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รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

สารจาก

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2561 ตัวผมเองได้รบั โอกาสจากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ทำ� หน้าทีน่ ายกเทศมนตรี
มาครบ 9 ปี
ปี พ.ศ. 2561 นอกเหนือจากงานด้านระบบสาธารณูปโภค อาทิ การขยายเครือข่ายของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) หรือ การปรับปรุงคลองแม่ข่า หรือ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเชียงใหม่ต้องการคุณ ผมขอรายงาน
ผลงานด้านการคลังตลอด 9 ปี ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับทราบ
ปีงบประมาณ
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334,222,409.32 420,045,760.73 522,527,112.17 605,206,058.94 678,207,370.83 912,255,089.88 1,041,917,610.38 967,826,314.83 1,102,957,694.411,155,529,675.97

เงินสะสมทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้ 47,435,439.76 47,267,197.65 126,704,029.21 149,488,213.31 236,848,913.93 258,591,519.24 342,387,711.13 325,105,925.12 375,616,722.23 458,332,534.47
ทุนส�ำรองเงินสะสม

197,353,305.12 190,804,234.45 190,119,973.31 182,135,371.85 225,018,657.94 250,631,469.34 278,287,961.34 279,951,754.56 290,451,272.72 304,283,009.99

รายได้จดั เก็บเอง

279,193,840.23 279,437,803.58 299,464,611.91 332,766,372.08 364,438,271.70 373,919,640.69 382,268,645.98 396,907,053.72 432,059,911.05 426,733,986.35

งบบุคลากร

326,072,616.61 263,262,346.69 265,534,474.20 285,602,160.06 391,085,404.38 406,998,060.37 425,304,032.69 437,818,724.77 446,589,684.70 460,326,331.53

งบด�ำเนินการ

527,488,195.18 491,787,274.66 513,371,801.50 550,253,597.67 532,287,266.08 701,291,649.34 627,242,694.13 678,292,882.13 906,628,691.01 926,388,586.73

งบลงทุน

14,601,415.62 27,040,318.39 51,660,759.31 119,235,074.46 162,441,606.76 195,517,595.20 286,931,885.00 238,758,351.71 301,203,901.04 210,841,328.66

หนีส้ นิ

72,452,409.65 102,221,627.63 127,807,382.84 115,632,281.89 111,406,852.92 97,826,397.59 84,114,267.29 65,652,918.50 52,818,867.36

-

จากตาราง เมื่อเปรียบเทียบงบการเงินในปี พ.ศ. 2561 (ปีล่าสุด) กับปี พ.ศ. 2552 (ก่อนการท�ำหน้าที่นายก
เทศมนตรี) สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. เงินฝากธนาคาร จาก 334.2 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,155.5 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.46 เท่า
2. เงินสะสมที่สามารถน�ำมาใช้ได้ จาก 47.4 ล้านบาท เพิ่มเป็น 458.3 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.66 เท่า
3. รายได้จัดเก็บเอง จาก 279.2 ล้านบาท เพิ่มเป็น 426.7 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.53 เท่า
4. งบลงทุน จากที่ลงทุนเพียง 14.6 ล้านบาท ในปี 2552 เพิ่มเป็น 210.8 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 หรือ เพิ่มขึ้น
14.4 เท่า หรือถ้าเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีงบลงทุน 301.2 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้น 20.6 เท่า
5. หนี้สินที่ผูกพันมาแล้วเพิ่มขึ้นสูงสุด ในปี พ.ศ. 2554 ที่ราว 127.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 เทศบาลนคร
เชียงใหม่ช�ำระหนี้หมดสิ้น ซึ่งเป็นการช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนดถึง 2 ปีงบประมาณ (ไม่รวมหนี้สินของสถานธนานุบาล หรือ
โรงรับจ�ำน�ำ)
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ฐานะการคลังทีเ่ ข้มแข็งนีเ้ กิดจากหลายความร่วมมือ อาทิ การจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ปี ระสิทธิภาพท�าให้มงี บประมาณเหลือ
การเพิ่มรายได้ด้านดอกเบี้ยมากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี การประหยัดน�้ามันกว่า 200,000 ลิตรต่อปี และการลด
บุคลากรกว่า 400 ต�าแหน่ง นับจากปี พ.ศ. 2552
โดยสรุปแล้ว ฐานะการเงินการคลังของเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ในฐานะเข้มแข็ง และมั่งคั่งที่สุดยุคหนึ่ง ทั้งนี้
ไม่ได้เกิดจากการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่มีการลงทุน หรือ ไม่สามารถลงทุนได้ ดังที่ปรากฏว่างบลงทุนสูงมาก ซึ่งงบ
ลงทุนนี้ได้กลายเป็นสาธารณประโยชน์ และสาธารณูปโภค อาทิ
- สวนสาธารณะ : จากเดิมทีม่ เี พียงสวนสาธารณะหนองบวกหาดทีเ่ ปิดให้บริการ ปัจจุบนั เทศบาลนครเชียงใหม่
เปิดให้บริการ สวนสาธารณะล้านนา ร.9 สวนสาธารณะบ้านเด่น และสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
- พิพิธภัณฑ์ : จากเดิมที่มีเพียงหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการ
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เพิ่มเติม
- โครงการน�าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน บริเวณถนนท่าแพ และ ถนนช้างคลาน
- เครือข่ายกล้อง CCTV ทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กว่า 450 จุด
- ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและปลอดภัย รวม 3 สาย
ในปี พ.ศ. 2561 มีข่าวที่ไม่ดีนักส�าหรับประเทศไทย ส�านักข่าวต่างประเทศแห่งหนึ่งรายงานว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ามากที่สุดในโลก โดยคนรวยร้อยละ 1 ครอบครองทรัพย์สินสูงถึงร้อยละ 67 ของคนทั้งชาติ
แม้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านแก้ข่าวว่าเป็นข้อมูลเก่า แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้าสูง
มากจริง ๆ
แม้มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของแต่ละบุคคล แต่หากจัดกลุ่มแล้ว น่าจะมี 3 ปัจจัยหลักที่มี
น�้าหนักต่อความส�าเร็จมากกว่า 70% ได้แก่
1. ระยะเวลาในการมีชีวิต หรือ คนหนุ่มสาวที่มีเวลาที่จะท�างานได้นานกว่าคนแก่ ซึ่งรวมถึงการมีสุขภาพที่ดี
เพราะคนสุขภาพดีมีแนวโน้มที่จะอายุยืนกว่า
2. ความรู้ความสามารถ ซึ่งข้อนี้มีค�าอธิบายที่ชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้ว
3. ต้นทุนชีวิตเดิม หรือ เงินตั้งต้น ลูกของคนมีฐานะดีที่มีสุขภาพดี และมีความรู้ความสามารถสูง มีแนวโน้มสูงที่
จะประสบความส�าเร็จได้มากกว่า หรือ ง่ายกว่าลูกของคนที่มีฐานะยากจน แม้จะมีคุณสมบัติคล้ายกัน
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ปี พ.ศ. 2562 จะเป็นปีที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้น�้าหนักกับปัจจัยสองข้อแรกเป็นอย่างมาก เพื่อให้ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนแคบลง โดยการเพิ่มคุณภาพด้านการสาธารณสุข และการศึกษาเป็นส�าคัญ
ทางด้านสาธารณสุข จะมีการเพิ่มระบบการตรวจสุขภาพให้ครบถ้วน ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจ
วัดสายตา การตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และปรับปรุงสถานที่ให้บริการด้าน
สุขภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ครอบคลุมทั้งการตรวจโรคทั่วไป งานทันตกรรม งานกายภาพบ�าบัด และกระจาย
ไปในทุกแขวง เพื่อความสะดวกของประชาชน
ทางด้านการศึกษา สถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะต้องได้มาตรฐานอย่างน้อย
4 ประการ ได้แก่
1. มาตรฐานด้านสุขภาพของเด็ก โดยสะท้อนผ่านตัวชี้วัดที่ส�าคัญ อาทิ ส่วนสูง น�้าหนัก สุขภาพช่องปาก
2. มาตรฐานของโรงเรียนทั้งด้านการใช้ชีวิตอยู่ และ การศึกษา อาทิ ความสะอาดของห้องน�้า ความปลอดภัย
ของเครื่องเล่น คุณภาพของห้องสมุด และห้องทดลองวิทยาศาสตร์
3. มาตรฐานด้านคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET จะต้องไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศ และของจังหวัดเชียงใหม่
4. การสนับสนุนความสามารถพิเศษ อาทิ ด้านดนตรี ด้านกีฬา
ผมคงไม่มีความสามารถพอที่จะท�าให้เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ทุกปี ผมจะต้องรายงานให้
ชาวนครเชียงใหม่ทราบว่าเมืองของเราดีขึ้นอย่างไรในแต่ละปี
นครเชียงใหม่มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่คงมีอายุไม่ถึง ร้อยละ 10 ของอายุของนครเชียงใหม่ และ
ทุกคนคงอายุไม่ถึงร้อยละ 15 ของนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 น่าจะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งทั้งผู้บริหาร และสมาชิก
สภาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนั้น กรุณาชักชวนคนที่มีความสามารถเข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่น และอยากให้มาใช้
สิทธิกันมาก ๆ เพราะที่สุดแล้ว นครเชียงใหม่ต้องดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อเรา แต่เพื่อคนรุ่นต่อไป
ด้วยความเคารพ

ทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
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ผลงานด้านการคลังตลอด 9 ปี

ที่ ได้รับความไว้วางใจของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้นจาก 334.2 ลานบาท เปน 1,155.5 ลานบาท

ทุนส�ารองเงินสะสม

เงินสะสมที่สามารถน�ามาใช้ ได้

เงินสะสมที่นํามาใช ไดเพิ่มขึ้นจาก 47.4 ลานบาท เปน 458.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.66 เทา

รายได้จัดเก็บเอง

รายไดจัดเก็บเอง เพิ่มขึ้นจาก 279.2 ลานบาท เปน 426.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.53 เทา
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งบบุคลากร

งบด�าเนินการ

งบลงทุน

หนี้สิน

งบลงทุน ป 2552 ลงทุนเพียง 14.6 ลานบาท ในป 2561
เพิ่มเปน 210.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.4 เทา

หนี้สินที่ผูกพันมานานแลวเพิ่มสูงสุดในป 2554 ที่ราว 127.8 ลานบาท สิ้นป 2561
สามารถชําระหนี้สินหมดกอนกําหนดถึง 2 ป
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ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2561 เป็นห้วงเวลาทีเ่ กิดความเปลีย่ นแปลงในทางบวกหลายด้านกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึง่ เป็นผลจากการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้มีการวางแผนการพัฒนาในระยะยาว และมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏผลเป็นรูปธรรม
ดังทีท่ า่ นจะได้รบั ทราบภายในรายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ทอี่ ยูใ่ นมือของท่านในขณะนี้
เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ ทีม่ ภี ารกิจในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้กบั ประชาชนในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชนอย่างรอบด้าน ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การอยู่อาศัย ส่งเสริมสุขภาวะทั้งของประชาชนชาวนครเชียงใหม่เอง และของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองเชียงใหม่ตลอดทั้งปี
ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ รณรงค์การงดใช้โฟม ลดการใช้พลาสติก ลดการสร้างขยะ ภายใต้ชอื่
โครงการ “เชียงใหม่ตอ้ งการคุณ” ซึง่ เป็นโครงการทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
และวางระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสูก่ ารเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)
และสอดคล้องกับตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวาง
อยูบ่ นแนวคิด 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซำ 
�้ (Reuse) น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
ก่อนทีเ่ ราจะรณรงค์โครงการเชียงใหม่ตอ้ งการคุณร่วมกับภาคส่วนอืน่ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำ� บ้านของตัวเองให้เป็นบ้านทีด่ ขี นึ้
ก่อนเป็นล�ำดับแรก ด้วยการรณรงค์ใช้กระดาษสองหน้าอย่างจริงจัง การเปลีย่ นจากการใช้ขวดน�ำ้ พลาสติกมาเป็นขวดแก้ว และการลดขนาด
ของขวดน�ำ้ ทีใ่ ช้ในงานภาคสนามให้มขี นาดเล็กลงเพือ่ ลดปริมาณพลาสติก และลดการใช้นำ�้ เกินความจ�ำเป็น เพราะคงเป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ รา
จะด�ำเนินโครงการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในขณะทีบ่ า้ นของเรายังไม่เรียบร้อย ซึง่ ผลการด�ำเนินการ พบว่าทุกหน่วยงานภายใต้สงั กัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ให้ความร่วมมือในการขับเคลือ่ นโครงการเป็นอย่างดี
เมื่อเราท�ำให้บ้านของเราลดขยะได้แล้ว ภารกิจต่อไป คือ การท�ำให้เมืองของเรามีปริมาณขยะลดลง หรือ เปลี่ยนประเภทขยะจาก
ขยะย่อยสลายยาก เป็นขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ เทศบาลนครเชียงใหม่จงึ ได้ขยายผลโครงการไปสูก่ ารรณรงค์ให้รา้ นค้า ร้านอาหาร
สถานประกอบการ เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถงุ พลาสติก โดยให้เปลีย่ นไปใช้ภาชนะอืน่ ทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิน่ โต กล่อง
ใส่อาหาร หรือถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ซึง่ ได้นำ� ร่องด�ำเนินการในตลาดสด และพืน้ ทีผ่ อ่ นผันให้ขายสินค้าในเขตเทศบาลฯ เป็นอันดับแรก
ก่อนจะขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ โรงแรม สถานศึกษา ห้างค้าปลีก ตลอดจนร้านสะดวกซื้อต่อไป ในงานประเพณีที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก เทศบาลนครเชียงใหม่กไ็ ด้ขอความความร่วมมือผูป้ ระกอบการในการใช้ภาชนะใส่อาหารทีท่ ำ� จากวัสดุธรรมชาติ
หรือย่อยสลายได้งา่ ย ซึง่ จากการด�ำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2561 ภาพทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนคือ ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความตืน่ ตัว
อย่างจริงจังในประเด็นปัญหาขยะ และให้ความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตสู่แนวทางที่
เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึน้ ซึง่ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำ  ดิฉนั ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนในเมืองเชียงใหม่ทรี่ ว่ มกันท�ำให้
เมืองของเราลดขยะ รักษาสิง่ แวดล้อม มุง่ สูก่ ารเป็นเมืองสะอาด เมืองน่าอยู่ น่าท่องเทีย่ ว มา ณ โอกาสนี้
เมืองเชียงใหม่ ยังมีศกั ยภาพทีส่ ามารถพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้อกี หลายมิติ และมีปญ
ั หาทีส่ ามารถแก้ไขให้ดขี นึ้ ได้อกี หลายด้านเช่นกัน
ดิฉนั ในฐานะปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอยืนยันให้ชาวนครเชียงใหม่ทกุ ท่านมัน่ ใจว่า พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทกุ คน ทุกต�ำแหน่ง พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ พัฒนาบ้านเมือง และแก้ไขปัญหาให้พนี่ อ้ งประชาชนชาวนครเชียงใหม่ดว้ ยความ
เต็มใจ และเต็มก�ำลังความสามารถอย่างแน่นอน

นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
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เทศบาลนครเชียงใหม่

Chiang Mai Municipality

เทศบาลนครเชียงใหม่ ตัง้ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ 40.216 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพืน้ ที่ 14 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลหายยา ต�ำบลช้างม่อย ต�ำบลศรีภมู ิ ต�ำบลวัดเกต ต�ำบลช้างคลาน ต�ำบลพระสิงห์
ต�ำบลสุเทพบางส่วน ต�ำบลป่าแดดบางส่วน ต�ำบลฟ้าฮ่าม ต�ำบลหนองป่าครั่งบางส่วน ต�ำบลท่าศาลาบางส่วน
ต�ำบลป่าตัน ต�ำบลหนองหอยบางส่วน และต�ำบลช้างเผือกบางส่วน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมแขวงอีก
4 แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย โดยแบ่งพื้นที่ตามแขวงได้ดังนี้
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย
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ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร  

ตราเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีดวงตราประจ�าเทศบาลเป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ปุยเมฆ พญานาค รวงข้าว และลายดอกประจ�ายาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
พระบรมธาตุดอยสุเทพ
เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าและเป็นทีเ่ คารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปทัง้ ประเทศ แสดงถึงการ
เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในภาคเหนือที่เปล่งรัศมีรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัย
ปุยเมฆ
แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ ที่มีความชุ่มฉ�่าเย็นสบายน่าอยู่ตลอดทั้งปี
พญานาค
ตามประวัตเิ ป็นผูใ้ ห้นา�้ เชียงใหม่เป็นต้นน�า้ ล�าธารหลายสาย โดยเฉพาะแม่นา�้ ปิงที่
หล่อเลีย้ งชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นแม่นา�้ สายส�าคัญ
สายหนึ่งของภาคเหนือ
รวงข้าว
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร ซึง่ มิได้หมายถึงเฉพาะแต่เป็น
เพียงอู่ข้าวอู่น�้าเท่านั้น ยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกมากมาย

อาณาเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต�าบลสันผีเสื้อ ต�าบลดอนแก้ว และอ�าเภอแม่ริม
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต�าบลหนองหอย และต�าบลป่าแดด
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ต�าบลหนองป่าครั่ง และต�าบลฟ้าฮ่าม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
C h i a n g

M a i

M u n i C i p a l i t y
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2
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1

3

คณะผู้บริหาร
Executive Administration Team
Chiang Mai Municipality
1. นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

2. นายสุนทร  ยามศิริ   

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

3. นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

4. พลโทภาณุ  โรจนวสุ   

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

5. นายไพศาล  สุรธรรมวิทย์  

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

6. นายอัศนี  บูรณุปกรณ์  

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

7. นายสมเพชร  วัฒนทรัพย์  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

8. นางสุภาพร  แสนสุข   

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

9. นางไพลิน  เขื่อนทา   

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

4

7

6

สถานที่ : สวนสาธารณะหนองบวกหาด
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สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ส.ท.แขวงนครพิงค์
1. นางสาวพรฤดี พุทธิศรี (ประธานสภาเทศบาล)
2. นางสาวพรผกา ตาระกา
3. นายดุสิต บูรณะพิมพ์

16
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4. นายอรรคเดช อุดมศิริธ�ำรง
5. นายกฤษดา แซ่เตี๋ยว
6. นายสุรพล มณีขตั ิ

4

2

3

1

5
สถานที่ : ขัวเหล็ก

ส.ท.แขวงกาวิละ
1. นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์
2. นางวิไลพร พุทธิศรี
3. นางทิพาพร ชมภูรัตน์

4. นายดรัณ สิรีเลิศ
5. นายยุทธนา รังสิยนันทน์
6. นายพจนา ศรีศิลปนันท์ (รองประธานสภาเทศบาล)
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6
สถานที่ : วัดศรีสุพรรณ

ส.ท.แขวงเม็งราย
1. นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล
2. นายวิชยั ศิริรัตน์
3. นางนภาพร ยามศิริ
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4. นายอาคม กันทวงศ์
5. นายราชิน ตันตรานนท์
6. นางสาวณัฐกฤตา พ่วงตรง

3

2

1

4
สถานที่ : ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

ส.ท.แขวงศรีวิชัย
1. นายธนดล วรวัลย์
2. นายเกียรติศักดิ์ ขุ่ยอาภัย
3. นางปุณญาดา ฟุ้งกิตติกุล

4. นางสุภาพรรณ ปะวรณา
5. นางสุพรรณศรี กาญจนเกตุ
6. นางสาวรัสรินทร์ ปินคูณพิพัฒน์
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3
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

ปลัด/รองปลัด
1. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ
2. นายรุ่ง ศรีโพธิ์
3. นายสุรพล ภู่บุบผา

20
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ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

3

5

1

4

6

2
สถานที่ : ถนนพระปกเกล้า

ส�ำนักการช่าง
1. นายณภัทร ประเสริฐดี ผอ.ส�ำนักการช่าง
2. นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
3. นายวราวุฒิ โตคณิตชาติ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

4. นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
5. นายอติชาต ชูวงศ์
ผอ.ส่วนการโยธา
6. นายเอนก ชาญเชี่ยว
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
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สถานที่ : พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ส�ำนักการศึกษา
1. นายวิชาญ จองรัตนวนิช  
2. นางอัญชิสา ควัฒน์กุล  
3. นายสุพล ทาค�ำ

22

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

ผอ.ส�ำนักการศึกษา
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รก.ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
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สถานที่ : สวนสาธารณะหนองบวกหาด

1. นางวรรณี ภู่ประเสริฐ
		 รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหมืน่ เงินกอง

2. ว่าที่ ร.ต. ชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน
		 ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกู่ค�ำ

3. นางสาวสุวิมล มายุพัน
		 ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

4. นางเบญจรัตน์ เมธะปัญญา
		 รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

5. นางเสาวลักษณ์ ชมมณฑา
		 ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

6. นายเสรี ปัญญา
		 รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

7. นางน้อยนภา สุจริต
		 ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

9. นายพิทยา ศรสุวรรณ
		 ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง

10. นางณัฏฐนันท์ ลังการัตน์
		 รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

11. นางจันจิรา อินต๊ะเสาร์
		 ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

8. นางสาวจงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา
		 รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
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สถานที่ : ประตูท่าแพ

1. นางลัดดา ไหวดี
		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

2. นางจันทร์ฉาย ดวงใจ
		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

3. นางกันตินันท์ วงษ์เชษฐ

4. นางอรัญญา รุ่งเรือง
		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

5. นางเกษมณี ขัติยะ
		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

6. นางสาวนุชธิดา เทพลิขิตกุล

		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
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7. นางเพชรดา ปฤกษากร
		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

8. นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์
		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

9. นางมัลลิกา อุดมวงษ์
		 ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

1
3

2

4
สถานที่ : แจ่งศรีภูมิ

ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. นางเยาวเรศ บุญถม
2. นายดนัย สารพฤกษ์
3. นายกฤษณะ ใกยสิทธิ์
4. นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล

ผอ.ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
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สถานที่ : สะพานจันทร์สมอนุสรณ์

ส�ำนักการคลัง
1. นางบุษบา สหกิจวัฒนา
2. นางสุรี ทักษิณิกวร
3. นายจิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว
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ผอ.ส�ำนักการคลัง
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้

1

3

4

2
สถานที่ : คูเมืองเชียงใหม่

หัวหน้าแขวง
1. นายวิษณุ จักษุธารา
2. ว่าที่ ร.ต.เจษฎา พงศธรบริรักษ์
3. นายชาตรี กันทวี
4. นายประเทือง สุวรรณโน

หัวหน้าแขวงกาวิละ
หัวหน้าแขวงเม็งราย
หัวหน้าแขวงศรีวิชัย
หัวหน้าแขวงนครพิงค์

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

27

3

1

2
สถานที่ : สวนสาธารณะหนองบวกหาด

ส�ำนักปลัด/กองวิชาการและแผนงาน/กองสวัสดิการสังคม
1. นางศุภรัศมิ์ จันทร์ต๊ะธง
2. นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า
3. ดร.ภัทรวดี ปรินแคน
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หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

2

1

3
สถานที่ : ประตูช้างเผือก

สถานธนานุบาล
1. นายสมชาย ขันอุระ
2. นางสาวศิริวรรณ พึ่งประชา
3. นางปทุม มรกตวิจิตรการ
4. นายชยเดช วรรณรัตน์
5. นางสาวนูรียะห์ สาแม

ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 4
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 5
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วิสัยทัศน์

เทศบาลนครเชียงใหม่

“เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่
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โครงสร้างการบริหารงาน

รูปแบบการบริหารของเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งออกได้ ดังนี้
1. นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร
เท่านัน้ โดยการก�ำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาล และสามารถแต่งตัง้
รองนายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้ โดยในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีรองนายกเทศมนตรี
จ�ำนวน 4 คน และนายกเทศมนตรีจะมีวาระการท�ำงาน 4 ปี

2. สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จ�ำนวน 4 เขตเลือกตั้ง (แบ่งตามแขวง ได้แก่
แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ) เขตละ 6 คน และมีวาระการท�ำงาน 4 ปี
เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี
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โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น 10 ส่วน ดังนี้
1. ส�ำนักปลัดเทศบาล
- รับผิดชอบด้านเอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว งานทะเบียนราษฎร การเลือกตั้ง งานด้านบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รวมถึงงานด้านรัฐพิธีและกิจการสภา

2. ส�ำนักการคลัง

- รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้
งานแผนที่ภาษี และงานด้านผลประโยชน์ต่าง ๆ

3. ส�ำนักการช่าง

- รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

4. ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป

5. ส�ำนักการศึกษา

- รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล รวมถึงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

6. กองวิชาการและแผนงาน

- รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การวางแผนพัฒนาเทศบาล งานด้านสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและประเมินผล งานด้านกฎหมาย และการส่งเสริมการพัฒนาเมือง

7. กองสวัสดิการสังคม

- รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล งานด้านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- รับผิดชอบงานด้านการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและงานอื่น ๆ โดยขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล

9. สถานธนานุบาล

- รับผิดชอบงานด้านการรับจ�ำน�ำทรัพย์สินจากประชาชน เพื่อป้องกันการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งเทศบาล
นครเชียงใหม่มีสถานธนานุบาล ทั้งสิ้น 5 แห่ง

10. แขวง 4 แขวง

- ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงศรีวชิ ยั แขวงเม็งราย โดยมีสำ� นักงานแขวง ซึง่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ กระจายการ
ให้บริการไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
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ยุทธศาสตร์
การบริหารงาน

ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
จิตส�านึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กร

รายงานประจำาปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

35

Annual Report

2018

Chiang Mai Municipality

36

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่

1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง
การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิน่ ให้ครอบคลุมทัว่ ถึงเพือ่ รองรับ
การเจริญเติบโตของเมือง
การพัฒนาระบบจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ
ให้มีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองโดยรวมให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
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ก้าวต่อไป...
ของระบบขนส่งสาธารณะ

“รถเมล์ขาว” และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครเชียงใหม่
สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City

