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สารจาก...นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ปี พทุ ธศักราช 2559 คงเป็ นปี แห่งความทรงจ�ำของคนไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ความสูญเสียนี ้น�ำมาซึง่ ความโศกเศร้ ายังหมูพ่ สกนิกรชาวไทย ด้ วยเหตุผลที่พระองค์
ทรงมีพระคุณอันประเสริ ฐอย่างหาที่สดุ มิได้ อีกทังได้
้ ทรงสร้ างองค์ความรู้ตา่ ง ๆ พระราชทานให้ กบั คนไทยไว้ มากมาย
เทศบาลนครเชียงใหม่ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีพ่ ระองค์
ทรงห่วงใยประชาชนในเรื่องความเป็ นอยู่ ดังนัน้ เทศบาลฯ จึงได้ ดำ� เนินโครงการสืบสานปณิธานของพระองค์ทา่ น เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนให้ ได้ รับโอกาสและบริ การขันพื
้ ้นฐานต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม  ขณะเดียวกัน การพัฒนาจะต้ องท�ำควบคูไ่ ป
พร้ อม ๆ กันทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา เทศบาลฯ ได้ ด�ำเนินโครงการใหญ่
แล้ วเสร็จไปหลายโครงการ อาทิ สามารถเปิ ดสวนสาธารณะส�ำหรับประชาชนได้ ใช้ พกั ผ่อนออกก�ำลังกายจาก 1 แห่ง เป็ น 4
แห่ง เพิ่มพิพิธภัณฑ์ แสดงเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ของท้ องถิ่น จาก 1 แห่งเป็ น 3 แห่ง, น�ำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ ดนิ
ใน 2 เส้ นทางส�ำคัญ
ส�ำหรับในปี 2559 ที่ผา่ นมา มุง่ เน้ นการท�ำงานเพื่อตอบโจทย์สงั คมที่มีการอาศัยอยูห่ นาแน่นและมีความแตกต่าง
ทางด้ านรายได้ สงู ซึง่ โครงการส�ำคัญที่ด�ำเนินการแล้ วเสร็จ ได้ แก่โครงการติดตังกล้
้ อง CCTV ทังเมื
้ อง เพื่อสร้ างสังคมที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ , โครงการขนส่งมวลชน เพื่อให้ บริ การแก่ประชาชนและผู้มาเยือน, โครงการหลักประกัน
สุขภาพ ที่ให้ บริ การตรวจสุขภาพอย่างครบถ้ วน และตรวจหามะเร็งเต้ านม โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย   เพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ส�ำหรับสังคมผู้สงู อายุ
นอกจากนี เ้ ทศบาลนครเชี ยงใหม่ยังได้ มีการจัดเตรี ยมโครงการที่จะด�ำเนินการเพื่อตอบโจทย์ เมืองในอนาคต
โดยมุง่ เน้ นไปที่ 3 ปั ญหาส�ำคัญ คือ
1. ปั ญหาการจราจร จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ อง CCTV เพื่อตรวจจับการกระท�ำผิดกฎหมายจราจร และ
เพิ่มระบบขนส่งมวลชนให้ มีครอบคลุมมากขึ ้น เพื่อดึงรถยนต์สว่ นบุคคลออกจากถนน
2. ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม จะมีการเพิ่มระบบบ�ำบัดน� ้ำเสียให้ ครอบคลุมพื ้นที่ ขณะเดียวกันเครื่ องมือ ยานพาหนะต่าง ๆ
ของเทศบาลฯ ก็จะเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
3. ปั ญหาด้ านสุขภาพ จะมีการต่อยอดโครงการตรวจสุขภาพให้ มีความหลากหลายควบคูไ่ ปกับการสนับสนุนให้ มี
ระบบตรวจสอบสารตกค้ างจากอาหารในเขตเทศบาลฯ ให้ ครอบคลุมและเข้ มข้ นขึ ้น
ท้ ายนี ้กระผมขอเป็ นก�ำลังใจให้ กบั ข้ าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ทกุ ท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลัก
ดันนโยบายต่าง ๆ ตลอดปี 2559 จนเกิดความส�ำเร็จ และขอให้ ทา่ นภาคภูมิใจที่ได้ มีโอกาสท�ำงานเพื่อสังคม เพื่อท้ องถิ่นให้
มีความเจริ ญก้ าวหน้ า เพราะการท�ำงานในเมืองใหญ่และเมืองที่มีผ้ คู นอาศัยอยู่ค่อนข้ างหนาแน่นอย่างเมืองเชียงใหม่ถือ
เป็ นภารกิจหนักและท้ าทายความคิดความสามารถของผู้ปฏิบตั งิ าน ที่จะร่วมมือร่วมใจผลักดันแต่ละโครงการให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของท้ องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ.....ขอบคุณครับ....
ด้ วยความเคารพ

ทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่

รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

5

6

รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

สารจาก...ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ในช่วงขวบปี ที่ผ่านมา ได้ เกิดเหตุการณ์ ส�ำคัญอย่างยิ่งขึน้ ในประเทศไทย การเสด็จสู่
สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นับเป็ นการสูญเสียครัง้ ยิ่งใหญ่ของคนไทย
ทังชาติ
้ ในรอบเกือบศตวรรษ สร้ างความเศร้ าโศกให้ คนไทยทัว่ ทังแผ่
้ นดิน ด้ วยความส�ำนึกถึง
พระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระองค์ท่านที่ได้ ทรงตรากตร� ำพระวรกาย ทรงงานเพื่อให้ ประชาชน
ของพระองค์ได้ อยู่ร่มเย็นเป็ นสุข ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ท�ำให้ ประเทศไทย
ด�ำรงความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง อีกทังยั
้ งเป็ นพระมหากษัตริ ย์นกั พัฒนาในทุก ๆ ด้ าน นับเป็ น
พระกรุ ณาธิคณ
ุ แห่งปวงชนชาวไทยยิ่งแท้ ที่ได้ อยู่ใต้ ร่มพระบรมโพธิสมภารบารมีของพระองค์
ในปี งบประมาณ 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่มโี ครงการและกิจกรรมเกิดขึ ้นมากมายตลอด
ทัง้ ปี ทุกโครงการล้ วนถูกกลั่นกรองจากกระบวนการทางด้ า นความคิดและความต้ องการ
ของประชาชนในท้ องถิ่น น�ำมาสูแ่ นวนโยบาย เข้ าสูก่ ระบวนการท�ำงานที่ต้องใช้ ก�ำลังความคิด
ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ ภายใต้ การบริ หารงานของคณะผู้บริ หารเทศบาลนครเชียงใหม่
และสิง่ ที่ส�ำคัญทุกเรื่ องต้ องถูกต้ องตามระเบียบข้ อกฎหมาย  ของการบริ หารงานท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ก็
เพื่อตอบสนองความต้ องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุขทัว่ หน้ ากัน
กระผมในฐานะบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ หัวหน้ าฝ่ ายข้ าราชการประจ�ำ  ต้ องขอ
ขอบคุณพนักงานเทศบาล ลูกจ้ าง รวมถึงผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ที่ช่วยกันน�ำนโยบายของผู้บริ หาร
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็ นรูปธรรม และได้ ร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายร่วม
กับเทศบาลเสมอมาอันเป็ นหลักการพัฒนาทีเ่ น้ นการมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็ นรากฐานส�ำคัญสู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสิง่ ส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ การมีสว่ นร่วมของ พ่อ แม่ พี่ น้ องประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จะร่วมมือกันพัฒนาท้ องถิ่นของเราให้ เจริ ญก้ าวหน้ ายิ่งๆ ขึ ้นไป
ด้ วยความเคารพ

นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
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สารบัญ C O N T E N T S
สารจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
สารจากปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร
วิสัยทัศนเทศบาลนครเชียงใหม่
พันธกิจหลักการพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครเชียงใหม่
สถิตอยู่ ในใจตราบนิรันดร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รถเมล ใจดี เทศบาลนครเชียงใหม่
ระบบกล้องโทรทัศนวงจรปด CCTV
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทคโนโลยีอินฟาเรดซ่อมผิวถนนแห่งแรกของไทย
สะพานจันทรสม อนุสรณ (ขัวแขก)
แผนการดําเนินงานปองกันและการไขปญหานํ้าท่วมฯ
การจัดการความเปนระเบียบฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและของเสีย :
การจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะ
กวดขันการคัดแยกขยะและการบีบนํ้าออกจากขยะ
ศูนยการเรียนรู้เกษตรอินทรียเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการคัดแยกที่นอนและเฟอรนิเจอรฯ
“เติมรักให้อากาศ” ปองกันปญหาหมอกควัน 2559
รณรงคงดเผาให้เราเก็บ
ควันดํา มลพิษทางอากาศ
ควบคุมฝุนละอองจากการก่อสร้าง
ต้อนรับพลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำานึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาพ :
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ
โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2559

8

รายงานประจำาปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

04
06
10
12
27
28
30
32
39
41
45
46
48
50
54
55
56
56
57
58
60
61
62
62
63
64
65
66
67
68
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ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
กําจัดแหล่งเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายปองกันโรคไข้เลือดออก
ให้บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
สวน สร้าง สุข
โรงฆ่าสัตวเทศบาลนครเชียงใหม่
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ :
เปดแล้วห้องสมุดเทศบาลนครเชียงใหม่
เปดประตูสู่โลกการอ่าน ตามโครงการกิจกรรม
ห้องสมุดศาลาแดง
การส่งเสริมด้านการกีฬา :
โครงการสอนว่ายนํ้าให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ฟรี
เจดียขาวเกมส 2016
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม :
โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ :
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ป 2559
งานเทศกาลไชน่าทาวนเมืองเชียงใหม่
ครั้งที่ 14 ประจําป 2559
ปาเวณีปใหม่เมืองเจียงใหม่ 2559
ถวายเครื่องสักการะองคท้าวมหาพรหมธาดา
ประเพณีปใหม่เมืองเจดียสุดส้าว
พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหม
องคมหาสงกรานต
ประกอบพิธีทําบุญสมโภช “พระพุทธสิหิงค”
ดําหัวผู้สูงอายุ 4 แขวง
งานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ครั้งที่ 35
ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่
ตามผางประตี้ดส่องฟา ฮักษาเมืองเจียงใหม่
พรปใหม่ ในดวงใจราษฎร
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9

เทศบาลนครเชียงใหม่
CHIANG MAI MUNICIPALITY

ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ตัง้ อยู่ใ นเขตอ� าเภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื ้นที่รับผิดชอบ ทังสิ
้ ้น 40.216 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุม พื น้ ที่ 14 ต� า บล ได้ แ ก่ ต� า บลหายยา ต� า บลช้ า งม่ อ ย
ต�าบลศรี ภมู ิ ต�าบลวัดเกต ต�าบลช้ างคลาน ต�าบลพระสิงห์ ต�าบลสุเทพ
บางส่วน ต�าบลป่ าแดดบางส่วน ต�าบลฟ้าฮ่ามบางส่วน ต�าบลหนองป่ าครั่ง
บางส่วน ต�าบลท่าศาลาบางส่วน ต�าบลป่ าตันบางส่วน ต�าบลหนองหอยบางส่วน
และต�าบลช้ างเผือกบางส่วน โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมแขวงอีก
4 แขวง ได้ แก่ แขวงนครพิงค์ มีพื ้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร แขวงกาวิละ มีพื ้นที่ 11.4
ตารางกิโลเมตร แขวงเม็งราย มีพื ้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร และแขวงศรี วิชยั มีพื ้นที่ 9.2
ตารางกิโลเมตร
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ตราเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีดวงตราประจ�าเทศบาลเป็ นรู ปพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ปุยเมฆ พญานาค รวงข้ าว และลายดอกประจ�ายาม ซึง่ มีความหมาย ดังนี ้
พระบรมธาตุดอยสุเทพ
เป็ นปูชนียสถานอันศักดิ์สทิ ธิ์ เป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าและเป็ นทีเ่ คารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไปทังประเทศ
้
แสดงถึงการ
เป็ นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในภาคเหนือที่เปล่งรัศมีรุ่งเรื องมาทุกยุคทุกสมัย
ปุยเมฆ
แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ ที่มีความชุม่ ฉ�่าเย็นสบายน่าอยูต่ ลอดทังปี
้
พญานาค
ตามประวัตเิ ป็ นผู้ให้ น� ้า เชียงใหม่เป็ นต้ นน� ้าล�าธารหลายสาย โดยเฉพาะแม่น� ้าปิ งที่
หล่อเลี ้ยงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้ เคียง เป็ นแม่น� ้าสายส�าคัญ
สายหนึง่ ของภาคเหนือ
รวงข้ าว
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร ซึง่ มิได้ หมายถึงเฉพาะแต่เป็ น
เพียงอูข่ ้ าวอูน่ � ้าเท่านัน้ ยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกมากมาย

อาณาเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่ อ ดังนี �
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต�าบลสันผีเสื ้อ ต�าบลดอนแก้ วและอ�าเภอแม่ริม
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต�าบลหนองหอย และต�าบลป่ าแดด
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ต�าบลหนองป่ าครั่ง และต�าบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ
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คณะผู้บริหาร
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2

1

9

Executive Administration Team
Chiang Mai Municipality

1. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

2. นายชาตรี เชื้อมโนชาญ

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

3. นายสุนทร ยามศิริ

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

4. นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

5. พลโทภาณุ โรจนวสุ

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

6. นายไพศาล สุรธรรมวิทย์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

7. นายอัศนี บูรณุปกรณ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

8. นายสุทัศน์ ศรีล้อม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

9. นางสุภาพร แสนสุข

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

10. นายสมเพชร วัฒนทรัพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
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6

10

7
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ส.ท.แขวงนครพิงค์

4

3

1

1. น.ส.พรฤดี พุทธิศรี (ประธานสภาเทศบาล)
2. น.ส.พรผกา ตาระกา
3. นายดุสิต บูรณะพิมพ์
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2

6

4. นายอรรคเดช อุดมศิริธำารง
5. นายกฤษดา แซ่เตี๋ยว
6. นายสุรพล มณีขตั ิ

5

ส.ท.แขวงกาวิละ

6

5

4

3

1. นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์
2. นางวิไลพร พุทธิศรี
3. นายพจนา ศรีศิลปนันท์ (รองประธานสภาเทศบาล)

2

1

4. นางทิพาพร ชมภูรัตน์
5. นายดรัณ สิรีเลิศ
6. นายยุทธนา รังสิยนันทน์
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ส.ท.แขวงเม็งราย

6

2

3

1. นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล
2. นายวิชยั ศิริรัตน์
3. นางนภาพร ยามศิริ
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4

5

4. น.ส.ณัฐกฤตา พ่วงตรง
5. นายอาคม กันทวงศ์
6. นายราชิน ตันตรานนท์

1

ส.ท.แขวงศรีวิชัย

1

1. นางปุณญาดา ฟุ้งกิตติกุล
2. นายธนดล วรวัลย์
3. นางสุภาพรรณ ปะวรณา

2

3

4. นายเกียรติศักดิ์ ขุ่ยอาภัย
5. น.ส.รัสรินทร์ ปินคูณพิพัฒน์
6. นางสุพรรณศรี กาญจนเกตุ
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ปลัด/รองปลัด

2

1. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
2. นายธัชพล อภิรติมัย
3. นายรุ่ง ศรีโพธิ์
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1

3
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

สำานักการช่าง

7

5

3

1. นายณภัทร ประเสริฐดี
2. นายวิสาขะ ปัญญาช่วย
3. นายวราวุฒิ โตคณิตชาติ
4. นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์
5. นายอติชาติ ชูวงศ์

9

1

ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
ผอ.ส่วนการโยธา

4

2

6. นายทรงวุฒิ เชิญขวัญศรี
7. นายอนุ กิจบัญชา
8. นายชูศักดิ์ ชินะโรจน์
9. นายอเนก ชาญเชี่ยว

8

6

สถาปนิกเชี่ยวชาญ
สถาปนิกเชี่ยวชาญ
นักผังเมืองเชี่ยวชาญ
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
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สำานักการศึกษา

7

6

3

1

5

4

8

1. นายพิเชษฐ์ มากโพ

4. นางสาวสุวิมล มายุพัน

7. นายอภิโชค สันตะจิตต์

2. นางเสาวลักษณ์ ชมมณฑา

5. นางจันจิรา อินตะเสาร์

8. นายบุญทรง วงศ์เขื่อนแก้ว

3. นางอัญชิสา ควัฒน์กุล

6. นายอดุลย์ เครือยศ

9. นายพิทยา ศรสุวรรณ

ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา

ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
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ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะตอย
รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา

ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
ผอ.โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง

9

15

12

14
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19

21

22

20
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17
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10. นางกรรณิการ์ ทองสุวรรณ์

15. นางสาวบุษกร โกฎิวิเชียร

20. นางเกษมณี ขัติยะ

11. นางกันตินันท์ วงษ์เชษฐ

16. นางสุพัตรา เกษมเรืองวิธธศ์

21. นางลัดดา ไหวดี

12. นางน้อยนภา สุจริต

17. นางอรัญญา รุ่งเรือง

22. นางมัลลิกา อุดมวงษ์

13. นางสุนี เกิดมงคล

18. นางสุนารี ขัตตะนัน

14. นางอนงค์พรรณ นันตะเสน

19. นางจันทร์ฉาย ดวงใจ

ผอ.โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คํา

ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ครูเชีย่ วชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง เมือง
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
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11

ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะตอย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะตอย

ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คํา
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะตอย
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สำานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4

2

1. นางเยาวเรศ บุญถม
2. นายดนัย สารพฤกษ์
3. นายกฤษณะ ใกยสิทธิ์
4. นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล
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1
ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทันตแพทยเชี่ยวชาญ

3

สำานักการคลัง

3

1. นายวุฒิศักดิ์ คำาปันติ๊บ
2. นางสุรี ทักษิณิกวร
3. นายจิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว

2

1
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้

รายงานประจำาปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

23

หัวหน้าแขวง

3

2

1. นายวิษณุ จักษุธารา
2. นายรังสิมันต์ บุณยปรรณานนท์
3. นายวิทยา ไชยสาร
4. ว่าที่ ร.ต.เจษฎา พงศธรบริรักษ์
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1

4
หน.แขวงกาวิละ
หน.แขวงศรีวิชัย
หน.แขวงนครพิงค
หน.แขวงเม็งราย

กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน/สำานักปลัด

1

1. นางศุภรัศมิ์ จันทร์ตะธง
2. นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า
3. นางพิรุณ กิ่งสุวรรณพงษ์

2

3
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
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สถานธนานุบาล

3

2

1. นายโสภณ จินตาคม
2. นางปทุม มรกตวิจิตรการ
3. นายชยเดช วรรณรัตน์
4. นายธนนพ ชนินท์วณิชย์
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4
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 4
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3

1

วิสัยทัศน์

เทศบาลนครเชียงใหม่
“เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้ มแข็ง ด้ วยการบริ หารภายใต้ หลักธรรมาภิบาล”
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พันธกิจ
หลักการพัฒนา

Administrative Structure
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พันธกิจหลักการพัฒนา
เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์การพัฒนา เทศบาลนครเชียงใหม่จงึ ได้ ก�ำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี ้
(1) พัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกพื ้นฐานของเมืองให้ ได้ มาตรฐาน
(2) อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมเมืองให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีอย่างยัง่ ยืน
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมี
ความสุข
(4) ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ กับประชาชนในท้ องถิ่น ควบคู่
กับการรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้ คงอยูต่ อ่ ไป
(5) เสริ มสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่น
(6) พัฒนาการให้ บริ การประชาชนอย่างถูกต้ อง ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชน
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โครงสร้างการบริหารงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชน
้
ท�ำหน้ าที่เป็ นฝ่ ายบริ หาร
ก�ำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริ หารงานของเทศบาล มีรองนายกเทศมนตรี จ�ำนวน 4 คน ช่วยบริ หาร
งาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 24 คน ซึง่ มาจากการเลือกตังแบบแบ่
้
งแขวง จ�ำนวน 4 แขวง
เลือกตังแขวงละ
้
6 คน นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการท�ำงาน 4 ปี
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การบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น 10 ส่วน ดังนี้
1. ส�ำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รับผิดชอบงานด้ านเอกสาร สารบรรณ
งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยว
งานทะเบียนราษฎร์ การเลือกตัง้ งานบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมัน่ คง รวมถึงงานด้ านรัฐพิธีและกิจการสภา
2. ส�ำนักการคลัง รับผิดชอบงานด้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สนิ
งานสถิตกิ ารคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนทีภ่ าษี และงานด้ านผลประโยชน์ตา่ ง ๆ
3. ส�ำนักการช่ าง รับผิดชอบงานด้ านการก่อสร้ าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค งาน
ผังเมืองและงานควบคุมอาคารและการจัดการสิง่ แวดล้ อม
4. ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม รับผิดชอบงานด้ านสาธารณสุขต่าง ๆ
งานด้ านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริ มสุขภาพ งานสุขาภิบาล
สิง่ แวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานให้ บริการด้ านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
ทัว่ ไป
5. ส�ำนักการศึกษา รับผิดชอบด้ านการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล รวมถึงการ
ส่งเสริ มประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
6. กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบงานด้ านวิชาการ การวางแผนพัฒนา
งานเทศบาล งานด้ านสถิติ ข้ อมูลสารสนเทศ งานงบประมาณ ฝ่ ายบริ การและ
เผยแพร่วิชาการ งานวิจยั และประเมินผล และงานด้ านกฎหมาย
7. กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานด้ านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาล งานด้ านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
8. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานด้ านการควบคุม ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเงินและอื่น ๆ โดยขึ ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
9. สถานธนานุบาล รับผิดชอบงานด้ านการรับจ�ำน�ำทรัพย์สินจากประชาชน
เพือ่ ป้องกันการกู้หนี ้นอกระบบ ซึง่ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานธนานุบาลทังสิ
้ ้น 4
แห่ง คือ ท่าแพ ประตูช้างเผือก ประตูเชียงใหม่ และข้ างทีว่ า่ การอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
10. แขวง 4 แขวง ได้ แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงศรีวชิ ยั แขวงเม็งราย
โดยมีสำ� นักงานแขวง ซึง่ ตังขึ
้ ้นเพือ่ กระจายการให้ บริการไปถึงประชาชนอย่างทัว่ ถึง
ทุกพื ้นที่ในเขตเทศบาล
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สถิตอยูในใจตราบนิรันดร

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนพนอันหาที่สุดมิได
วันที่สิบสาม ตุลาฯ ปี ห้าเก้ า
เมื่อรู้ ข่าว สมเด็จฯ ทรง องค์ราชัน
บ่ายสามโมง ห้ าสิบสอง สุดหมองหม่น
เหมือนวิญญาณ ถูกระชาก จากร่ างกาย
เสียงร�่ าไห้ เรี ยกหา มหากษัตริ ย์
สุดอ้ างว้ าง อาดูร หม่นอุรา
แผ่นดินไทย อาดูร สูญสิ ้นแล้ ว
ต้ องมาพราก จากไป ไม่เหลือเงา
พระบารมี ความหลัง ครัง้ ทรงอยู่
แสนยาวนาน กาลพระองค์ ทรงปกครอง
โอ้ โอหนอ ต่อไปนี ้ ไม่มีพระองค์
ร้ องระงม เข่าทรุ ด สุดอาลัย
ข้ าราชการ พ่อค้ า ประชาชน
ต่างส่งข่าว สิ ้นพระชนม์ องค์ภมู ินทร์
สุดอุทธรณ์ วอนไหว้ ให้ ทรงฟื น้
สุดจะเอ่ย สรรหา ค�าอาลัย
ขอพระองค์ ทรงไปสู่ สวรรคาลัย
ขอจงปราศ ความห่วงใย ไร้ ราคิน

ชาวไทยเรา สุดวิโยค แสนโศกศัลย์
ได้ อาสัญ สวรรคต หมดทุกข์ภยั
ไทยทุกชน ร�่ าไห้ ใจสลาย
สุดอาลัย สุดจะพร�่ า จ�านรรจา
ถูกพลัดพราก ครัง้ ยิ่งใหญ่ อาลัยหา
องค์ราชา ไทยเขต ประเทศเรา
ราชาแก้ ว ผู้ยิ่งใหญ่ หาใดเล่า
ชาวไทยเรา ถึงคราวพร�่ า น� ้าตานอง
ได้ พรั่งพรู ล้ นใจ ไทยทังผอง
้
ทรงปกป้อง ครองแผ่นดิน บนถิ่นไทย
ต่างงวยงง สับสน หม่นหมองไหม้
เหล่าคนไทย น� ้าตาหยด รดแผ่นดิน
ใจหมองหม่น อาดูร ได้ สญ
ู สิ ้น
สุดถวิล สุดโหยหา สุดอาลัย
สุดสะอื ้น ร้ องหา พาร�่ าไห้
บางคนไหว้ นอบนบ ซบแผ่นดิน
ตัดพระทัย ละโลก หายโศกสิ ้น
เข้ าสูถ่ ิ่น แดนสวรรค์ นิพพานเทอญ..

