


 สวััสดีีปีีใหม่่ ๒๕๖๖ ขอให้้เป็็นป็ีทองของผองไทย 
นะครัับท่่านผู้้�อ่่าน “เขลางค์์นค์รสาร” ท่่�เคารัพรัักทุ่กท่่าน  หลัังจากท่่� 
เท่ศบาลัเมืือ่งเขลัางค์นครัขอ่งเรัา ได้�ปรัะกาศใช้�เท่ศบัญญัติิงบปรัะมืาณ 
รัายจ่าย ปรัะจำปีงบปรัะมืาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท่ 
แลัะขับเคลืั�อ่นกิจกรัรัมืโครังการัต่ิางๆ ในไติรัมืาสแรักติามืแผู้นด้ำเนินงาน 
ปรัะจำปีไปแลั�ว ซึ่่�งการัจัด้สรัรังบปรัะมืาณรัายจ่ายปรัะจำปีไมื่สามืารัถ 
จัด้สรัรัให�ครัอ่บคลัุมืการัแก�ไขปัญหา โด้ยเฉพาะด้�านโครังสรั�างพื�นฐาน
ได้�ท่ั�วถ่งทุ่กพื�นท่่� ผู้มืติ�อ่งขอ่นำเรั่ยนว่าคณะผู้้�บรัิหารัมืิได้�นิ�งนอ่นใจ  
ติรัะหนักในปัญหาขอ่งปรัะช้าช้น โด้ยเฉพาะพื�นท่่�ท่่�ได้�รัับความืเด้ือ่ด้รั�อ่น
ปรัะสบกับปัญหาอุ่ท่กภััย นำ�าท่่วมืขัง รัะบบรัะบายนำ�ามื่ปัญหาซึ่ำ�าซึ่าก  
จ่งได้�เสนอ่ขอ่ใช้�เงินสะสมื เพื�อ่นำมืาแก�ไขปัญหาขอ่งพ่�น�อ่งปรัะช้าช้นดั้งกล่ัาว 
ซึ่่�งได้�รัับการัอ่นุมืัติิใช้�เงินสะสมืจากสภัาเท่ศบาลัเมืือ่งเขลัางค์นครัแลั�ว  
ในครัาวการัปรัะช้มุืสภัาเท่ศบาลัเมืือ่งเขลัางค์นครั สมัืยปรัะช้มุืสมัืยวสิามัืญ 
สมืัยท่่� ๓ ปรัะจำปี ๒๕๖๕ เมืื�อ่วันท่่� ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เป็นโครังการัด้�านโครังสรั�างพื�นฐานท่ั�งหมืด้ จำนวน ๑๓๓ โครังการั  
เป็นจำนวนเงิน ๘๙,๘๐๗,๖๐๐ บาท่ (แปด้สิบเก�าลั�านแปด้แสนเจ็ด้พัน 
หกรั�อ่ยบาท่ถ�วน)  ซึ่่�งจะได้�รั่บจัด้ท่ำแผู้นด้ำเนินงานแลัะจักได้�สั�งการั 
เรั่งรััด้หน่วยงานรัับผู้ิด้ช้อ่บโครังการัด้ำเนินการัให�แลั�วเสร็ัจภัายใน 
ปีงบปรัะมืาณ ๒๕๖๖ เพื�อ่ให�สามืารัถแก�ไขปัญหาความืเด้ือ่ด้รั�อ่นขอ่ง 
พ่�น�อ่งปรัะช้าช้นได้�ก่อ่นหน�าฝน นับเป็นขอ่งขวัญปีใหมื่ท่่�คณะผู้้�บรัิหารั 
ได้�มือ่บให�กับพ่�น�อ่งปรัะช้าช้นทุ่กท่่าน โด้ยการัสนับสนุนจากสภัาเท่ศบาลั 
เมืือ่งเขลัางค์นครั ซึ่่�งติ�อ่งขอ่ขอ่บพรัะคุณสมืาช้ิกสภัาเท่ศบาลัเมืือ่ง 
เขลัางค์นครัทุ่กท่่าน มืา ณ โอ่กาสน่�ด้�วยครัับ 

(นายไพฑูรย์   โพธิ์ทอง)
 นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

 พ่�น�อ่งปรัะช้าช้นท่่�รัักทุ่กท่่าน ในปี ๒๕๖๖ นอ่กจากจะเห็นการัแก�ไขปัญหาโครังสรั�างพื�นฐานท่่�ครัอ่บคลัุมืทุ่กพื�นท่่�แลั�ว  
ภัายในบรัเิวณพื�นท่่�อ่าคารัสำนักงานด้�านหลััง จะได้�เห็นการัก่อ่สรั�างสวนสุขภัาพเท่ศบาลัเมืือ่งเขลัางค์นครั ขนาด้พื�นท่่�รัวมื ๑๙,๐๐๐ ติารัางเมืติรั 
บนเนื�อ่ท่่� ๑๑ ไรั่ ๓ งาน ๕๐ ติารัางวา ซึ่่�งผู้มืมื่ความืติั�งใจอ่ยากให�สรั�างพื�นท่่�แห่งความืสุข ให�พ่�น�อ่งปรัะช้าช้นได้�เข�ามืาใช้�บรัิการั 
ในการัอ่อ่กกำลัังกาย แลัะใช้�เป็นพื�นท่่�สรั�างสรัรัค์ นันท่นาการั แลัะพื�นท่่�ท่่อ่งเท่่�ยวเสรัิมืสรั�างเศรัษฐกิจชุ้มืช้นในอ่นาคติ โด้ยได้�รัับการั 
สนับสนุนงบปรัะมืาณเงินอุ่ด้หนุนจากสำนักงบปรัะมืาณ ในปีงบปรัะมืาณ ๒๕๖๕  มืาแลั�วจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท่ (เก�าลั�านบาท่ถ�วน)  
เพื�อ่ก่อ่สรั�างเฟสแรัก แลัะจะขอ่รับัการัจดั้สรัรัเพิ�มืเติิมืในปี ๒๕๖๗ อ่่กจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท่ (เก�าลั�านบาท่ถ�วน) เพื�อ่ด้ำเนินการัเฟส ๒ 
จดั้ท่ำรัะบบสาธารัณ้ปโภัคแลัะปรับัภ้ัมิืท่ศัน์ คาด้ว่าสวนสุขภัาพเท่ศบาลัเมืือ่งเขลัางค์นครัแห่งน่� จะก่อ่สรั�างแลั�วเสร็ัจสมืบ้รัณ์ในปี ๒๕๖๗ 
แลัะผู้มืคาด้หวังให�พื�นท่่�บรัิเวณอ่าคารัสำนักงานแห่งน่� เป็นพื�นท่่�สรั�างสรัรัค์แห่งใหมื่ขอ่งจังหวัด้ลัำปาง ท่่�สวยงามื เรั่ยกได้�ว่ามืาครับ 
จบท่่�เด้่ยว ท่่�สำนักงานขอ่งเรัา แลัะสามืารัถใช้�เป็นพื�นท่่�จัด้กิจกรัรัมืติ่างๆ ให�พ่�น�อ่งปรัะช้าช้นได้�ใช้�ปรัะโยช้น์ส้งสุด้อ่่กด้�วยครัับ 
 กระผมและทีีมผ้�บริหารยัังคงม่�งหน้�า สร�างสรรค์พััฒน้าเมืองเขลางค์น้ครของเรา ส้� “เมืองแห�งค่ณภาพั” ต่�อไป เป็น้กำลังใจ
ให�พัวกเราด้�วยัน้ะครับ โชคด้ีปีใหม�ที่กที�าน้ สวัสด้ีครับ
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ที่ปรึกษา
� ๑.�นายไพฑููรย์��โพธิ�ทอง� นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
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� ๗.�นางลัดดาพร��เสนอินทร์� รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
� ๘.�นายวนัช�ชิวหรัตน์��� ผู้อำนวยการกองคลัง
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�๑๑.�นางสาวพจนา�วรรณเสวี� ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๒.��นางสาวพัฒนี�เมืองใจมา� หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
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� ๒.�นางสาวพจนา�วรรณเสวี� ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
� ๓.�ฝ่่ายบรกิารและเผยแพร่วิชาการ� กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขลางค์นครสาร
ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕



กิิจกิรรมเน่�องในวัันคล้ายวัันบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกิาธิิเบศร
มหาภูมิพลอด็ุลยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิตร
วัันพ่อแห่งชาติ และวัันชาติ ๕ ธิันวัาคม ๒๕๖๕

 นายไพฑููรย์ โพธิ์์�ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร เป็็นป็ระธิ์าน
ในพ์ธีิ์ถวายพานพ่�มดอกไม้และถวายบัังค์มหน้าพระบัรมฉายาลักษณ์์พระบัาท
สมเด็จพระบัรมชนกาธิ์์เบัศร มหาภููม์พลอด่ลยเดชมหาราช บัรมนาถบัพ์ตร  
เนื�องในวันค์ล้ายวันบัรมราชสมภูพ พระบัาทสมเด็จพระบัรมชนกาธิ์์เบัศร 
มหาภููม์พลอด่ลยเดชมหาราช บัรมนาถบัพ์ตร วันพ�อแห�งชาต์ และวันชาต์ 
พร้อมด้วยค์ณ์ะผูู้้บัรห์าร สมาช์กสภูาเทศบัาล หัวหน้าส�วนราชการ ค์ณ์ะที�ป็รกึษา 
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร ผูู้้แทนผูู้้สูงอาย่ศูนย์ผูู้้สูงวัยเทศบัาลเมือง 
เขลางค์์นค์รและพนักงานเจ้าหน้าที�เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ร�วมพ์ธิ์ีถวาย 
พานพ่�มดอกไม้และถวายบัังค์มหน้าพระบัรมฉายาลักษณ์์พระบัาทสมเด็จ 
พระบัรมชนกาธ์ิ์เบัศร มหาภููม์พลอด่ลยเดชมหาราช บัรมนาถบัพ์ตร ณ์ ห้องโถง 
ป็ระชาสัมพันธิ์์ สำนักงานเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร เพื�อร�วมน้อมสำนึกใน 
พระมหากร่ณ์าธิ์์ค์่ณ์อันหาที�ส่ดม์ได้ 
นอกจากน้�ยัังมี้กิจกรรมีน้อมีสำำนึกในพระมีหากรุณาธิิคุุณสำูงสำุด ประกอบด้วยั
 ๑. อัญเช์ญบัทเพลงพระราชน์พนธิ์์ โดยนักเรียนศูนย์ผูู้้สูงวัยเทศบัาล 
เมืองเขลางค์์นค์ร
 ๒. อัญเช์ญวีด์ทัศน์พระราชป็่จฉาสนทนาธิ์รรมของรัชกาลที� ๙
 ๓. อัญเช์ญบัทร้อยแก้ว - ร้อยกรอง
  โดยตัวแทนนักเรียน โรงเรียนช่มชนบั้านฟ่่อนว์ทยา
  ด.ช.นรากร เสร์มส่ข ชั�น ม. ๓/๒
  ด.ญ.ส่ขฤทัย วรรณ์จ์ตต์� ชั�น ป็. ๕/๑
 และได้ร�วมดำเน์นก์จกรรม ๕ ส และทาสีเส้นจราจร บัร์เวณ์โดยรอบั 
อาค์ารสำนักงานเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร และร�วมอ่ดหน่นส์นค้์า ก์น ช์ม ช๊อป็ 
ของดีเมืองเขลางค์์นค์ร กับักาดก๋างเดือน ณ์ ตลาดนัดช่มชนเทศบัาลเมือง 
เขลางค์์นค์รอีกด้วย