หลังจากที่ได้มีการด�ำเนินกิจการรถบริการสาธารณะเทศบาล
นครเชียงใหม่ หรือรถเมล์ขาว และโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ของเทศบาลนครเชี ย งใหม่ มาได้ ร ะยะหนึ่ ง แล้ ว เทศบาล
นครเชียงใหม่ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีกล้อง CCTV
อัจฉริยะ และระบบขนส่งสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุก
องค์กรส�ำคัญ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33, ต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานเชียงใหม่, ผู้แทนชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 97 ชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
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ภายหลั ง จากที่ เ ทศบาลนครเชี ย งใหม่ ไ ด้ น� า ระบบกล้ อ ง
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV อัจฉริยะ ซึง่ เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
เข้ า มาช่ ว ยดู แ ลความปลอดภั ย ในเขตเทศบาล เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
การท�างานของเจ้าหน้าที่ในด้านการจราจร การป้องกันติดตาม
สืบสวนอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดรอบเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ประมาณ 400 จุด และมีตู้แจ้งเหตุ หรือ Emergency
Box จ�านวน 4 จุด ที่บริเวณประตูท่าแพ วัดพระสิงห์
แยกกลางเวี ย ง และลานอนุ ส าวรี ย ์ ส ามกษั ต ริ ย ์
ซึ่งสามารถกดแจ้งเหตุจากตู้ดังกล่าว และจะแจ้งไปยัง
ศูนย์ฝึกและควบคุมสัญญาณไฟจราจรของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทันที
ระบบ Video Content Analysis (VCA) หรือระบบโทรทัศน์
วงจรปิดอัจฉริยะ จะท�าหน้าทีแ่ จ้งเตือนภัยให้ผคู้ วบคุมระบบได้ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น
การวิเคราะห์วัตถุต้องสงสัยที่ถูกวางทิ้งไว้ในจุดอ่อนไหวเกินเวลา
ที่ ก� า หนด หรื อ การแจ้ ง เตื อ นหากมี ผู ้ บุ ก รุ ก เข้ า ในเขตหวงห้ า ม
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และหากใช้รว่ มกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดหมุนได้รอบตัว
จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัย
ได้โดยอัตโนมัติแม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้อง
ควบคุมระบบจะท�ำการแจ้งเตือนผ่านทาง E-Mail หรือ
SMS อีกทัง้ ยังสามารถจดจ�ำใบหน้าบุคคลต้องห้ามได้อย่าง
แม่นย�ำ
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ใน
การบันทึกเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ เป็นหลักฐานในการหาตัว
คนร้ายและยังเป็นการให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน และนักท่องเทีย่ ว

ขณะเดี ย วกั น ระบบขนส่ ง มวลชนสาธารณะ
(รถเมล์ขาว) ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการ
รถเมล์ 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย B1 สถานีขนส่งอาเขตสวนสัตว์เชียงใหม่ สาย B2 สถานีขนส่งอาเขต-ท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งอาเขต-ศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าบริการ 15 บาท ส�ำหรับ
ผู้ใหญ่ และ 10 บาทส�ำหรับเด็ก โดยมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด และ GPS ที่สามารถติดตามต�ำแหน่งของรถ
ได้ตลอดเส้นทางด้วย ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้จาก
การสัมมนาในครัง้ นี้ จะน�ำไปปรับปรุงพัฒนาให้ตอบโจทย์
ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ อ ย่ า งสู ง สุ ด
มีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมือง
40
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เชียงใหม่ อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลได้
อีกทางหนึ่งด้วย
นับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อน
เมืองเชียงใหม่ไปในทิศทางของ Smart City จาก 6 สาขา
อัจฉริยะ ใน Smart City ตามนโยบายของรัฐบาล จากการ
จัดเวทีสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีกล้อง CCTV อัจฉริยะ
และระบบขนส่งสาธารณะเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ�ำนวน
205 คน แยกสรุปประเด็นส�ำคัญได้ดังนี้

บทสรุป
ผลจากการสัมมนาและการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากเวทีการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยี
กล้อง CCTV อัจฉริยะและระบบขนส่งสาธารณะเทศบาล
นครเชียงใหม่ ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม สามารถ
สรุปประเด็นได้ ดังนี้

CCTV
Chiang Mai Municipality

ในประเด็น CCTV ประชาชนผู้ร่วมงานสัมมนา
ส่วนมากเห็นด้วยกับการติดตั้งกล้อง CCTV และควรที่จะ
มีการเพิ่มจ�ำนวนกล้องให้ทั่วถึงและยังเห็นความส�ำคัญ
ของการพั ฒ นาระบบกล้ อ งให้ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น
และเสนอแนะให้ เ ทศบาลนครเชี ย งใหม่ บ� ำ รุ ง รั ก ษา
กล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ในประเด็นรถเมล์สาธารณะ ประชาชนผู้ร่วม
งานสัมมนามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถเมล์
สาย B1 และสาย B2 มาก แต่ประชาชนเห็นว่ามีโอกาส
ได้ใช้บริการรถเมล์สาย B3 น้อยครั้งมากถึงแม้ว่าปลายทาง
จะเป็นศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่ระหว่างเส้นทาง
ควรปรับปรุงเส้นทางให้ผ่านสถานที่ส�ำคัญอื่น ๆ ในชุมชน
ด้วย ส่วนปริมาณรถและความถี่ในการออกรถ ประชาชน
ผู้ร่วมงานสัมมนามีความเห็นว่าควรเพิ่มความถีห่ รือเพิ่ม
เติมจ�ำนวนของรถทีจ่ ะให้บริการทัง้ 3 สาย ส�ำหรับระยะ
ทางการวิ่งในแต่ละสาย หากมีการปรับให้สั้นลงก็อาจ
จะท�ำให้ความถี่ในการออกรถเพิ่มขึ้น และประชาชน
ผู ้ ร่วมงานสัมมนายังได้เสนอแนะว่าควรจะมีการขยาย
เส้นทางการเดินรถสาย B3 ให้ไปถึงโรงพยาบาลนครพิงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการ
เดินทางไปโรงพยาบาลนครพิงค์ด้วย
ประชาชนส่ ว นมากมี ข ้ อ เสนอแนะว่ า ควรมี
การจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และ
ควรมีเวลาในการสัมมนานานกว่านี้
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ถนนพระปกเกล้า ถนนสายแรกในเขตเมืองเก่า
ที่จะเป็นถนนไร้สาย เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม
พร้อมสู่เมืองมรดกโลก
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนื อ ) เริ่ ม โครงการวางท่ อ ร้ อ ยสายไฟและสาธารณู ป โภค
ใต้ดินไปเมื่อ พ.ศ. 2548 จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2553 ลบภาพความรกรุงรังของสายไฟฟ้าลงไปได้อย่างถนัดตา
โดยเริ่มจากถนนสองสาย คือ ถนนท่าแพ ความยาว 1,100 เมตร และ
ถนนช้างคลานย่านไนท์บาซาร์ ความยาว 880 เมตร
ถึงแม้ว่าโครงการวางท่อร้อยสายไฟและสาธารณูปโภคใต้ดิน
จะเป็นโครงการลงทุนที่สูงกว่าการติดตั้งสายบนดินแต่ในระยะยาว
ถือว่าคุ้มค่ามาก เนื่องจากจะลดการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ต้นไม้หัก
ล้มทับสายไฟขาด หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ซึ่งการซ่อมแซมจะต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณ อีกทั้งการน�าสายไฟและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงใต้ดินก็
จะเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมในหลายด้าน ทัง้ สิง่ แวดล้อมความปลอดภัย
และทัศนียภาพของเมือง
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หลังจากที่ได้มีการเริ่มต้นโครงการวางท่อร้อย
สายไฟและสาธารณูปโภคใต้ดินที่ถนนสองสายหลัก
ของเมื อ งเชี ย งใหม่ ไ ปแล้ ว ก็ นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ที่
เทศบาลนครเชี ย งใหม่ จ ะได้ พั ฒ นาการจั ด การเรื่ อ ง
การร้อยสายไฟฟ้า และสาธารณูป โภคลงใต้ดินใน
ถนนเส้ น หลักอื่น ๆ โดยได้ด�าเนินการ “โครงการรื้อ
ถอนเสา/สายไฟฟ้ า และปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ด ้ า นระบบ
ไฟฟ้า ถนนพระปกเกล้าและบริเวณที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่
ประตูช้างเผือกถึงประตูเชียงใหม่” ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้ ถือเป็นโครงการที่มีความส�าคัญมาก
เพราะเป็นถนนทีเ่ ต็มไปด้วยสถานทีส่ า� คัญ โดยเทศบาล
นครเชียงใหม่ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สายไฟฟ้า และสายเคเบิลทีใ่ ช้เสาไฟฟ้าพาดสายโทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต เคเบิล ฯลฯ ลงพื้นที่ส�ารวจบริเวณถนน
พระปกเกล้า ซึ่งก�าลังจะด�าเนินการในโครงการ
วางท่อร้อยสายไฟและสาธารณูปโภคใต้ดิน
เพื่อความเป็นระเบียบ และปรับทัศนียภาพ
ในเขตเมืองเก่าให้เกิดความสวยงาม เหมือนดัง่ เมืองล้านนา
ในอดีต ที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมเตรียม
เสนอเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป
ปัจจุบนั เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดา� เนินการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมหลอด LED จ�านวน 97 ต้น
บนถนนพระปกเกล้าระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และได้
สนั บ สนุ น รถขนย้ า ยและเจ้ า หน้ า ที่ ท� า ความสะอาด
ในภารกิจการรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ
ลงจากเสาไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย
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แนวทางในการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม
ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร เ ชี ย ง ใ ห ม่
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ปัญหาน�้าท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เกิดขึ้น
จาก 3 สาเหตุ ได้แก่
1. น�้ า ที่ ไ หลจากดอยสุ เ ทพลงสู ่ เ ขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ลาดเอียงจากทิศตะวัน
ตกสู่ทิศตะวันออก
2. น�า้ ทีท่ ว่ มขังบริเวณจุดเสีย่ ง และจุดเศรษฐกิจ อาทิ
ตลาดประตูก้อม (กาดก้อม) ถนนช้างคลาน ไนท์บาซาร์
ถนนเจริญประเทศ ถนนท่าแพ ถนนนิมมานเหมินทร์ ตลาด
วโรรส (กาดหลวง) เกิดจากปัญหาขยะอุดตันในท่อระบายน�้า
ประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต�่า ท�าให้มีน�้าท่วมขังเมื่อมีฝนตก
ในปริมาณมาก และตกเป็นเวลานาน
3. น�้าท่วมขังที่เกิดจากน�้าในแม่น�้าปิงมีปริมาณมาก
จนล้นฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น�้า
แผนงานการป้องกันแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
และการเยียวยาหลังเหตุการณ์น�้าท่วม
1. การเตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุ
ประสานงานกั บ กรมชลประทาน
เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละปริ ม าณน�้ า
พร้อมทั้งติดตามรายงานสภาพอากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาตลอด 24 ชั่วโมง และได้
ท�าการพร่องน�้าในคูเมืองออกไว้รองรับปริมาณน�้า
หากได้ รั บ รายงานสถานการณ์ หรื อ มี ฝ นตกหนั ก
ในพื้นที่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าประจ�าจุดประตู
ระบายน�า้ สถานีสบู น�า้ จุดกัตเตอร์ รวมถึงจัดเตรียมเครื่องสูบน�้า
ให้พร้อมใช้งานในพื้นที่ลุ่มต�่า
เมื่ อ สถานการณ์ น�้ า เริ่ ม เข้ า สู ่ ส ภาวะวิ ก ฤต
ประชาชนสามารถประสานขอรับความช่ วยเหลื อ
จากเจ้าหน้าที่ 6 หน่วยงาน ได้แก่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แขวงนครพิงค์ แขวงเม็งราย
แขวงศรีวิชัย แขวงกาวิละ และส่วนช่างสุขาภิบาล
ส�านักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยัง
ได้จัดเตรียมกระสอบทรายไว้จ�านวน 20,000 ใบ
พร้อมเครื่องจักร
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2. การป้องกันน�้ำท่วม
- การป้องกันน�้ำหลากจากดอยสุเทพ
1. ติดตั้งจุดดักน�้ำและรางระบายน�้ำ (Gutter Drain) บริเวณ
ถนนห้วยแก้วและถนนสุเทพ
2. บริหารจัดการประตูนำ�้ ต่าง ๆ เพือ่ ระบายน�ำ้ จากดอยสุเทพ
ให้ลงสู่คลองชลประทาน คลองแม่ข่า และ แม่น�้ำปิง
3. ลดระดับน�้ำในคูเมือง เพื่อรองรับน�้ำทั้งจากดอยสุเทพ
และเขตเมือง
- การป้องกันน�้ำท่วมขังบริเวณจุดเสี่ยง และจุดเศรษฐกิจ
1. ขุดลอกท่อระบายน�้ำบริเวณตลาดประตูก้อม ถนนเจริญ
ประเทศ ถนนช้างคลาน ไนท์บาซาร์ ถนนราชด�ำเนิน ถนนพระปกเกล้า
ตลาดวโรรส ตลาดต้นล�ำไย ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนศิริมังคลาจารย์
ถนนสิโรรส
2. ติดตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ ในจุดเสีย่ งต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการระบายน�้ำ โดยระบายน�้ำจากบริเวณจุดเสี่ยง และจุดเศรษฐกิจ ลงสู่
คลองแม่ข่า ล�ำคูไหว และ แม่น�้ำปิง
3. ก่อสร้างท่อระบายน�้ำเพื่อระบายน�้ำจากถนนสิโรรส ด้าน
หน้าโรงพยาบาลสวนดอก และถนนนิมมานเหมินทร์ ผ่านกองบิน 41 ไป
ยังท้ายน�้ำผ่านเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
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ล้นฝั่ง

