


 สวสัดคีรบั พ่ีน้องประชาชนชาวเขลางค์นคร 
และท่านผู้อ่านเขลางค์นครสารที่เคารพครับ เขลางค์นครสาร 
ฉบับนีเ้ป็นฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งในส่วนของ 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผมได้เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๖ เป็นจ�านวนเงิน  
๔๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  
และผา่นการพิจารณาเหน็ชอบจากสภาเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
เรียบร้อยแล้ว 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
จะด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณอาคารส�านักงาน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่มีพื้นที่จ�านวน ๕๑ ไร่ ๑ งาน  
๓๔ ตารางวา อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเปิดให้ใช้อาคารกีฬา 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
เขลางค์นคร อาคารศูนย์บริการประชาชน ตลาดนัดชุมชน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพ่ืออ�านวยประโยชน์แก่พ่ีน้อง 
ประชาชนผู ้มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนือ่ง 
 ฝากความห่วงใยไปถึงพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร ขอให้รักษาสุขภาพ ทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัด ล้างมือและ 
หมั่นออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับ 
ตนเองและคนในครอบครัว ตลอดจนเฝ้าระวงัโรคที่มากบัฤดฝูน 
โดยเฉพาะโรคท่ีมยีงุลายเป็นพาหะ เชน่ โรคไข้เลอืดออก โรคไวรัสซก้ิา 
ทั้งนี ้ ขอความร่วมมือพี่น้อง ประชาชนทุกครัวเรือน ตลอดจน 
สถานประกอบการทุกแห่งช่วยกันก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออกอีกทาง 
หนึง่ด้วย

ขอให้มีความสุข สุขภาพดีกันทุกท่านนะครับ

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
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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.�นายชาญณรงค์��ฟังเพราะ� รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๗.�นางลัดดาพร��เสนอินทร์� รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๘.�นายวนัช�ชิวหรัตน์��� ผู้อ�านวยการกองคลัง
� ๙.�นางณัชพันธ์�มานพ�� ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
� �� และสิ่งแวดล้อม
�๑๐.�นางสุคนธ์�ห่วงไธสง�� ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
�๑๑.�นางสาวพจนา�วรรณเสวี� ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๒.��นางสาวพัฒน�ีเมืองใจมา� หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
๑๓.��นายถาวร��อินทิยศ� ผู้อ�านวยการกองช่าง
๑๔.�นางเตือนตรา��หาญมนตรี� ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

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

เขลางค์นครสาร
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๑๓

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕



 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ภายในส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ แกนน�าผู้สูงอายุ ประธานชุมชน แกนน�ากลุ่มสตรี แกนน�าอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ�าชุมชน และพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีเปิดอาคารต่างๆ ภายใน 
ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ�านวน ๖ หลัง ได้แก่
 ๑. อาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 ๒. อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๓. อาคารศูนย์สุขภาพชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๔. อาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๕. อาคารตลาดนัดชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ๖. อาคารศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา บวงสรวงสักการะองค์พระพรหม พระภูมิ  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สร้างขวัญและก�าลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานในอาคาร ภายใน
งานมีกิจกรรมดังนี้
 - การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง ของผู้สูงอายุ จากศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 - การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
 - การแสดงเต้นออกก�าลังประกอบเพลง ไลน์แดนซ์ จากแกนน�าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 - การจ�าหน่ายสินค้า กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร “กาดป๋ายเดือน” 

เปิดอาคารต่างๆ�ภายในสำำนักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 เพ่ือเสำริมสำร้างการมีส ่ วนร ่ วม 
และความสามัคคีของพี่น ้องประชาชนชาว 
เทศบาลเมืองเขลางค์นครและเพ่ือพัฒนา 
พ้ืนท่ี ในส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ให้ประชาชนทุกคนสามารถรับบริการจาก 
เทศบาล และสามารถใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิ 
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันต่อไป

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๒ เขลางค์นครสาร



 อาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

 อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 อาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 อาคารตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 อาคารศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๓เขลางค์นครสาร