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕๒ เขลางค์นครสาร



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓เขลางค์นครสาร



 ส�องกล้องมองสภูา กับัเขลางค์์นค์รสาร ฉบัับัป็ระจำเดือน ต่ลาค์ม - ธัิ์นวาค์ม ๒๕๖๕ มีโค์รงการอบัรมสมาช์กสภูาเทศบัาล 
เมืองเขลางค์์นค์ร ค์ณ์ะผูู้้บัรห์าร และผูู้้ที�เกี�ยวข้อง ป็ระจำปี็งบัป็ระมาณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รบััเกียรต์จากนายชนาธ์ิ์ป็  เสมแย้ม 
ป็ลัดจังหวัดลำป็าง ป็ัจจ่บัันดำรงตำแหน�งรองผูู้้ว�าราชการจังหวัดลำป็าง เป็็นป็ระธิ์านในพ์ธิ์ีเป็ิดโค์รงการฝึึกอบัรมสมาช์กสภูา 
เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร พร้อมให้แนวทางในการบัรห์ารงานเทศบัาลแก�ผูู้้บัร์หาร สมาช์กสภูาเทศบัาล และเจ้าหน้าที�ผูู้้ที�เกี�ยวข้อง 
ทั�งนี�ในการอบัรมมีการบัรรยายให้ค์วามรู้ดังนี�
 หลักสูตร “เกษตรน่ารู้ ตามีหลัักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ้ยัง” วท์ยากรโดย นายไพโรจน์  จน์ากล่ เกษตรอำเภูอเมืองลำป็าง 
จากสำนักงานเกษตรอำเภูอเมืองลำป็าง บัรรยายให้ค์วามรู้ 
 หลักสูตร “การยั่�นบัญช้แสำดงรายัการทรัพยั์สำินแลัะหน้�สำิน” ว์ทยากรโดย นายวาท์ต  ชัยชนะทอง เจ้าพนักงานตรวจสอบั 
ทรัพย์ส์นชำนาญการ จากสำนักงาน ป็.ป็.ช.ป็ระจำจังหวัดลำป็าง
 หลักสูตร “กฎหมีายั การขััดกันระหว่างประโยัชน์สำ่วนบุคุคุลั แลัะประโยัชน์สำ่วนรวมีแลัะกฎหมีายัอ่�นๆ ท้�เก้�ยัวขั้อง” 
ว์ทยากรโดย นายวรว์ทย์  อลังการนันท์ พนักงานไต�สวนระดับักลาง จากสำนักงาน ป็.ป็.ช.ป็ระจำจังหวัดลำป็าง

เพิ�มพูนองค์ควัามรู้ในแนวัคิด็หลักิปรัชญาเศรษฐกิิจพอเพียง
และกิฎหมายท่�เกิ่�ยวัข้อง

 ณ์ ห้องป็ระชม่สภูาเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ชั�น ๒ สำนักงานเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ตำบัลชมพู อำเภูอเมือง จงัหวัดลำป็าง 
และได้มีการศึกษาดูงานกระบัวนการการดำเน์นงานแนวค์์ดตามหลักป็รัชญาเศรษฐก์จพอเพียง ระหว�างวันที� ๒๘ พฤศจ์กายน  
- ๒ ธิ์ันวาค์ม ๒๕๖๕ ที�ผู้ �านมา ได้แก�
 • โคุรงการพัฒนาพ่�นท้�โดยัรอบวัดญาณสำังวรารามีวรมีหาวิหาร อันเน่�องมีาจากพระราชดำริ จังหวัดชลับุร้
 • ศูนยั์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุุ้งกระเบนอันเน่�องมีาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุร้
 • การบริหารงานกิจการสำภา เทศบาลัเมี่องบ้านฉาง จังหวัดระยัอง
 • โคุรงการฟาร์มีตัวอยั่างตามีพระราชดำริสำ้บัวทอง  จังหวัดอ่างทอง
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 นายัไพฑููรย์ั  โพธิิ�ทอง นายักเทศมีนตรเ้ม่ีองเขัลัางค์ุนคุร  ได้ลังนามีบันทึก 
ข้ัอตกลัง (MOU) กับนายับุญส่ำง  ศรย้ัอด ประธิานกลุ่ัมีผูู้้ใช้นำ�าประปาชุมีชนบ้านหัวฝายั 
โดยัมี้คุณะผูู้้บริหาร สำมีาชิกสำภาเทศบาลั แลัะแกนนำชุมีชน ร่วมีเป็นสำักขั้พยัาน 
ในการลังนามี MOU  โดยัโคุรงการก่อสำร้างระบบประปาน้�ได้ทำการติดตั�งถัังเก็บนำ�า 
หอสำูงแบบแชมีเปญ ขันาด ๒๐ ลับ.มี. สำูงไมี่น้อยักว่า ๒๐ เมีตร พร้อมีถัังกรองนำ�า 
ขัุดเจาะบ่อบาดาลั ติดตั�งป้�มีสำูบนำ�าพร้อมีตู้คุวบคุุมี แลัะติดตั�งแผู้งโซลั่าเซลัลั์พร้อมี 
โคุรงสำร้าง ใช้งบประมีาณทั�งสำิ�น ๑,๑๒๖,๑๐๐ บาท เพ่�อแก้ไขัป้ญหาขัาดแคุลัน 
นำ�าประปาในชุมีชนบ้านหัวฝายั แลัะเพ่�อให้ประชาชนสำามีารถัใช้นำ�าประปาในการ 
อุปโภคุ - บริโภคุได้อยั่างเพ้ยังพอต่อคุวามีต้องการ ให้ตรงตามีวิสำัยัทัศน์ขัอง 
เทศบาลัเมี่องเขัลัางคุ์นคุร “เมี่องแห่งคุุณภาพ”

โคุรงการก่อสำร้างระบบประปา
ชุมีชนบ้านหัวฝายั ตำบลักลั้วยัแพะ
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เทศบาลเมืืองเขลางค์์นค์ร

ข้�นตอนและวิิธีีการทำถ้ังขยะเปีียกในค์ร้วิเรือน

จัดเตรียมภูาชนะหรือเศษวัสด่ภูาชนะเหลือใช้
เช�น ถังสี ถังพลาสต์กใช้แล้ว ขนาดของภูาชนะขึ�นอยู�กับั
ป็ร์มาณ์ขยะในค์รัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภูาชนะที�มีขนาดใหญ�
ขึ�นตามค์วามเหมาะสม (ภูาชนะที�ใช้
อาจเป็็นถังพลาสต์ก
หรือภูาชนะอื�นๆ ที�มีฝึาป็ิด)

เจาะรูหรือตัดภูาชนะดังกล�าวที�ก้นถัง
แล้วข่ดหล่มขนาดค์วามลึก ๒ ใน ๓ ส�วน
ของค์วามสูงของภูาชนะ นำภูาชนะที�เตรียมไว้
ไป็ใส�ในหล่มที�ข่ด ทั�งนี�หากมีป็ร์มาณ์ขยะอ์นทรีย์
เก์ดขึ�นมากและมีพื�นที�เหลือ สามารถทำได้
มากกว�า ๑ จ่ด

นำเศษอาหาร เศษผู้ักผู้ลไม้
ใบัไม้ และเศษหญ้าที�เหลือ
มาเทใส�ในถังที�ฝึังไว้และ
ป็ิดฝึาภูาชนะให้ม์ดช์ด จ่ล์นทรีย์ในด์น, ไส้เดือนในด์น จะทำการย�อย

สลายเศษอาหารในภูาชนะให้กลายเป็็นป็่�ย 
(ระยะเวลาขึ�นอยู�กับัป็ร์มาณ์ขยะเป็ียก) หากมี
กล์�นเหม็นสามารถเต์มนำ�าหมัก EM หรือเอา
เศษหญ้าและใบัไม้ขนาดเล็กมากลบัผู้์วชั�นบันเมื�อป็ร์มาณ์เศษอาหารถึงระดับัเดียวกับั

พื�นด์นที�ข่ดไว้ ให้เอาด์นกลบั 
แล้วย้ายถังไป็ทำตามขั�นตอนเด์ม
ที�จ่ดอื�นต�อไป็

สนใจสมัครเข้าโครงการ�สามารถติดต่อได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม�เทศบาลเมืองเขลางค์นคร������๐๕๔-๒๒๔๑๖๘

ปีระโยชน์ของการทำถ้ังขยะเปีียกในค์ร้วิเรือน

กิิจกิรรมถัังขยะเปีียกิ�ลดโลกิร้อน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเร ือน

ลดการปนเป้�อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ

ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ�ยหมักจากขยะเปียก

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม�และชุมชน

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๑.

๓.

๕.

๔.