- การป้องกันน�้ำท่วมขังที่เกิดจากน�้ำในแม่น�้ำปิง

มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประสานงานกับส�ำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่เพือ่
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นำ�้ ในแม่นำ�้ ปิงทุกระยะ
		 3. การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
1. จัดตัง้ ศูนย์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในจุดต่าง ๆ โดยทันที
2. เดินเครือ่ งสูบน�ำ้ ทีต่ ดิ ตัง้ ตามจุดต่าง ๆ และ
ให้ชุดเคลื่อนที่เร็วติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพิ่มเติมหากจ�ำเป็น
3. ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในที่
เกิดเหตุ โดยจัดให้มศี นู ย์ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัยพร้อมทีพ่ กั
ชั่วคราวและอาหารที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
4. การบริ ห ารจั ด การที่ จ� ำ เป็ น อื่ น ๆ เช่ น
การจัดการจราจรขณะมีเหตุการณ์น�้ำท่วม การจัดสถานที่
จอดรถ การแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยและอาหารแห้ง
การประสานงานแจ้งตัดไฟฟ้าหากมีความจ�ำเป็น เป็นต้น

		 4. การเยียวยาหลังเหตุการณ์น�้ำท่วม
1. เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ รวจความเสี ย หายและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุ
2. เจ้าหน้าที่ท�ำความสะอาดและซ่อมแซม
สิ่งที่เสียหายจากน�้ำท่วม
3. สรุปรายงานสถานการณ์เพือ่ รายงานผูบ้ งั คับ
บัญชาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
4. เยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัยหลังจาก
สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
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ยุทธศาสตร์ที่

2

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
การปลูกจิตส�านึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดมลพิษ
ทางอากาศและเสียง
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การขยะมู ล ฝอย
สิ่งปฏิกูล และของเสีย
การป้องกันปัญหาน�า้ ท่วมขังและปรับปรุงคุณภาพน�า้
การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การแก้ ไขปัญหาคลองแม่ข่า
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา
คลองแม่ข่า โดยมีผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 33 ส�ำนักงานพัฒนา
ภาค 3 และ ดร.วสันต์ จอมภักดี ให้เกียรติร่วมงาน วัตถุประสงค์ของการ
สัมมนาเพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ท�ำให้ประชาชน
เกิดความเข้า ใจที่ถูกต้องในปัญหาคลองแม่ข่า พร้อมสร้ างตั วแทน
ภาคประชาชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ในการส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม การปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน และผู ้ ป ระกอบการในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จ�ำนวน 100 คน
การสั ม มนาประกอบด้ ว ยการอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หา
คลองแม่ข่า การลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน�้ำ  การล่องเรือและเดินส�ำรวจ
สภาพปัญหา และการศึกษาดูงานโรงงานปรับปรุงคุณภาพน�้ำ  เทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยให้แต่ละกลุม่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การลงจากพืน้ ที่ แลกเปลี่ยน
ความคิด เพื่อน�ำมาซึ่งการพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืนต่อไปในอนาคตให้คลองแม่ข่ากลับมาใสอย่างในอดีต

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

51

การพัฒนา

คลองแม่ข่า

ต้นเหตุปัญหา
ด้วยถนนทุกสาย ทุกตรอกซอกซอย
ในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มกี ารวางท่อระบาย
น�า้ เพือ่ รับน�า้ เสียจากทุกครัวเรือน ซึง่ มีทั้ง
น�้าเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการซักผ้า
ล้างจาน อาบน�้า ตลอดจน เศษไขมัน
จากการประกอบอาหาร น�า้ เสียเหล่านีจ้ ะ
ไหลลงไปรวมกันในท่อระบายน�้าทั้งหมด
แต่ เ นื่ อ งจากเมื อ งเชี ย งใหม่ มี ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก
และธรรมชาติของน�า้ ทีไ่ หลจากทีส่ งู ลงสูท่ ตี่ า�่ จึงท�าให้มนี �้าเสีย
บางส่วนจากครัวเรือนต่าง ๆ ที่แม้ว่าจะไหลลงสู่ท่อระบาย
น�า้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั การบ�าบัด ก็จะไหลลงสูค่ ลองแม่ขา่ โดยตรง
เทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งมั่น
ในการหามาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด
ด้ ว ยการจั ด ท� า โครงการวางระบบท่ อ รวบรวมน�้ า เสี ย ใต้
คลองแม่ข่า เพื่อรวบรวมน�้าเสียจากสถานประกอบการและครัวเรือนให้เข้า
สู ่ ระบบท่อรวบรวมน�้าเสียแทนการปล่อยให้ไหลลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง
และส่งไปบ�าบัดให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน�า้ ทิง้ ทีโ่ รงงานปรับปรุงคุณภาพน�า้
เทศบาลนครเชียงใหม่ ก่อนจะระบายลงสู่แม่น�้าปิงต่อไป ทั้งนี้ เทศบาล
นครเชียงใหม่ได้เริม่ ด�าเนินโครงการดังกล่าว ในจุดทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูอ่ ย่าง
หนาแน่น ตั้งแต่ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ถึงถนนระแกง ระยะทางรวมประมาณ
3 กิโลเมตร และในอนาคตจะก่อสร้างให้ครอบคลุมตลอดแนวคลองแม่ข่า
ทั้ง 11 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
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การทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพน�้าด้วยตัวชี้วัดค่า BOD
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพน�้าหลังจากมีการรวบรวมน�้าเสียลงบ่อพักแล้วจึง
ระบายสู่คลองแม่ข่า ในระยะทางประมาณ 90 เมตร เป็นการเปรียบเทียบตัวอย่างคุณภาพน�้าด้วยตัวชี้วัดค่า BOD ด้วย
วิธีการทดลองเปิดปิดประตูบริเวณน�้าและสูบน�้าจากแม่น�้าปิงบริเวณสี่จุด ได้แก่ จุด A เหนือน�้าสะพานอัษฎาธร จุด B
ช่องระบายน�้าล�าเหมืองกาง ก่อนถึงบ่อพักน�้าท่อรวบรวมน�้าเสีย จุด C ท้ายน�้าบ่อพักรวบรวมน�้าเสีย และจุด D ประตู
ระบายน�้าคลองแม่ข่า
ผลการทดลองพบว่า เมือ่ รวบรวมน�า้ เสียจากล�าเหมืองกาง (จุด B) ไหลลงสูร่ ะบบท่อรวบรวมน�า้ เสียใต้คลองแม่ข่า
แทนการปล่อยลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง และสูบน�้าจากแม่น�้าปิงเข้าสู่คลองแม่ข่า ท�าให้คุณภาพน�้าในคลองแม่ข่าดีขึ้น
อย่างชัดเจนโดยมีค่า BOD ลดลงมากกว่า 20-40% ซึ่งจากผลการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าท่อรวบรวมน�้าเสียจะ
เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยเหลือคลองแม่ข่า โดยการหยุดน�้าเสียที่เคยไหลลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง และเปลี่ยนให้เข้าสู่
ระบบท่อรวบรวมน�้าเสีย เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิธีการต่อไป
ซึง่ หากโครงการดังกล่าวด�าเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาน�า้ เสียในคลองแม่ขา่ ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ เทศบาล
นครเชียงใหม่ มีความมั่นใจว่าโครงการวางระบบท่อรวบรวมน�้าเสียใต้คลองแม่ข่า จะเป็นประโยชน์กับเมืองเชียงใหม่
ในการพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมริมคลองแม่ข่า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้คลองแม่ข่าเป็นทั้งแหล่ง
เศรษฐกิจ แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สันทนาการของชาวเชียงใหม่

การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ด้วยความตัง้ ใจในการคืนน�า้ ใสให้คลองแม่ขา่ อย่างยัง่ ยืน เทศบาลนครเชียงใหม่
จึ ง ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งบู ร ณาการตั้ ง แต่ ก ารขุ ด ลอกท่ อ ระบายน�้ า
การล้างระบบท่อรวบรวมน�า้ เสียเพือ่ ให้นา�้ ไหลสะดวกขึน้ และยังมีการเติมน�้าดี
เจือจางไล่น�้าเสียเพื่อช่วยให้น�้าแม่ข่ากลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ตลอดจน
การปรับสภาพภูมิทัศน์สวนสัตตะมังคละศรีดอนไชยให้เป็นสวนสาธารณะ
ริมคลองแม่ข่าที่มีความสวยงาม
สรุปวิธีการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
จะกี่ความร่วมมือก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียได้ หากชาวเชียงใหม่ไม่รว่ มมือกัน ในการติดตัง้
ระบบดักไขมัน และระบบบ�าบัดน�้าเสียในครัวเรือนตลอดจนสถานประกอบ การคัดแยกขยะ ไม่ปล่อยสารเคมีที่เป็น
อันตรายสูส่ งิ่ แวดล้อม และทิง้ ขยะให้เป็นที่ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึง่ ในการคืนน�า้ ใสให้คลองแม่ขา่ เพือ่ ความเป็นไชยมงคล
ของบ้านเมืองจะกลับสู่ลูกหลานชาวเชียงใหม่สืบไป
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เทศบาลนครเชียงใหม่ สนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้าโครงการ

“เชียงใหม่ต้องการคุณ”
งดใช้โฟม-ลดใช้พลาสติก

ปั ญหาขยะ นับ เป็นวาระแห่ง ชาติที่รัฐบาลให้
ความส�าคัญ และได้จัดท�า Roadmap การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย และวางระบบการบริหาร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste
Society) โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs ได้แก่ คิดก่อนใช้
(Reduce) ใช้ซ�้า (Reuse) น�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้น�ายุทธศาสตร์การลด
ปริมาณขยะของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่
มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท�าโครงการ
“เชี ย งใหม่ ต ้ อ งการคุ ณ ” เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเริม่ จากนโยบายส�าหรับหน่วยงาน
ภายในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งใหม่ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย การรณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้าส�าหรับ
หนังสือราชการภายในองค์กร การเปลี่ยนจากการใช้
ขวดน�้าพลาสติกมาเป็นขวดแก้ว และการเปลี่ยนขวดน�้า
ส�าหรับการปฏิบัติงานภายนอกส�านักงานจากเดิมที่เป็น
ขวด 500 ซีซี มาเป็นขวด 350 ซีซี
เทศบาลนครเชี ย งใหม่ ยั ง ได้ ข ยายผลโครงการ
ไปสูก่ ารรณรงค์ให้รา้ นค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ
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เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถงุ พลาสติก
โดยให้เปลี่ยนไปใช้ภาชนะอื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต
กล่องใส่อาหาร หรือถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ซึ่ง
น�าร่องด�าเนินการในตลาดสด และพื้นที่ผ่อนผันให้ ขาย
สินค้าในเขตเทศบาลฯ เป็นอันดับแรก ก่อนจะขยายผลไปสู่
ภาคส่วนอืน่ ๆ อาทิ โรงแรม สถานศึกษา ห้างค้าปลีก ตลอดจน
ร้านสะดวกซื้อต่อไป ซึ่งผลตอบรับของโครงการเป็นไป
ด้วยดี ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลฯ จ�านวน
มากเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เป็นการเปลี่ยนประเภทจาก
ขยะย่อยสลายยาก ให้เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายกับร่างกาย ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการจ�านวนมากก็ได้เปลี่ยนไปใช้ถุงพลาสติกที่
ย่ อ ยสลายได้ ต ามธรรมชาติ บ รรจุ สิ น ค้ า ทดแทนการ
ใช้ถุงพลาสติกแบบเดิมที่ใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี
เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ขอความร่วมมือให้
ผู ้ ประกอบการลดราคาสินค้าให้กับผู้ซื้อที่ปฏิเสธการรับ
ถุ ง พลาสติ ก ใบละ 1 บาท เพื่ อ เป็ น การจู ง ใจให้ ผู ้ ซื้ อ
เกิดจิตส�านึกในการลดปริมาณขยะ โดยนโยบายดังกล่าว
เป็นการขอความร่วมมือตามความสมัครใจ และผูค้ า้ ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการจะได้รับสติกเกอร์ส�าหรับติดที่ร้านค้าเป็น
สัญลักษณ์

เทศบาลนครเชียงใหม่

จับมือทุกภาคส่วนผนึกก�าลัง
ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
ประจ�าปี 2561
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ�าปี 2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ อาทิ
ส�านักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 16 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ MOBIKE เชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์ มูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ เครือข่าย
เขียว สวย หอม The Last Straw Chiang Mai Clean City Trash Hero Chiang Mai นักเรียนจากสถาบันการศึกษาใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
กิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ�าปี 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution :
If you can’t reuse it, refuse it” หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” มีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลาสติก
ส่งเสริมการรีไซเคิล และใช้ทรัพยากรอย่างมีจิตส�านึก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแปรขบวน
รถจักรยานเป็นรูปจักรยาน นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่าง ๆ การแจกกล้าพันธุ์ไม้
การปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ลดใช้ถงุ พลาสติกสูต่ ลาดสด 3 แห่ง (ตลาดวโรรส ตลาดศิรวิ ฒ
ั นา
และตลาดประตูเชียงใหม่) และกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะ เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