 ส่องกล้องมองสภา กับเขลางค์นครสาร  ฉบับประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๖๕  ในกำรประชุม 
สภำเทศบำลเมอืงเขลำงค์นคร สมยัประชุมสำมญั สมยัที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ�ำปี ๒๕๖๕ สภำเทศบำลเมอืงเขลำงค์นคร มมีตเิป็น 
เอกฉนัท์ ให้ควำมเหน็ชอบร่ำงเทศบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ วงเงนิทั้งส้ิน ๔๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
(สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้ำนบำทถ้วน) ทั้งนีห้ลังจำกนีจั้กได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัดล�ำปำงให้ควำมเห็นชอบ และประกำศใช้ต่อไป

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  ๗๒,๕๐๔,๒๓๐

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  ๑๘,๔๖๐,๒๔๐

ด้านบริการชมุชนและสังคม

แผนงำนกำรศึกษำ ๒๓,๗๕๖,๓๖๐

แผนงำนสำธำรณสุข ๒๑,๖๖๓,๗๒๐

แผนงำนสังคมสงเครำะห์  ๙,๑๙๔,๑๑๐

แผนงำนเคหะและชุมชน ๓๕,๔๗๖,๔๐๐

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๓,๔๐๒,๖๔๐

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  ๔,๔๙๗,๕๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ๘๐,๔๙๙,๙๘๐

แผนงำนกำรเกษตร ๙๖๙,๔๐๐

ด้านการด�าเนนิงานอื่น

แผนงำนงบกลำง ๑๕๐,๕๗๕,๔๒๐

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๒๑,๐๐๐,๐๐๐

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๔ เขลางค์นครสาร



โครงการวางท่อเมนประปา ภายในชมุชนบ้านกล้วยหลวง
ต�าบลกล้วยแพะ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

เพื่อให้ประชาชนในชมุชนสามารถมีน�้าใช้ในการอุปโภคได้อย่างเพียงพอ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๕เขลางค์นครสาร



 วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
โดยการน�าของนายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง 
เขลางค์นคร ด�าเนนิกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ 
การร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาล 
อาหารและตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารอย่างถูกต้อง เป็นการ 
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และเพื่อให้
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
 นอกจากนีย้ังได้มอบป้าย Clean Food Good Taste 
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กบัร้านอาหารในเขตเทศบาลเมอืง 
เขลางค์นคร ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน ๘ ร้าน ดังนี้
 ๑. ข้าวมันไก่เงินล้าน
 ๒. เคปบาน่า คาเฟ่แอนด์บีสโทร
 ๓. ดูโอโม่
 ๔. ล�าปางริเวอร์ลอร์ด
 ๕. อมตะโคขุน
 ๖. คลองสายลม
 ๗. แพไฮคลาส
 ๘. แพสุขสะอาด

โครงการ
สุขาภิบาลอาหารและตลาดสด 

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๖ เขลางค์นครสาร



 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน 
ในการประชุมคดัเลอืกคณะกรรมการสภาวฒันธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุดใหม่) โดยมีผูแ้ทนจากส�านักงานวฒันธรรมจังหวดัล�าปาง 
และสมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมการประชุม ในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะคัดเลือกจากเครือข่ายวัฒนธรรม ท่ี ได้จดแจ้งกับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�าปาง 
ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีเครือข่ายวัฒนธรรมท่ีย่ืนขอจดแจ้งเป็นเครือข่าย ต่อส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�าปาง  
จ�านวน ๓ กลุ่ม ได้แก่
 ๑. กลุ่มศิลปะการฟ้อนล้านนาประยุกต์ หมู่ ๕ ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ต�าบลกล้วยแพะ
 ๒. กลุ่มทอผ้าบ้านหลวงพัฒนา หมู่ ๑ ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ต�าบลกล้วยแพะ
 ๓. กลุ่มศิลปะการแสดงฟ้อนประยุกต์ หมู่ ๑ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ต�าบลกล้วยแพะ
 การคดัเลอืกคณะกรรมการสภาวฒันธรรมเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร เพือ่จัดตัง้สภาวฒันธรรมเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
ตามคู่มือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในที่ประชุมมีมติการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร ดังนี้
 ๑. ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - พระโชคทวี วงศ์สาย        
 ๒. รองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   - นางขันแก้ว  ตันเมืองใจ
 ๓. รองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร   - นางทองเหรียญ  แสนเงิน
 ๔. เหรัญญิก - นางไข่  ตากาบุตร
 ๕. ประชาสัมพันธ์ - นางสองเมือง  ค�าเขื่อน
 ๖. เลขานกุาร - นางเครือวัลย์  จันทร์สมวงค์
 โดยก�าหนดให้คณะกรรมการมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึง่มกีารก�าหนดให้ประชุมคณะกรรมการสภาวฒันธรรม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อหนึง่ครั้ง เพื่อท�าหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการด�าเนนิงาน 
ด้านวัฒนธรรม โดยเช่ือมโยงกับเครือข่ายวัฒนธรรม ในการส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

คัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม (ชุดใหม่)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๗เขลางค์นครสาร



	 ๑.	 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหอพัก	และก�ากับดูแลให้การประกอบกิจการหอพัก
ในพื้นที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๕๘	
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 ๒.	 เพือ่ให้เกิดการวางแผนการด�าเนนิงาน

การติดตาม	การตรวจสอบและ
การแก้ไขปัญหา	รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานหอพัก

กิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม

                การประชมุและออกตรวจตราจัดระเบียบหอพักในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชมุกองสวัสดิการสังคม

และพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรมที่ ๑

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๘ เขลางค์นครสาร



กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓

               คณะกรรมการชมุชนศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การท�า
เกษตรอินทรีย์บ้านหล่ายทุ่งและกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรีย์ต�าบลวอแก้ว

ต�าบลวอแก้ว อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

              การอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ
ตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๙เขลางค์นครสาร



ส่งเสริมประมวลคุณธรรม
จริยธรรมส�ำหรับพนักงำนเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร

	 วันที่		๑๙	สิงหาคม		๒๕๖๕	นายจ�าเนยีร		พรหมเพชร		รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประมวลคุณธรรม	จริยธรรม	พนักงานเทศบาล	ลูกจ้าง	และพนักงานจ้างในหน่วยงาน 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 โดยได้รับความเมตตาจาก	 พระมหานภดล	 สุวณณเมธี	 เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต 
บรรยายให้ความรู	้ “การส่งเสริมประมวลคณุธรรม� จริยธรรม� พนกังานเทศบาล� ลกูจ้าง� และพนกังานจ้างในหน่วยงาน�
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”แก่พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	ณ	ห้องประชุมชมพู	ชั้น	๑	ส�านักงานเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร	 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมที่ดี ในการด�าเนนิชีวิตและสามารถปรับใช้ในการท�างานร่วมกันใน 
ทุกภาคส่วนต่อไป

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๑๐ เขลางค์นครสาร



ส�านักปลัดเทศบาล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ครบ ๗๐ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

	 วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๕	นายไพฑูรย์	 โพธิ์ทอง	นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	น�าคณะผู้บริหาร	 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ร่วมพิธี 
ถวายพระพรชัยมงคล	 เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ครบ	 ๗๐	 พรรษา 
๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๕	 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 สถาบันหลักของชาติ	 และ 
ส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุของพระองค์ท่านที่	 ทรงอทุศิพระวรกาย	 พระปัญญา	 ปฏิบตัพิระราชกรณยีกจินานปัการ 
ยังประโยชน์ต่อพสกนกิรชาวไทย	ณ	ห้องประชุมชมพู	ชั้น	๑	ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑เขลางค์นครสาร



กอ
งย

ุทธ
ศาส

ตร์และงบประมาณ

	 วนัท่ี	๕	สงิหาคม	๒๕๖๕	เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร 
น�าโดยนายไพฑูรย์	 	 โพธิ์ทอง	 นายกเทศมนตรีเมือง 
เขลางค์นครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณะที่ปรึกษา 
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	 สมาชิกสภาเทศบาลฯ	 
หัวหน้าส่วนราชการ	 และพนกังานเจ้าหน้าที่	 ให้การต้อนรับ 
เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 และ 
สื่อมวลชนในจังหวัดล�าปาง	ที่เข้าร่วมงาน	“๑�ปีที่ผ่านมา��
กบัวนัข้างหน้าทีท้่าทาย”	 รับฟังการแถลงผลการด�าเนนิงาน 
ของเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร	 ตลอดจนถงึผลการด�าเนนิงาน 
ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
ณ	 ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ต�าบลชมพู 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง
	 ทั้งนีม้ีผู้แทนสื่อมวลชน	ผู้แทนกลุ่มสตรี	ผู้สูงอายุ	 
และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 
เทศบาลในวันข้างหน้าที่ท้าทาย	 ตลอดจนรับชมการแสดง 
ของกลุ่มต่างๆ	 อีกด้วย	 ในบรรยากาศยามเย็นภายใน 
สนามหญ้าอาคารส�านักงานเทศบาลท่ีสวยงามซึ่งสร้างความ 
ประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