๒.
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 ลั่องสำะเปา เทศบาลัเมี่องเขัลัางคุ์นคุร ป็ระเพณ์ีเก�าแก�ของป็ระชาชนช่มชนบั้านฟ่่อน และช่มชนบั้านชมพู ตำบัลชมพู ที�มีการ 
สืบัทอดกันมาเน์�นนาน โดยมีเอกลักษณ์์ ค์ือ การจัดหลังวันออกพรรษา ๑ วัน ซึ่ึ�งเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ได้มีการส�งเสร์ม  
ฟ่้�นฟู่ พัฒนา ในด้านศาสนา ศ์ลป็ะ วัฒนธิ์รรม จารีตป็ระเพณ์ี และภููม์ป็ัญญาท้องถ์�น โดยเชื�อมโยงบัูรณ์าการร�วม บั้าน วัด  
โรงเรียน (บัวร) ให้ค์งอยู�ค์วบัค์ู�กันไป็
 ในท่กๆ ป็ี ป็ระชาชนช่มชนบั้านฟ่่อน และช่มชนบั้านชมพู จะร�วมกันสืบัทอดป็ระเพณ์ี “ลั่องสำะเปา” โดยค์วามร�วมมือของ
ป็ระชาชนในชม่ชนท่กภูาค์ส�วนที�ร�วมสร้างสรรค์์และร�วมสืบัทอดป็ระเพณี์ที�ดใีห้ค์งอยู�คู์�ชม่ชน ไม�ว�าจะเป็็นแกนนำชม่ชน กล่�มเยาวชน 
กล่�มหน่�ม - สาว กล่�มสตรี กล่�ม อสม. และกล่�มผูู้้สูงอาย่ โดยจัดพร้อมกันทั�ง ๒ ช่มชน ดังนี� 
 ๑. ลั่องสำะเปาจาวบ้านฟ่อน ณ สำนามีก้ฬาเฉลัิมีพระเก้ยัรติ ๗๒ พรรษา (ริมีฝ้�งแมี่นำ�าวัง) ชุมีชนบ้านฟ่อน ตำบลัชมีพู 
โดยัมี้กิจกรรมี
  - ขบัวนแห�รถสะเป็าทั�งจากตัวแทนของช่มชนบั้านฟ่่อน และจากกล่�มช่มชนรวมไป็จนถึงกล่�มองค์์กรต�างๆ ในช่มชน
  - การป็ระกอบัพ์ธิ์ีทางศาสนา พ์ธิ์ีตานนำ�า (สักการะยอค์่ณ์แม�นำ�าวัง) ซึ่ึ�งเป็็นสายนำ�า ที�ไหลหล�อเลี�ยงช่มชนมายาวนาน  
และนำสะเป็าล�องแม�นำ�าวัง ซึึ่�งถือเป็็นป็ระเพณี์ที�ป็ฏ์ิบััต์สืบัทอดกันมาตั�งแต�บัรรพบ่ัรษ่ที�มีชวีต์ผูู้กพนักับัสายแม�นำ�าวังจนถึงปั็จจบั่ัน
 ๒. ลั่องสำะเปาชุมีชนบ้านชมีพู ณ บริเวณท่านำ�าหลัังวัดชมีภูหลัวง ชุมีชนบ้านชมีพู ตำบลัชมีพู โดยัมี้กิจกรรมี
  - ขบัวนแห�สะเป็า 
  - พ์ธิ์ีตานนำ�า (ล�องสะเป็า) ซึ่ึ�งเป็็นว์ถีช ีว์ตป็ระเพณ์ีของชาวช่มชนบั้านชมพู 

ประเพณีีท้อ้งถิ่่�นท้ี�จััดขึ้้�นในวันัแรม ๑ ค่ำำ� เดอืนเกี๋ี�ยง (เหนือ)
(หลังัวันัออกี๋พรรษ� ๑ วันั)

“ล่่องสะเปา”
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	 กองทุุนสวััสดิิการชุุมชุนเทุศบาลเมืองเขลางค์์นค์รเกิดิจากการรวัมตััวักันของประชุาชุนในเขตัเทุศบาลเมือง 
เขลางค์์นค์ร	เพื่ื�อสร้างหลักประกันค์วัามมั�นค์งในชุุมชุน	ทุ่�จะทุำให้ค์นในชุุมชุนม่ค์ุณภาพื่ชุ่วัิตั	ค์วัามเป็นอยู่่�ทุ่�ดิ่ข้�น	สามารถ 
ชุ�วัยู่เหลือกันในดิ้านสวััสดิิการให้กับสมาชุิกในชุุมชุน	 ไดิ้เริ�มดิำเนินการเมื�อวัันทุ่�	๑	มกราค์ม	๒๕๕๔	และไดิ้รับการรับรอง 
เป็นองค์์กรสวััสดิิการชุุมชุน	 เมื�อวัันทุ่�	 ๑๕	 สิงหาค์ม	 ๒๕๕๗	 ซึ่้�งกองทุุนดิังกล�าวั	 เกิดิจากการรวัมตััวักันของเค์รือข�ายู่ 
กองทุุนในเขตัเทุศบาลเมืองเขลางค์์นค์ร	 โดิยู่ม่	 นางสาวัแสงดิาวั	 	 จันทุบ	 เป็นประธาน	 ปัจจุบันกองทุุนสวััสดิิการชุุมชุน 
เทุศบาลเมืองเขลางค์์นค์ร	ม่เค์รือข�ายู่กองทุุน	จำนวัน	๔	กองทุุน	ดิังน่�
	 ๑.	 กองทุุนสวััสดิิการ	อสม.	เขตั	รพื่.สตั.ศร่หมวัดิเกล้า	(วัันละบาทุ)
	 ๒.	 กองทุุนสวััสดิิการผู้่้ส่งอายูุ่ตัำบลกล้วัยู่แพื่ะ
	 ๓.	 กองทุุนสวััสดิิการผู้่้ส่งอายูุ่เทุศบาลเมืองเขลางค์์นค์ร
	 ๔.	 กองทุุนร�วัมใจออมบุญวัันละหน้�งบาทุเทุศบาลเมืองเขลางค์์นค์ร
	 ปัจจุบันม่สมาชุิกทุั�งสิ�น	 ๑,๕๗๖	 ค์น	 ม่เงินสะสมในกองทุุนจำนวัน	 ๔,๓๔๘,๗๗๗.๓๓	 บาทุ	 โดิยู่ดิำเนินการ 
มอบสวััสดิิการดิ้านตั�างๆ	ให้แก�สมาชุิกกองทุุนตัั�งแตั�ก�อตัั�ง	-	ปัจจุบัน	จ�ายู่สวััสดิิการไปแล้วัทุั�งสิ�น	๑,๖๘๕	รายู่	เป็นเงิน 
จำนวัน	๑,๙๘๗,๑๖๐	บาทุ	ดิังน่�
	 ๑.	 ดิ้านรักษาพื่ยู่าบาล	 จำนวัน	๑,๑๗๑	 รายู่	 เป็นเงิน	 ๕๒๐,๑๕๐	 บาทุ
	 ๒.	 ดิ้านการเส่ยู่ชุ่วัิตั	 จำนวัน	 ๓๖๕	 รายู่	 เป็นเงิน	 ๑,๓๙๓,๐๑๐	 บาทุ
	 ๓.	 ดิ้านการค์ลอดิบุตัร	 จำนวัน	 ๑๐	 รายู่	 เป็นเงิน	 ๙,๕๐๐	 บาทุ
	 ๔.	 ดิ้านการข้�นบ้านใหม�		 จำนวัน	 ๑๙	 รายู่	 เป็นเงิน	 ๙,๕๐๐	 บาทุ
	 ๕.	 ดิ้านภัยู่ธรรมชุาตัิ		 จำนวัน	 ๕๘	 รายู่	 เป็นเงิน	 ๒๕,๗๐๐	 บาทุ
	 ๖.	 ดิ้านอุบัตัิเหตัุ	 จำนวัน	 ๑๔	 รายู่	 เป็นเงิน	 ๕,๓๐๐	 บาทุ
	 ๗.	 ดิ้านการศ้กษา		 จำนวัน	 ๒๐		 รายู่		 เป็นเงิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาทุ
	 ๘.	 ผู้่้ดิ้อยู่โอกาส/พื่ิการ	 จำนวัน		 ๒๘		 รายู่	 เป็นเงิน	 ๑๔,๐๐๐	 บาทุ

กองทุุนสวัสดิการชุมชนเทุศบาลเมืองเขลางค์นคร

(ข้อม่ล	ณ	วัันทุ่�	๓๑	กรกฎาค์ม	๒๕๖๕)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕๘ เขลางค์นครสาร



	 ดิ้วัยู่กระทุรวังมหาดิไทุยู่	ไดิ้ม่การประกาศกระทุรวังมหาดิไทุยู่	ลงวัันทุ่�	๒๑	พื่ฤศจิกายู่น	๒๕๖๕	เรื�อง	ขยู่ายู่กำหนดิเวัลา 
ดิำเนินการตัามพื่ระราชุบัญญัตัิภาษ่ทุ่�ดิินและสิ�งปล่กสร้าง	 พื่.ศ.	 ๒๕๖๒	 ประจำปี	 พื่.ศ.	 ๒๕๖๖	 ดิ้วัยู่สถานการณ์เกิดิอุทุกภัยู่ 
หลายู่พื่ื�นทุ่�	 เพื่ื�อชุ�วัยู่บรรเทุาภาระภาษ่ทุ่�ดิินและสิ�งปล่กสร้างของประชุาชุนทุ่�ไดิ้รับผู้ลกระทุบและค์วัามเส่ยู่หายู่จากสถานการณ์ 
อุทุกภัยู่	โดิยู่ผู้่้เส่ยู่ภาษ่จะม่ระยู่ะเวัลาเตัร่ยู่มการชุำระภาษ่และผู้�อนชุำระภาษ่	ประจำปี	พื่.ศ.	๒๕๖๖	เพื่ิ�มมากข้�น	และไม�ตั้องเส่ยู่ 
เบ่�ยู่ปรับและเงินเพื่ิ�มหากไดิ้ชุำระภาษ่ภายู่ในกำหนดิระยู่ะเวัลาทุ่�ไดิ้ให้ค์วัามเห็นชุอบ	
	 เพื่ื�อให้การดิำเนินการตัามพื่ระราชุบัญญัตัิภาษ่ทุ่�ดิินและสิ�งปล่กสร้าง	พื่.ศ.	๒๕๖๒	ประจำปี	พื่.ศ.	๒๕๖๖		เทุศบาลเมือง 
เขลางค์์นค์ร	 จ้งขอประกาศให้ผู้่้เส่ยู่ภาษ่ทุ่�ดิินและสิ�งปล่กสร้างไดิ้ทุราบถ้งระยู่ะเวัลาในการดิำเนินการจัดิเก็บภาษ่	 พื่.ศ.	 ๒๕๖๖	 
โดิยู่ม่รายู่ละเอ่ยู่ดิ	ดิังน่�	

กิองคลัง...แจ้งขยายเวลากิารดำเนินกิาร
ตามพระราชบัญัญตัภิาษีทีี่ี�ดินิและสิ่ิ�งปลกูสิ่รา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำำาปงีบัประมาณ ๒๕๖๖

