน เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรควัณโรคปอด 
ได้เข้าถึงการบริการเชิงรกุและหากมีผลตรวจ X-ray ปอด เป็น Positive จะได้รับการส่งรักษาต่ออย่างทันท่วงที 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คัดกรองเชิงรุก X-ray ปอด
กลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรคปอด ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕๘ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ๙เขลางค์นครสาร



 วนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายจ�าเนยีร  พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพธิเีปิด 
ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ประจ�าปี ๒๕๖๕ ณ ศนูย์การเรียนรูก้ารป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ชุมชนบ้านโทกหวัช้าง หมู ่๓ ต�าบลพระบาท 
อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เป็นศูนย์ 
การเรียนรูต้้นแบบที่มกีารจัดตัง้กลุม่อาสาสมคัรของชุมชนในการจัดการไฟป่า มกีลุ่มลาดตระเวนในการเฝ้าระวงั และมจิีตอาสา 
ดแูลพืน้ที่ป่าในชุมชนรอบดอยพระบาท  โดยศนูย์การเรียนรูก้ารป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชุมชนบ้านโทกหวัช้าง 
มีการด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงนทิรรศการความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควัน การใช้อุปกรณ์ 
ในการดับไฟป่า และการบูรณาการลดขยะโดยน�าขยะมาแลกน�้าหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ในชุมชน 
ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของไฟป่าและหมอกควัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง
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งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร      ๐๕๔-๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๒๕
เพจภาษีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษี
ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕

แจ้งประเมิน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ช�าระภาษี ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

• ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง •

 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เชิญชวนประชาชน 
ชาวเขลางค์นคร ช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ�าปี ๒๕๖๕ โดยงานผลประโยชน์และกิจการ 
พาณิชย์  กองคลัง  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ได้ก�าหนดการแจ้งประเมินและช�าระภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ประจ�าปี  ๒๕๖๕ ดังนี้

ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการ
และช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจ�าปี ๒๕๖๕

ภาษีทุกบาทจะถูกน�าไปใช้.......

เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

“ท้องถิ่นดี  ภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง”
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 นายนคร  โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่มอบเครื่องนอนให้ 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดม่อนจ�าศีล)  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด ทั้งนีเ้ทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับมอบชดุเครื่องนอนจาก 
ผู้มีรายนาม ดังนี้
 ๑. คุณฐิติรัตน์  ลิ้มศิริภักดี ผู้ถวายงานท่านผู้หญิงหม่อมเจ้าพันธุ์สวลี  กิติยากร (ยุคล)
 ๒. บริษัท จีแอนด์บี เอนไซม์ จ�ากัด โดยคุณพิศิษฐ์  ต้นกิตติรัตนากุล
 ๓. บริษัท อนันดา แกรนด์เจอร์ จ�ากัด โดยคุณฮุ่ยหลี  แซ่หลี
 ๔. ท่านรองนคร โยธาวงศ์ และ คุณพัชร์ณภัค  ธนวลัญช์ชัย
 ๕. ดร. พรชัย  ตามถิ่นไทย รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ๖. บริษัท ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ จ�ากัด โดยคุณอัศกร  ปานเพชร
 ๗. คุณลักษณา  วงศ์ประเสริฐ และคณะ
เพือ่เดก็เลก็ได้ใช้อปุกรณ์เครื่องนอนทีเ่หมาะสมส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้แก่เดก็เลก็ตามช่วงวยัต่อไป

กองการศึกษา

มอบชุดเครื่องนอนให้เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
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สนใจเยี่ยมชมงานศิลปะ พักผ่อนแบบสบายๆ จิบชาเพื่อสุขภาพ
หรือพักผ่อนค้างคืน ท่ามกลางงานศิลปะและธรรมชาติ....ติดต่อได้ที่...

อัญชลี แกลลอรี่ ๓๐๙/๑๐๔ ชุมชนธนวรรณ ซอย ๓/๑ หมู่ ๒ ต�าบลพระบาท อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง
๐๘๑-๘๘๓๖๘๔๒      https://www.facebook.com/AnchaleeGallery 