กับวันข้างหน้าที่ท้าทาย
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑ ปีที่ผ่านมา

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๑๒ เขลางค์นครสาร



กอ
งย

ุทธ
ศาส

ตร์และงบประมาณ

	 สวสัดีครับ	 พบกนัฉบบันี	้ ป้ีหนานหน้อยมข้ีอคดิเตือนใจดีๆ	 มาฝากลกูหลานท่านผูอ่้านทกุคนเหมอืนเชน่เคย	 
ฉบับนีส้่งท้ายปลายปีงบประมาณ		มีข้อคิดเกี่ยวกับค�าพูดของคนเราที่พลานภุาพมากมาย	มีหลากหลายค�าพูดท่ีช่วย 
สร้างแรงบันดาลใจในการด�ารงชีวิต	 บางค�าพูดช่วยปลุกพลัง	 สร้างก�าลังใจให้ชีวิต	 และค�าพูดบางค�าสามารถจุดไฟ 
ให้ชีวิตมีความหวัง	 ซึ่งค�าพูดดีๆ	 เหล่านั้นมีอยู่มากมายท่ีเราใช้กันอยู่เสมอ	 แต่ในทางกลับกัน	 มีบางค�าพูดท่ี ให้ 
ผลตรงกันข้าม
	 วันนีจ้ึงน�าค�าพูดต้องห้ามที่ ไม่ควรพูดกับตัวเองหรือกับใครๆ	เลย	เพราะนอกจากไม่ช่วยท�าให้ชีวิตดีขึ้นแล้ว	 
มีแต่ท�าให้ชีวิตเราแย่ลงได้อย่างไม่น่าเช่ือ

๕ ค�ำพูด

ท่ามกลางสถานการณ์ทางสังคมที่ท�าให้เราต้องต่อสู้รอบด้าน

ขอส่งพลังบวก พลังใจ ให้ลูกหลานทุกคนประสบความส�าเร็จในชีวิต

คิดสิ่งใดสมความปรารถนาได้ด้วยการลงมือท�านะครับผม 

พบกันใหม่ปีงบประมาณหน้า สวัสดีครับ

๕. ค�าว่า “ยาก”
เมื่อใดที่พูดค�านีอ้อกมา	จิตใต้ส�านึกของเราจะหยุดความสามารถของเราไปในทันที	 	

๑. ค�าว่า  “ท้อ” 

๒. ค�าว่า  “เหนื่อย”

๓. ค�าว่า  “ท�าไม่ได้”

๔. ค�าว่า “ขี้เกียจ”

เพราะเพียงเอ่ยค�าพูดนี	้พลังทั้งมวลทั้งจิตใจและร่างกายจะถดถอยสูญสิ้นทันที

เมื่อไหร่ที่พูดค�านีอ้อกมา	ร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันที

เมื่อเอ่ยค�านีอ้อกมา	เป็นการขับไล่ตัวเองจากสิ่งที่ท�าหรือปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเอง

ไม่ควรเอ่ยค�านี	้แม้จะเป็นเพียงพูดเล่น	เพราะเมื่อพูดค�านีอ้อกมา
จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นคน	ไม่รับผิดชอบ	ไม่เอาไหน

ที่ไม่จ�ำเป็น อย่ำพูด !!