ท้� เร ่�อง ระยัะเวลัาขัยัายั
ตามีกฎหมีายั (เดิมี)

ระยัะเวลัาตามีกำ หนด
ขัยัายัเวลัาออกไป

๑. การจัดทำ บัญช้รายัการท้�ดินแลัะสำิ�งปลัูกสำร้าง
เพ่�อประกาศ แลัะจัดสำ่งขั้อมีูลัท้�เก้�ยัวขั้อง
ให้ผูู้้เสำ้ยัภาษ้แต่ลัะรายัทราบ

ภายัในเด่อนพฤศจิกายัน 
๒๕๖๕

ภายัในเด่อนมีกราคุมี ๒๕๖๖

๒. ประกาศราคุาประเมีินทุนทรัพยั์ขัองท้�ดิน
แลัะสำิ�งปลัูกสำร้าง อัตราภาษ้ท้�จัดเก็บ
แลัะรายัลัะเอ้ยัดท้�จำ เป็นในการจัดเก็บภาษ้

ก่อนวันท้� ๑ กุมีภาพันธิ์
๒๕๖๖

ก่อนวันท้� ๑ เมีษายัน
๒๕๖๖

๓. การแจ้งการประเมีินภาษ้
โดยัสำ่งแบบประเมีินภาษ้ ให้แก่ผูู้้เสำ้ยัภาษ้

ภายัในเด่อนกุมีภาพันธิ์
๒๕๖๖

ภายัในเด่อนเมีษายัน ๒๕๖๖

๔. การชำ ระภาษ้ตามีแบบแจ้งประเมีิน ภายัใน เมีษายัน ๒๕๖๖ ภายัในมีิถัุนายัน ๒๕๖๖

๕. การผู้่อนชำ ระภาษ้ งวดท้� ๑ ภายัใน เมี.ยั. ๖๖
งวดท้� ๒ ภายัใน พ.คุ. ๖๖
งวดท้� ๓ ภายัใน มีิ.ยั. ๖๖

งวดท้� ๑ ภายัใน มีิ.ยั. ๖๖
งวดท้� ๒ ภายัใน ก.คุ. ๖๖
งวดท้� ๓ ภายัใน สำ.คุ. ๖๖

๖. การมี้หนังสำ่อแจ้งเต่อนผูู้้เสำ้ยัภาษ้
ท้�คุ้างชำ ระภาษ้ ภายัใน พฤษภาคุมี ๒๕๖๖ ภายัใน กรกฎาคุมี ๒๕๖๖

๗. การแจ้งรายัการภาษ้คุ้างชำ ระ
ให้เก็บสำำ นักงานท้�ดิน ภายัใน มีิถัุนายัน ๒๕๖๖ ภายัใน สำิงหาคุมี ๒๕๖๖

งานจัดเก็บรายัได้ ระเบ้ยันทรัพยั์สำิน กองคุลััง 
๐๕๔-๒๒๕๙๖๗ ต่อ ๑๒๕

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ๙เขลางค์นครสาร



 กองการเจ้าที�เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ดำเน์นก์จกรรมอบัรม 
และศึกษาดูงานพัฒนาผูู้้บัร์หารท้องถ์�น พนักงานเทศบัาล ลูกจ้าง
ป็ระจำ พนักงานจ้างตามภูารก์จ และพนักงานจ้างทั�วไป็ เพื�อเพ์�มพูน 
องค์์ค์วามรู้ให้มีค์วามเข้าใจ มีทักษะ ทัศนค์ต์ที�ดีต�อการป็ฏิ์บััต์งานใน
หน้าที� เพื�อให้สอดค์ล้องกับัการขับัเค์ลื�อนและพัฒนาเทศบัาลด้วย 
ระบับัด์จ์ทัล สู�การเป็็นเมืองอัจฉร์ยะ (Smart City) ด้านพลเมือง
อัจฉร์ยะ (Smart People) และเสร์มสร้างค์วามป็ลอดภูัยในชีว์ตและ 
ทรพัย์ส์นของป็ระชาชนด้วยระบับักล้องโทรทศัน์วงจรปิ็ด CCTV รวมถึง 
การเสร์มสร้างค์่ณ์ธิ์รรมจร์ยธิ์รรมในการป็ฏิ์บััต์งาน และการให้บัร์การ 
ป็ระชาชนอย�างค์รอบัค์ล่มและทั�วถึง ตามวสั์ยทศัน์ “เม่ีองแห่งคุุณภาพ”
ค์่ณ์ภูาพค์น ค์่ณ์ภูาพชีว ์ต และค์่ณ์ภูาพการบัร์หารจัดการ โดยม ี
การอบัรมและศึกษาดูงาน 
 - “การดำเนินงานขัองหน่วยังานภาคุรัฐ เพ่�อเสำรมิีสำร้างคุุณธิรรมี 
แลัะคุวามีโปร่งใสำในการบริหารงานในหน่วยังาน” ณ์ สำนักงาน
เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร 
 - “การขัับเคุลั่�อนการพัฒนาท้องถัิ�นดิจิทัลั ประจำปี ๒๕๖๔  
แลัะรางวัลัธิรรมีาภิบาลั ประจำปี ๒๕๖๔” ณ์ เทศบัาลเมืองนนทบั่รี 
จังหวัดนนทบั่รี 
 - “ระบบกล้ัองวงจรปิด CCTV เพิ�มีคุวามีปลัอดภัยัแก่ประชาชน 
ในเขัตเทศบาลัฯ” ณ์ เทศบัาลเมืองจันทบั่รี จังหวัดจันทบั่รี
 - “การเสำริมีสำร้างเคุร่อขั่ายั รัฐ เอกชน แลัะประชาสำังคุมี” ณ์ 
เทศบัาลเมืองบั้านฉาง จังหวัดระยอง
 - “แนวทางการดำเนินงานเพ่�อเสำริมีสำร้างคุุณธิรรมีแลัะ 
คุวามีโปร่งใสำในการดำเนินงานภาคุรัฐ” ณ์ เทศบัาลเมืองอโยธิ์ยา  
จังหวัดพระนค์รศรีอย่ธิ์ยา

“องค์์กรแห่่งการเรียนร้� เทศบาลเมืืองเขลางค์์นค์ร”

“องค์์กรแห่่งการเรียนร้�เทศบาลเมืืองเขลางค์์นค์ร”“องค์์กรแห่่งการเรียนร้�เทศบาลเมืืองเขลางค์์นค์ร”

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕๑๐ เขลางค์นครสาร



 การจัดตั�งศูนย์ช�วยเหลือป็ระชาชนเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร จัดตั�งขึ�นตามพระราชบััญญัต์เทศบัาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ์�มเต์มถึงฉบัับัที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ึ�งเป็็นภูารก์จสำค์ัญขององค์์กรป็กค์รองส�วนท้องถ์�นในการบัำบััดท่กข์ บัำร่งส่ขให้แก�ป็ระชาชน 
ในพื�นที�  โดยเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รได้ดำเน์นการจัดตั�งศูนย์ช�วยเหลือป็ระชาชนเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รขึ�น เพื�อช�วยเหลือ 
ป็ระชาชนในเขตพื�นที�ที�ได้รับัค์วามเดือดร้อน หรือไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ด้านสาธิ์ารณ์ภูัย ด้านการส�งเสร์ม 
และพฒันาค่์ณ์ภูาพชวีต์ ด้านการป้็องกันและค์วบัค่์มโรค์ต์ดต�อ รวมถึงการให้ค์วามช�วยเหลือเกษตรกรผูู้้มีรายได้น้อย โดยนำหลักการ 
“การบริหารจัดการท้�ด้” เป็็นแนวทางในการบัร์หารจัดการศูนย์ช�วยเหลือป็ระชาชนเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ให้ค์รอบัค์ล่มภูารก์จ
ตามอำนาจหน้าที�ที�กำหนดโดยการดำเน์นการช�วยเหลือเพื�อบัำบััดท่กข์ บัำรง่ส่ขให้แก�ป็ระชาชนอย�างทั�วถึง การส�งเสรม์หรือช�วยเหลือ 
บั่ค์ค์ลให้เข้าถึงป็ัจจัยพื�นฐานในการดำรงช ีพอย�างป็กต์ส่ข รวมถึงสวัสด์การแห�งรัฐที�พึงได้รับั ส�งเสร์มพ ัฒนาค์่ณ์ภูาพชีว ์ตให ้
สามารถนำค์วามรู้ไป็ใช้ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ�น และค์รอบัค์่ลมการช�วยเหลือทั�ง ๔ ตำบัล ๒๖,๒๕๒ ค์รัวเรือน อย�างต�อเนื�อง  
ตั�งแต�ป็ี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงป็ัจจ่บััน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 และเมื�อวันที� ๒๓ พฤศจ์กายน ๒๕๖๕ นายไพฑููรย์ โพธิ์์�ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร มอบัหมายให้ 
นายจต่วัฒน์  ต่้ยเต็มวงศ์ เลขาน่การนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร เข้าร�วมการป็ระช่มผูู้้บัร์หารองค์์กรป็กค์รองส�วนท้องถ์�น  
ค์รั�งที� ๙/๒๕๖๕  โดยในที�ป็ระช่ม นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผูู้้ว�าราชการจังหวัดลำป็าง มอบัเกียรต์บััตรยกย�องเช์ดชูเกียรต์ให้แก�
องค์์กรป็กค์รองส�วนท้องถ์�นที�มีผู้ลการป็ฏิ์บััต์งานดีเด�น ป็ระจำป็ี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากกรมส�งเสร์มการป็กค์รองท้องถ์�น ซึ่ึ�งมี อป็ท. 
ที�ได้รับัค์ัดเลือก จำนวน ๒๙๙ แห�ง โดยทางเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รได้รับัรางวัล “ด้านการบริหารจัดการช่วยัเหลั่อประชาชน”  
ตามโค์รงการ “บรหิารจัดการศูนย์ัช่วยัเหล่ัอประชาชน เทศบาลัเม่ีองเขัลัางค์ุนคุร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” ณ์ ห้องป็ระชม่อาลัมภูางค์์ 
ชั�น ๔ ศาลากลางจงัหวัดลำป็าง เพื�อเป็็นขวัญและกำลังใจในการบัำบััดท่กข์ บัำรง่ส่ขให้กับัป็ระชาชนในเขตพื�นที�อย�างทั�วถึงค์รอบัค์ล่ม 
ในท่กด้าน ดั�งว์สัยทัศน์เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร “เมี่องแห่งคุุณภาพ” ค์่ณ์ภูาพค์น ค์่ณ์ภูาพชีว์ต ค์่ณ์ภูาพการบัร์หารจัดการ