ประพันธ์ โดย..พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูต สายต่ างประเทศ รุ่ นที่ ๑๒
32

รายงานประจำาปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

นำ้าตาแห่งความอาลัยไหลนองแผ่นดิน
ณ เวลา 19.00 น.
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แถลงการณ์ ส�านักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ
เบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับ รักษา
พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตัง้ แต่วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่
ส�านักพระราชวังได้ แถลงให้ ทราบเป็ นระยะแล้ วนัน้
แม้ คณะแพทย์ได้ ถวายการรักษาอย่างใกล้ ชดิ จนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลาย
ไม่ ได้ ทรุ ดหนัก ลงตามล� า ดับ ถึ ง วัน พฤหัส บดี ที่ 13 ตุล าคม พุท ธศัก ราช 2559 เวลา 15 นาฬิ ก า
52 นาที เสด็จ สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริ ราช ด้ วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปี ที่ 89
ทรงครองราชสมบัตไิ ด้ 70 ปี
ด้ ว ยส� า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ เป็ น ล้ น พ้ น อัน หาที่ สุด มิ ไ ด้ เทศบาลนครเชี ย งใหม่ โดย
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร พนักงานครู และ
พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ จดั พิธีถวายความอาลัย พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็ นพระราชกุศล
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ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ พร้ อม
ด้ วยคณะผู้บริ หารฯ พนักงานครู และพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวในพระบรม
โกศ เพื่อน้ อมเกล้ าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ
สูส่ วรรคาลัย ณ ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
“ประทีปส่องใจ”

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิด
พระเกี ย รติ “ประที ป ส่อ งใจ” เพื่ อ บอกเล่า
เรื่ องราวพระราชกรณียกิจนานับประการของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ถูก
ร้ อยเรี ย งและบัน ทึ ก ผ่ า นภาพถ่ า ยโบราณ
ที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ เล่าเรื่ องราวการ
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนประชาชนในท้ องถิ่น
ต่า ง ๆ ของจัง หวัด เชี ยงใหม่อ ย่างไม่เห็นแก่
เหน็ดเหนือ่ ย ด้ วยน้ อมส�านึกในพระมหากรุณา
ธิคณ
ุ เป็ นล้ นพ้ นหาที่สดุ มิได้ ณ พิพิธภัณฑ์
พื ้นถิ่นล้ านนาเชียงใหม่
รายงานประจำาปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
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ให้บริการรับย้อมผ้าด�ำ
และร่วมใจรวมพลังท�ำริบบิ้นสีด�ำ แจกฟรี
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คณะผู้บริ หารเทศบาลฯ บุคลากรเทศบาลฯ และ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่ วมกันท�าบุญ
ตักบาตร ข้ าวสาร อาหารแห้ ง เพื่ออุทิศถวายเป็ นพระ
ราชกุศ ลแด่พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ล
อดุลยเดช

พิ ธี ถ วายอาลัย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช

คณะผู้บริ หารเทศบาลฯ และบุคคลากร
เทศบาลฯ เดินทางเข้ า กราบพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ล
อดุลยเดช ณ พระที่ น่ังดุสิตมหาประสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
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กิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ”

ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ การเรี ยนรู้ ปุ๋ ยและเกษตร
อินทรี ย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีผ้ แู ทนจากศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนโรงเรี ยน
เทศบาลวัดศรี ปิงเมือง ชมรมนักประมูลค่าทรัพย์สนิ ล้ านนา ผู้แทนชุมชน และประชาชนทัว่ ไปเข้ าร่วมงานจ�านวนมาก
อีกทังยั
้ งได้ เข้ าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่ที่ได้ จดั พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- งานมหกรรมแสดงพื ้นบ้ านล้ านนา “พลังศิลปิ นร่วมใจ
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ล
อดุล ยเดช” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์

- งานรวมพลังแห่งความภักดีของจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของบูรพกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ และร่วมกันร�าลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพปี ที่ 89
38
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รถเมล์ ใจดี เทศบาลนครเชียงใหม่
ด้ วยความเจริญของตัวเมืองเชียงใหม่ และการขยายตัวของประชากรเมืองทีเ่ พิม่ ขึ ้น จ�ำนวนผู้ใช้ รถ
ในแต่ละปี เพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง จึงส่งผลกับการจราจรของเมืองเชียงใหม่ นับวันจะมีปัญหาเพิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองชันใน
้ ที่ไม่สามารถสร้ างหรื อขยายถนน เพื่อรองรับปริ มาณรถที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องได้ อีก เทศบาลนครเชียงใหม่จึงต้ องหาวิธีการอื่น เพื่อบรรเทาและแก้ ไขปั ญหานี ้ หลังจากที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ เริ่ มด�ำเนินกิจการขนส่งมวลชน ให้ บริ การแก่ประชาชนไปแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 10
สิงหาคม 2558 เป็ นระยะเวลาเกือบ 1 ปี แล้ วที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ท�ำการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ ้นมากมาย และท�ำให้ ทราบถึงความต้ องการของประชาชนทีม่ ตี อ่ ระบบขนส่งมวลชนในพื ้นที่
เขตเมือง ที่มีเสียงตอบรับในเชิงบวกและมีแนวโน้ มที่จะได้ รับความนิยมมากขึ ้นในอนาคต เนื่องจาก
สามารถตอบโจทย์คนเมืองได้ สังเกตได้ จากผลประกอบการทีผ่ า่ นมาท�ำให้ สามารถแสดงให้ เห็นถึงตัวเลข
ของการช่วยลดปริ มาณรถบนท้ องถนนได้ จากการเปิ ดใช้ บริ การรถเมล์ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่
ผ่านมา ท�ำให้ มีตวั เลขของการใช้ รถส่วนตัวบนท้ องถนน ลดลงเป็ นจ�ำนวนมาก จากสถิตใิ น 1 เดือน มี
จ�ำนวนประชากรหันมาใช้ บริ การรถเมล์ถงึ 9,682 คน และลดจ�ำนวนรถบนท้ องถนนได้ ถงึ 2,418 คัน
ฉะนันการที
้
่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมบูรณาการสร้ างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพ จึง
เป็ นสิ่งที่จะสามารถบรรเทาและแก้ ไขปั ญหาข้ างต้ นได้ เป้าหมายส�ำคัญคือการลดการใช้ ยานพาหนะ
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ส่วนตัวให้ ได้ มากทีส่ ดุ และช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศของเมือง ทังยั
้ งสามารถเชือ่ มโยงถึงการบริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทีม่ าถึงเชียงใหม่ รวมถึงคนเชียงใหม่ ในการเดินทางในตัวเมืองเชียงใหม่ให้ สะดวกสบายครอบคลุมมากขึ ้น ทางเทศบาล
นครเชียงใหม่จงึ ได้ ให้ มบี ริการรถโดยสารประจ�ำทางปรับอากาศขนาด 23 ทีน่ งั่ ทีม่ ขี นาดเล็ก ได้ เริ่มให้ บริการ สาย B2 มี
ประชาชนใช้ บริ การเป็ นจ�ำนวนมาก ซึง่ เส้ นทางเดินรถ เริ่ มตังแต่
้ สถานีขนส่งอาเขตเก่า ผ่านโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย
โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค โรงเรี ยนปริ น้ ฯ ตลาดต้ นล�ำไย ประตูท่าแพ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย อนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์
วัดพระสิงห์ ประตูเชียงใหม่จนถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ส่วนขากลับเริ่มจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ผ่าน
ทางเส้ นถนนวัวลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อาชีวะศึกษาเชียงใหม่ ถนนช้ างม่อย
โรงเรียนดาราวิทยาลัย กลับมายังสถานีขนส่งอาเขต ระยะทางรวมไป - กลับกว่า 27 กิโลเมตร ใช้ เวลา 1 ชัว่ โมง ต่อ 1
เที่ยว สายB1 เส้ นทางจะเริ่ มตังแต่
้ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 อาเขต ผ่านศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ
ตลาดสันป่ าข่อย ถนนท่าแพ แยกกลางเวียง วัดพระสิงห์ คณะแพทย์ มช. ตลาดต้ นพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลาย
ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ และกลับมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 อาเขต โดยตารางการเดินรถเมล์จะออกจากสถานี
ทุก ๆ 40 นาที ต่อ 1 คัน ทังสองสายและจอดรั
้
บผู้โดยสารตามป้ายตลอดเส้ นทาง ส�ำหรับค่าโดยสาร เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่
15 บาท ตลอดสาย โดยจะบริ การตังแต่
้ 6 โมงเช้ า ถึง 6 โมงเย็น ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไปที่ได้ ใช้ บริ การแล้ ว หลายคน
พึงพอใจ เพราะรถมีสภาพใหม่ และสะดวกสบายขึ ้น อีกทังยั
้ งมีอปุ กรณ์ด้านความปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็ นถังดับเพลิง
ฆ้ อนทุบกระจกหากมีเหตุการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึ ้นด้ วย ในภายในปี นี ้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยงั มีการเพิม่ สายรถเมล์ B3
เริ่มจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 อาเขต ผ่านโรงพยาบาลเทพปั ญญา โรงพยาบาลลานนา ตลาดบริบรู ณ์ ปลายทาง
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และในอนาคตจะมีรถเมล์ทงหมด
ั้
32 คัน บนเส้ นทางแต่ละเส้ นทางจะมีเส้ นละ 10 คัน เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้ กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง และซึง่ ในอนาคตอันใกล้ นี ้ หากประชาชนให้ การยอมรับระบบขนส่ง
มวลชนเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ ว ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็จะได้ ผลักดันโครงการอนุรักษ์เมืองเก่าให้ มคี วามสมบูรณ์
มากขึ ้นในเรื่องการจัดการระบบขนส่งในพื ้นทีอ่ นุรักษ์ โดยจะไม่อนุญาตให้ รถบัสหรือรถขนาดใหญ่เข้ ามาสัญจรในเขตเมือง
เก่า จัดให้ มรี ถเมล์ไฟฟ้าไว้ ให้ บริการในเขตเมืองเก่าแทน เป็ นการลดมลพิษ และท�ำให้ เมืองมีเสน่ห์ มีคนเดิน มีคนปั่นจักรยาน
เมืองจะน่าอยูม่ ากขึ ้น รถเมล์ทเี่ ทศบาลนครเชียงใหม่จดั หามานัน้ นอกจากจะบริการกับผู้โดยสารทัว่ ไปแล้ว ยังสามารถให้ บริการ
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กับผู้ที่มีจักรยานติดตัวมาด้ วย ถือเป็ นรถโดยสารคัน
แรกของเมืองไทยทีส่ ามารถน�ำจักรยานขึ ้นไปได้ โดยมีที่
แขวนอย่างสะดวกและปลอดภัยโดยไม่เสียค่าโดยสาร
เพิ่ม หรื อส�ำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปห้ าง
สรรพสินค้ าหรื อตลาด ก็สามารถใช้ บริ การรถเมล์ได้
หมดกังวลเรื่องรถติดและทีจ่ อดรถ นายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ ตังใจอย่
้
างมาก ทีจ่ ะท�ำให้ โครงการปั่ นจักรยาน
แอ่วเมืองเก่า ก้ าวไปควบคูก่ บั ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ ช้ ได้
จริง และผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้ อย่าง
สะดวกสบาย เพราะมีบริการ Application CMTRANSIT
ที่ ป ระชาชนสามารถดาวโหลดเพื่ อ ตรวจสอบเส้ น
ทางการวิ่ง จุดจอด เวลาที่รถจะถึงป้าย และยังมีระบบ
GPS ติดตามรถเมล์ทกุ คัน จึงท�ำให้ ผ้ ปู กครองสามารถ
ตรวจสอบจุดที่รถเมล์นัน้ สัญจรอยู่ได้ สามารถโหลด
ได้ ทงั ้ ระบบ android และ ios ในอนาคตจะได้ มีการ
พัฒนาระบบและมีการท�ำ  แอปพลิเคชัน่ เฉพาะรถเมล์
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการเช็ค
ระยะเวลาของรถเมล์ สิง่ ที่ส�ำคัญนอกเหนือจากการจัด
ให้ มีบริ การขนส่งมวลชนเกิดขึ ้นแล้ ว การประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ให้ ประชาชนลดการใช้ พาหนะส่วนตัว หัน
มาใช้ บริการขนส่งสาธารณะให้ มากขึ ้น สร้ างความมัน่ ใจ
ในการบริการ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้ องการ สร้ าง
ความสะดวกสบายให้ กบั ประชาชนชาวเชียงใหม่และนัก
ท่องเทีย่ ว การขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทีอ่ ยูใ่ น
พื ้นที่ให้ บริ การ ให้ เข้ ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนา
เส้ นทางและประชาสัมพันธ์การใช้ บริการรถเมล์ให้ มากยิ่ง
ขึ ้น ก้ าวนี ้จึงถือเป็ นก้ าวส�ำคัญ เป็ นจุดเริ่มต้ นของระบบ
ขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ เพือ่ รองรับกับอนาคตทีจ่ ะมาถึง
การด� ำ เนิ น กิ จ การบริ ก ารรถโดยสารสาธารณะของ
เทศบาลมุง่ หวังให้ เชียงใหม่เป็ นนครทีส่ มบูรณ์แบบ สร้ าง
เมืองเชียงใหม่ ให้ เป็ นเมืองทีส่ วยงาม น่าอยู่ น่าท่องเทีย่ ว
มีระบบบริ การขนส่งมวลชนที่เข้ มแข็ง ภายใต้ การเจริ ญ
เติบโตของเมืองเชียงใหม่อย่างยัง่ ยืนต่อไป นายทัศนัย
บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวไว้
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เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ตดิ ตังกล้
้ องวงจรปิ ด cctv เพิ่มเติมรวมขณะนี ้ มีกว่า 300 จุด โดยสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย
หรื อ Safety Zone เพื่อเป็ นการป้องกันและลดการเกิดอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ รวมถึง
การบันทึกภาพเพื่อเก็บพยานหลักฐานทางด้ านอาชญากรรม ตลอดจนถึงการเก็บหลักฐานบันทึกภาพของผู้ใช้ รถใช้
ถนนที่ท�ำผิดกฎวินยั จราจร เพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่สาธารณะและชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ซึง่ จะเป็ นโครงการด้ านความปลอดภัยของเชียงใหม่ที่มงุ่ เน้ นการลดปั ญหาอาชญากรรมด้ วยการติดตัง้
กล้ องวงจรปิ ด cctv ให้ ครอบคลุมทัว่ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2560 นี ้
ส�ำหรับการด�ำเนินงานติดตังกล้
้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ขณะนี ้เสร็ จเรี ยบร้ อยไปแล้ ว
ในระยะที่ 1, 2 และระยะที่ 3 ของโครงการถนนที่มีพื ้นที่ปลอดภัย ท�ำให้ ปัจจุบนั มีการติดตังกล้
้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ภายในพื ้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่จ�ำนวน 315 จุด และจะด�ำเนินการ เพิ่มเติมในระยะที่ 4 อีกจ�ำนวน 109 จุด
ภายในปี นี ้ จะท�ำให้ ในพื ้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดทังหมด
้
424 จุด เพื่อส่งสัญญาณภาพ
จากกล้ องวงจรปิ ดที่ถกู ติดไว้ ทวั่ เมืองเชียงใหม่เกือบ 100 จุด โดยเฉพาะตามจุดส�ำคัญต่าง ๆ ให้ ทกุ คนรู้วา่ มีกล้ องคอย
บันทึกภาพไว้ ตลอดเวลา เพื่อเป็ นการป้องกันและลดการเกิดอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ เมื่อ
เกิดอาชญากรหรื อผู้ที่ก�ำลังจะกระท�ำผิดกฎหมาย หากรู้วา่ มีกล้ องคอยบันทึกภาพอยูท่ วั่ เมืองก็นา่ จะเกรงกลัวและชัง่ ใจ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ก่อนจะก่อเหตุไม่มากก็น้อย เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนและนักท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นมา กล้ องโทรทัศน์
วงจรปิ ดของเทศบาลนครเชียงใหม่สามารถจับผู้ร้ายในคดีอาชญากรรมรักชิงวิ่งราวทรัพย์ และมีผ้ มู าขอใช้ ภาพจาก
กล้ องดูเรื่ องอุบตั เิ หตุตงแต่
ั ้ ปี 2558-2560 แล้ ว 285 คดีและในอนาคตเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการท�ำงานของกล้ อง cctv ให้ สามารถท�ำงานเป็ นระบบการวิเคราะห์สญ
ั ญาณภาพและแจ้ งเตือนอัตโนมัตทิ ี่เรี ยก
ว่าระบบ Video Content Analysis (VCA) ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดอัจฉริ ยะ โดยระบบ VCA จะคอยท�ำหน้ าที่แจ้ งเตือน
ภัยล่วงหน้ าให้ ผ้ คู วบคุมระบบ เพื่อจะได้ เข้ าไปแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างทันท่วงทีไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์วตั ถุต้องสงสัย
ที่ถกู วางทิ ้งไว้ ในจุดอ่อนไหวเกินเวลาที่ก�ำหนด โดยการแจ้ งเตือนหากมีผ้ บู กุ รุ กเข้ าในเขตหวงห้ ามและหากใช้ ร่วมกับ
กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดหมุนได้ รอบตัวและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลต้ องสงสัยได้ โดยอัตโนมัติ
แม้ จะไม่มีเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านในห้ องควบคุมและระบบจะท�ำการแจ้ งเตือนไปทาง e-mail หรื อ sms อีกทังยั
้ งสามารถ
จดจ�ำใบหน้ าบุคคลต้ องห้ ามได้ อย่างแม่นย�ำด้ วย
นอกจากนี ้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ตดิ ตังจุ
้ ด Emergency
Call ไว้ อกี 4 จุด คือ 1. ข่วงประตูทา่ แพ 2. หน้ าวัดพระสิงห์
3. การค้ าอนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์ 4. สี่แยกกลางเวียง เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้ ผ้ ปู ระสบเหตุสามารถกดแจ้ งเหตุฉกุ เฉินได้ ทนั ที
ซึง่ สัญญาณจะส่งไปที่ศนู ย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ atc ส�ำนักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เพื่อเข้ าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ ทนั ที
รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
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เทศบาลนครเชียงใหม่ซอ่ มผิวถนนระยะทาง 300
เมตรรวม 18 จุด พื ้นที่ 218 ตารางเมตร ใช้ เวลาแค่ 2
ชัว่ โมง