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๑๓เขลางค์นครสาร



	 วัดแม่กืย	 “พระพุทธบาท พระธาตุเก้าเจดีย์ ต้นศรีมหาโพธิ์”	 เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ที่เริ่มสร้างขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๓๑๗	เดิมทีสร้างบริเวณริมฝั่งน�้าแม่กืย	แต่มีการกัดเซาะตลิ่ง	จึงท�าการย้ายมาสร้างต่อในที่ 
ปัจจุบัน	 เมื่อปี	๒๔๒๗	รวม	๒๔๘	ปี	 วัดแม่กืยตั้งช่ือจากล�าน�้าแม่กืย	 ที่มีแม่น�้าหลายสายไหลมารวมกัน	แล้วไหลลง 
สู่แม่น�้าวัง	เรียกว่าปากซบกืย
  วัดแม่กืยมีเสนาสนะ อาทิเช่น	 วิหารลายค�า	 พระธาตุเจดีย์	 พระธาตุมหามงคล	 คุ้มดวงบารมี	 ๘๐	 พรรษา 
๑๒	 ราศ	ี รอยพระพุทธบาทจ�าลอง	 ห้องหนังสือธรรมะ	 และพิพิธภัณฑ์ของโบราณ	 ให้ศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของ 
พระพุทธศาสนา	และของโบราณที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนที่มีมาแต่เนิน่นาน	
  วิหารลายค�า	เดิมทีเป็นวิหารธรรมดา	แต่ด้วยเจ้าอาวาสได้ไปวัดเชียงทอง	ประเทศลาว	จึงมีแนวคิดท่ีอยากท�า 
วิหารลายค�าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมจุีดเด่นที่น่าสนใจ	จึงได้เริ่มบูรณะตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	เสร็จสิ้น	พ.ศ.	๒๕๖๑ 
ใช้เวลา	 ๓	 ปี	 โดยมีการผสมลวดลายอัตลักษณ์ล้านนาจากวัดพระธาตุล�าปางหลวง	 สอดแทรกพุทธประวัติของบุคคล 
ส�าคัญในพระพุทธศาสนา	 โดยในวิหารลายค�านีม้ีพระประทานพระเจ้า	 ๕	 พระองค์	 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด 
ที่สร้างโดยหลวงพ่อศรีวิชัย	เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแม่กืย	เริ่มสร้างเมื่อปี	๒๓๕๒	รวมมีอายุ	๒๑๓	ปี	
  พระประธานในวิหาร	 ไม่ทราบว่าสร้างตั้งแต่ปีได	 แต่มีอายุเก่าแก่	 เป็นศิลปะล้านนาปางชนะมาร	 มีธรรมมาส 
โบราณ	 สร้างเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 โดยพระครูวินัยธร	 เจ้าอาวาสวัดป่าตันกุมเมือง	 เป็นแกนน�าในการสร้างโดยใช้ลาย 
ปิดทองลายค�า
  พระเจดีย์	สร้างเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีต้นแบบมาจากพระธาตุหริภุญชัย	และได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 
๑๒	 องค์	 ที่ ได้มาจากวัดศรีบุญเรือง	 วัดปู่เต้า	 และวัดบ้านเด่น	 อีกทั้งมีพระพุทธรูปทองค�าที่ ได้รับจากพระครูอรุณ 
ธรรมานวุัฒน์	วัดอรุณราชวนาราม	น�ามาประดิษฐานไว้	ณ	เจดีย์แห่งนีด้้วย
  รอยพระพุทธบาทจ�าลอง	 ที่ ได้สร้างขึ้นจากการศึกษาและได้เห็นแบบจากวัดเกาะวารุการาม	 จึงได้น�ามาสร้าง 
จ�าลองในวัดแห่งนี	้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ	

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๑๔ เขลางค์นครสาร



“ส้มโอ”

วัดแม่กืย ได้รับรางวัลทางศาสนามากมาย เช่น
� •�วัดส่งเสริมสุขภาพ
� •�วัดสะอาดดีเด่น�จังหวัดล�าปาง
� •�วัดประชา�รัฐ�สร้างสุข�
� •�วัดอุทยานการศึกษา