สำำนักปลััดเทศบาลั

เทศบาลเม่องเขลางค์นครได็้รับรางวััลกิารคัด็เล่อกิ
องค์กิรปกิครองส่วันท้องถิ�น ท่�ม่ผลกิารปฏิิบัติงานด็่เด็่น 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ด็้านกิารบริหารจัด็กิารช่วัยเหล่อประชาชน 
จากิกิรมส่งเสริมกิารปกิครองท้องถิ�น 

“บริิหาริจััดการิศููนย์์ช่่วย์เหลืือปริะช่าช่น

เทศูบาลืเมืืองเขลืางค์์นค์ริ ปริะจัำาปี พ.ศู. ๒๕๖๕”
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 เมื�อวันที� ๒ พฤศจ์กายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพฑููรย์ โพธิ์์�ทอง 
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร เป็็นป็ระธิ์านในการป็ระช่มค์ณ์ะกรรมการพัฒนา 
เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รและป็ระชาค์มเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ค์รั�งที� ๒/๒๕๖๕ 
ณ์ ห้องป็ระช่มชมพู ชั�น ๑ โดยมีค์ณ์ะผูู้้บัร์หาร สมาช์กสภูาเทศบัาล ผูู้้ทรงค์่ณ์ว่ฒ์ 
ป็ระชาค์มเมือง และผูู้้แทนส�วนราชการ เข้าร�วมป็ระช่มเพื�อพ์จารณ์าร�างแผู้นพัฒนา 
ท้องถ์�น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ์�มเต์ม ค์รั�งที� ๒/๒๕๖๕ เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร 
นอกจากนั�นยังได้มีการแลกเป็ลี�ยนข้อค์์ดเห็นและรับัฟ่ังข้อเสนอแนะเกี�ยวกับั 
การดำเน์นโค์รงการต�างๆ จากค์ณ์ะกรรมการพฒันาเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รอีกด้วย
 การจดัทำแผู้นพฒันาเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ได้นำปั็ญหาค์วามต้องการ 
จากแผู้นช่มชนที�เก์นศักยภูาพของช่มชนที�จะดำเน์นการเอง และนำมาจากนโยบัาย 
ของผูู้้บัร์หารท้องถ์�นที�ได้ลงพื�นที�  มาพ์จารณ์าบัรรจ่ไว้ในแผู้นพัฒนาเทศบัาลเมือง 
เขลางค์์นค์ร เพื�อส�งเสรม์ท่กภูาค์ส�วนร�วมในการจดัทำแผู้นพฒันาท้องถ์�นแบับัป็ระชารฐั 
และส�งเสร์มศักยภูาพการจัดทำแผู้นพัฒนาท้องถ์�น นำไป็เป็็นกรอบัในการจัดทำ 
งบัป็ระมาณ์รายจ�ายป็ระจำป็ี และงบัป็ระมาณ์รายจ�ายเพ์�มเต์ม

นายักเทศมีนตร้ประกาศใช้แผู้นพัฒนาท้องถัิ�นท้�เพิ�มีเติมี

คุณะกรรมีการสำนับสำนุน ฯ
จัดทำร่างแผู้นพัฒนาท้องถัิ�นท้�เพิ�มีเติมี

คุณะกรรมีการพัฒนาท้องถัิ�น
พิจารณาร่างแผู้นพัฒนาท้องถัิ�นท้�เพิ�มีเติมี

คุณะกรรมีการพัฒนาท้องถัิ�นแลัะประชาคุมีท้องถัิ�น            
ร่วมีพิจารณาร่างแผู้นพัฒนาท้องถัิ�น ท้�เพิ�มีเติมี

๑.

๒.

๓.

๔.
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		 จะทุำให้เราม่พื่ลังแรงใจทุ่�จะดิำเนินชุ่วัิตัอยู่่�ในสังค์มไดิ้อยู่�างเป็น
ปกตัิสุข	 ดิ้วัยู่การยู่้ดิมั�นในค์วัามดิ่	 อ�อนน้อมถ�อมตัน	 น้อมรับค์ำชุ่�แนะเพื่ื�อ 
พื่ัฒนาตันเองไดิ้เสมอ	 ให้อภัยู่ในค์วัามผู้ิดิพื่ลาดิของตันเอง	 เพื่่ยู่รพื่ยู่ายู่าม	 
มุ�งมั�นในเป้าหมายู่ของชุว่ัติัให้ไปส่�เป้าหมายู่ได้ิด้ิวัยู่ตันเอง	 ขอให้โชุค์ดิม่่ค์วัามสุข 
ทุุกค์นนะค์รับ	

“มะพร้้าว”“มะพร้้าว”
 สวัสดีป็ีใหม� ๒๕๖๖ ค์รับัลูกหลานที�รัก  เร์�มต้นป็ีใหม�ด้วยค์วามสดใส เบั์กบัานกันนะค์รับั
พบักันฉบัับันี�มีข้อค์์ดดีๆ มาฝึากกันเช�นเค์ย 
 เค์ยสงสัยกันไหมว�าทำไมผูู้้ค์นชอบัเอามะพร้าวไป็ทำบ่ัญโรงทาน งานล้างป่็าช้ากันนัก ค์์ดว�าเป็็นนำ�าบัรส่์ทธ์ิ์�แค์�นั�น 
แต�แท้จร์งแล้วมีนัยยะ มี้คุวามีหมีายัสำอนเราให้ทำตนเหมี่อนมีะพร้าว เพราะมะพร้าว ค์ือ ผู้ลไม้ของเทพเทวดา 

๒. มะพร้้าวมีน้ำำ�าได้้ด้้วยตน้ำเอง๒. มะพร้้าวมีน้ำำ�าได้้ด้้วยตน้ำเอง ไม�มีใค์รตักนำ�าใส� 
ด่จค์นผูู้้ใฝึ่ดี แสวงหาค์วามดี ทำดีได้ด้วยตนเอง เเต�ก็
น้อมรับัค์ำชี�เเนะของค์นอื�นเสมอ

๓. มะพร้้าวตกใน้ำน้ำำ�าไม่จมน้ำำ�า๓. มะพร้้าวตกใน้ำน้ำำ�าไม่จมน้ำำ�า ลอยนำ�าได้ ด่จค์นดีเเม้พลาดพลั�ง 
ในชีว์ต ก็สามารถป็ระค์องชีว์ตได้ ไม�จมอยู�กับัค์วามผู้์ดพลาด นำพา 
ตัวเองไป็สู�สังค์มที�ดีได้

๔. มะพร้้าวจมด้ิน้ำโคลน้ำที่ี�สกปร้ก๔. มะพร้้าวจมด้ิน้ำโคลน้ำที่ี�สกปร้ก สามารถเต์บัโตงอกเงยได้ ดั�ง
ค์นดี เเม้เก์ดในตระกูลตำ�า ยากลำบัาก ก็ยังสามารถเต์บัโตก้าวหน้า
เป็็นค์นดีในสังค์ม ยกฐานะทางสังค์มของตนได้

๑. มะพร้้าว ตกจากที่ี�สูง ไม่เเตก๑. มะพร้้าว ตกจากที่ี�สูง ไม่เเตก เพราะมีเป็ลือกหนาห�อห่้มไว้ ด่จค์นดี
มีศีลธิ์รรม เเม้ค์ราวตกตำ�าก็ไม�ท์�งค์วามดี มีค์นค์อยช�วยเหลือเสมอเพราะ 
ค์วามดีของตน

ผลไม้ของเที่พเที่วด้าผลไม้ของเที่พเที่วด้า

หวังว่าข้อคิด้ที่ี�ได้้จากมะพร้้าวน้ำี�หวังว่าข้อคิด้ที่ี�ได้้จากมะพร้้าวน้ำี�
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 ฉบัับันี� จะพามาแอ�วกาดของเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร “กิิจกิรรม กิิน ชิิม ช๊ิอป ของดีีเมืองเขลางค์์นค์ร”
ที�รวบัรวมส์นค์้าทั�งค์าว - หวาน ของใช้ เค์รื�องแต�งกาย และของฝึากของที�ระลึก ของกล่�มอาชีพและผูู้้ป็ระกอบัการในเขตเทศบัาล 
เมืองเขลางค์์นค์ร ได้มาจำหน�ายส์นค์้าให้กับัผูู้้บัร์โภูค์ โดยตรง เพื�อกระต่้นเศรษฐก์จฐานราก อีกทั�งยังเป็็นการเพ์�มช�องทาง 
การจำหน�ายส์นค์้าให้มีสถานที�ในการจำหน�ายส์นค์้าเพ์�มมากขึ�น  สืบัเนื�องจากสถานการณ์์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์ว์ด - ๑๙ 
ในตลอด ๓ ป็ีที�ผู้ �านมา ทำให้กล่�มอาชีพและผูู้้ป็ระกอบัการ ในเขตเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร มีการจำหน�ายส์นค์้าที�ลดลง รายได้ไม�
เพียงพอต�อการดำรงชีพ อีกทั�งต้นท่นการผู้ล์ตที�เพ์�มสูงขึ�น แต�ช�องทางการจำหน�ายกลับัลดลง เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รเล็งเห็น 
ป็ัญหาสำค์ัญนี�เลย ได้เป็ิดโอกาสช�องทางการจำหน�ายส์นค์้าให้กับักล่�มอาชีพและผูู้้ป็ระกอบัการ ดังนี�
 ❤ รูป็แบับัออนไลน์ ในรายการ “กาดก้อมีเมี่องเขัลัางคุ์นคุร” ท้�ออกอากาศทุกวันพุธิ เวลัา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
  ทางเพจเทศบาลัเมี่องเขัลัางคุ์นคุร
 ❤ ในรูป็แบับัตลาดนัด “กาดก๋างเด่อน” ที�ตรงกับัท่กวันศ่กร์กลางเดือน  แลัะ “กาดป๋ายัเด่อน” ที�ตรงกับัท่กวันศ่กร์ 
  ส่ดท้ายของเดือน ใน กิจกรรมี กิน ชิมี ช๊อป ขัองด้เมี่องเขัลัางคุ์นคุร ตั�งแต�เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
  ณ์ ตลาดนัดช่มชนเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร
 อีกทั�งยังมีก์จกรรม WorkShop การสาธิ์์ตและฝึึกป็ฏิ์บััต์ งานหัตถกรรมพื�นบั้าน อาท์ การทำขนม การป็ระด์ษฐ์ 
ของตกแต�งต�างๆ ตามเทศกาล งานป็ระเพณ์ีต�างๆ ในท่กๆ ค์รั�งที�มีกาดก๋างเดือน และ กาดป็�ายเดือน  
 เทศบาลเมืองเขลางค์์นค์รขอเชิิญชิวนประชิาชิน ร�วมอ่ดหน่นส์นค้์าของกล่�มอาชพีและผูู้้ป็ระกอบัการในเขตเทศบัาล 
เมืองเขลางค์์นค์ร ได้ ทั�งในรูป็แบับัออนไลน์ และในรูป็แบับัตลาดนัด เพื�อส�งเสร์มช�องทางการจำหน�ายส์นค์้าและเพ์�มรายได้ให้กับั
กล่�มอาชีพและผูู้้ป็ระกอบัการให้มีรายได้ที�เพ์�มขึ�นต�อไป็