 เที่ยวไปในเมืองเขลางค์ฉบับนี ้ จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมแกลลอรี่งานศิลปะที่อยู่ ในตัวเมืองล�าปาง และอยู่ ในเขตพื้นที่ 
ของเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร เป็นแกลลอรี่ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนล้านนา ผา่นงานศลิปะ และสิง่ของโบราณ 
แกลลอรี่แห่งนี ้ ได้จัดตั้งขึ้นตามความชอบงานศิลปะ สิ่งของโบราณ ของคุณอัญชลี  อินทร์อุดม นายกสมาคมสตรีนครล�าปาง 
ที่หลงใหลและช่ืนชอบงานศิลปะ และอยากน�างานศิลปะที่สะสมไว้ ออกมาจัดแสดงให้ผู้ที่ช่ืนชอบได้ชม อีกทั้งยังมีแนวคิดอยาก 
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ วิถีชีวิตของคนล้านนาโดยผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพวาดและสิ่งของโบราณ ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนล้านนา “การกิน อยู่ นอน” ที่แสดงถึงตัวตนของวิถีชีวิตที่เป็นมุมมองเชิงศิลปะ ตลอดจนถึงความผูกพัน 
ในพระพุทธศาสนาผ่านงานศิลปะ  โดยแกลลอรี่แห่งนี ้ได้รวบรวมผลงานภาพวาดท่ีรังสรรค์ไว้อย่างสวยงาม มากมาย ตลอดจน 
ภาพวาดจากศลิปินช่ือดงัในจังหวดัล�าปาง อย่างเชน่ อาจารย์ประยอม ยอดดี ท่ีมกีารจัดแสดงให้คนท่ีช่ืนชอบได้รับชมโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย  
 อัญชลี แกลลอรี่ แห่งนี ้ นอกจากภาพศิลปะ ของใช้ ในสมัยโบราณแล้ว ยังมโีฮมสเตย์ท่ี โอบล้อมด้วยงานศิลปะและ 
ธรรมชาติ รวมถึงยังเป็นสถานที่จิบชาเพื่อสุขภาพในตัวเมืองล�าปาง เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าพักและแวะเวียนมาได้ผ่อนคลายความ
เหนือ่ยล้าได้เป็นอย่างดี

“แกลลอรี่ ที่เล่าเรื่องด้วยภาพ

และข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตของผู้คน” 

อัญชลี  แกลลอรี่
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ทักษะ ๑๖ ประการ
ที่คนทำางานทั้งในยุคนี้และยุคหน้าอาจต้องเตรียมตัวเอาไว้ 

พบกันฉบับนี ้ปี้หนานน้อยมีทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้า 
มาฝากลูกๆ หลาน ๆ โลกยุคหน้าเราต้องเก่งรอบด้าน มาเตรียมทักษะส�าคัญกันตั้งแต่วันนีน้ะครับ

๑. ตัดต่อภาพได้ คนท�างานในยุคต่อไปควรมีความรู้ ในการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ ซึ่งอาจเป็นโปรแกรม 
ที่ ใช้กันแพร่หลายอย่าง Photoshop หรือโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่เปิดให้ ใช้งานได้ฟรี ซึ่งการมีความรู้และ 
สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อภาพได้จะท�าให้การท�างานในโลกยุคต่อไปง่ายขึ้น

๒. มีความเข้าใจในธุรกิจ  การลงเรียนในคอร์สบริหารธุรกิจมาเป็นหนทางหนึง่ที่ท�าให้คนท�างาน มีความรู้ 
ความเข้าใจในสภาพธุรกิจได้มากขึ้น และบางครั้งอาจเป็นประโยชน์ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีธุรกิจของ
ตัวเองได้ด้วย

๓. ทกัษะในการสร้าง Resume ท่ีน่าสนใจและทักษะด้านการถกูสมัภาษณ์ ความเก่งดงัที่กล่าวมาข้างต้น 
จะถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆ ถ้าหากขาดทักษะด้านการน�าเสนอตัวเองให้ได้ดีพอจาก Resume และการสมัภาษณ์งาน 
โดยเฉพาะทักษะด้านการสัมภาษณ์งานซึ่งจะมีบทความให้อ่านกันมากมายว่าสิ่งใดควรท�า สิ่งใดไม่ควรท�า  
สิง่ใดควรถาม สิง่ใดไม่ควรถาม ดงันัน้ คนท�างานยคุใหม่จงึควรใส่ ใจในข้อมลูเหล่านี ้เพือ่ให้การสมัภาษณ์งาน 
เป็นเวลาที่เกิดคุณค่าทั้งสองฝ่าย

๔. ทักษะด้าน Excel อย่าลืมเรียนรู้วิธี ใช้ Excel เพราะการใช้ Excel เป็น ช่วยให้งานบางอย่างเสร็จไวขึ้น  
สะดวกขึ้น โดยเฉพาะงานด้านการเงิน