สามารถร่วมสักการะ ท�าบุญ เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม

ของโบราณ และวิถีชีวิต ผ่านทางพระพุทธศาสนา

����วัดแม่กืย�ชมุชนบ้านแม่กืย�หมู่�๙
ต�าบลปงแสนทอง�อ�าเภอเมือง�จังหวัดล�าปาง

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕เขลางค์นครสาร



	 วิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ	เพราะมิจฉาชีพมีแนวโน้มพุ่งเป้าหมาย 
ไปที่ผู้สูงอายุทางออนไลน์มากข้ึน	 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชี วิตประจ�าวันของกลุ่มผู้สูงวัยท่ี ไม่สามารถติดตามเทคโนโลยี ใหม่ๆ 
ได้อย่างทันการณ์	 ซึ่งช่องโหว่นีถู้กใช้เป็นช่องทางการท�าทุจริตและฉ้อโกงของกลุ่มมิจฉาชีพ 
ดังนั้นเพื่อก้าวทันเทคโนโลยี ใหม่ๆ	 บทความนี้ ได้รวบรวมเคล็ดลับด้านความปลอดภัย 
ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุจะไม่ตกเป็นเหยื่อกลอุบายของกลุ่มมิจฉาชีพทางออนไลน์

วิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ

เปิดใช้งานการตั้งค่าความปลอดภัยเหล่านี้ในโทรศัพท์มือถือ

ระวังและหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ ที่ผู้สูงอายุอาจหลงเชื่อ

 ๑. เปิดตั้งค่าล็อกโทรศัพท์		โดยคุณมีสามตัวเลือกหลักเกี่ยวกับการล็อกโทรศัพท์:	รหัสผ่าน,	PIN	หรือ 
ไบโอเมตริกซ์	 (ลายนิว้มือ,	 สแกนใบหน้า)	 รหัสผ่านเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุด	 ตามหลักการแล้ว	 รหัสผ่าน 
ของคุณควรมีความยาวอย่างน้อย	๑๒	ตัวอักษรและประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขปนกันไป
 ๒. ซ่อนการแสดงตัวอย่างการแจ้งเตือน	เพราะเป็นความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 
แม้ว่าโทรศพัท์ของคณุจะลอ็กอยูก่ต็าม	 ตวัอย่างเชน่	 หากคณุท�าโทรศพัท์หาย	 ทกุคนสามารถอ่านข้อความของคุณได้ 
และคนแปลกหน้าอาจเห็นข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนตัวได้
 ๓. เปิดอัปเดตอัตโนมัติส�าหรับแอปและความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ	จะได้ไม่จ�าเป็นต้องมองหา 
แอปท่ียงัไม่ได้อปัเดตด้วยตนเอง	 แต่เชก็ให้แน่ใจว่าคณุใช้	 Wi-Fi	 เพือ่ที่การดาวน์โหลดจะไม่เกีย่วกบัใช้บนเครือขา่ย 
มือถือ	4G,	5G	ซึ่งอาจเกิดค่าใช้จ่ายมือถือได้

 ๑. หลอกลวงหาคู่ออนไลน์ หากนัดพบบุคคลที่ ไม่รู้จักอาจเป็นอันตรายได้
 ๒. ฟิชช่ิง จากข้อความ SMS หรอื อีเมล	ที่แอบอ้างจาก	ธนาคาร	บริษทัสาธารณปูโภค	หรือหน่วยงานรัฐบาล
 ๓. Vishing (หรอื voice phishing) หรอืง่ายสดุคอืแกง็คอลเซน็เตอร์	โดยอ้างจาก	ธนาคาร,	ไปรษณย์ีไทย, 
DHL,	บริษัทขนส่ง	 	หรือแม้กระทั่ง	กสทช.	ตลอดจนอ้างเป็นหลานของคุณด้วย	แนะน�าอย่าโอนเงิน	หลีกเลี่ยง 
การให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด
 ๔. ภัยหลอกลวงวันหยุด	เช่น	ให้ระมัดระวังเมื่อรับสายท่ี ไม่พึงประสงค์	หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ของคุณแก่ตัวแทนท่องเที่ยวท่ี ไม่รู้จัก	 แนะน�าใช้ตัวแทนท่องเที่ยว	 ที่เพื่อนสนทิหรือสมาชิกในครอบครัวแนะน�า 
และไว้ใจได้แทน
 ๕. อ้างว่าคุณเป็นผู้โชคดี	 โดยทั่วไป	 พวกเขาอ้างว่าคุณถูกหวย	 คุณเป็นผู้โชคดีได้รางวัล	 แต่พวกเขา 
ต้องการรายละเอียดบัญชีของคุณเพื่อด�าเนนิการกับการจัดส่งของรางวัล	หรือเงินรางวัล	เรื่องนีต้้องระวังและเช็กว่า
คุณเคยร่วมกิจกรรมจริงและได้รางวัลจริงหรือไม่