กิาดี...กิาดี... กิิจกิรรม WorkShopกิิจกิรรม WorkShop

กิิน ชิิม ช๊ิอป ของดีีเมืองเขลางค์์นค์ร

“กิจกรรมี กิน ชิมี ช๊อป“กิจกรรมี กิน ชิมี ช๊อป
ขัองด้เมี่องเขัลัางคุ์นคุร”ขัองด้เมี่องเขัลัางคุ์นคุร”

พบกับกาดก๋างเด่อนพบกับกาดก๋างเด่อน
แลัะ กาดป๋ายัเด่อน  แลัะ กาดป๋ายัเด่อน  

ตั�งแต่เวลัาตั�งแต่เวลัา
๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

ณ ตลัาดนัดชุมีชนณ ตลัาดนัดชุมีชน
เทศบาลัเมี่องเขัลัางคุ์นคุรเทศบาลัเมี่องเขัลัางคุ์นคุร

การสำาธิิตแลัะฝึกปฏิิบัติการสำาธิิตแลัะฝึกปฏิิบัติ
งานหัตถักรรมีพ่�นบ้านงานหัตถักรรมีพ่�นบ้าน

อาทิ การทำขันมี การประดิษฐ์อาทิ การทำขันมี การประดิษฐ์
ขัองตกแต่งต่างๆ ตามีเทศกาลัขัองตกแต่งต่างๆ ตามีเทศกาลั

งานประเพณ้ต่างๆ  งานประเพณ้ต่างๆ  
ในทุกๆ คุรั�งท้�มี้...ในทุกๆ คุรั�งท้�มี้...

กาดก๋างเด่อน กาดก๋างเด่อน 
แลัะ กาดป๋ายัเด่อนแลัะ กาดป๋ายัเด่อน
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ข่่วงวัฒนธรรมล้้านนา
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ของพื่ระพืุ่ทุธเจ้า	
	 โขงพื่ระเจ้า	 ทุ่�ตัั�งอยู่่�ภายู่ในวัิหารม่ร่ปทุรงค์ล้ายู่กับซึุ่้มประตั่โขง	 แตั�ม่หน้าทุ่�การใชุ้งานในการประดิิษฐาน 
พื่ระพื่ทุุธร่ป	 ส�วันชัุ�นของหลังค์าถ่กออกแบบให้ซ้ึ่อนชัุ�นกันเป็นปราสาทุ	 ภายู่ในโขงเป็นห้องแค์บๆ	 สำหรบัประดิิษฐาน 
พื่ระพืุ่ทุธร่ปประธานเป็นการเฉพื่าะ	ทุำให้พื่ระพืุ่ทุธร่ปประธานไม�ไดิ้ตัั�งอยู่่�ภายู่ในอาค์ารอยู่�างทุ่�ค์ุ้นเค์ยู่กัน	ถือเป็น 
อาค์ารทุ่�ประทุับส�วันพื่ระองค์์ของพื่ระพืุ่ทุธเจ้า	 ในล้านนานิยู่มสร้างโขงน่�กันอยู่�างแพื่ร�หลายู่	 โขงพื่ระเจ้าจะม่ขนาดิ 
เล็กหรอืใหญ�นั�นข้�นอยู่่�กับขนาดิของพื่ระพื่ทุุธร่ปทุ่�จะอัญเชิุญไปประดิิษฐาน	แตั�ทุั�งน่�ต้ัองด่ิขนาดิของตััวัวัหิารเชุ�นเดิยู่่วักัน
	 โดิยู่ส�วันใหญ�แล้วัองค์์ประกอบของโขงพื่ระเจ้าจะม่ลักษณะ	เชุ�นเดิ่ยู่วักับซึุ่้มประตั่โขง	อันประกอบดิ้วัยู่
ฐานส่�เหล่�ยู่มรบัฐานปัทุม์ยู่กเก็จ	 ตััวัเรอืนธาตุัและส�วันยู่อดิเป็นหลังค์าบัวัถลา	 ตั�อด้ิวัยู่ชัุ�นบัวัลดิหลั�นกันข้�นไป	 เป็นชัุ�นๆ 
แตั�โขงพื่ระเจ้าจะม่ลักษณะทุ่�แตักตั�างไป	 ค์ือไม�ไดิ้เจาะชุ�องทุะลุ	 บริเวัณชุ�วังฐานถ้งตััวัเรือนธาตัุเหมือนซึุ่้มประตั่โขง	 
แตั�จะเจาะชุ�องชุ�วังกลาง	 ดิ้านหน้าของตััวัเรือนธาตัุโดิยู่ทุ่�ฐานยู่ังสมบ่รณ์	 ขณะทุ่�ดิ้านข้างทุั�งสองและดิ้านหลัง 
ปิดิทุ้บเพื่ื�อเวั้นพื่ื�นทุ่�ตัรงกลางให้กลวังสำหรับประดิิษฐานพื่ระพืุ่ทุธร่ป	 ในโขง	 ซึ่้�งหากวััดิใดิม่ทุั�งซึุ่้มประตั่โขงและ
โขงพื่ระเจ้า	 ร่ปแบบทุั�งสองมักค์ล้ายู่ค์ล้งกัน	 ไม�วั�าจะเป็นโค์รงสร้าง	 ชุั�นบัวั	 ตััวัเรือนธาตัุและลักษณะของ 
การประดิับตักแตั�ง	 ยู่กตััวัอยู่�างดิังทุ่�วััดิพื่ระธาตัุลำปางหลวัง	 และวััดิเวั่ยู่งเถิน	 เป็นตั้น	 การประดิับตักแตั�ง 
โขงพื่ระเจ้านิยู่มตักแตั�ง	 ดิ้วัยู่งานป่นปั�นลวัดิลายู่พื่ันธุ์พื่ฤกษา	 รวัมไปถ้งลายู่สัตัวั์ตั�างๆ	 ในป่าหิมพื่านตั์	 หรือ 
รายู่ละเอ่ยู่ดิมาจากชุาดิกตั�างๆ	ทุ่�ถ่กบันทุ้กไวั้ในธัมม์ใบลาน

โข่งพระเจ้้าล้้านทอง
วัดพระธาตุุล้ำาปางหล้วง

โข่งพระเจ้้า
วัดป่าตุันกุุมเมือง

โข่งพระเจ้้า	
วัดปงยางคกุ

โข่งพระเจ้้า	วัดเชีียงมั�น	
จ้.เชีียงใหม่

โข่งพระเจ้้า	วัดพระสิิงห์	
จ้.เชีียงใหม่
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 YouTube ป็ระเทศไทย ป็ระกาศผู้ลว์ดีโอที�ได้รับัค์วามน์ยมสูงส่ดและค์รีเอเตอร์ยอด
น์ยมแห�งป็ี ๒๕๖๕ และเป็็นค์รั�งแรกที�เพ์�มหมวด Top Shorts หรือว์ดีโอสั�นยอดน์ยม ซึ่ึ�งเป็็น
หมวดใหม�ป็ระจำป็ี โดยผู้ลอ้างอ์งจากจำนวนการเข้าชมว์ดีโอในป็ระเทศไทยที�ถูกเผู้ยแพร�บัน 
YouTube ตลอดป็ี ๒๕๖๕

ยอดนิิยมแห่่งปี ี๒๕๖๕

 โดยัหมีวดคุร้เอเตอร์ยัอดนิยัมีแห่งปี ๒๕๖๕ ช�องที�ต์ดอันดับั ๑ และ 
อันดับั ๒ ยังค์รองแชมป็์ต�อเนื�องจากป็ีที�ผู้ �านมา ได้แก�ช�อง “SpriteDer SPD” 
กับัสโลแกนช�องแห�งการให้ที�มีค์อนเทนต์สน่กๆ มาให้ชมตลอดเวลา และช�อง 
“zbing z.” นักแค์สเกมยอดน์ยมตลอดกาล นอกจากค์อนเทนต์สน่กสนาน
แล้ว ยังมีค์อนเทนต์หลากหลายจากค์รีเอเตอร์ที�ทำค์อนเทนต์บันค์วามชอบั 
และค์วามเชี�ยวชาญของตัวเอง เช�น ช�อง “อาจารยั์ยัอด” นักจัดรายการว์ทย่
แห�งเมืองระยองที�นำเสนอเรื�องเล�าชาวบั้าน กฎแห�งกรรม รวมทั�งธิ์รรมมะ 
ด้วยว์ธิ์ีการเล�าที�สน่กน�าต์ดตาม รวมทั�งช�อง “หลัอนไดอาร้�” ที�นำเรื�องเล�าส่ด
หลอนมาถ�ายทอดในรูป็แบับั 3D Animation