ใช้เทคโนโลยีอินฟาเรดความร้อนสูง
158 องศาเซลเซียส ไม่ต้องใช้แรงงาน
ขุดเจาะผิวถนน ช่วยประหยัดเวลา
ค่าใช้จ่าย ลดจราจรติดขัด

หากซ่อมผิวถนนไม่เกิน 48 ตารางฟุต ใช้ เวลา
เพียง 30 นาทีเท่านันและมี
้
อายุการใช้ งานมากขึ ้น ไม่
ต้ องซ่อมผิวถนนบ่อยครัง้
ปั จจุบนั เชียงใหม่มีรถซ่อมผิวถนนระบบอินฟาเรด
รวม 5 คัน และมีแผนจัดซื ้อเพิ่มในปี หน้ า อีก 1 คัน รวม
เป็ น 6 คันเพื่อน�าไปให้ แขวงกาวิละ นครพิงค์ ศรี วิชยั
และแขวงเม็งราย น�าไปใช้ ซ่อมผิวถนนทุกสายในเขต
เทศบาล รวมระยะทาง 200-300 กิโลเมตร และช่วย
ประหยัดค่าใช้ จา่ ย ปี ละ 10-20 %
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สะพานจันทร์สม
อนุสรณ (ขัวแขก)

แม่น� ้าปิ ง เป็ นแม่น� ้าที่ผา่ นกลางเมืองเชียงใหม่ การข้ ามแม่น� ้าแม่ปิงด้ วยสะพานหลัก ๆ คือ สะพานนวรัฐ, สะพาน
นครพิงค์, สะพานเม็งราย, สะพานรัตนโกสินทร์ ซึง่ สะพานเหล่านี ้รถแล่นข้ ามได้ ส่วนอีกสะพานหนึง่ เป็ นสะพานส�าหรับ
เดินข้ ามที่ส�าคัญต่อชีวิตจิตใจ ของผู้คนของเมืองเชียงใหม่ มาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เรี ยกกันว่า “สะพานจันทร์ สม”
สะพานจันทร์ สม เดิมคงไม่มีชื่อ จึงเรี ยกกันว่า “ขัวกุลา” หรื อ “ขัวเก่า” มีประวัตวิ า่ สร้ างโดยนายชีค (Cheek) เป็ น
มิชชันนารี สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2421 สมัยพระเจ้ าอินวิชชยานนท์ ต่อมาได้ พงั ลงเพราะกระแสน� ้า เมื่อ พ.ศ. 2475
สะพานจันทร์ สม ก่อสร้ างขึ ้นด้ วยไม้ สกั ในปี พ.ศ. 2421 ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้ มีการรื อ้ ถอนสะพานเก่า
เนื่องจากไม้ ผพุ งั ท�าให้ ราษฎรเกิดความล�าบากในการสัญจรไปมาระหว่างกัน ทางราชการจึงสร้ างสะพานไม้ ไผ่ขึ ้นมา
ใช้ ทดแทน ซึง่ ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ขัวแตะ” หมายถึง สะพานที่สร้ างโดยใช้ ไม้ ไผ่สาน
ในปี พ.ศ. 2507 นายโมตีราม โกราน่า (นายมนตรี โกศลาภิรมย์) เจ้ าของกิจการขายผ้ าชาวปากีสถาน ได้ บริ จาค
เงินจ�านวน 2 แสนบาทให้ เทศบาลเชียงใหม่ สร้ างสะพานคอนกรี ตถาวรแทนสะพานขัวแตะ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ถงึ ความ
รักของตน กับนางจันทร์ สม ซึง่ ใช้ สะพานนี ้ในการสัญจรไปมาตลอด ชาวบ้ านจึงให้ ชื่อสะพานนี ้ว่า “สะพานจันทร์ สม”
หรื อชื่ออื่นอีกหลาย ๆ ชื่อที่มีการเรี ยกขานสะพานนี ้ เช่น ขัวแขก (สะพานแขก)
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เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2554 กระแสน� ้าป่ าไหลผ่านอย่างรุนแรง จน
เสาตอม่ อ สะพานทรุ ด เอี ย งและจะเป็ น อัน ตรายต่ อ การสัญ จร
สะพานมีการปิ ดซ่อมแซม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ จดั สรรงบ
ประมาณและด�าเนินการก่อสร้ างสะพานจันทร์ สมอนุสรณ์ขึ ้นใหม่
ระหว่างนัน้ กรมเจ้ าท่า ได้ ร้องต่อศาลปกครองว่าสะพานนี ้สร้ าง
โดยไม่ได้ รับอนุญาตและมีการบุกรุ กล�าน�า้ ปิ ง ต่อมา ศาลสัง่ ให้
ระงับซ่อมแซมและให้ รือ้ ถอนตามค�าร้ องของกรมเจ้ าท่า เทศบาลฯ
เห็นว่าสะพานนี ้ไม่ได้ สร้ างขึ ้นใหม่ สะพานปั จจุบนั มีอายุกว่า 50 ปี
และมีประวัตมิ านานนับร้ อยปี จึงยืน่ อุทธรณ์ขอสร้ างใหม่อกี ครัง้ โดย
มุง่ หวังให้ ประชาชนได้ รับความสะดวกสบาย ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
และลดปัญหาการจราจรติดขัด ศาลจึงอนุญาตให้ มกี ารสร้ างได้

สะพานจันทรสมอนุสรณ เปดใชงานอยางเปนทางการ
อีกครั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559
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แผนการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหาน�้ำท่วม
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

มาตรการป้องกันปั ญหาน� ำ้ ท่วมในเขตเมื องเชี ยงใหม่
นอกจากน� ้ำปิ งล้ นตลิ่งแล้ ว พื ้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ยังมีความเสี่ยงจากการที่น� ้ำระบายไม่ทนั และมวลน� ้ำที่ไหลมา
จากดอยสุเ ทพเข้ า เมื อ ง ซึ่ง แต่ ล ะปี มี แ นวโน้ ม ที่ รุ น แรงขึ น้
ซึ่ง อาจเกิดจากสภาพอากาศที่สดุ ขัวท�
้ ำให้ เกิดฝนตกหนักมาก
สลับกับแล้ งจัด รวมทังเรามี
้ ป่าน้ อยลง ท�ำให้ ไม่มสี งิ่ ทีช่ ว่ ยชะลอ
มวลน� ้ำ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงด�ำเนินการเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อลดปั ญหาดังกล่ าว โดย
1. เร่งขุดลอกล�ำเหมืองต่าง ๆ
2. เร่งดูดท�ำความสะอาดท่อระบายน� ้ำ
3. ท�ำความสะอาดประตูน� ้ำ 
4. ก�ำจัดวัชพืช และขยะที่ขวางช่องระบายน� ้ำ
5. เตรี ยมเครื่ องสูบน� ำ ้ และดูแลสถานี สูบน� ำ้ ให้ อยู่ใ น
สภาพพร้ อมใช้ งาน
50
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ขุดลอกลำาเหมืองภายในเขตเทศบาลฯ
เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะทางนำ้าและเพื่อให้
นำ้าไหลสะดวกขึ้น
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ดูดโคลนในท่อระบายนำ้า
เพื่อกำาจัดสิ่งปฏิกูลและเศษขยะ