 เพราะเดีย๋วนีมิ้จฉาชพีมักจะคดิค้นวธิี ใหม่ๆ� ทีจ่ะขโมยเงิน�
จากกลุ่มผู้สูงอายุ� ดังนั้นเคล็ดลับที่น�ามาแชร์นีช่้วยป้องกันภัย�
หลอกลวงจากทางออนไลน์� แม้ว่าคุณจะเป็นผู้สูงอายุ� หรือคุณ�
เป็นวัยท�างาน�วัยรุ่น�หรือวัยเด็กก็ตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก�it24hrs.com

มุกไม่ใหม่ แต่ (ทุกวัย) ผู้ใหญ่ควรรู้!

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๑๖ เขลางค์นครสาร



กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ช่วยเหลือฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ของบิดามารดา

� หน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตร	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา	 ๑๕๖๔	 บัญญัติไว้ว่า	 “บิดามารดาจ�าต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา

ตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์� บิดามารดาจ�าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร�

ซึง่บรรลนุติภิาวะแล้วแต่เฉพาะผูท้พุพลภาพและหาเลีย้งตนเองมไิด้”	 กล่าวคอืพอ่และ 

แม่ต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูกของตัวเองตามสมควรในช่วงที่ลูกตนเองยังเป็น 

ผูเ้ยาว์อยู	่ ยกเว้นผูท้พุพลภาพและหาเลีย้งตนเองไม่ได้ที่พอ่และแม่ต้องอปุการะเลีย้งดู 

แม้ลูกจะบรรลุนติิภาวะแล้ว	

“ต่อบุตร”

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๑๗เขลางค์นครสาร



ประชุมผู้นำชุมชน��ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจ�าเนยีร พรหมเพชร  
รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดการประชุมผู้น�าชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า 
ส่วนราชการเข้าร่วมในการประชุมผู้น�าชุมชน  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นครกับชุมชน ณ ห้องประชุมชมพู   
ชั้น ๑ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต�าบลชมพู  อ�าเภอเมือง  จังหวัดล�าปาง

ให้ความรู้ในการดูแลสำุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย

 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อสม. 
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้รับเกียรติจากนายประยุทธ์ ศรีกระจ่าง นักวิชาการสาธารณสุข 
ช�านาญการพิเศษ จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างถูกต้องทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อสม.) ได้รับความรู้ ทักษะ ในการดูแลประชาชนอย่างมั่นใจ ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มวัย สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ต่อไป
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กิจกรรมสำ่งเสำริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน�“ทุนศักดิ์สำิทธิ์�ทุนศรัทธา�ทุนปัญญา”

 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายนคร โยธาวงค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากนายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส�านักงาน 
พัฒนาชุมชนจังหวัดล�าปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  “กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และแนวคิดความร่วมมือ 
ระหว่างภาคประชาชนกับราชการ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินประจ�าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น ๓ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

จัดอบรมการสำานตะกร้าจากเสำ้นพลาสำติก�สำ่งเสำริมอาชีพ�เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน

       วันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นายธาราเงิน  จันทร์ค�า  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมสานตะกร้า 
จากเส้นพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจ�าปี ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับความอนเุคราะห์จากนางสาวพัชรินทร์  
พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู ้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสนัตภิาพ ต�าบลพระบาท อ�าเภอเมอืง จังหวดัล�าปาง เพือ่ให้พัฒนาทักษะและสง่เสริมอาชีพ 
ให้กับประชาชน ได้เรียนรู้ ในการประกอบอาชีพให้สามารถน�าไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวต่อไป

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ๑๙เขลางค์นครสาร



	 วันที่	 ๑๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๕	 นายไพฑูรย์	 โพธิ์ทอง	 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร	 เป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	 ได้รับความอนเุคราะห์วิทยากร	 
นางเยาวลักษณ์	 เครือค�าขาว	 ผู้อ�านวยการสถานวิีทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 จังหวัดล�าปาง	 พร้อมทีมวิทยากร	 
บรรยายและฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 "นักสื่อสารชมุชนดีเลิศ"	 และ	 นางสาวจุรีย์พร	 สานตา	 นายสถานวิีทยุ 
อสมท.	 จังหวัดล�าปาง	 พร้อมทีมวิทยากร	 บรรยายและฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 "กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ 
พัฒนาชมุชนในยุคดิจิตอล"	 เพื่อให้เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชน	 สามารถน�าองค์ความรู้ท่ี ได้รับมาปรับใช้กับ 
แนวทางในการด�าเนนิงานด้านการประชาสัมพันธ์ในชุมชน	ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงต่อไป