๑๐ วิิดีโอ YouTube && ๑๐ ครีีเอเตอร์ี

 ๑. พิชิตก๋วยัเต้�ยัวชามีใหญ่สำุดในไทยั โหดจริงยัิ�งกว่าโอ่งมีังกร!!!
  | PEACH EAT LAEK - PEACH EAT LAEK
 ๒. ซ่�อลััมีโบร์ก้น้เซอร์ไพรสำ์ตา ๒๕ ลั้านบาท - SpriteDer SPD
 ๓. FINAL SHOW - MISS GRAND INTERNATIONAL ๒๐๒๒ 
  - GrandTV
 ๔. แหกคุุกหน้ตำรวจพุงยั้วยั | Roblox - zbing z. 
 ๕. The Wall Song ร้องขั้ามีกำแพง ฉลัองก้าวเขั้าสำู่ EP.๑๐๐
  |อ๊ะอายั 4EVE, เต้ยั พงศกร, มีิลัลัิ - WorkpointOfficial
 ๖. ชาเลันจ์กินไม่ีใช้ม่ีอ กินม่ีอเด้ยัว กินสำองม่ีอ ตลักๆ #Mukbang 
  No Hands vs One Hand Eating Challenge:ขัันติ - KunTi
 ๗. เหมีาสำระ ๒,๕๐๐ บาท สำระร้าง ๑๐ ปี ไมี่มี้ใคุรกลั้าแตะ
  ไม่ีรู้อะไรซ่อนอยู่ัในน้� (วันท้� ๑) / บ้านนอก EP.440 - บ้านนอก
 ๘. Rapper เด็กดอยั “น้องโดะกุ” เจอ #สำไปร์ท แอบเซอร์ไพรสำ์ 
  | SUPER10 - Superjeew Official
 ๙. อยั่าแตะต้องอูฐท้�ตายัในทะเลัทรายั..จะหาว่าไมี่เต่อน - MR.B
 ๑๐. เหลั่าฮี้โร่ สำไลัเดอร์ กลัับมีารวมีตัว ในคุลัิป
  ฮีาร์เบอร์แลันด์ EP ชิงเงิน๑๐๐,๐๐๐ - Kaykai Salaider

๑๐ อันิดับวิิดีโอยอดนิิยมบนิ YouTube ปีรีะเทศไทย
ห่มวิดทั�วิไปี (จััดอันิดับในิเดือนิพฤศจิักายนิ ๒๕๖๕)

๑๐ อันิดับครีีเอเตอร์ียอดนิิยมบนิ YouTube ปีรีะเทศไทย 
(จััดอันิดับในิเดือนิพฤศจิักายนิ ๒๕๖๕)

๑๐ อันิดับครีีเอเตอร์ีดาวิร่่ีงบนิ YouTube ปีรีะเทศไทย 
(จััดอันิดับในิเดือนิพฤศจิักายนิ ๒๕๖๕)

๑๐ อันิดับวิิดีโอ Shorts ยอดนิิยมบนิ YouTube ปีรีะเทศไทย 
(จััดอันิดับในิเดือนิพฤศจิักายนิ ๒๕๖๕)

 ๑. SpriteDer SPD
 ๒. zbing z.
 ๓. My Mate Nate
 ๔. อาจารยั์ยัอด
 ๕. PRIMKUNG
 ๖. ohana clip
 ๗. PEACH EAT LAEK
 ๘. U.U eung
 ๙. หลัอนไดอาร้�
 ๑๐. JOKER FAMILY

 ๑. U.U eung
 ๒. Beam-Oil Channel
 ๓. Tgangสำตูดิโอ
 ๔. MicRubik
 ๕. Timmy Time
 ๖. เอ็มี หัตถั์เทพ FC
 ๗. CreamLike
 ๘. JummyWorld
 ๙. JOJO CH
 ๑๐. Maxker Channel

 หมีวดคุร้เอเตอร์ดาวรุ่ง ที�มีการเต์บัโตอย�างรวดเร็วบัน YouTube 
ในป็ี ๒๕๖๕ อันดับั ๑ ไดัแก� ช�อง “U.U eung” ซึ่ึ�งทำค์อนเทนต์สน่กๆ จาก
ก์จกรรมที�หลากหลาย อันดับั ๒ เป็็นของช�อง “Beam-Oil Channel” ที�นำ
เสนอก์จกรรมของค์รอบัค์รัว โดยเฉพาะค์วามน�ารักของแฝึด “น้องธิ์ีร์ น้อง
พีร์’ ส�วนอันดับั ๓  ค์ือช�อง “Tgang สตูด์โอ” ที�สร้างสรรค์์ค์อนเทนต์เป็็น
ละค์รสั�นเพื�อสะท้อนสังค์ม 

๑. หมีดกันวันพักผู้่อน - ประธิานฮี่าง Channel
๒. หนูไมี่ได้ตั�งใจ แต่ว่า.. #ladyso - Lady SO เชอริลัิน
๓. เฉลัยัผู้ลัการทดลัอง : คุุ้กก้�ฝ้งดิน ๑ ปี- THAMMACHAD
๔. อย่ัาสำาดเท่ากับ #คุรูบอลันะจ๊ะ #สุำดแสำบท้ายัซอยั - คุรูบอลันะจ๊ะ
๕. กู้ภัยัทางนำ�าท้�แท้ทรู!! - Ake Baowmery
๖. ป้าโรคุจิตหรอ่เปล่ัา? (ลัะคุร) #ลัะคุรสัำ�น #หนังสัำ�น - วันวาน ชาแนลั
๗. #ร้วิวอารายัก๊อน - ร้วิว อารายัก๊อน
๘. ซนจริงๆ #นิราพาพัง - ยั้ใบยััน Chanel
๙. อ่างแก้ววิเศษ #Short - MomMe Chidjun
๑๐. ใหญ่มีากกก| ถัะโหลั่โถั่ดาก - ถัะโหลั่ โถั่ดาก

&&
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กู้ชีพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๐๕๔-๒๑๙๑๙๙  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ช่วยเหลือฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ในป็ัจจ่บััน เรามักจะพบักับัป็ัญหาเกี�ยวกับัการเผู้าขยะอยู�บั �อยค์รั�ง เช�น การเผู้ากำจัดเศษขยะ 
เศษกระดาษ เศษก์�งไม้ใบัไม้ โดยมักจะพบัทั�งการเผู้าในบัร์เวณ์บั้าน ที�อยู�อาศัย หรือเผู้าบัร์เวณ์ที�ต์ดกับั 
บั้านข้างเค์ียง ฯลฯ ซึ่ึ�งการเผู้าขยะนั�นมักจะเก์ดป็ัญหาและผู้ลกระทบัตามมาหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะใน 
เขตช่มชนและที�อยู�อาศัย เช�น กล์�น ค์วามร้อน ฝึ่่น ละออง เขม�า ฯลฯ ซึ่ึ�งอาจส�งผู้ลกระทบัต�อส่ขภูาพ อนามัย 
และการใช้ช ีว์ตป็ระจำวัน โดย “ตามพระราชบััญญัต์การสาธิ์ารณ์ส่ข พ.ศ. ๒๕๓๕” ได้กำหนดให้ การกระทำใดๆ 
อันเป็็นเหต่ให้เก์ดกล์�น แสง รงัสี เสียง ค์วามร้อน ส์�งมีพ์ษ ค์วามสั�นสะเทือน ฝ่่ึน ละออง เขม�า เถ้า หรอืกรณี์อื�นใด 
จนเป็็นเหต่ให้เสื�อมหรืออาจเป็็นอันตรายต�อส่ขภูาพ ซึ่ึ�งเป็็นเหต่อันอาจก�อให้เก์ดค์วามเดือดร้อนแก�ผูู้้อยู�อาศัยใน 
บัร์เวณ์ใกล้เค์ียงหรือผูู้้ที�ต้องป็ระสบักับัเหต่นั�น ถือเป็็นเหต่รำค์าญ ไม�ว�าการเผู้าขยะนั�นจะทำในสถานที�สาธิ์ารณ์ะ  
สถานที�เอกชน หรือแม้จะได้กระทำในสถานที�ของตนเองก็ตาม ซึ่ึ�งเจ้าพนักงานท้องถ์�นมีอำนาจในการจัดการดูแล
เหต่รำค์าญนี�ได้ และผูู้้ที�ไม�ป็ฏ์ิบััต์ตามค์ำสั�งของเจ้าพนักงานท้องถ์�น หรือฝ่ึาฝ้ึนหรอืไม�ป็ฏ์ิบััต์ตามป็ระกาศที�กำหนด 
โดยไม�มีเหต่หรอืข้อแก้ตัวอันสมค์วร หรอืขัดขวางการป็ฏ์ิบััต์หน้าที�ของเจ้าพนักงานท้องถ์�น อาจมีโทษตามกฎหมาย 
ต้องระวางโทษจำค์่กไม�เก์นสามเดือน หรือป็รับัไม�เก์นสองหมื�นห้าพันบัาท หรือทั�งจำทั�งป็รับั ดังนั�น เราจึงค์วร 
งดการเผู้าขยะ เพื�อป็้องกันเหต่อันตรายที�อาจเก์ดขึ�น และเพื�อส่ขภูาพอนามัยและส์�งแวดล้อมที�ดีทั�งของตนเอง
และบั่ค์ค์ลรอบัข้างอีกด้วย

การเผาขยะ
อาจมีีความีผิิดตามีกฎหมีายได้ ?
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มอบห้องน้ำ�ให้ผู้สูงอายุยากิไร้
 วันที�  ๑๒ ต่ลาค์ม ๒๕๖๕ นายไพฑููรย์  โพธิ์์�ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร พร้อมด้วยสมาช์กสภูาเทศบัาล และหัวหน้าส�วนราชการ 
ลงพื�นที�มอบัห้องน�ำ ให้ผูู้้สูงอาย่ยากไร้ ๓ ราย  ๑. นางมาลา เสมอวงศ์ต์๊บั อาย่ ๗๐ ป็ี ช่มชนบั้านสำ เภูา  ต.ป็งแสนทอง  ๒. นางสมศรี ป็ั๋นน์น อาย่ 
๗๑ ป็ี ช่มชนบั้านป็งแสนทอง ต.ป็งแสนทอง  ๓. นางสาวทองบัาล อ์นแสง อาย่ ๖๙ ป็ี ช่มชนบั้านหมอสม ต.ป็งแสนทอง  ซึ่ึ�งได้รับัการสนับัสน่น
งบัป็ระมาณ์ในการจัดซึ่ื�อวัสด่อ่ป็กรณ์์การก�อสร้างจากสำ นักงานพัฒนาสังค์มและค์วามมั�นค์งของมน่ษย์จังหวัดลำ ป็าง เพื�อผูู้้สูงอาย่ยากไร้ ให้มีห้องน�ำ ที�
สะอาด และถูกหลักส่ขอนามัยใช้ ในชีว์ตป็ระจำ วันต�อไป็