๕. ทักษะด้านการคิดอย่างผู้นำา ทักษะนีเ้ป็นอีกหนึง่ทักษะที่จ�าเป็นในโลกการท�างานยุคใหม่ ซึ่งจ�าเป็น 
ต้องฝึกในด้านวิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการโปรเจ็ค การสื่อสารกับคนอื่นๆ ในทีม เพื่อที่จะ 
ท�าให้แผนธุรกิจท่ีวางไว้นั้นสามารถประสบความส�าเร็จได้ และสามารถครองใจเพื่อนร่วมงานด้วย

๗. ทักษะด้านการเขียน คนที่มีทักษะด้านการเขียนที่ดีจะสามารถเลือกใช้ค�าที่เหมาะสม และสามารถ
สร้างพลังให้งานนั้นๆ มีความโดดเด่นกว่างานเขียนของคนอื่นๆ ได้ ดังนั้น ทักษะในการเขียนจึงเป็นเรื่อง
ที่จ�าเป็นอย่างมากเช่นกัน

๖. ทกัษะการพดูในทีส่าธารณะ ต้องบอกว่าทักษะด้านการพดูจ�าเป็นส�าหรับทกุคน เพราะการสือ่สารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพก็เป็นตัวช่วยหนึง่ที่ท�าให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ใครที่อยากเก่งจึงควรฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ  
หรือไม่เช่นนั้นก็ควรเข้าคอร์สอบรมให้เป็นเรื่องเป็นราว

ทักษะ ๑๖ ประการที่คนทำางานทั้งในยุคนี้และยุคหน้าอาจต้องเตรียมตัวเอาไว้ 
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๑๖. เชี่ยวชาญด้านสถิติ วิชานีอ้าจเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหลายคนสมัยเรียน แต่ส�าหรับคนที่จะเติบโตในสาย 
Data Scicence ต่อไปนั้น ต้องใช้งานอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงควรท�าความเข้าใจและรักวิชานี้ ให้มากๆ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก วารสาร Ignite Thailand เล่ม ๑

๘. ทกัษะด้านการใช้ระบบฐานข้อมลู เพราะในโลกแห่งการท�างานยคุต่อไปต้องการคนที่ท�างานกบั “ข้อมลู” 
อย่างมาก และหากสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในโลกแห่ง SQL ได้กจ็ะยิง่กลายเป็นบคุคลที่มคีณุค่าต่อองค์กร

๙. ทักษะด้านการทำาการตลาดบน Social Media แม้จะไม่ ใช่คนในสาย PR หรือการตลาด แต่การรู้ว่า 
จะท�าตลาดบน Social Media อย่างไรก็ช่วยให้เราสามารถเข้าใจการท�างานของฝ่ายอื่นๆ ได้ รวมถึงเข้าไป 
ตรวจสอบได้หากมีความจ�าเป็น

๑๐. การพูดภาษาอื่นๆ ได้ นอกจากภาษาแม่ จะเห็นได้ว่าซีอโีอบริษัทยักษ์ ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กก็พยายาม 
หัดพูดภาษาจีนแมนดาริน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรู้แต่ภาษาแม่เพียงภาษาเดียวนั้นไม่เพียงพออีกแล้ว 
ส�าหรับโลกแห่งธุรกิจ

๑๑. ทักษะด้านการเข้าใจจิตใจของคนอื่น  เป็นทักษะท่ีมีประโยชน์ ในการบริหารงาน ท�าให้การท�างาน 
ร่วมกบัผูอ้ื่นเป็นไปด้วยดี รวมถงึสามารถมองเหน็ถงึความแตกต่างทางวฒันธรรมที่มี ในสงัคมการท�างานได้

๑๒. ทักษะการพูดแบบผู้ประกอบการ วิชาที่ส�าคัญท่ีสุดในโลกแห่งการท�างานอาจเป็นการขาย ดังนั้น  
การศึกษาวิธีขาย หรือพดูให้นกัลงทนุสนใจและร่วมลงทนุกบัเราอาจเป็นอกีหนึง่ทักษะที่คนท�างานยคุต่อไป 
จ�าเป็นต้องมี

๑๓. เขยีนแอปพลเิคชนัได้  ทกุวนันีม้เีครื่องมอืส�าเรจ็รปูที่ชว่ยในการสร้างแอปพลเิคชนัให้เลอืกใช้อยูห่ลายตวั 
ดงันัน้ หากมทัีกษะนีห้ลายคนอาจไปถงึฝันได้ด้วยตวัเอง ซึง่อาจเป็นการพัฒนาแอปพลเิคชนัสง่เข้าไปอยู่ ใน 
App Store หรือ Play Store

๑๔. เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรม เพราะโลกในยุคต่อไปเราอาจต้องท�างานร่วมกันกับคนต่างชาติ  
ต่างวัฒนธรรมมากขึ้น หากยอมรับความแตกต่างนี้ ได้ ก็จะท�าให้ชีวิตการท�างานมีความสุขมากยิ่งขึ้น