55

Annual Report

2018

Chiang Mai Municipality

56

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่

3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส�านึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ
การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์
การส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ความเป็นล้านนา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดนิทรรศการถาวร
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมายังหอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ เพือ่ ทรงเปิดนิทรรศการถาวรหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ และประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เปิดด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยได้ท�ำหน้าที่สื่อสารคุณค่าของเมือง
เชียงใหม่ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีของกลุ่มคนที่อาศัยในแผ่นดิน
ล้านนา และมีส่วนบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจรากฐาน ประวัติความเป็นมาและตัวตนของเมืองเชียงใหม่ แต่เนื่องจาก
หอศิลปวัฒนธรรมฯ ได้เปิดด�ำเนินการมาเป็นเวลานาน งานสื่อที่จัดแสดงได้ช�ำรุดทรุดโทรมลง เทศบาลนครเชียงใหม่
จึงได้จัดท�ำนิทรรศการถาวรใหม่ขึ้นในปี 2559 - 2560 โดยคงรักษากรอบแนวคิดและโครงเนื้อหาที่เป็นคุณค่าของเมือง
เชียงใหม่ไว้ โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 15 ห้อง เช่น เชียงใหม่วันนี้ แสดงอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในยุคดินแดน
ล้านนา แปงบ้านแปงเมือง แสดงการสร้างเมืองเชียงใหม่ที่มีการเชื่อมโยงกันหลายมิติ ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจน
พิธีกรรมและประเพณีของชาวล้านนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจได้เยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้เกี่ยว
กับประวัติศาสตร์ล้านนา และประวัติของเมืองเชียงใหม่ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 722 ปี
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การด�ำเนินการ

ด้านอาหารปลอดภัย
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม ส�ำนักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ได้มกี ารด�ำเนินการด้านอาหาร
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ด�ำเนินการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานสถานประกอบ
กิจการด้านอาหาร  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- การด�ำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร ด้วยการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร
เพื่อยกระดับการประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ข้อก�ำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นร้านอาหาร แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร ตลาดสด ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าและหน่วยงาน และ
สถานที่ประกอบอาหารในโรงแรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ด�ำเนินการมอบป้ายรับรอง
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้กับสถานประกอบกิจการด้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ�ำนวน 291 แห่ง และอยูใ่ นระหว่างตรวจติดตามเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน 90 แห่ง
นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการตลาด ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ โดยงานสุขาภิบาลอาหารสิ่งแวดล้อมชุมชน ภายใต้
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ได้จัดให้มีการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร การตรวจหายาฆ่า
แมลงตกค้างในผักผลไม้  และการตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในเลือด ของผู้สัมผัสอาหารในตลาดและประชาชน
- การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยจัดให้มีการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
จ�ำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 4 รุ่น ต่อปี ได้แก่ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง และ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับผู้สัมผัสอาหาร ระยะเวลาในการ
อบรม 3 ชั่วโมง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบวุฒิบัตรและบัตรประจ�ำตัว
ผ่านการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับผูป้ ระกอบกิจการด้านอาหาร จ�ำนวน 507 ราย หลักสูตรการสุ ข าภิ บาล
อาหารส�ำหรับผู้สัมผัสอาหาร จ�ำนวน 1,661 ราย
- กิจกรรมรณรงค์งดการใช้โฟมบรรจุอาหารและลดการใช้ถงุ พลาสติกหูหวิ้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “เชียงใหม่
ต้องการคุณ” ตามแนวนโยบายของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ได้ดำ� เนินกิจกรรมรณรงค์ “งดการใช้โฟมบรรจุอาหารและลดการใช้ถงุ พลาสติก” เพือ่ รณรงค์ให้ผปู้ ระกอบการจ�ำหน่ายอาหาร
และผู้บริโภค ตระหนักถึงอันตรายและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ ตลาดสด 16 แห่ง ตลาดประเภท 2 (ตลาดนัด)  
2 แห่ง แผงลอยจ�ำหน่ายอาหาร 9 กลุ่ม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเริ่มกิจกรรมรณรงค์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน
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การตรวจสุขภาพประจ�ำปี

การตรวจสุขภาพประจ�ำปีเป็นการตรวจหาความผิดปกติทางสุขภาพ
เพื่อการวางแผนด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง และหากพบสิ่งผิดปกติ ก็จะ
สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ การตรวจสุขภาพ
ควรกระท�ำทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ดี การตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปีก็มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท ตามความ
ละเอียดในการตรวจ และตามประเภทของสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะ และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน
เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบ
บูรณาการเชิงรุกในกลุม่ ประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ได้เริ่มออกตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ประกอบด้วย การตรวจร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจหาโรคเก๊าท์ ตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ตรวจการท�ำงานของตับ ตรวจการท�ำงานของไต ตรวจระดับไขมันในเลือด
(คลอเรสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, เอชดีแอล, แอลดีแอล) เอกซเรย์ปอด-หัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
(โรคกระดูกพรุน) และตรวจวัดสายตา ซึ่งได้มีการด�ำเนินการครอบคลุมทั้ง 97 ชุมชน 4 แขวง ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่

สถิติจ�ำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ปี 2559 – 2561
ปี

2559

2560

2561

จ�ำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

2,933

2,964

2,691

สถิติจ�ำนวนผู้เข้ารับการตรวจสายตา ปี 2559 – 2561
ปี

2559

2560

2561

จ�ำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
สายตา

5,064

2,072

2,598
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โครงการหญิงไทย

ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในผูห้ ญิง จากสถิตขิ องสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด
และยังมีอตั ราการเสียชีวติ เป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด จากข้อมูล พบ
ว่าหากมีการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน
5 ปี ถึงร้อยละ 98 ถ้าตรวจเจอก้อนมะเร็งที่กระจายไปที่ต่อมน�้ำเหลืองที่
รักแร้แล้ว มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี ร้อยละ 84 และหากตรวจเจอตอน
มะเร็งในระยะแพร่กระจายไปแล้ว โอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี จะเหลือเพียง
ร้อยละ 23 ทั้งนี้ มะเร็งเต้านมมีโอกาสรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่
ระยะแรก ๆ แต่ปจั จัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยโรคมะเร็งเต้านมมีอตั ราการเสียชีวิตสูง
ก็คือ ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเพราะไม่เคยตรวจ กว่าจะ
รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งก็อยู่ในขั้นที่โรคแสดงอาการ ซึ่งท�ำให้ยากต่อการรักษา
ประกอบกับการตรวจมะเร็งเต้านมตามสถานพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายอยู่
ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อคน ท�ำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยอาจจะไม่
สามารถเข้าถึงการตรวจได้
ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญในสุขภาพอนามัยของผู้หญิง และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม เทศบาลนคร
เชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง
เต้านมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยการตรวจหามะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องแมมโมแกรม และ
อัลตราซาวนด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 97 ชุมชน ใน 4 แขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ หากผู้รับการ
ตรวจพบสิ่งผิดปกติที่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม เช่น ถุงน�้ำ  หินปูน ก้อนเนื้อ หรือ ต่อมน�้ำเหลือง
ผิดปกติ ก็จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมลงได้เป็น
อย่างมาก

สถิติสรุปผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พ.ศ. 2559 – 2561
ปี
ปกติ
ผิดปกติ
รวม

2559

2560

2561

556 (ร้อยละ 69.5) 643 (ร้อยละ 74.77) 694 (ร้อยละ 83.92)
244 (ร้อยละ 30.5)
800

217 ร้อยละ 25.23) 133 (ร้อยละ 16.08)
860
827
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เทศกาลไชน่าทาวน์
เมืองเชียงใหม่

ชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นก�ำลังส�ำคัญในการท�ำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
มาแต่อดีต และชาวไทยเชือ้ สายจีนในเชียงใหม่กย็ งั คงอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีของบรรพบุรษุ สืบเนือ่ งกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่
ประกอบกับในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยี่ยมเยือนเมืองเชียงใหม่เป็นจ�ำนวนมากตลอดทั้งปี เทศบาล
นครเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานเทศกาลตรุษจีนขึ้นเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันส�ำคัญประจ�ำปีของพีน่ อ้ งชาวไทยเชือ้ สายจีน และเป็นกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ ว
ซึ่งในปี 2561 ใช้ชื่อการจัดงานว่า “เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 16 ก�ำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ โดยได้มีการแถลงข่าวการจัดงานเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลเจ้ากวนอู ถนนข่วงเมรุ ตรอกเล่าโจ๊ว
เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 16 ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงหุน่ งิว้ จากมณฑลฝูเจี้ยน
และการแสดงระบ�ำจากมณฑลไหหล�ำ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงเชิดสิงโต การเชิดมังกรไฟ การประกวด
ตี๋-หมวย สวยเก่ง และ MISS CHINA TOWN การออกร้านจ�ำหน่ายอาหารจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
การจ�ำหน่ายสินค้าของชุมชนตรอกเล่าโจ๊ว ตลาดต้นล�ำไย ตลาดวโรรส และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อีกมากมาย

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

67

Annual Report

2018

Chiang Mai Municipality

68

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

Annual Report

2018
Chiang Mai Municipality

เชียงใหม่เคานต์ดาวน์ 2018

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นเทศกาลส�ำคัญทีค่ นทัง้ โลก
จะร่วมกันเฉลิมฉลองวันสุดท้ายของศักราชเก่า และร่วมกันต้อนรับการมาถึง
ของศักราชใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้รว่ มกันจัดงานเชียงใหม่เคานต์ดาวน์ 2018
ล้านนาเฟสติวัล ขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
ในเทศกาลดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายใต้
แนวคิด “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” กิจกรรมภายในงานประกอบ
ด้วยการแสดงชุด “ปิติมหาหิมวันต์” การแสดงมินิคอนเสิร์ตของวงไม้เมือง
การแสดงเพลงค�ำเมือง โดย วิฑูรย์ ใจพรม การแสดงแบบผสมผสาน
ของวงวีทรีโอ้ การอวยพรปีใหม่โดย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ และร่วมกันนับถอยหลังขึน้ สูศ่ กั ราชใหม่ท่ามกลาง
อากาศที่หนาวเย็น อย่างปลอดภัย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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การเดินเยี่ยมชุมชนตามนโยบาย
การบริหารราชการเชิงรุก ภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เชิงบูรณาการ
ในพื้นที่กว่า 40 ตารางกิโมเตรของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วยชุมชนถึง 97 ชุมชน แต่ละชุมชน
ย่อมมีบริบททางประชากร ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท�ำให้ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ของแต่ละชุมชนย่อมแตกต่างกัน เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการน�ำของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล จึงได้ลงพืน้ ที่
เดินพบปะพีน่ อ้ งประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามโครงการตรวจเยีย่ มชุมชนตามนโยบาย
การบริหารราชการเชิงรุก ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงบูรณาการ โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการด�ำเนิน
โครงการใน 14 ชุมชน ได้แก่ กูค่ ำ � คูปลู่ นุ ทานตะวัน นันทาราม บ้านท่อ บ้านวัดเกต ป่าพร้าวนอก ระแกง ศรัทธาวัดหัวฝาย
ศรีลานนา สวนดอก หนองประทีป หนองเส้ง-ฟ้าฮ่าม และ หมู่บ้านเทียมพร เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนใน
ชุมชน และสัมผัสถึงสภาพความเป็นอยู่ และสภาพปัญหาในพื้นที่จริง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างตรงจุด
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับชุมชน ให้มีความ
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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การฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนขั บ้าเป็นโรคระบาดจากสัตว์สคู่ นทีม่ คี วามรุนแรง หากผูป้ ว่ ยได้รบั เชือ้ พิษสุนขั บ้า
เข้าสู่ร่างกาย หากถึงขั้นแสดงอาการ ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก และในปัจจุบันยังไม่มี
วิธีรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้หายขาด การตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จึ ง เป็ นสิ่ง ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ใ ห้ความส�ำคัญ และได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด
ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัข และแมวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่
ในบริเวณวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้า จ�ำนวนรวมกว่า 11,555 โดส ท�ำให้ตลอด
ระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา รวมถึงในปีงบประมาณ 2561 ไม่พบการติดเชือ้ และไม่พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนขั บ้า
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
นอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้าแล้ว งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสิง่ แวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้ออกให้บริการก�ำจัดเห็บ และท�ำหมันสุนัขและแมว
เพื่อสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงของประชาชน และเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณของสัตว์เลี้ยง ตลอดจนสุนัขและแมว
จรจัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้วย
จ�ำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน (โดส)
ปี 2559 8,495 (เพศผู้ 4,111 / เพศเมีย 4,575)
ปี 2560 9,272 (เพศผู้ 4,416 / เพศเมีย 4,928)
ปี 2561 11,555 (เพศผู้ 5,358 / เพศเมีย 6,197)
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งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เหมาะสม
อีกทั้งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้จังหวัดเชียงใหม่อุดม
ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ สมดั่งตอนหนึง่
ของค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ทวี่ า่ “บุปผชาติลว้ นงามตา” เทศบาล
นครเชี ย งใหม่ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน จั ด ให้ มี
“งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ” ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว และกระตุน้ เศรษฐกิจด้านการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2561 นี้ จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 42 ก�ำหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา
งามตาทั่วเวียงพิงค์” ประกอบด้วยกิจกรรม การจัดนิทรรศการการประกวด
ไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
การประกวดขบวนรถบุ ป ผชาติ จ ากเชิ ง สะพานนวรั ฐ ไปถึ ง บริ เ วณ
สวนสาธารณะหนองบวกหาด จ�ำนวนทั้งสิ้น 24 คัน อีกทั้งยังมีการแสดง
จ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา
การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่   นางงามบุปผชาตินานาชาติ
และการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณบริเวณรอบคูเมือง
และถนนสายส�ำคัญของเมืองเชียงใหม่
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งานลานนาพฤกษาชาติ
12 สิงหา มหาราชินี