ร่วมกิิจกิรรมปีลูกิปี่า�เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง��(รัชกิาลที่�๙)�
 วันที� ๑๒ ต่ลาค์ม ๒๕๖๕ นายไพฑููรย์  โพธิ์์�ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร พร้อมด้วยค์ณ์ะผูู้้บัร์หาร นำ พนักงานเจ้าหน้าที�เทศบัาล
เมืองเขลางค์์นค์ร ร�วมก์จกรรมป็ลูกป็่า ณ์ ป็่าช่มชนบั้านหัวฝึาย ตำ บัลกล้วยแพะ เพื�อร�วมทำ ค์วามดีสนองพระราชป็ณ์์ธิ์าน และร�วมน้อมรำ ลึกถึง 
พระมหากรณ่์าธ์ิ์ค่์ณ์ ในหลวง (รชักาลที� ๙) ซึึ่�งเป็็นวันค์ล้ายวันสวรรค์ตของพระบัาทสมเด็จพระบัรมชนกาธ์ิ์เบัศรมหาภููม์พลอด่ลยเดชมหาราช บัรมนาถบัพ์ตร 
๑๓ ต่ลาค์ม ๒๕๖๕
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เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดอบรมกิารทำ�เฟอร์นิเจอร์จากิไม้ไผ่�ส่งเสริมอาชีพ�เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
 วันที� ๒๘ พฤศจ์กายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนค์ร โยธิ์าวงศ์ รองนายกเทศนตรีเมืองเขลางค์์นค์ร เป็็นป็ระธิ์านในพ์ธิ์ีเป็ิด 
การฝึึกอบัรมทำ เฟ่อร์น์เจอร์จากไม้ไผู้� ตามโค์รงการส�งเสร์มอาชีพแก�ป็ระชาชนเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ป็ระจำ ป็ี ๒๕๖๖ ซึ่ึ�งได้รับัค์วามอน่เค์ราะห์จาก
นายทีป็กร กันทวงศ์  พร้อมทีมงานว์ทยากรให้ค์วามรู้ สาธิ์์ตและฝึึกป็ฏิ์บััต์การทำ เฟ่อร์น์เจอร์จากไม้ไผู้�  ณ์ ศาลาอเนกป็ระสงค์์ช่มชนอ์�วเมี�ยนบั้านผู้าลาด 
ตำ บัลพระบัาท เพื�อให้พ ัฒนาทักษะและส�งเสร์มอาชีพให้กับัป็ระชาชน ได้เรียนรู้ ในการป็ระกอบัอาชีพให้สามารถนำ ไป็ป็ระกอบัอาชีพหลักและอาชีพเสร์ม 
สร้างรายได้ ให้กับัค์รอบัค์รัวต�อไป็

กิิจกิรรมปีลูกิต้นไม้�เนื่องในวันรักิต้นไม้ปีระจำ�ปีีของชาติ�๒๑�ตุลาคม� วันที� ๒๑ ต่ลาค์ม  ๒๕๖๕ นายไพฑููรย์  โพธิ์์�ทอง  นายกเทศมนตรี
เมืองเขลางค์์นค์ร พร้อมด้วยค์ณ์ะผูู้้บัร์หาร สมาช์กสภูาเทศบัาล หัวหน้าส�วนราชการ และพนักงานเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์ร ลงพื�นที�ป็ลูกต้นไม้ตาม 
โค์รงการส�งเสร์มก์จกรรมจ์ตอาสาเพื�อดูแลรักษาส์�งแวดล้อมในช่มชน ป็ระจำ ป็ีงบัป็ระมาณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยร�วมกับั มหาว์ทยาลัยราชภูัฎลำ ป็าง พี�น้อง 
ป็ระชาชนในเขตช่มชนบั้านหัวท่�งสามัค์ค์ี/ป็ระชาชนจ์ตอาสาช่มชนในเขตตำ บัลพระบัาท กล่�มอาสาสมัค์รท้องถ์�นรักษ์โลก (อถล.) ณ์ บัร์เวณ์ป็่าช่มชน 
บั้านหัวท่�งสามัค์ค์ี ตำ บัลพระบัาท โดยทางเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รขอขอบัค์่ณ์สถานีเพาะชำ กล้าไม้แม�ทะ จังหวัดลำ ป็าง ที�สนับัสน่นกล้าไม้ จำ นวน  
๑,๐๐๐ กล้า เพื�อร�วมฟ่้�นฟู่ค์วามอ่ดมสมบัูรณ์์ของป็่าไม้ ในช่มชนต�อไป็
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 อาสาสมัค์รสาธิ์ารณ์ส่ขป็ระจำหมู�บั้าน (อสม.) ค์ือ บั่ค์ค์ลที�ได้รับัการค์ัดเลือกจากชาวบั้านในแต�ละกล่�มบั้านและได้รับั
การอบัรมตามหลักสูตรที�กระทรวงสาธิ์ารณ์ส่ขกำหนด โดยมีบัทบัาทหน้าที�สำค์ัญในฐานะผูู้้นำการเป็ลี�ยนแป็ลงด้านพฤต์กรรม
ส่ขภูาพอนามัย (Change agents) การสื�อข�าวสารสาธิ์ารณ์ส่ข การแนะนำเผู้ยแพร�ค์วามรู้ การวางแผู้น และป็ระสานก์จกรรม
พัฒนาสาธิ์ารณ์ส่ข ตลอดจนให้บัร์การสาธิ์ารณ์ส่ขด้านต�างๆ เช�น การส�งเสร์มส่ขภูาพ การเฝึ้าระวังและป็้องกันโรค์ การช�วยเหลือ 
และรักษาพยาบัาลขั�นต้น โดยใช้ยาและเวชภูัณ์ฑู์ตามขอบัเขตที�กระทรวงสาธิ์ารณ์ส่ขกำหนด การส�งต�อผูู้้ป็่วยไป็รับับัร์การการ
ฟ่้�นฟู่สภูาพ การค์่้มค์รองผูู้้บัร์โภูค์ด้านส่ขภูาพ หรือบัทบัาท ๖ ป็ระการของ อสม. ค์ือ แก้ข�าวร้าย กระจายข�าวดี ช ี�บัร์การ 
ป็ระสานงานสาธิ์ารณ์ส่ข บัำบััดท่กข์ป็ระชาชน ดำรงตนเป็็นตัวอย�างที�ดี
 เพื�อเป็็นการยกย�องเช์ดชูเกียรต์  รวมทั�งเป็็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับั อสม.ที�ได้อ่ท์ศตนและสร้างผู้ลงานดีเด�น 
ทั�งนี�กระทรวงสาธิ์ารณ์ส่ขยังได้กำหนดให้วันที� ๒๐ มีนาค์ม ของท่กป็ี เป็็นวัน อสม.แห�งชาต์ โดยในป็ีงบัป็ระมาณ์ ๒๕๖๕ 
สาธิ์ารณ์ส่ขจังหวัดลำป็าง ได้มีการค์ัดเลือก อสม.ดีเด�น ๑๒ สาขา ระดับัจังหวัด ระดับัเขต ระดับัภูาค์ และระดับัป็ระเทศ เพื�อเข้า
รับัโล�รางวัล อสม.แห�งชาต์ และทางเทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รได้ให้การสนับัสน่นส�ง อสม.เข้าค์ัดเลือก ๑๐ สาขา และได้รับั 
ค์ัดเลือกเป็็น อสม.ดีเด�น ระดับัจังหวัด  ค์ือ 
 นางสาวแสงดาว  จัันทบ  อสม.ดีเด่น สาขาการเฝ้า้ระวังป้้องกันและควบคุมโรคติิดต่ิอ อาสาสมัค์รสาธิ์ารณ์ส่ข
ป็ระจำช่มชนบั้านศรีหมวดเกล้า ในสังกัด ศูนย์บัร์การสาธิ์ารณ์ส่ขบั้านศรีหมวดเกล้า ตำบัลชมพู อำเภูอเมือง จังหวัดลำป็าง 
อสม.ที�ท่�มเท เสียสละแรงกาย แรงใจในการดูแล ให้ค์วามช�วยเหลือพี�น้องป็ระชาชนอย�างทั�วถึง และเป็็นแรงขับัเค์ลื�อนที�สำค์ัญใน
การเฝึ้าระวัง ป็้องกัน และค์วบัค์่มโรค์ต์ดต�อ ในช�วงระยะเวลา ๓ ป็ีที�ผู้ �านกับัการเผู้ช์ญสถานการณ์์โค์ว์ด-๑๙ อย�างไม�เหน็ดเหนื�อย 
เพื�อค์วามเป็็นอยู�ที�ดีของค์นในช่มชน รวมทั�งเป็็นผูู้้นำ อสม.ในเขตเทศบัาลในการวางแผู้นงานที�เกี�ยวข้องกับั อสม. และได้รับั 
ค์ัดเลือกให้เป็็นป็ระธิ์านชมรม อสม.เทศบัาลเมืองเขลางค์์นค์รอีกด้วย

อสม.ดีเด่น ระดัับจัังหวััดัลำำ�ป�ง ประจัำ�ปี ๒๕๖๖

ศููนย์์บริิการิสาธาริณสุขเทศูบาลเมืืองเขลางค์์นค์ริ
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ธรรมะสวสัด.ี....ธรรมะสวสัด.ี....

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้
หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่

จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนส�าคัญ เวลามีอะไร

เกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความส�าคัญกับตัวเองมากไป

ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ 
หมายความว่า อย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ

เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโง่เท่านั้น

ที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง

ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ
หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป 

เวลามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป

เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า

เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย

ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็นขี้ข้าของเงินฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็นขี้ข้าของเงิน
หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ 
ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ ต้องเริ่มจากการ

รู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก
เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสท�าอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสมฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม
หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระ

ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดี

นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

ฝึกให้ตวัเองเป็นคนนิง่ๆ หรอืไม่กพ็ดูในส่ิงทีดี่ๆฝึกให้ตวัเองเป็นคนนิง่ๆ หรอืไม่กพ็ดูในส่ิงทีดี่ๆ
หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด 

แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูด หรือวิจารณ์

ในทางเสียหายนั้นมีแต่ท�าให้จิตใจตนเองตกต�่า และขุ่นมัว

ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่อง ของการนินทา ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่อง ของการนินทา 
หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น 

เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่า เรายังมีตัวตน
อยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา กับค�านินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก 

แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก คนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่ 
นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ 

ค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนินทา

ฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบฝึกให้ตัวเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ
หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง

เป็นเรื่องจ�าเป็น ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล
ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้าสติแตก 

กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบ
กับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น
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ประโยชน์ของการทำ�ถังขยะเปียกในครัวเรือน
	 -	 ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน

	 -	 ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ

	 -	 ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

	 -	 เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

	 -	 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และชุมชน

	 -	 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร						054-224168

ขอรับคำ�แนะนำ�ขอรับคำ�แนะนำ�		การทำาถังขยะเปียก		ลดโลกร้อน		ได้ที่...		การทำาถังขยะเปียก		ลดโลกร้อน		ได้ที่...
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