พัฒนาศักยภาพ�เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕๒๐ เขลางค์นครสาร



๑. ไม่พดูเรื่องร้าย ไม่ดูเรื่องร้าย ไม่ฟังเรื่องร้ายสิ่งที่ ไม่เป็นสาระก็จะไม่พูด ไม่ดู ไม่ฟัง 

๒.	คดิแต่สิ่งที่เป็นมงคล พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล ท�าแต่สิ่งที่เป็นมงคล คือมีสติควบคุมการกระท�าก่อนที่จะคิด
 จะพูด จะกระท�าอะไรลงไป 

๓.	เป็นผู้ที่ปล่อยวางจากอดตีที่เคยท�าให้เป็นทกุข์	คือ มีความเข้าใจว่า แค่เราหายใจเข้า หายใจออก 
 เรื่องเมื่อกี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว มันก็เป็นเช่นนั้นเอง ไม่ยึดมั่นถือมั่น 

๔.	เป็นผู้ที่มสีตอิยู่กบัปัจจบุนั และ ท�าทุกนาที ในปัจจุบันอย่างมีความสุข วางใจเป็นกลาง คือ มีความเข้าใจว่า 
 เวลาในปัจจุบันเดี๋ยวนีส้�าคัญที่สุด อดีตที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ไม่ควรเสียเวลา อนาคตเป็นสิ่งที่ 
 ไม่แน่นอนไม่ควรวิตกกังวล เพราะไม่มีความแน่นอน ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย 

๕.	เป็นผู้สร้างเหตแุล้วไม่หวงัผล คือ มีความเข้าใจว่า เมื่อสร้างเหตุไว้ดี ท�าอย่างเต็มที่แล้ว ผลจะออกมา 
 เป็นอย่างไร ก็เรื่องของผล จะออกมาดีก็เพราะเราสร้างเหตุไว้ดี และ ท�าอย่างเต็มที่มันเลยออกมาดี ถ้าผลออกมาไม่ดี  
 ก็เราได้ท�าเต็มที่แล้ว ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นทุกข์ใจ 

๖.	เป็นผูท้ีม่คีวามเข้าใจว่า	ทกุสิง่ทีเ่กดิขึ้นกบัชวีติของเราไม่มอีะไรเกดิขึ้นมาด้วยความบงัเอญิ 
 ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ทุกช่วงเวลา จะดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม เป็นเพราะตัวของเราสะสม เหตุ ปัจจัย คือ กรรม 
 ทางกาย วาจา ใจ มาเองทั้งสิ้น จึงปล่อยวางได้ เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมผลมันก็เกิดเป็นธรรมชาติ เมื่อหมดเหตุ 
 หมดปัจจัย ผลมันก็ดับไปเอง ไม่ว่าจะดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป 

๗. มคีวามเข้าใจว่า	ทกุสิง่ทกุอย่างมนัไม่ได้เป็นไปตามใจของเรา แต่มันเป็นไปตาม บุญ บาป ที่เราได้สั่งสมมา 
 จึงสร้างแต่เหตุที่ดี เหตุที่เป็นบุญกุศล 

ธรรมะสวสัด.ี....

ขอก�าลงับารมี	คณุของพระศรรีตันตรยั

คณุของพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระอรยิสงฆ์

ให้ท่านทั้งหลายที่มคีวามทกุข์	ขอให้เกดิปัญญาตื่นขึ้น

มสีตปิล่อยวาง	หลดุออกจากความทกุข์

เข้าถงึความสขุที่แท้จรงิ

ท่านที่มสีขุ	ขอให้มสีขุยิ่งๆ	ขึ้นไป	โดยทั่วกนัเทอญ

คนทีม่คีวามเข้าใจ ข้อนี้
คอื	คนทีม่คีวามสขุไม่มทีกุข์

Cr. อมตะธรรม ประเทศไทย