๑๕. ศึกษา Tableau ๑๐  แจ็ค หม่าบอกว่า โลกยุคต่อไปตัดสินกันที่ข้อมูล ซึ่งคนที่ท�างานกับข้อมูลได้ 
จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกของธุรกิจ คนที่ศึกษา Tableau ๑๐ ก็เช่นกัน

เคี่ยวเข็ญตัวเองให้พร้อมเสมอตั้งแต่วันนี้ การเผชิญชีวิตการทำางานในยุคดิจิตัล
เราต้องเข้มแข็ง เข้มข้นและมีคุณภาพพร้อมทุกด้าน ขอให้ทุกคนโชคดีครับผม

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕เขลางค์นครสาร



การโพสต์ชวนดื่มเบียร์/เหล้า

กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ช่วยเหลือฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ชว่งที่ผา่นมาหลายๆ ท่านอาจจะได้ยนิขา่วในสือ่ต่างๆ ท่ี กรณท่ีีกรมควบคมุโรค จ่อเรียกแอดมนิเพจ นกัร้องดงัท่านหนึง่ 
หลงัโพสต์รปูนกัร้องคนดงักล่าวถอืขวดเหล้าเป็นพรีเซ็นเตอร์ยีห้่อดงั ช้ีมคีวามผิด ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านผู้อ่านอาจมีความสงสัยว่าการโพสต์รูปเหล้า/เบียร์มีความผิดด้วยหรือ? และมีความผิดอย่างไร?
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ ได้บัญญัติข้อห้ามไว้ว่า “มาตรา ๓๒ ห้าม
มิให้ผู้ ใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้้างสรรพคุณหรือ
ชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ...” ซึ่งหากผู้ ใดฝ่าฝืนมโีทษ “มาตรา ๔๓ ผู้ ใดฝ่าฝนมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินหนึง่ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ฝ่าฝนยังต้องระวาง
โทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง”

มีความผิดด้วยหรือ?

� •� เลือกโพสต์เฉพาะภาพที่ ไม่มีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
� •� ข้อความที่ โพสต์ไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือชักจูงให้ดื่ม
� •� เบลอหรือลบภาพส่วนที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยทาง สธ. ได้ แนะน� วิธีการแชร์ภาพโดยไม่ผิดกฎหมายดังนี้
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ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำา
อย่างน้อย ๓ ครั้ง
หรือถ่ายปนมูกเลือด
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
และอาจมีอาการอาเจียน

มีไข้ ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดเมื่อยตามตัว
ปวดท้อง ท้องเสีย

ไข้อ่อนๆ เหนื่อยล้า
ปวดหัว ท้องผูก
ปวดท้องขวาบน
ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อ
ปัสสาวะสีเข้ม ตา
และตัวเหลือง

ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำา
อย่างมาก โดยไม่ปวดท้อง
อาจมีอุจจาระไหลพุ่ง
ออกมาเองโดยไม่รู้ตัว
สีขาวขุ่นเหมือนน้ำาซาวข้าว
คลื่นไส้ อาเจียน

ไข้สูงลอย ปวดศรีษะ 
อ่อนเพลีย ปวดท้อง
ท้องอืดหรือท้องผูก
ถ่ายเหลว ผื่นขึ้น
ตามหน้าอกหรือลำาตัว

อาการ

๑

๓ ๔ ๕

๒

อาการ

อาการ
อาการ

อาการ

การเจ็บป่วย และเสียชีวิต
จากภาวะอากาศร้อน

ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควัน

การบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากการจมน้ำา

๑ ๒ ๓
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.กิจกรรม�“จัดเก็บขยะไหล่ทางสาธารณะ”�บริเวณถนนเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ลำ�ปาง�-�เชียงใหม่
 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ลงพื้นที่เก็บขยะริมทาง และเก็บขยะที่ประชาชนนำ มาลักลอบทิ้ง ณ  บริเวณถนนเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ลำ ปาง - เชียงใหม่  เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยตลอดเส้นทาง ทั้งนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอความร่วมมือประชาชนห้ามนำ ขยะ หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ มาทิ้งในที่สาธารณะ 
หากพบเห็นจักได้ดำ เนินคดีตามกฎหมายต่อไป

.มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน
 วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว 
นางอรนุช  ยู่โหงว ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เป็นเงินจำ นวน ๕๑,๖๐๐ บาท ณ บ้านเลขที่ ๑๗๑/๓ หมู่ ๒ ชุมชนบ้านหมอสม ตำ บลปงแสนทอง  
อำ เภอเมือง จังหวัดลำ ปาง  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ�เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายจำ เนียร  พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ สรรพช่าง รองประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดลำ ปาง และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ผู้สูงอายุกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการนำ เสนอผลงานการค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร�(การทำ�ขนมไทย)
 วันที ่๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรเีมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมการทำ ขนมไทย 
ตามโครงการอบรมอาชพีแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำ ปี ๒๕๖๕ ซ่ึงได้รบัความอนุเคราะห์จากนางรมัภา ศิรวิงศ์ เป็นวทิยากรให้ความรู้ 
สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำ ขนมไทย เช่น ขนมสังขยา เม็ดขนุน ขนมชั้น ข้าวเหนียวแก้ว และขนมเทียนแก้ว ณ ที่ทำ การชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ 
หมู่ ๔ ตำ บลชมพู อำ เภอเมือง จังหวัดลำ ปาง
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วิธีสมัครใช้งานทะเบียนบ้านดิจิทัล dopa digital id งานทะเบียนราษฎรดิจิทัล
๑� ดาวน์โหลดแอป�D.DOPA�ได้ทั้ง�iOS�และ�Android
๒� ไปยืนยันตัวตนที่สำ�นักทะเบียน�เตรียมบัตรประชาชนไปด้วย
๓� สแกน�QR�CODE�ผ่านแอพเพื่อลงทะเบียนการใช้งาน
๔� กำ�หนดรหัสผ่าน�PIN�CODE�๘�หลักสำ�หรับยืนยันตัวตน
๕� เข้าใช้งาน�D.DOPA�รับบริการต่างๆ�ผ่านระบบดิจิทัล�ได้ทันที

	 กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ยกระดับงานบริการด้วยระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการการทะเบียนราษฎร 
ด้วยระบบดิจิทัล	 โดยออก	 “กฎกระทรวงก�าหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล� พ.ศ.� ๒๕๖๕”	 เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการให้บริการทะเบียนราษฎรและเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน	 โดยกฎกระทรวงนี	้ จะมีผลบังคับใช้ 
ในวันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๖๕	และช่วงระยะแรกได้ก�าหนดประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล	ดังนี้
	 ๑.	 การแจ้งย้ายท่ีอยู่ในส�านักทะเบียนเดียวกัน	การแจ้งการย้ายท่ีอยู่ปลายทาง	และการมอบหมายหรือมอบอ�านาจให้แจ้ง 
หรือยื่่นค�าร้องเพื่อด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	 ก�าหนดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่	 ๑๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๕	
เป็นต้นไป
	 ๒.	การคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน	 ทะเบียนประวัติและทะเบียนคนเกิดกรณีรายการที่	 ผู้ขอเป็นเจ้าของ 
ข้อมูล	กรมการปกครองจะก�าหนดเปิดการให้บริการเมื่อใดจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ในโอกาสต่อไป

วิธีสมัครใช้งานทะเบียนบ้านดิจิทัล
dopa digital id งานทะเบียนราษฎรดิจิทัล

อ้างอิง : กรมการปกครอง fanpage และ iT24Hrs-s

	 อนึง่	 การขอตรวจสอบเฉพาะข้อมูลของตนเอง	อาทิ	 ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลทะเบียนบ้าน	 ข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน 
และข้อมูลอ่ืนที่หน่วยงานรัฐจัดเก็บโดยเช่ือมโยงผ่านระบบ	Linkage	Center	สามารถตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
(สมาร์ทโฟน)	ด้วยระบบ	Digital	ID	ของกรมการปกครอง	(Application	D.DOPA)	ได้และเปิดให้บริการแล้ว

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕๒๐ เขลางค์นครสาร



ธรรมะสวัสดี.....

กาลามสูตร
	 กาลามสูตร	 (เรียกอีกอย่างว่า	 เกสปุตตสูตร)	 คือ	พระสูตรท่ีพระโคตม 

พุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ	หมู่บ้านเกสปุตตนิคม	แคว้นโกศล	กาลามสูตร 

เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน	ไม่ให้เชื่อ

สิ่งใดๆ	 อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดี 

ก่อนเชื่อ	มีอยู่	๑๐	ประการ	ได้แก่

๑. อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา

๒. อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าบอกเล่าสืบๆ กันมา

๓. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวลือ

๔. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำารา

๕. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเอาเอง

๖. อย่าพึ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา

๗. อย่าพึ่งเชื่อโดยดูเอาตามอาการที่ปรากฎ

๘. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าตรงกับความเห็นของตน

๙. อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้

๑๐. อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา