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 37
ขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2561 และเป็นการประชาสัมพันธ์
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้
ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัดในอีกทางหนึง่ ซึง่ ในปี 2561
ได้ย้ายสถานที่จัดงานจากสวนสุขภาพบ้านเด่น มาจัดยังด้านหน้า
ข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (อาคารศาลแขวงเชียงใหม่เก่า) โดยได้
รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานการเปิดงานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561
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การพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มเปิดด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้
มีการพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพให้ทดั เทียมโรงเรียนชัน้ น�ำ เพือ่ ลดช่องว่างในการ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ เยาวชนทุกคนในเทศบาลนครเชียงใหม่
พึงต้องได้รับโดยทัดเทียมกัน เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการอย่างครอบคลุมทุกมิติ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ต้องการทักษะความรู้ภาษา
ต่างประเทศ จัดสร้างสนามเด็กเล่นแบบ BBL (Brain-Based Learning) และลานเพลิน Play & Learn Station เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง และมีอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย
การตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กก่อนเข้าศูนย์ฯ และก่อนเข้าเรียน มีอาหารเสริม นม และอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการตามคู่มือการจัดอาหารกลางวัน TSL (Thai School Lunch) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
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ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่

ประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
เทศกาลส� ำ คั ญ ระดั บ โลกที่ เ ป็ น ที่ ส นใจทั้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยในปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ก�ำหนดจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ขึ้นระหว่าง
วันที่ 1-15 เมษายน 2561 ภายใต้แนวคิด “จุ้มอก เย็นใจ๋ ถนนสายน�้ำ
ดื่มด�่ำฮีตฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”
โดยได้บรู ณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมล้านนา รณรงค์รว่ มกันแต่งกายชุดพืน้ เมือง พูดจาภาษาค�ำเมือง
รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขาย ห้ามดื่ม และห้ามจ�ำหน่าย โดยเฉพาะในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อลด
อุบัติเหตุ และความรุนแรงที่เป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ประเพณีสรงน�ำ้ พระเสตังคมณี และพระศิลา ณ วัดเชียงมั่น
การก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว ณ วัดเจ็ดลิน ประเพณีสมโภชพระสิงห์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร กิจกรรมยอสวย ไหว้สา
พญามังราย ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีท�ำบุญตักบาตรครบรอบ 722 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ พิธี
อั ญ เชิ ญ และบวงสรวงเศียรท้าวกบิล พรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ ส�ำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ขบวนแห่
พระพุ ท ธสิหิงค์ และขบวนแห่พระพุทธรูปส�ำคัญ ตั้งแต่สี่แยกสันป่าข่อย ไปจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร กิจกรรม
ข่ ว งวั ฒ นธรรม การประกวดแม่ ญิ ง ขี่ ร ถถี บ กางจ้ อ ง การประกวดเทพี - เทพบุ ต รสงกรานต์ และการประกวด
หนูน้อยสงกรานต์เจียงใหม่ เป็นต้น
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การป้องกันโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย และ
เป็นโรคระบาดทีม่ คี วามอันตราย เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกทีม่ อี าการรุนแรง
อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ คือการแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ ด้วยการก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน�้ำยุงลาย การให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้
ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ การป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนือ่ งตลอดปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยการจัดพิธลี งนามข้อตกลง
ร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ
การออกรณรงค์ให้ความรู้ และเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในทุก 97 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ การจัดกิจกรรม Big Cleaning
Day ก�ำจัดแหล่งเพาะลูกน�ำ้ ยุงลายในทุกชุมชน การจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีพ่ น่ สารเคมีกำ� จัดยุง การแจกทราย
อะเบท และสเปรย์กำ� จัดยุงให้แก่ประชาชน และ การน�ำกับดักไข่ยงุ “ลีโอแทรป” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ เป็นนวัตกรรมกับดักทีล่ อ่ ยุงลายมาวางไข่ในกับดัก และท�ำลายไข่ลกู น�ำ้ ยุงลาย ท�ำให้ยงุ ลายไม่สามารถแพร่พนั ธุ์
ได้มาติดตัง้ ในสถานศึกษา 51 แห่ง ในเขตเทศบาลฯ
ผลจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2561 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มผี ปู้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 369 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 และเป็นยอดผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีทสี่ ามติดต่อกัน
2561
2560
2559

จ�ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ปี 2561 369   คน
ปี 2560 388   คน
ปี 2559 839   คน
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งานเดิน-วิ่ง
วิถีล้านนา สืบสาน
วัฒนธรรม 2561

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเขตพืน้ ทีเ่ มืองเก่าของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเทีย่ ว
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม และมีความโดดเด่นอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เทศบาลนคร
เชียงใหม่จึงได้จัดให้มีงานเดิน-วิ่งวิถีล้านนา สืบสานวัฒนธรรม 2561 ขึ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม
2561 โดยมีนายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในรูปแบบทีห่ ลากหลายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา
(Sport tourism) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคต โดยการแข่งขันแบ่งออก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร (ชาย-หญิง), ประเภทมินิมาราธอน 11.5 กิโลเมตร (ชาย-หญิง)
และประเภทแฟนซี (ออเจ้า) (ชาย-หญิง) ซึ่งเริ่มปล่อยตัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์วนไปรอบคูเมือง
เชียงใหม่ โดยระหว่างเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสวิถีชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดสองข้างทาง
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โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
มีการด�ำเนินงานตามกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มี
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการมี
สุขภาพที่ดีของนักเรียน บุคลากร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
โดยในปีงบประมาณ 2561 มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 1 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
การด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนาทีค่ รอบคลุม
ทุกมิตทิ งั้ ด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ของทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถน�ำความรู้และทักษะด้าน
สุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันด้วยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของ
ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ
ฝึกทักษะ และพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม
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กาดหมั้วครัวของแม่
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมกาดหมั้ ว ครัว
ของแม่ ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2561 โดยมี
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยการ
จ�ำหน่ายสินค้า อาหารพืน้ เมือง และการแสดงต่าง ๆ ซึง่
เป็นฝีมอื ของกลุม่ สตรีจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถและศักยภาพ
ของกลุ่มสตรี ณ ส�ำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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เปิดศูนย์สาธารณสุข
บ้านเด่นเพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพสัตว์เลี้ยง

เนือ่ งจากประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม่นยิ มเลีย้ งสัตว์เลีย้ ง โดยเฉพาะสุนัข
และแมว การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงจึงเป็นสิ่งที่เทศบาลนครเชียงใหม่ความส�ำคัญ เพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อ และโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากสัตว์เลี้ยงขาดการดูแลด้านสุขภาพที่ดี
และเหมาะสม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็น
ประธานเปิดศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่นเพื่อเปิดเป็นศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง ให้บริการท�ำหมันสุนัข
และแมว ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ฉี ด ยาก� ำ จั ด เห็ บ และเป็ น สถานที่ ผ ลิ ต น�้ ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ ชี ว ภาพ
(อี . เอ็ม.) รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น
ตัง้ อยูบ่ นถนน เชียงใหม่ - ล�ำพูน เปิดให้บริการเมือ่ ปี พ.ศ. 2512 เพือ่ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและส่งเสริมสาธารณสุขในชุมชน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและบริการด้าน
สาธารณสุข แต่เนื่องจากอาคารทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ท�ำการปรับปรุง
อาคารจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 และท�ำการเปิดศูนย์บริการสุขภาพบ้านเด่นเพื่อให้บริการเป็นศูนย์
บริ ก ารสุขภาพสัต ว์เลี้ยง เพื่อ ลดจ�ำนวนสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ และลดค่า ใช้จ่ายในการดูแลสั ต ว์ เ ลี้ ย งของ
ประชาชน
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กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ “นครเชียงใหม่เกมส์”

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ “นครเชียงใหม่เกมส์”
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันใน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย
ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี และมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ จากนั้น ได้จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขัน
ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าว
รายงาน
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
“นครเชียงใหม่เกมส์” มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 245 แห่ง เข้าร่วม และมีนักกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กว่า 15,000 คน ร่วมชิงชัยในการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอลชาย
ฟุตบอลหญิง ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส
หมากรุกไทย และหมากฮอสไทย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน นักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
ต่างเคารพกฎกติกา มีน�้ำใจนักกีฬา มีมิตรภาพอันดีต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
และสมดั่งค�ำขวัญของการจัดการแข่งขันที่ว่า “สร้างมิตรไมตรีด้วยกีฬา รู้คุณค่าแห่งน�้ำใจ”
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ยุทธศาสตร์ที่

4

การเสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
การป้องกันและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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การฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุ
สาธารณภัยต่าง ๆ

เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
โดยเฉพาะย่านเขตเมืองเก่า และย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง ประกอบกับมีนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดปี จึงมีโอกาสที่จะเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอัคคีภัย
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลจากแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่อาจจะท�ำให้เกิด
เหตุแผ่นดินไหวได้ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยในช่วงเทศกาลยีเ่ ป็ง
ประจ�ำปี 2560 โดยได้มกี ารจ�ำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุทำ� ให้อาคารถล่ม และมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
จ�ำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์กู้ภัย รวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยในทางสูงในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการ
ซ้อมแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี ณ ข่วงประตูท่าแพ
วันที่ 4 เมษายน 2561 นายสุนทร ยามศิริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดการซ้อมแผนการ
ดับเพลิงจากก๊าซและน�ำ้ รัว่ ไหล เพือ่ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภั ย และป้ อ งกั น ภั ย ช่ ว งการจั ด งานป๋ า เวณี ป ี ๋ ใ หม่
เมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 โดยมีการจ�ำลองเหตุการณ์รถ
บรรทุกน�้ำมันชนกับรถบัสนักท่องเที่ยวจนท�ำให้เกิดก๊าซและ
น�ำ้ มันรัว่ ไหลจนเกิดการลุกไหม้ และมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ ทางเจ้า
หน้าที่ได้ใช้รถดับเพลิงและรถฉีดโฟมเข้าควบคุมเพลิง ก่อนที่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะได้มีการล�ำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากจุด
เกิดเหตุโดยการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอุบัติภัยใน
ครั้งนี้ถือว่าประสบความส�ำเร็จไปได้ด้วยดี ณ ข่วงประตูท่าแพ
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การฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยบนอาคารสูง
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีอาคารสูง
อยู่เป็นจ�านวนมาก หากเกิดเหตุอัคคีภัย
อาจจะท� า ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต
และทรัพย์สินอย่างร้ายแรง เทศบาลนคร
เชี ย งใหม่ จึ ง ได้ จั ด ซ้ อ มแผนช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยบนอาคารสูงขึน้ เมือ่ วันที่ 13
มีนาคม 2561 นายสุนทร ยามศิริ รองนายก
เทศมนตรี น ครเชี ย งใหม่ เป็ น ประธาน
ในการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
อาคารสูง ณ ดิแอสตร้า คอนโดมิเนียม ถ.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยการซ้อมแผนจัดทั้งหมด 4 ครั้ง
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ วันที่ 15 มีนาคม
2561 ณ ศุภาลัย มอนเต้ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ คาซ่า
คอนโดช้างเผือก และวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ บ้านไทย
อพาร์ตเมนต์ โดยได้จา� ลองเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูงซึง่
เจ้าหน้าที่ได้ท�าการอพยพผู้บาดเจ็บและดับเพลิง โดยมี
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อบูรณาการ
การปฏิบตั งิ านร่วมกัน
นอกจากนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังให้การฝึกอบรมแผนเผชิญสถานการณ์
ฉุกเฉินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร้องขอการ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้และวิทยากรตลอดปีงบประมาณ
2561 อีกด้วย
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การให้ความรู้แก่เด็ก
ในการเอาตัวรอดจากการ
ติดภายในรถยนต์

จากกรณีที่มีเด็กติดในรถยนต์แล้วเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจและจากอากาศร้อน
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เด็กในการเอาตัวรอด
จากการติดภายในรถยนต์ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อม ไม่ให้เกิดเหตุสลดสูญเสียซ�้ารอยเหตุการณ์ที่
ผ่านมา โดยได้มกี ารให้ความรูท้ จี่ า� เป็นเพือ่ เอาตัวรอด ประกอบด้วย แนะน�าเกีย่ วกับระบบเซนทรัลล็อคของรถยนต์ แนะน�า
เกี่ยวกับระบบป้องกันการเปิดจากด้านใน และแนะน�าให้เด็กมาเปิดประตูจากฝั่งคนขับ และในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลฯ และคณะครูได้รว่ มกันจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในการเอาตัวรอดจากการติดภายใน
รถยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก โดย
ได้มีการจ�าลองสถานการณ์ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลติด
อยู่ภายในรถยนต์เพียงล�าพัง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ ไ ด้ ฝ ึ ก อบรม ได้ แ ก่ บี บ แตร โบกมื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ
ปลดล็ อค เปิดประตู และสามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย
ทั้งในลักษณะของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถตู้โดยสาร ซึ่งในฝึก
อบรมในครั้งนี้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ณ โรงเรี ย นชุ ม ชนเทศบาลวั ด ศรี ด อนไชย
ต.ช้ า งคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่