ทำาความสะอาดประตูนำ้า
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชน
และป้องกันไม่ ให้ขยะขวาง
การระบายนำ้า
52
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กำาจัดวัชพืชและขยะที่ขวาง
ช่องระบายนำ้า

เตรียมเครื่องสูบนำ้า และดูแลสถานี
สูบนำ้าให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน
เพื่อเร่งอัตราการระบายนำ้าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การจัดการความเป็นระเบียบ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

เจ้ าหน้ าทีเ่ ทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ลงตรวจระเบียบ
การตังวางจ�
้
ำหน่ายสินค้ า ตรวจเช็ครายชื่อผู้ค้า และการติด
ป้ายแสดงราคาสินค้ า จัดเก็บป้ายที่หมดอายุการติดตังและ
้
ป้ายที่ไม่ได้ รับอนุญาตเสียภาษี เพื่อรักษาความเป็ นระเบียบ
เรียบร้ อยและการเอารัดเอาเปรียบของผู้ค้าต่อผู้บริโภค รวมถึง
ลงพื ้นที่อ�ำนวยความสะดวกให้ นกั ท่องเที่ยวในถนนคนเดิน
เชี ย งใหม่ และเพื่ อ อ� ำนวยความสะดวกและรั กษาความ
ปลอดภัย ให้ กบั นักท่องเที่ยวอีกด้ วย
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ยุทธศาสตร์ที่

2

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย

การจัดการขยะของท้องถิ่น
กับการผลิตพลังงานจากขยะ

ขยะมูลฝอย นับว่าเป็ นมลพิษอย่างหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้น วันละ 300 ตันต่อวัน แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด
เป็ นการควบคุมปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ การผลิต เก็บ กัก เก็บขน ขนถ่าย และขนส่ง
กระบวนการแปรสภาพขยะ โดยแนวทางการก�าจัดขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1. ขยะรี ไซเคิล ได้ แก่ ขยะที่ถกู น�ากลับไปใช้ ใหม่ได้ ด�าเนินการโดยรณรงค์ให้ ประชาชน โรงเรี ยน
หน่วยงานในสังกัด คัดแยกเพื่อน�ากลับมาใช้ ใหม่ และสามารถสร้ างรายได้ ได้ โดยชุมชนหรื อองค์กร
ต่าง ๆ จ�าหน่ายขยะเอง หรื อแจ้ งให้ คนไร้ บ้านมารับขยะไปจ�าหน่ายเพื่อสนับสนุนรายได้ ของคนไร้ บ้าน
2. ขยะอินทรี ย์ ได้ แก่ ขยะประเภทเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ด�าเนินการก�าจัดโดยวิธีเปลี่ยนเป็ นปุ๋ ยหมัก
อินทรี ย์ ผลผลิตจากการท�าปุ๋ ยหมักจะน�าไปย่อยแปรรูปพลังงาน และผลิตถ่านอัดแท่ง นอกจากนี ้ปุ๋ ย
อินทรี ย์สามารถน�าไปใช้ ในการดูแลรักษาสวนสาธารณะและแจกจ่ายให้ ประชาชนในชุมชนภายใน
เขตเทศบาลฯ เพื่อท�าแปลงสาธิตเกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชด�าริ ตอ่ ไป
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้ แก่ ขยะมูลฝอยทัว่ ไปทีผ่ า่ นจากการคัดแยกแล้ ว ด�าเนินการจัดจ้ างเอกชน
น�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล โดยเอกชนที่อ�าเภอฮอด จากนันน�
้ าก๊ าซชีวภาพที่ได้ มา
ผลิตกระแสไฟฟ้า
4. ขยะอันตราย ได้ แก่ ขยะอันตรายจากครัวเรือน กระป๋ องสเปรย์ หลอดไฟแบบต่าง ๆ ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่ ฯลฯ ด�าเนินการก�าจัดอย่างถูกวิธีโดยวิธีการจัดจ้ างเอกชนน�าไปบ�าบัดหรื อก�าจัดอย่าง
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
5. ขยะติดเชือ� ได้ แก่ ขยะที่เกิดจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการด้ านเวชกรรม เช่น
เข็มฉีดยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ด�าเนินการก�าจัดโดยวิธีเผาในเตาเผาขยะติดเชื ้อเทศบาลนครเชียงใหม่
ตังอยู
้ ภ่ ายในสุสานช้ างเผือก ต.ช้ างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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กวดขันการคัดแยกขยะ

และการบีบนำ้าออกจากขยะ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ าตรวจสอบและควบคุมการคัดแยกขยะ
การบีบน� ้าขยะ พร้ อมกับกวดขันการจ�าแนกขยะที่ บ.ริ มดอยเก็บ
มาลงบนลาน หลังจากได้ ด�าเนินการไปเป็ นระยะเวลาหนึ่งปรากฏ
ว่าได้ ผลเป็ นที่พอใจ โดยปริ มาณขยะ เฉลี่ย 289ตัน/วัน ลดลงจาก
เฉลี่ย310.ตัน/วัน ซึง่ ลดลงเฉลี่ยวันละ 21ตัน
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ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

เทศบาลนครเชียงใหม่
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เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ก่อตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ปยและเกษตรอิ
ุ๋
นทรี ย์ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2555 โดยแรกเริ่ มได้ ใช้ เป็ นสถานที่ก�ำจัดขยะอินทรี ย์ด้วยวิธีการ
หมักเป็ นปุ๋ ยแบบไม่พลิกกอง เพื่อน�ำปุ๋ ยอินทรี ย์ไปแจกจ่ายให้ แก่ประชาชน
ต่อมาได้ ริเริ่ มท�ำเกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อเป็ นต้ นแบบให้ แก่
ประชาชนในการท�ำเกษตรอินทรีย์ในเขตเมือง โดยทดลองปลูกผักสลัด และ
พืชผักสวนครั วของพืน้ ที่ ซึ่งใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ที่ได้ จากการหมักบ�ำรุ งทัง้ หมด
ซึง่ ได้ ผลเป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั ศูนย์เรี ยนรู้ ปยและเกษตรอิ
ุ๋
นทรี ย์ มีพื ้นที่อยู่ประมาณ 4 ไร่
จัดให้ มีพื ้นที่หมักปุ๋ ยอินทรี ย์ พื ้นที่แปลงเกษตรอินทรี ย์สาธิต พื ้นที่ท�ำแปลง
นาข้ าวสาธิต ซึง่ จะสลับกับการปลูกพืชอย่างอื่น เช่น ดอกทานตะวัน พืช
ตระกูลถัว่ และจัดให้ มีการท�ำถ่านไม้ จากวัสดุเหลือใช้ ด้วยระบบไร้ ควัน โดย
ได้ พฒ
ั นาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ด้านเกษตรอินทรี ย์ในเขตเมืองให้ กบั ชุมชนและ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีส่ นใจ นอกจากนันยั
้ งเป็ นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ให้ แก่
ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้ วย
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โครงการคัดแยกที่นอน
และเฟอร์นิเจอร์ ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชี ย งใหม่ ไ ด้ จั ด โครงการคั ด แยกที่ น อนและ
เฟอร์ นิเจอร์ ออกจากขยะทัว่ ไป โดยบางส่วนที่ยงั คงสภาพดีจะเก็บไว้
เพื่อน�ำไปบริ จาคตามพื ้นที่หา่ งไกล ซึง่ ล่าสุดได้ น�ำที่นอนประมาณเกือบ
สองร้ อยผืนไปมอบให้ โรงเรียนบ้ านแดงหลวง ต�ำบลวาวี อ�ำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย เพื่อน�ำไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
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“เติมรักให้อากาศ”

ปองกันปญหาหมอกควัน 2559
ในช่วงหลายปี ทผี่ า่ นมา ในห้ วงฤดูแล้ ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
รวมทัง้ จังหวัดเชี ยงใหม่ ต้ อ งเผชิ ญกับ ปั ญหาหมอกควัน มี ค่า ฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้ างความเสียหายทางสังคมและ
เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ รับความร่วมมือในการจัดกิจกกรรม
รณรงค์เติมรักให้ อากาศจากหลายหน่วยงาน ซึง่ การด�าเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหามลพิษทางอากาศ ต้ องอาศัย
ความร่ วมมือกันตังแต่
้ ระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค และต้ องด�าเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้ วย การมอบป้ายรณรงค์แก้ ไขปั ญหาหมอกควันให้ กบั ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
การปล่อยขบวนรถน� ้า พร้ อมทังขบวนที
้
มสายตรวจ และทีมดับเพลิงเฉพาะกิจ เพื่อมุง่ หน้ าปฏิบตั ภิ ารกิจในพื ้นที่ที่รับผิด
ชอบ นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมรณรงค์ตรวจรถควันด�า ประจ�าปี 2559
และนิทรรศการป้องกันและแก้ ไขปัญหาหมอกควันของหน่วยงานต่าง ๆ
ซึง่ ในกิจกรรมรณรงค์ เป็ นการด�าเนินการลดปริ มาณฝุ่ นละอองในเขต
เมือง ด้ วยมาตรการ 3 ด้ าน คือ งดการเผาในทีโ่ ล่ง งดใช้ รถยนต์ควันด�า
และควบคุมฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ าง
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รณรงค์งดเผาให้เราเก็บ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดบริการรถจัดเก็บเศษไม้
ใบไม้ ในวันเสาร์ ในพื ้นที่แขวงนครพิงค์และแขวงศรีวิชยั
และวันอาทิตย์ในพื ้นทีแ่ ขวงกาวิละและแขวงเม็งราย
ซึง่ โครงการรณรงค์งดเผาให้ เราเก็บเป็ นหนึ่งในการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาหมอกควัน 2559