5

การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล
การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
ให้บริการแก่ประชาชน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง
การพาณิชย์ และงบประมาณ
การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้พร้อมบริการ
อย่างเต็มใจและทุ่มเท
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อขยาย
ความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
รายงานประจำาปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่
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การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ กองวิชาการและแผนงาน เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนครเชียงใหม่ไปยังสือ่ มวลชนทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ และ
ไปยังประชาชนทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สื่อมวลชน และ
ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยราชการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว เป็น
ช่องทางในการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชน อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และ เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารด้านต่าง ๆ
ของประชาชน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทาง ได้แก่
วารสารรายเดือน “เวียงพิงค์”
รายการ Mass F.M. ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 จ. เชียงใหม่ ความถี่ 101.5 MHz และรายการ
ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความถี่ F.M. 100 MHz
เว็บไซต์เทศบาลนครเชียงใหม่ www.cmcity.go.th
เฟซบุก๊ (Facebook) “เทศบาลนครเชียงใหม่” ซึง่ เมือ่ ณ วันสิน้ สุดปีงบประมาณ 2561 มีผกู้ ดถูกใจ (like) มากกว่า
20,000 คน
ยูทู้บ (YouTube) “เทศบาลนครเชียงใหม่”
การออกรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง ๆ
ประกาศเสียงตามสายในชุมชนทั้ง 97 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ บริเวณถนนสายส�ำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ป้าย LED ด้านหน้าส�ำนักงานการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่
สิง่ ตีพมิ พ์อนื่ ๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ความรู้ แจ้งเตือน และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
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สถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ 5
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่ ท�ำการเปิด
อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5 เพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน และเงินทุนหมุน เวี ย นในการ
ประกอบอาชีพ
ในปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานธนานุบาลในสังกัดรวม
5 แห่ง คือ แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ ตรงข้ามพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ถนนสนามกีฬา ตรงข้างสถานีขนส่งช้างเผือก แห่งที่ 3 ตั้ง
อยู่ที่ถนนบ�ำรุงบุรี ข้างสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ แห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่ถนน
อินทวโรรส ใกล้ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ และ แห่งที่ 5 ตั้งอยู่ที่ถนน
ท่าสะต๋อย อยู่ใกล้ตลาดสันป่าข่อย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า
8 ล้านบาท ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้น�ำการรับจ�ำน�ำรูปแบบใหม่มา
ให้บริการประชาชน เช่น ระบบเขียนตั๋ว ระบบทะเบียน และระบบบัญชี
ท�ำให้การรับจ�ำน�ำ ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้
รับการบริการอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
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โครงการ

มาร์ชชิ่งความดี
โครงการมาร์ชชิ่งความดี เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ
ผูบ้ ริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครูทมี่ จี ติ อาสา
เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษา
ทัว่ ประเทศ เช่น การขาดเรียน เสพสิง่ เสพติด ชูส้ าว การตัง้ ครรภ์
ก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท ฯลฯ จึงได้ร่วมกันวิจัย พัฒนา
คิ ด ค้ น สื่ อ และนวั ต กรรมกระบวนการ “มาร์ ช ชิ่ ง ความดี ”
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เพื่ อ พั ฒ นานิ สั ย เด็ ก และเยาวชนให้ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยพื้นฐานในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น ความสะอาด ความเป็น ระเบี ย บวิ นั ย
การตรงต่อเวลา เป็นต้น ตลอดจนการมีวัฒนธรรมในการ
ด�ำรงชีวติ ทีด่ ี เช่น รูจ้ กั การบริหารจัดการตนเอง มีกริ ยิ ามารยาท
สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน มีภาวะความเป็นผู้น�ำ  รู้รักสามัคคี
และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการ
แปรแถวประกอบดนตรี การเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ และระบบความดี
ในสถานศึกษา ในรูปแบบที่สนุกสนานน่าสนใจเหมาะสม
กับเด็กและเยาวชน
โครงการมาร์ชชิง่ ความดี จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่
ปีพทุ ธศักราช 2556 เป็นต้นมา โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานถ้วยรางวัล
แก่สถานศึกษาที่ชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่
2, 3 และ ถ้ ว ยพระราชทานจากสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิ ร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการประกวด
มาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 ส�ำหรับประเภทประถมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ในปีที่ 2 และพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ในปีที่ 3 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในปีที่ 4) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
โครงการดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ พระราชด� ำ รั ส ของ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษา คือ “ให้ครูรกั เด็ก และ เด็กรักครู” และ “ให้ครูจดั กิจกรรมให้เด็กท�ำร่วมกันเพือ่ ให้เห็น
คุณค่าของความสามัคคี” และสอดคล้องกับพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เกี่ ย วกับ การปฏิรูป การศึกษา คือ มุ่ง สร้า งพื้นฐานให้นักเรียนมี “ทัศนคติที่ดี” “มีพื้นฐานชีวิต (อุปนิ สัย ) ที่ มั่นคง
แข็งแรง” อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอีกด้วย
ในปี 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าชิงถ้วยพระราชทานมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5
และได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
2. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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โครงการจิตอาสา
“เราท�ำความ ดี
ด้วยหัวใจ”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงค�ำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท�ำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและแนว
พระราชด�ำริต่าง ๆ ในบ�ำบัดทุกข์และบ�ำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการ
ในพระองค์รว่ มกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมูเ่ หล่าทีม่ จี ติ อาสา บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร
และอื่น ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใย
ปัญหาน�้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
- “จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน” มีกิจกรรมล้างท�ำความสะอาดถนนสายหลักรอบเมืองเชียงใหม่ ฉีด
พ่นน�้ำทั่วเมืองเชียงใหม่ เพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันในอากาศ
- “จิตอาสา พัฒนาคลองแม่ข่า” มีกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ขุดลอกคลองแม่ข่าและล�ำน�้ำสาขา ก�ำจัดวัชพืช
เก็บขยะและท�ำความสะอาด ตามแนวคลองแม่ข่าทุกสาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีความยาวทั้งหมดกว่า
8,000 เมตร
- “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” มีกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก�ำจัดแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุงลาย ทั้งหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนในจังหวัด เดินรณรงค์ในเขตอ�ำเภอเมือง เพื่อค้นหาและก�ำจัดแหล่งซึ่งเป็น
ที่อยู่อาศัยเพาะพันธุ์ยุงลาย
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การประชุมสภาเทศบาล
นครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยการปกครองที่ส่วนกลางได้
กระจายอ�ำนาจ ให้เป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่และประชากร
เป็นของตนเอง และมีอ�ำนาจอิสระในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ซึ่งการ
ท�ำงานของเทศบาลจะขาดการประชุมสภามิได้ เนื่องจากกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทศบาลได้ ร ะบุ ใ ห้ ก ารประชุ ม สภามี ค วามส� ำ คั ญ ในการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบการออกข้อบัญญัตเิ ทศบาล ซึง่ จะพบว่าการ
ประชุมสภามีความส�ำคัญอย่างยิ่งมิใช่แค่การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ทัว่ ไปเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการออกข้อบัญญัตงิ บประมาณทีใ่ ช้ในการบริหาร
กิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นอีกด้วย
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ต้อนรับคณะทูต
จากต่างประเทศ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ ส่ งเสริ ม
ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศ ตามแนวทางนโยบายการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้ลงนามความร่วมมือ
ระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ในการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทางด้านเทคนิค
เทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม โบราณ
สถาน โบราณวัตถุ การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การจั ด การศึ ก ษา
สุขอนามัย การพัฒนาอาชีพ และ การท่องเที่ยว
เป็นต้น
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รางวัลแห่ง
ความ
ภาคภูมิใจ
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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�ำปี 2561

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ส่งผลงานโครงการนวัตกรรม “จากเตียงนอนสู่คลองแม่ข่า” เข้าประกวด และ
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พร้อมเงินรางวัล จ�ำนวน
755,263.16 บาท โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถผ่านการประเมินและเข้าสูก่ ารประเมินในรอบสุดท้าย ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
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รับมอบเครือ่ งหมายมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานการท่องเทีย่ วไทย
จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านศูนย์
บริการข้อมูลส�าหรับนักท่องเที่ยว 2561-2563 “Tourist Information
Center Standard” โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เป็นผู้แทนในการรับมอบเครื่องหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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รางวัลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ยอดเยี่ยมต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรอง ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยีย่ ม จังหวัดเชียงใหม่ จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีนายอดุลย์ เครือยศ ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการศึกษา ส�านัก
การศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่
แอร์พอร์ต อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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งบประมาณ
ประจ�ำปี 2561
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รายรับประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายรับ
ภาษีอากร

ปีงบประมาณ 2561
ประมาณการ
295,023,000.00

336,174,792.00

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

42,241,000.00

40,074,675.48

รายได้จากสาธารณูปโภค

21,000,000.00

18,343,090.13

6,343,000.00

5,416,925.81

23,803,000.00

31,895,514.20

1,000,000.00

1,366,500.00

รัฐบาลจัดสรรให้

759,400,000.00

745,593,104.63

อุดหนุนทั่วไป

449,190,000.00

480,556,105.00

1,598,000,000.00

1,659,420,707.25

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากทุน

รวมรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น
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รับจริง
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69,956,393.54
1,598,000,000.00

1,729,377,100.79

รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2561
รายจ่าย
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจำ�
ค่าจ้างประจำ�
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
งบกลาง
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2561
ประมาณการ
9,530,335.00
305,162,537.92
16,443,864.00
129,201,552.24
46,909,544.50
419,933,538.05
123,563,386.71
16,250,979.17
32,189,725.25
60,250.00
284,673,655.16
132,383,870.00
81,696,762.00

1,598,000,000.00

จ่ายจริง
9,530,255.00
305,158,903.23
16,443,824.00
129,199,783.30
46,905,363.50
419,921,058.12
123,545,720.61
16,249,175.60
32,189,725.25
60,250.00
284,663,690.19
129,452,119.17
81,388,909.49

1,594,708,777.46
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รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ�ำปีรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. 2561
รายจ่าย
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจำ�
ค่าจ้างประจำ�
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
งบกลาง
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่าย
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ปีงบประมาณ 2561
ประมาณการ
9,530,335.00
307,588,277.92
16,443,864.00
129,201,552.24
49,763,454.50
420,688,801.21
123,563,386.71
16,250,979.17
32,189,725.25
60,250.00
348,450,535.54
132,528,470.00
81,696,762.00

1,667,956,393.54

จ่ายจริง
9,530,255.00
307,584,643.23
16,443,824.00
129,199,783.30
49,759,273.50
420,676,321.28
123,545,720.61
16,249,175.60
32,189,725.25
60,250.00
348,440,570.57
129,596,719.17
81,388,909.49

1,664,665,171.00

สถิติต่าง ๆ
ในรอบปี 2561
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สถิติจ�ำนวนประชากร 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
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ชาย 62,345
ชาย 62,094
ชาย 61,515
ชาย 61,263
ชาย 60,829

หญิง 70,289
หญิง 70,462
หญิง 69,530
หญิง 69,378
หญิง 68,707

รวม 132,634
รวม 132,556
รวม 131,045
รวม 130,641
รวม 129,536

สถิติงานทะเบียนราษฎรส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่
รายการ
จำ�นวนประชากร
จำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำ�นวนคนเกิด
จำ�นวนคนตาย
จำ�นวนคนย้ายเข้า
จำ�นวนคนย้ายออก
จำ�นวนบ้าน 89,238 หลัง

ชาย
60,829
47,635
259
119
192
457

หญิง
68,707
56,426
237
86
164
460

รวม
129,536
104,061
496
205
356
917

การท�ำบัตรประชาชน
สำ�นักทะเบียน (งานบัตรฯ)
เคาน์เตอร์ GCS.
แรงงานต่างด้าว
บุคคลพื้นที่สูง
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
รวม

14,254
6,353
668
166
162
20,935

สถิติการจัดเก็บรายได้งานบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
รายได้สำ�นักทะเบียนฯ
รายได้เคาน์เตอร์ GCS
แรงงานต่างด้าว บุคคล
(งานบัตรฯ)
พื้นที่สูง
ธรรมเนียม ค่าปรับ คัดรับรอง ธรรมเนียม ค่าปรับ คัด ทร.14 ถ่ายรูป ทร.38/1
803,600 37,330 1,710 316,500 29,800
300
6,280 14,580 10,060

บุคคลไม่มี
สถานะทาง
ทะเบียน

รวม
รายได้
ทั้งหมด

9,720

1,229,880

รายงานประจำ�ปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่
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กิจการสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล 1 (ท่าแพ)
จ�ำน�ำ 34,084 ราย
ไถ่ถอน 33,752 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

611,746,450.00 บาท
607,969,450.00 บาท
21,943,040.75 บาท
2,522,460.00 บาท

สถานธนานุบาล 2 (ประตูช้างเผือก)
จ�ำน�ำ 30,517 ราย
ไถ่ถอน 27,328 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ	
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

538,441,650.00 บาท
530,249,000.00 บาท
18,692,423.50 บาท
1,908,829.00 บาท

สถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหม่)
จ�ำน�ำ 45,990 ราย
ไถ่ถอน 45,722 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

794,645,400.00 บาท
796,350,900.00 บาท
29,052,062.75 บาท
2,956,309.00 บาท

สถานธนานุบาล 4 (ข้างอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่)
จ�ำน�ำ 12,774 ราย
ไถ่ถอน 12,083 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

201,716,700.00 บาท
188,144,300.00 บาท
6,542,232.96 บาท
727,000.00 บาท

สถานธนานุบาล 5 (สันป่าข่อย)
จ�ำน�ำ 3,598 ราย
ไถ่ถอน 2,243 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ
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57,460,298.00 บาท
35,826,998.00 บาท
844,572.75 บาท
11,835.00 บาท

รายงานปริมาณน�้าหนักขยะมูลฝอยที่น�าไปก�าจัด
ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่
เดือน

ปริมาณ (ตัน)

เฉลี่ย (ตัน/วัน)

ตุลาคม 2560

9,698.32

312.84

พฤศจิกายน 2560

9,721.92

324.06

ธันวาคม 2560

9,662.77

311.70

มกราคม 2561

10,201.97

329.91

กุมภาพันธ์ 2561

9,434.24

336.93

มีนาคม 2561

9,900.89

319.38

เมษายน 2561

9,687.09

322.90

พฤษภาคม 2561

10,482.62

338.14

มิถุนายน 2561

10,424.77

347.49

กรกฎาคม 2561

10,785.74

347.92

สิงหาคม 2561

11,053.95

356.58

กันยายน 2561

9,973.32

332.44

รายงานประจำาปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่
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อัตราก�ำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หน่วยงาน

พนักงาน

สำ�นักปลัดเทศบาล
สำ�นักการคลัง
สำ�นักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
ส่วนการโยธา
ส่วนช่างสุขาภิบาล
สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
สำ�นักการศึกษา (รวมพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงศรีวิชัย
แขวงเม็งราย
รวม

65
37
14
20
19
22
19
90
31
249

ลูกจ้าง
ประจำ�
8
2
2
1
7
4
7
3
9

9
2
12
12
13
13
627

1
2
1
3
5
55

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ทั่วไป
103
65
12
39
15
7
3
2
13
5
38
77
31
39
40
44
23
41
48
44
7
11
21
23
22
410

39
37
26
49
514

พนักงานเทศบาล

รวม
พนักงานจ้าง
168
51
22
5
18
115
70
84
64
92

รวม

7
50
58
49
71
924

17
2
64
71
65
89
1,606

(รวมพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา)
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241
90
38
26
37
144
93
181
98
350

627 คน

ลูกจ้างประจำ�

55 คน

พนักงานจ้าง

924 คน

รวมทั้งสิ้น

1,606 คน

สรุปผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เ ท ศ บ า ล น ค ร เ ชี ย ง ใ ห ม่ ป ร ะ จ� า ปี พ. ศ. 2 5 6 1

1. ออกปฏิบัติงานดับเพลิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

64 ครั้ง

2. ออกปฏิบัติงานดับเพลิงนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

1 ครั้ง

รวมตลอดป
รวมค่าเสียหาย

65 ครั้ง
5,050,000 บาท

3. ออกปฏิบัติการกู้ภัย
กู้ภัยทางนำ้า

2 ครั้ง

กู้ภัยทางบก

778 ครั้ง

ปฏิบัติการกู้ภัย

780 ครั้ง

จำานวนผู้เสียชีวิต

- คน

จำานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

- คน

รวมค่าเสียหาย
รวมเปนค่าเสียหายทั้งสิ้น ตามข้อ 1+2+3 เปนเงิน
4. ออกปฏิบัติงานบริการนำ้า เพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนและอื่น ๆ

23,000 บาท
5,073,000 บาท
400 ครั้ง

(ล้างถนน, รดนำ้าดับฝุ่น, ฉีดล้าง ฯลฯ)
5. ออกปฏิบัติงานสูบนำ้าที่เน่าเสียทิ้ง เพื่อบริการประชาชน

38 ครั้ง

6. ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ เนื่องจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ

396 ครั้ง

7. ออกปฏิบัติงานส่งผู้ป่วยและบริการรถยนต์พยาบาลงานอื่น ๆ

29 ครั้ง

8. ออกปฏิบัติงานฝกอบรมและสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย

268 ครั้ง

9. ออกปฏิบัติงานด้านการถวายรักษาความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ

234 ครั้ง

10. ออกปฏิบัติงานบริการให้กับประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

2,192 ครั้ง

รายงานประจำาปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่
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โครงการส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

128

ที่

รายการ

งบประมาณ

ที่

1

โครงการปรับปรุงระบบนำา้ พุในคูเมือง จากระบบปัม หอยโข่ง
เปนระบบปัมซัมเมิร์สซิเบิลพร้อมตู้คอนโทรลควบคุมระบบ
ไฟฟ้า

9,922,200

18

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำ้า คสล.
ถนนโชตนา ซอย 26

1,437,000

19

โครงการก่อสร้างทางระบายนำ้าบริเวณสนามฟุตบอล 2

1,390,000

2

โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายนำ้า ถนนกู่เต้า

5,100,000

20

1,200,000

3

โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายนำ้า
ถนนเทพารักษ์

4,886,000

โครงการปรับปรุงท่อระบายนำ้าถนนมหาโชค ซอย 12
ถึงคลองแม่ข่า

21

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงลานขนถ่ายขยะ

1,200,000

4

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำา้ ถนนเมืองสาตร

4,870,000

22

1,000,000

5

โครงการปรับปรุงประตูนาำ้ คูเมือง ตัง้ แต่แจ่งหัวรินไปจนถึง
แจ่งศรีภมู ิ

4,400,000

โครงการก่อสร้างบ้านต้นไม้ บริเวณสนามเด็กเล่นภายใน
สวนสาธารณะหนองบวกหาด

6

ค่าปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษสุสานบ้านเด่นและ
สุสาสันกู่เหล็ก

4,400,000

23
24

โครงการปรับปรุงแทงค์นำ้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
ดอกเงิน (ปรับปรุงห้องประชุม)

922,000
811,400

7

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำ้า ถนนจุมพล

3,272,000

25

โครงการขุดลอกลำาเหมืองแม่หยวก

800,000

8

โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ไม่มีหลังคาสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่

3,099,000

26

760,000

9

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สุสานบ้านท่อเมืองลัง

3,014,000

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดเชียงยืน (ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคาทาสี
ภายนอกและภายในอาคาร 1)

27

699,000

10

โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

3,000,000

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำ้า คสล.
ถนน 12 สิงหา ซอย 1

11

โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายนำ้า
ถนนศิริธร ซอย 1

2,576,000

28

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำ้า คสล.
ถนนมูลเมือง ซอย 1

653,000

12

โครงการเชือ่ มโยงสัญญาณภาพกล้อง CCTV จากสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารไปยังห้องควบคุมเทศบาลนครเชียงใหม่

2,200,000

29

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานช้างคลาน

600,000

30

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานหายยา

600,000

13

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

1,966,000

31

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย (ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานและทาสี
ภายในและภายนอกอาคารเรียนวิสุทธิสังฆการ 4 ชั้น)

600,000

14

โครงการก่อสร้างทางระบายนำ้าบริเวณโรงพลศึกษา 3

1,737,000

32

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำา้
ถนนเจริญประเทศ ซอย 1

1,562,000

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คำา (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝกวิชาชีพระยะสั้น)

550,000

15

33

โครงการก่อสร้างห้องนำ้าสาธารณะสุสานช้างเผือก

542,000

16

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัล์ติคพร้อมฝาบ่อพัก
ถนนธารทอง

1,508,000

34

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมนตรีเชื่อมต่อ
ถนนบำารุงราษฎร์ ซอย 4

537,000

17

โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายนำา้
ถนนโชตนา ซอย 8

1,464,000

35

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดพวกช้าง (ปรับปรุงโรงอาหารและรางระบายนำ้า)

517,000

รายงานประจำาปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่

รายการ

งบประมาณ

ที่

งบประมาณ

ที่

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดกู่คำา (ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น
อาคารเรียนเมตตาจิตโต)

500,000

58

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

250,000

59

2,800,000

37

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดป่าแพ่ง (ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล)

500,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60

200,000

38

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำ้า คสล.
ซอยข้างวัดพวกเปย

294,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

61

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

5,000,000

39

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ (ปรับปรุงงานทาสีภายในอาคารเรียน 3)

273,000

62

โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่

5,000,000

40

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่

220,000

63

โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

200,000

64

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

417,000

41

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในแขวงศรีวิชัย

202,000

65

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป

200,000

42

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปงเมือง (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำาภายในอาคาร)

200,000

66

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

200,000

67

300,000

43

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่

150,000

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

68

400,000

44

โครงการส่งเสริมประเพณีรดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุในชุมชน

100,000

โครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน
ด้านอาหารปลอดภัย

45

โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษตามนโยบาย
รัฐบาล จังหวัดและเทศบาล

6,000,000

69

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาเครือข่าย
อย.น้อยในสถานศึกษา

200,000

46

โครงการเทศบาลพบประชาชน

300,000

70

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

250,000

47

โครงการถนนคนเดินเชียงใหม่

500,000

71

335,000

48

โครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
(เทศบาลรำาวงบงโอโดริ)

100,000

โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน

72

700,000

49

โครงการประชาสัมพันธ์ปันจักรยานแอ่วเมืองเก่า

100,000

โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

50

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

100,000

73

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ. 2558

400,000

51

โครงการอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คง

30,000

74

435,000

52

โครงการฝกอบรมและสาธิตการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

75

โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน

622,000

53

โครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

500,000

76

โครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด

190,000

54

โครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเมืองเชียงใหม่

900,000

77

โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

2,000,000

55

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

78

โครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี

1,000,000

56

โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

200,000

79

โครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลประเพณีและ
วันสำาคัญต่าง ๆ

1,500,000

57

โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

800,000

80

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชน

400,000

36

รายการ

41,518,900

รายการ

งบประมาณ
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หมำยเลขโทรศัพท ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่
ส�ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายอำานวยการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายปกครอง

053-259051
053-259056
053-259066
053-259061

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สถานธนานุบาลฯ 1 (ท่าแพ)

053-234612

สถานธนานุบาลฯ 2 (ประตูช้างเผือก)
สถานธนานุบาลฯ 3 (ประตูเชียงใหม่)
สถานธนานุบาลฯ 4 (ข้างอำาเภอเมืองเชียงใหม่)
สถานธนานุบาลฯ 5 (ท่าสะตอย)

053-213066
053-276944
053-326092
053-242229

ส�ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สำานักการศึกษา
ฝายแผนงานและโครงการ
ส่วนบริหารการศึกษา
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

053-259160
053-259163
053-259162
053-259167
053-259171
053-259161
053-259172
053-259181
053-259168

โรงเรียนในสังกัดส�ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะตอย
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำา
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
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หมายเลขโทรศัพท์
053-243945
053-241863
053-241680
053-233681
053-233682

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

หมายเลขโทรศัพท์
053-274201
053-277446
053-273679
053-449380
053-214665

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืน่ เงินกอง

053-277446

ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน
ส่วนบริหารงานคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายสถิติการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

หมายเลขโทรศัพท์
053-259080
053-259079
053-259085
053-259809
053-259077
053-259087
053-259090
053-259092

ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สำ�นักการช่าง

053-259100

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

053-259103

ฝ่ายควบคุมอาคาร

053-259104

ฝ่ายผังเมือง

053-259105

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

053-259108

ฝ่ายวิศวกรรม

053-259109

ฝ่ายสถาปัตยกรรม

053-259111

ส่วนการโยธา

053-059112

ฝ่ายสาธารณูปโภค

053-259113

ฝ่ายสวนสาธารณะ

053-111002

ฝ่ายวิศวกรรมจราจร

053-259115

ส่วนช่างสุขาภิบาล

053-259116

ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

053-259117

ฝ่ายจัดการคุณภาพนํ้า

053-259118

กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

053-259120

กลุ่มงานขนส่ง

053-259102
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ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน
สำ�นักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
ส่วนบริการสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
กลุ่มงานบริการการแพทย์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานสุขภาพชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์
053-259123
053-259125
053-259122
053-259128
053-259141
053-259121
053-259138
053-259129
053-223214
053-223214-6
053-223215 ต่อ 110
053-223215 ต่อ 115
053-223215 ต่อ 116
053-282380

งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน
งานตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์
053-259178

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มงานนิติการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
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หมายเลขโทรศัพท์
053-259142
053-259146
053-259145
053-259152
053-217793

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
งานธุรการ
งานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์
053-259173
053-259174
053-259175
053-259176
053-259177

ส�ำนักงานแขวง เทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
053-235846
053-104381
053-259189
053-259180

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
053-259001
053-259191
053-259199
053-277582

แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงศรีวิชัย
แขวงเม็งราย

สถานีดับเพลิง แจ้งเหตุด่วน
ศูนย์บริการ
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่
สถานีดับเพลิงบ้านเด่น
สถานีดับเพลิงช้างเผือก
สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย
สถานีดับเพลิงป่าตัน
หน่วยกู้ภัยพิเศษ

053-140386
053-222852
053-241227
053-110140
053-232974

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
เลขที่ 1 ถ.วังสิงห์คำ� ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-259147 http://www.cmcity.go.th
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