ตัง้ จุดตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำา
กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล ร่วมกับ เจ้ าหน้ าที่เทศกิจ จากงานรักษาความ
สงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คง เจ้ าหน้ าที่ต�ารวจจากกลุม่
งานจราจร ต�ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตังจุ
้ ดตรวจสอบ
ตรวจจับและห้ ามใช้ รถยนต์ควันด�า
โดยมีรถยนต์ทเี่ รียกตรวจมีคา่ ควันด�า
เกินมาตฐาน ทังนี
้ ้เพื่อให้ รถยนต์ที่มี
ค่าควันด�าเกินมาตรฐาน น�ารถไป
ปรับปรุ งเครื่ องยนต์เพื่อลดปั ญหา
มลพิษทางอากาศ
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ควบคุมฝุนละออง
จากการก่อสร้าง
เทศบาลฯ เข้ าตรวจสอบอาคารศุภาลัย มอนเต้
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ตรวจสอบมาตรฐานการ
ก่อสร้ าง ด้ านความแข็งแรงของอาคาร ระบบการ
ดับเพลิง ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
อย่างถูกต้ อง อีกทังขอความร่
้
วมมือเจ้ าของอาคาร
ร่วมป้องกัน และควบคุมฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ าง
อาคาร เพี่อลดปั ญหาหมอกควัน
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ต้อนรับ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นคร
เชียงใหม่ พร้ อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้ การต้ อนรับ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ใน
โอกาสมาเยือนเชียงใหม่ ณ สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุม่ ประชาชน เขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ และโครงการตรวจประเมินคัดกรอง
และแก้ไขปญหาด้านสายตา ประจำาปี 2559
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลทัง้ 96 ชุมชน ส�าหรับโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ
โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา ประจ�าปี 2559
เทศบาลนครเชียงใหม่จดั ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายในการตรวจสุขภาพ
และตรวจคัดกรองสายตาประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีการตรวจสุขภาพและ
ตรวจคัดกรองสายตา ในส่วนของการตรวจสุขภาพได้แก่ ตรวจร่างกาย ตรวจความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาโรคเกาท์ ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด ตรวจการ
ท�างานของตับ ตรวจการท�างานของไต ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเรสเตอร์รอล,
ไตรกลีเซอร์ไรต์, เอชดีแอล, แอล ดีแอล) เอกซเรย์ปอด-หัวใจ ตรวจความหนาแน่น
ของกระดูก (โรคกระดูกพรุน) ทัง้ 4 แขวง 96 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โดยเทศบาลฯ ได้เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559
รวมทั้งหมด 21 ครั้ง ซึ่งจะให้บริการตรวจตั้งแต่เวลา 07.00 -11.00 น.
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โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัย
โรคมะเร็งเต้านม 2559
เนื่องจากผู้หญิงไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมมาก
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของปัญหาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทย จึงได้
จัดโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2559 เพือ่ ให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในการตรวจมะเร็ง ทั้ง 4 แขวง 96 ชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ได้มสี ขุ ภาพทีด่ ี และหากตรวจพบมะเร็งเต้านมจะช่วยให้สามารถ
รักษาได้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ เทศบาลนครเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนหญิงทีอ่ ายุ
40 ปีขน้ึ ไปทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลฯ ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครือ่ งแมมโมแกรม
และอัลตร้าซาวด์ฟรี ตามตารางออกหน่วยตรวจเอกซเรย์-อัลตร้าซาวด์
ค้นหามะเร็งเต้านม และการรับผลการตรวจโครงการหญิงไทยร่วมใจ
ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2559
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โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ปวยเรื้อรัง
อย่างเป็นระบบ
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างเป็นระบบ เกิดขึ้นตาม
แนวนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทตี่ อ้ งการให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รบั การบริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร เพื่อสร้างแกนน�าสุขภาพชุมชนในการติดตาม เยี่ยมบ้าน
และดูแลผูป้ ว่ ย/กลุม่ เสีย่ งในชุมชนโดยผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจะได้รบั ความรูแ้ ละ
ทักษะการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอย่างถูกวิธี ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเรือ้ รังมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ และหลังจากทีเ่ ข้ารับการอบรมแล้วแกนน�าผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเทศบาล
นครเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังภายในชุมชน โดย
ชั่งน�้าหนัก วัดความดัน รอบเอว ให้ค�าปรึกษาประสานงานช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้น เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจทีด่ ใี ห้แก่ผปู้ ว่ ย ส่งผล
ท�าให้แนวโน้มผูป้ ว่ ยโรคติดต่อเรือ้ รังมีอาการป่วยลดลง และมีสขุ ภาพ
ที่ดีขึ้น
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ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และ
ผูป้ ระกอบการตลาด จัดกิจกรรมรณรงค์ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” เพือ่ พัฒนาตลาดสดให้ถกู สุขลักษณะ และควบคุม
ดูแลความปลอดภัยของอาหารที่จ�าหน่ายในตลาดสด เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และพัฒนา
สถานประกอบการตลาดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะโดยกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสารปนเปอนในอาหาร ได้แก่ สาร
ฟอร์มาลีน, สารบอแรกซ์, สารฟอกขาว, สารกันรา, การตรวจสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ การตรวจน�้ามันทอดซ�้า
เสื่อมสภาพ การตรวจประเมินสุขลักษณะของตลาด ตามเกณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การล้างตลาดตามหลัก
สุขาภิบาลและการก�าจัดสัตว์และแมลง
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กำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้ายุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการป้องกันไวร้สซิกา้ นีม้ งุ่ เน้น
ในการสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนในแต่ละชุมชนช่วยกันป้องกันการวางไข่
ของยุงลาย โดยดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการ
ก�าจัดลูกน�า้ ยุงลายในภาชนะขังน�า้ ทุกสัปดาห์เพือ่ ป้องกันการเกิดของยุงลาย
โดยเน้นรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมเก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน�้า เพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารจัดทีมลงพืน้ ทีช่ มุ ชนต่าง ๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุกช่องทางที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
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ให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น

โรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยให้บริการเคลื่อนที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก�ำจัดเห็บ-หมัด ฉีดยา
คุมก�ำเนิดให้สุนัข-แมว โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อแก้ปัญหาโรคภัย
ที่เกิดจากสุนัขและแมว เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคเรื้อน โรคเห็บหมัด
ทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนในชุมชนหรือผูเ้ ป็นเจ้าของสัตว์เลีย้ งนัน้
รวมถึงต้องการควบคุมประชากรของสุนขั และแมวอันเป็นสาเหตุหนึง่
ที่ท�ำให้เกิดสัตว์เร่ร่อนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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สวน สร้าง สุข

กิจกรรมสำาคัญสร้างโอกาสให้ประชาชน
ได้ออกกำาลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ
สวน สร้าง สุข เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การติดตัง้
อุปกรณ์ออกก�าลังกายกลางแจ้งในสวนสาธารณะแห่งที่ 4 โดยให้
ประชาชนได้เข้ามาออกก�าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เพิ่มเครื่องออกก�าลังกายในแต่ละสวน ให้
ออกก�าลังกายได้ครบทุกส่วนของร่างกาย โดยเป็นของขวัญให้กับ
ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว
ภายในสวนทัง้ 4 สวน มีพนื้ ทีก่ จิ กรรม ประกอบด้วย ทางเดินวิ่ง ลานแอโรบิก เครื่องออกก�าลังกาย สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน
ศูนย์การเรียนรู้ และลานว่างส�าหรับท�ากิจกรรมต่าง ๆ มีตน้ ไม้ใหญ่
ที่ร่มรื่น มีสระน�้าและมีไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาล ให้ประชาชน
ได้ออกก�าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ
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โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่ ทีถ่ กู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึง
ปัญหาสิง่ แวดล้อม สามารถรองรับโค กระบือได้ถงึ วันละ 50 ตัว โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่ ตัง้ อยูท่ ถี่ นนประชาสัมพันธ์
ต�าบลช้างคลาน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปศุสัตว์เชียงใหม่ ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดตั้งโรงพักสัตว์ โรง
ฆ่าสัตว์ขนึ้ โดยใช้งบก่อสร้างกว่า 21 ล้าน 5 แสนบาท เพือ่ ด�าเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงระบบ
บ�าบัดน�า้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเปลีย่ นจากโรงฆ่าสุกรเป็นโรงฆ่าโค กระบือ มีกา� ลังการผลิต 50 ตัวต่อวัน ทีผ่ า่ นมาเชียงใหม่
ยังไม่มีโรงฆ่าโค กระบือ ที่ได้มาตรฐาน ส่วนโรงฆ่าสุกร ที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ มีแล้วจ�านวนมาก และสามารถ
ผลิตเนื้อสุกรได้เพียงพอต่อผู้บริโภค ทั้งนี้โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่นั้น
ได้มาตรฐานตามที่ปศุสัตว์ก�าหนด มีการตรวจโรคสัตว์ก่อนเข้าฆ่า เนื้อสัตว์
จะไม่สัมผัสพื้นที่สกปรก อาคารสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�าโรคต่าง ๆ เข้าไป
ในกระบวนการผลิตได้ มีระบบบ�าบัดน�า้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และ
ไม่ปล่อยน�า้ เสียลงในล�าเหมืองสาธารณะ ทีจ่ ะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม
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การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เปิดแล้วห้องสมุดเทศบาลนครเชียงใหม่
ห้องสมุดเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ส�านักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองของ
พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างานเพื่อประชาชน
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ที่มาใช้บริการอีกด้วย

ANNUAL REPORT

2016

CHIANG MAI MUNICIPALITY
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เปิดประตูสู่โลกการอ่าน

ตามโครงการกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง
โครงการเปิดประตูสู่โลกการอ่าน ตามโครงการกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง ณ ห้องสมุดประชาชน
ศาลาแดง ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหนึง่ ในภาคีเครือข่ายการด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่านได้ด�ำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างหลากหลาย และพอเพียงตามความ
ต้องการ ส�ำหรับห้องสมุดในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จ�ำนวน 13 แห่ง ซึง่ ประกอบด้วย ห้องสมุดโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 แห่ง ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง และห้องสมุดเทศบาลนครเชียงใหม่
ซึ่งเพิ่งท�ำการเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
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การส่งเสริมด้านการกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมด้านกีฬา
ทีน่ อกเหนือจากการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ได้เปิดโอกาสให้ เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา
เพิม่ ขึน้ ในช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับกีฬาเป็นกิจกรรมทีส่ า� คัญทีช่ ว่ ยพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กและเยาวชน ให้พร้อมทีจ่ ะเป็นก�าลังส�าคัญของชาติตอ่ ไปในอนาคต ทัง้ นีน้ อกจาก
กีฬาจะช่วยส่งเสริมในด้านสุขภาพพลานามัย ยังช่วยในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
มีนา�้ ใจเป็นนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ รูจ้ กั ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข อันควรแก่ที่จะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ต้อง
ขอขอบคุณวิทยากรที่เสียสละเวลามาให้ความรู้ ร่วมทั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน
ทีไ่ ด้เล็งเห็นความส�าคัญของเด็กและเยาวชน และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ผูป้ กครองทีไ่ ด้สง่ เสริม
และสนับสนุนให้บุตรหลานได้เข้ามาร่วมโครงการ
ส�าหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูรอ้ น โดยได้จดั ให้
มีการฝึกอบรมกีฬา จ�านวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง ว่ายน�า้ แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส และเทควันโด ให้กบั เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทัง้
บุตรหลานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีส่ นใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
กว่า 300 คน
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โครงการสอนว่ายนำ้า
ให้แก่เด็กนักเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ฟรี
โครงการสอนว่ายน�า้ ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือ
ระหว่างสโมสรโรตารีเ่ ชียงใหม่ อินเตอร์เนชัน่ แนล คลับ 85590 กับเทศบาลนครเชียงใหม่
โดยคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรการสอนให้เด็ก
รู้จักเทคนิคการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในน�้า อายุระหว่าง 10 - 15 ปี จ�านวน 40 คน โดย
เด็กจะเรียนว่ายน�า้ วันละ 1 ชัว่ โมง ตัง้ แต่เวลา 14.00 - 15.00 น. รวม 8 ชัว่ โมง ณ อาคาร
สระน�้าบรองโกคิดส์สปอร์ตคลับ (เยื้องวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) ในอนาคตโครงการ
ดังกล่าวจะครอบคลุมการสอนว่ายน�้าให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งหมด เพื่อ
ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้า
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เจดีย์ขาวเกมส์ 2016
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จดั การแข่งขันกรีฑา
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�ำปี
การศึกษา 2559 “เจดีย์ขาวเกมส์ 2016” ตาม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 ณ สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
นครเชียงใหม่ ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้มโี อกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนา
ทักษะการแข่งขันน�ำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับสูงต่อไป โดยการจัดการ
แข่งขันกีฬาจ�ำนวน 10 ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง
แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากออสไทย และกรีฑา
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การส่งเสริมความเข้มเเข็งของชุมชนและสังคม

โครงการสร้างบ้าน
ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
โดยความร่วมมือของมณฑลทหารบกที่ 33 และเทศบาล
นครเชียงใหม่ ได้ลงพืน้ ทีร่ อื้ บ้านและสร้างใหม่ ให้นายเซีย่ วกี่
แซ่เฮ้ง อายุ 74 ปี อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 39/5 ถนนต้นขาม
บ้านศรีปนั ครัว ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ซึง่ นายเซีย่ วกีช่ ราภาพ ประกอบกับร่างกายพิการ เคลือ่ นไหว
ล�าบาก และบ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรม เมื่อฝนตก ลมแรง
ไม่สามารถอาศัยอยูไ่ ด้ เทศบาลฯ เห็นว่าควรได้รบั การปรับปรุง
ซ่อมแซม จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 157,000 บาท
และทางมณฑลทหารบก ที่ 33 ได้สนับสนุนก�าลังพลรือ้ ถอน
เพื่อสร้างบ้านใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงท�าพิธีส่งมอบบ้าน
ให้นายเซีย่ วกี่ ได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
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โครงการ “พัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน”
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมผู้น�าชุมชนทั้ง 4 แขวง โดยเปิด
สอนท�าขนมต่าง ๆ อาทิขนมจีบ ซาลาเปา กะหรี่ปับ ขนมเทียน ขนมสอดไส้ฯ
เพื่อให้ชาวชุมชนที่ผ่านการอบรมสอนอาชีพดังกล่าว สามารถน�าไปต่อยอด
สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ปี 2559
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการจัดงานครั้ง
นี้มีการกำ�หนดรูปแบบให้มีความยิ่งใหญ่ ตระการตาทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 รอบ
นักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ในปีนี้ ซึ่งมีจะการตกแต่งปรับภูมิทัศน์ด้วยดอกไม้หลากสี จัดซุ้มถ่ายภาพในหลากหลายพื้นที่
อาทิ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ข่วงประตูท่าแพ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และถนนรอบเมือง
พร้อมจะมีการแสดงแสง สี เสียง และเพื่อสร้างสีสันให้มีความตื่นตาตื่นใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์เป็นจำ�นวนมาก
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ไชน่าทาวน์

งานเทศกาล
เมืองเชียงใหม่

ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2559

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย
นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำ
จังหวัดเชียงใหม่ และพันเอกเกษมสุข ตาค�ำ  รองผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 33 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเชียงใหม่ และนายอาโป ทักษิณก�ำเนิด
นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเทศกาล
ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 14 ประจ�ำปี 2559 โดยมี นายปวิณ
ช�ำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดฯ

84

รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

ปาเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ 2559 ภายใต้แนวคิด

สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร
720 ปี เมืองเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสักการะ
บูรพกษัตริย์เจ้า ผู้ทรงก่อตั้งเมืองเชียงใหม่

ถวายเครื่องสักการะ
องค์ท้าวมหาพรหมธาดา

ก่อเจดียท์ รายสุดส้าว ณ วัดเจ็ดลิน
รายงานประจำาปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
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พิ ธี อั ญ เชิ ญ

และบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหม
องค์มหาสงกรานต์

ประกอบพิธีท�ำบุญสมโภช “พระพุทธสิหิงค์”
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
และพิธีอัญเชิญขึ้นรถบุษบก ให้ศรัทธาประชาชนได้ร่วมสรงน�้ำ
เพื่อความเป็นสิริมงคล คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาสืบไป
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แขวงกาวิละ

แขวงนครพิงค์

รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ 4 แขวง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธรี ดน�ำ้ ด�ำหัวผูส้ งู อายุ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทงั้ 4 แขวง แขวงกาวิละ แขวงนครพิงค์ แขวงเม็งราย แขวงศรีวชิ ยั เพือ่ เป็นการแสดงถึง
ความเคารพ และขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจ�ำปี 2559

แขวงเม็งราย

แขวงศรีวิชัย
รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
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งานลานนาพฤกษาชาติ
12 สิงหา มหาราชินี ครัง้ ที่ 35
ประจำ�ปี 2559
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ใน
พระราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนไม้ดอก -ไม้ประดับเชียงใหม่
ชมรมบอนไซเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน “ลานนาพฤกษาชาติ
12 สิงหา มหาราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริม
การจ�ำหน่ายการค้ากล้วยไม้รวมถึงการอนุรกั ษ์การเพาะพันธุส์ ายพันธุ์
กล้วยไม้ของประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้น และเป็นการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
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ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ แขกผู้มีเกียรติและประชาชน
ชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธเี ปิดงาน “ประเพณีเดือนยีเ่ ป็ง ประจำ�ปี
2559” โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำ�นวนมาก
ติดตามรอชมขบวนแห่โคมยี่เป็งที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม
อลังการตลอดเส้นทาง ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ

รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
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ตามผางปะตี้ดส่องฟ้า
ฮักษาเมืองเจียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับชาวชุมชนเมืองเชียงใหม่
กว่า 26 ชุมชน จัดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษา
เมืองเจียงใหม่” เพือ่ สืบสานประเพณียเี่ ป็ง โดยมีพธิ เี ทศน์อานิสงส์ผางปะตีด๊ และจุดผางประทีป จ�านวน
9,999 ดวง ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และอีกจ�านวนกว่า 56,000 ดวง ณ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่
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Chiangmai Countdown 2017
พรปีใหม่ในดวงใจราษฎร์
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การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ความเป็นล้านนา
จ่วยกึด จ่วยกอย ฮักฮอย ฮีตเฮา
เนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ
จัดงานประเพณีส�ำคัญของเชียงใหม่หลายงาน เช่น งานประเพณีปีใหม่
เมือง งานประเพณีเดือนยี่เป็ง เป็นต้น แต่ปัจจุบันรูปแบบการจัดงานผิด
เพี้ยนไปจากเดิม ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึง
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารตามโครงการจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น“จ่วยกึด
จ่วยกอย ฮักฮอย ฮีตเฮา” ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูค�ำ  จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ให้คงไว้และเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับประเพณี
ของล้านนาโบราณ
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งาน อนุรักษ์ สืบสาน
เล่าขาน ย่ า นวั ด เกต…
กิจกรรมงานอนุรกั ษ์ สืบสาน เล่าขาน ย่านวัดเกตจัดขึน้ โดยสหสาขา
วิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ส�านักงานสนับสนุน
กองทุนการวิจัย (สกว.) และชุมชนชาววัดเกตการาม โดยเทศบาลนคร
เชียงใหม่ให้การสนับสนุนในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
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ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา
ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล

เนือ่ งด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่สนับสนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของชาวล้านนาให้คงอยูส่ บื ไป ทางเทศบาลนครเชียงใหม่
จึงจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันกลองสะบัดชัย, ดนตรีพน้ื เมือง (สะล้อ ซอ ซึง)
ฟ้อนพืน้ เมือง (ฟ้อนเล็บ), และการเขียนอักษรล้านนา (ตัว๋ เมือง) ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย
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ยุทธศาสตร์ที่

4

การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

ประมวลภาพเหตุการณ์

จากกล้องวงจรปิด
เนือ่ งจากเมืองเชียงใหม่มกี ารอพยพเคลือ่ นย้ายของประชาชนและแรงงานต่างชาติมาอยูอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
มากขึน้ ทุกปี การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยจึงเป็นเรือ่ งทีท่ างเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญ การติดตัง้ กล้อง
CCTV จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีส่ าธารณะและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจใช้ภาพจากกล้อง CCTV เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ติดตาม ทำ�ให้สามารถจับกุมผูก้ ระทำ�ผิดได้ทนั ท่วงทีและแม่นยำ�

ฆ่าโหดสาวบาร์เบียร์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558
ภาพจากกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จับภาพ
นายภรา ชูศรี อายุ 52 ปี ผู้ต้องหา
ฆ่าสาวซึ่งทำ�งานร้านบาร์เบียร์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อย่างโหดเหีย้ ม
ได้อย่างชัดเจน ทำ�ให้ตำ�รวจสามารถ
จับกุมฆาตรกรรายนีไ้ ด้ในเวลาต่อมา

จับกุมสาวใหญ่หลอกชายชราแล้วขโมยทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กล้องจับภาพผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน จนท�ำให้ต�ำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่
สามารถจับกุมสาวมหาภัยทีห่ ลอกชายชราร่วมหลับนอน ก่อนจับเหยือ่ ขังในห้องน�ำ้ และกวาดทรัพย์สนิ ได้ในเวลา
อันรวดเร็ว
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ชายขโมยสปริงเกอร์รอบคูเมือง
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวนของเทศบาลฯ ว่า
สปริงเกอร์บริเวณรอบคูเมืองได้หายไปจำ�นวน 154 จุด ต่อมาได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจไว้ ก่อนที่จะมี
การวางแผนจับกุม โดยอาศัยภาพจากกล้อง CCTV ของเทศบาลนครเชียงใหม่   ที่เห็นภาพคนร้ายเป็นชาย 1 คน
ลงมือก่อเหตุขโมยสปริงเกอร์บริเวณรอบคูเมืองอย่างชัดเจน

ฝ่ายวิศวกรรมจราจรส่วนการโยธาเทศบาลนครเชียงใหม่

นอกจากนั้น กล้องวงจรปิดยังสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์
ต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน ใช้ในการประกอบการทำ�งานของเจ้าหน้าที่
ในการใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ติดตาม หาผู้ที่กระทำ�ผิด
กฎหมายจราจร

ฝ่ายวิศวกรรมจราจรส่วนการโยธาเทศบาลนครเชียงใหม่
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อบรม

ช่ ว ยเหลื อ คนจมน�้ ำ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่จัด
ฝึกอบรมการช่วยเหลือคนจมน�ำ้ เบือ้ งต้น
ให้แก่พนักงานผู้ดูแลสระว่ายน�้ำเพื่อเพิ่มทักษะ รวมทั้งเพื่อให้พนักงานฯ สามารถดูแล ช่วยเหลือผู้มาใช้
บริการสระน�้ำ ลดการเสียชีวิตจากการจมน�้ำ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

บรรยายประชุมปฏิบัติการฯ ป้องกันอุบัติเหตุ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มโี อกาสต้อนรับผูเ้ ข้ารับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การสอบสวนและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากห้อง
Control room เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI)
เยี่ยมชม Safety road รอบเมืองเชียงใหม่ และบรรยายในหัวข้อ ระบบ CCTV และการใช้ข้อมูลแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ณ ศูนย์วิศกรรมจราจร เทศบาลนครเชียงใหม่

ฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประจ�ำปี พ.ศ. 2559
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จดั โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าทีง่ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 โดยแบ่งช่วงเวลาในการอบรมเป็น 2 วัน คือวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2559 ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ณ บริเวณลานฝึกอบรมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีคณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 120 คน เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั มิ คี วามรู้ ความเข้าใจในวิธปี อ้ งกันอัคคีภยั วิธกี ารดับเพลิง
การกู้ภัยทางน�้ำ และรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
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ยุทธศาสตร์ที่

5

การบริหารจัดการและ
พัฒนาองคกร

ประชุมประจ�ำเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
เข้าร่วมการประชุมประจำ�เดือนกับผู้นำ�ชุมชนต่าง ๆ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประธานชุมชน ทั้ง 96 ชุมชน
และรับทราบปัญหาของชุมชนและสรุปผลการร้องเรียนปัญหาต่างในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ การขอติดตั้ง
สัญญาณไฟบนถนน การขอปรับถนนเพือ่ ซ่อมแซม สามารถเพิม่ ความเข้มแข็งระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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ออกเยีย่ มประชาชนชุมชนต่างๆ

ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมออกเยี่ยม
ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อสำ�รวจ รับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด
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จัดบริการหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนทุกด้าน

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน
โดยออกหน่วยให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพ ทันต
สาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ยาคุมก�ำเนิดในสุนขั และแมว
แจกคลอรีน แจกทรายอะเบทป้องกันยุง ยาเบือ่ หนู งานสุขาภิบาล ให้คำ� แนะน�ำ
ด้านสุขภาพจิตและผูส้ งู อายุ และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และให้บริการตัดผมฟรี
โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อีกทัง้ มีบริการนวดแผนไทยบริการฟรี แนะน�ำอาชีพ
นอกจากนี้ ยังมีการให้ค�ำแนะน�ำการให้บริการด้านทะเบียนพาณิชย์ ให้บริการ
ซ่อมบ�ำรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน�้ำ  ไฟฟ้า ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำสิทธิสวัสดิการสังคม รับค�ำร้องด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ค�ำปรึกษาด้าน
กฎหมายแก่ชุมชนและบริการด้านอื่น ๆ และวิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ร่วมให้
บริการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและรถจักรยานยนต์ดว้ ย ซึง่ เทศบาล
นครเชียงใหม่ น�ำโดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ออกพบปะประชาชน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนอีกด้วย
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โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับการรักษาวินยั และ
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาวินัย และกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประจำ�ปี 2559 เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ งั กัดเทศบาลนครเชียงใหม่
มีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องตามระเบียบ
กฎหมาย การรักษาวินัย พร้อมทั้งพัฒนา ด้านความรู้
ความเข้าใจสาระสำ�คัญ และแนวปฏิบัติราชการกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มีแนวทางปฏิบัติ
ทีถ่ กู ต้อง ณ ห้องประชุม 3 สำ�นักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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การประชุม

สภาเทศบาลนครเชียงใหม่
นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม
สภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา สำ�นักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เข้าร่วมเพื่อพิจารณาญัตติต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างสูงสุด
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เทศบาลนครเชียงใหม่พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน
เปิดการอบรมพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ช�ำนาญงานและช�ำนาญการ
ตามโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรู้ สู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้” ณ ห้องประชุม 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ในบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายใน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการท�ำงานและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปรับเข้ากับระเบียบ กฎหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อไป

เพิม่ ประสิทธิภาพ
รอข้อมูล
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ต้อนรับ

คณะกรมโยธาธิการ และ
ขนส่งนครเวียงจันทร์

เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับคณะกรมโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในการศึกษาดูงานด้านระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยเฉพาะ
ด้านการผันน�้ำจากแม่น�้ำปิง สู่ คู คลอง ของเทศบาลนครเชียงใหม่
รวมถึงวิธีการงบประมาณ การด�ำเนินการและการบ�ำรุงรักษาอีกด้วย
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ต้อนรับนายเหริน ยี่เซิง
กงสุ ล ใหญ่ แ ห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายเหริน
ยี่เซิง (Mr.Ren Yisheng) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับ
ต�าแหน่งใหม่เพือ่ แนะน�าตัวอย่างเป็นทางการ ตลอดจน
ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสานต่อความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างสถานกงสุลใหญ่แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนและเทศบาลนครเชียงใหม่

2016
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ต้อนรับกรมพาณิชย์เมืองอี้อู๋สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะฯ
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Mr.Wang Birong ผู้อ�านวยการกรมพาณิชย์เมืองอี้อู๋ สาธารณรัฐประชาชนจีน
พร้อมคณะฯ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร
จากเมืองสู้เชียน ประเทศจีน
เทศบาลนครเชียงใหม่ให้การต้อนรับ
คณะผูบ้ ริหารจากเมืองสูเ้ ชียน มณฑลเจียงซู
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ แลกเปลีย่ น
วัฒนธรรม และประสบการณ์ด้านการ
ท�างาน อีกทั้งยังส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
ของทั้งสองประเทศด้วย
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รางวัลแห่ง
ความ
ภาคภูมิใจ
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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รบั รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึง่ ได้ผา่ นเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษาตามทีค่ ณะอนุกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
110
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รับรางวัลคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ทั้ง 3 รางวัล
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เข้ารับใบประกาศเกียรติบตั รรับรองคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรมอนามัย ประจ�ำปี 2559 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั่วไป (EHA 4001) ด้านการจัดการมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA 4003) และการ
จัดการส้วมสาธารณะ (EHA 3001) ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์
ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

รับรางวัลดีเด่นการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้แทนนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลพระราชทาน โล่ประกาศ
เกียรติคุณ ในด้านองค์กรที่ด�ำเนินการดีเด่นด้าน
การป้องกันควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ ในโอกาสเสด็จเปิดกิจกรรม
รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนเอ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ถนนรัตนาธิเบศร์
จังหวัดนนทบุรี
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รับรางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี
เข้ารับรางวัลชนะเลิศ และใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ / สัตว์สู่คน ภายใต้เครือข่ายสุขภาพ
หนึ่งเดียวผ่อดีดีจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเทศบาล
นครเชียงใหม่ องค์กรปกครองงานท้องถิ่นต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
หนึ่งเดียวผ่อดีดี ในเขตเทศบาลเชียงใหม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังในด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม
ผ่านความร่วมมือในการดูแลและเฝ้าระวังของคนในชุมชน โดยมีระบบ เฝ้าระวัง
ผ่อดีดีเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลหรือรายงานเหตุการณ์ผิดปกติไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ น�ำไปสู่การร่วมมือกัน ในการป้องกัน ควบคุมและ
ช่วยเหลือกันระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
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ข้อมูล
งบประมาณ
ประจำาปี
2559
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รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2559
ประมาณการ
9,923,900.00
300,480,182.00
21,327,224.00
129,710,447.00
49,444,735.62
404,373,290.00
142,241,233.00
17,051,904.00
33,870,000.00
10,523,824.38
86,199,140.00
146,933,320.00
96,618,800.00
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 92,917,066.71

งบกลาง 82,172,904.5

ค่าสาธารณูปโภค 12,994,368.98

ค่าวัสดุ 122,039,528.51

จ่ายจริง

ค่าครุภัณฑ์ 145,841,285.00  

1,354,869,958.61

ค่าใช้สอย 380,805,083.56
ค่าตอบแทน 37,915,682.89  

ค่าจ้างชั่วคราว 126,604,649.14  

ค่าจ้างประจำ� 20,151,290.82  

เงินเดือนฝ่ายประจำ� 281,741,104.81

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 9,321,680.00  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 96,618,800.00

งบกลาง 86,199,140.00

รายจ่ายอื่น 10,523,824.38

เงินอุดหนุน 33,870,000.00

ค่าสาธารณูปโภค 17,051,904.00

ค่าวัสดุ 142,241,233.00

ประมาณการ

ค่าครุภัณฑ์ 146,933,320.00

1,448,698,000.00

ค่าใช้สอย 404,670,857.60
ค่าตอบแทน 52,416,545.12

ค่าจ้างชั่วคราว 131,050,601.00

ค่าจ้างประจำ� 21,327,224.00

เงินเดือนฝ่ายประจำ� 303,756,852.00

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 9,923,900.00

รวมรายจ่าย

9,321,680.00
281,741,104.81
20,151,290.82
126,604,649.14
37,915,682.89
380,865,083.56
122,039,528.51
12,994,368.98
31,791,239.76
10,514,074.38
82,172,904.05
145,841,285.00
92,917,066.71

รายจ่ายอี่น 10,514,074.38

  เงินเดือนฝ่ายการเมือง
  เงินเดือนฝ่ายประจำ� 
  ค่าจ้างประจำ� 
  ค่าจ้างชั่วคราว
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย
  ค่าวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค
  เงินอุดหนุน
  รายจ่ายอื่น
  งบกลาง
  ค่าครุภัณฑ์  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

จ่ายจริง

เงินอุดหนุน 31,791,239.76

รายจ่าย

รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณประจ�ำปีรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2559
ประมาณการ
9,923,900.00
303,756,852.00
21,327,224.00
131,050,601.00
52,416,545.12
404,670,857.60
142,241,233.00
17,051,904.00
33,870,000.00
10,523,824.38
282,793,078.32
146,933,320.00
99,708,236.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  96,006,502.71

ค่าครุภัณฑ์ 145,841,285.00

งบกลาง  278,766,842.37

ค่าสาธารณูปโภค  12,994,368.98  

ค่าวัสดุ 122,039,528.51

1,562,439,534.03

ค่าใช้สอย 381,162,651.16
ค่าตอบแทน  40,887,492.39  

ค่าจ้างชั่วคราว  127,944,803.14   

ค่าจ้างประจำ�  20,151,290.82   

เงินเดือนฝ่ายประจำ� 285,017,774.81

เงินเดือนฝ่ายการเมือง  9,321,680.00   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,708,236.00

งบกลาง 282,793,078.32

รายจ่ายอื่น 10,523,824.38

เงินอุดหนุน 33,870,000.00

ค่าสาธารณูปโภค 17,051,904.00

ค่าวัสดุ 142,241,233.00

ประมาณการ

ค่าครุภัณฑ์ 146,933,320.00

1,656,267,575.42

ค่าใช้สอย 404,670,857.60
ค่าตอบแทน 52,416,545.12

ค่าจ้างชั่วคราว 131,050,601.00

ค่าจ้างประจำ� 21,327,224.00

เงินเดือนฝ่ายประจำ� 303,756,852.00

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 9,923,900.00

รวมรายจ่าย

9,321,680.00
285,017,774.81
20,151,290.82
127,944,803.14
40,887,492.39
381,162,651.16
122,039,528.51
12,994,368.98
31,791,239.76
10,514,074.38
278,766,842.37
145,841,285.00
96,006,502.71

รายจ่ายอื่น  10,514,074.38  

  เงินเดือนฝ่ายการเมือง
  เงินเดือนฝ่ายประจำ� 
  ค่าจ้างประจำ� 
  ค่าจ้างชั่วคราว
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย
  ค่าวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค
  เงินอุดหนุน
  รายจ่ายอื่น
  งบกลาง
  ค่าครุภัณฑ์  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

จ่ายจริง

เงินอุดหนุน  31,791,239.76

รายจ่าย

จ่ายจริง
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รายรับประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายรับ

ปีงบประมาณ 2559
ประมาณการ

รับจริง

ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากสาธารณูปโภค
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากทุน
รัฐบาลจัดสรรให้
อุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

265,190,000.00
43,025,000.00
25,900,000.00
6,240,000.00
32,153,000.00
1,000,000.00
758,400,000.00
316,790,000.00
1,448,698,000.00

296,756,895.19
41,026,071.17
20,744,462.34
5,996,328.42
31,669,156.60
714,140.00
657,692,748.76
306,925,329.00
1,361,525,131.48
207,569,575.42

รวมรายรับทั้งสิ้น

1,448,698,000.00

1,569,094,706.90

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
43,025,000.00

รายได้จากสาธารณูปโภค 25,900,000.00
รายได้จากทรัพย์สิน
32,153,000.00

ภาษีอากร
265,190,000.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
1,448,698,000.00

ประมาณการ

อุดหนุนทั่วไป 316,790,000.00

รายได้จากทุน 1,000,000.00

รัฐบาลจัดสรรให้
758,400,000.00

รายได้จากสาธารณูปโภค 20,744,462.34

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
41,026,071.17

รายได้จากทรัพย์สิน
31,669,156.60

อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
207,569,575.42
ภาษีอากร 296,756,895.19
รวมรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
1,361,525,131.48

รายได้เบ็ดเตล็ด
6,240,000.00

รับจริง

รายได้เบ็ดเตล็ด
5,996,328.42

รายได้จากทุน 714,140.00

รัฐบาลจัดสรรให้ 657,692,748.76
อุดหนุนทั่วไป 306,925,329.00
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สถิตต่างๆ
ในรอบปี
2559
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สถิตจิ าำ นวนประชากร 5 ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

ชาย 63,472
ชาย 63,075
ชาย 62,345
ชาย 62,094
ชาย 61,515

ประชากรชาย
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
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63,472
63,075
62,345
62,094
61,515
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หญิง 72,286
หญิง 71,396
หญิง 70,289
หญิง 70,462
หญิง 69,530

รวม 135,758
รวม 134,471
รวม 132,634
รวม 132,556
รวม 131,045

ประชากรหญิง
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559

72,286
71,396
70,289
70,462
69,530

รวม
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559

135,758
134,471
132,634
132,556
131,045

สถิติการเข้ารับบริการการทำาบัตรประจำาตัวประชาชน
ประจำาปี พ.ศ. 2559

การให้บริการ
ส�านักทะเบียนฯ (งานบัตรฯ)
เคาน์เตอร์ GCS.
แรงงานต่างด้าว
บุคคลพื้นที่สูง
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
รวมผู้มารับบริการ (ราย)

จำานวนผู้รับบริการ (ราย)
14,606
5,644
99
9
244
20,602

การทำาบัตรประชาชน
14,606
สำานักทะเบียน (งานบัตรฯ)
5,644
เคาน์เตอร์ GCS.
99
แรงงานต่างด้าว
9
บุคคลพื้นที่สูง
244
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

สถิติการจัดเก็บรายได้งานบัตรประชาชน พ.ศ. 2559
รายได้สำานักทะเบียนฯ
รายได้เคาน์เตอร์ GCS
แรงงานต่างด้าว บุคคล
(งานบัตรฯ)
พื้นที่สูง
ธรรมเนียม ค่าปรับ คัดรับรอง ธรรมเนียม ค่าปรับ คัดทร.14 ถ่ายรูป ทร.38/1
305,220 66,660
960
88,800 38,830
40
80
1,560
500

บุคคลไม่มี
สถานะทาง
ทะเบียน

รวม
รายได้
ทั้งหมด

14,880

517,530
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กิจการสถานธนานุบาล
จ�าน�า 35,359 ราย
629,099,350.00 บาท

สถานธนานุบาล 1 (ท่าแพ)
จ�าน�า 35,359 ราย
ไถ่ถอน 35,082 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�าน�า
ก�าไรทรัพย์หลุดจ�าน�า

ไถ่ถอน 35,082 ราย
621,131,350.00 บาท

629,099,350.00 บาท
621,131,350.00 บาท
22,153,959.50 บาท
3,370,630.00 บาท

จ�าน�า 34,611 ราย
602,115,800.00 บาท
ไถ่ถอน 34,619 ราย
604,181,550.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจ�าน�า
20,710,794.00 บาท
ก�าไรทรัพย์หลุดจ�าน�า
3,199,117.00 บาท

ดอกเบี้ยรับจ�าน�า
22,153,959.50 บาท
ก�าไรทรัพย์หลุดจ�าน�า
3,370,630.00 บาท

สถานธนานุบาล 2 (ประตูชา้ งเผือก)
จ�าน�า 34,611 ราย
ไถ่ถอน 34,619 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�าน�า
ก�าไรทรัพย์หลุดจ�าน�า

จำานำา 49,499 ราย
839,066,850.00 บาท

สถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหม่)
จ�าน�า 49,499 ราย
ไถ่ถอน 50,030 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�าน�า
ก�าไรทรัพย์หลุดจ�าน�า

ไถ่ถอน 8,882 ราย
135,223,500.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจำานำา
4,442,495.75 บาท
กำาไรทรัพย์หลุดจำานำา
854,167.00 บาท
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ไถ่ถอน 50,030 ราย
854,303,350.00 บาท

839,066,850.00 บาท
854,303,350.00 บาท
30,745,081.75 บาท
5,227,244.00 บาท

จำานำา 9,476 ราย
141,406,300.00 บาท
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602,115,800.00 บาท
604,181,550.00 บาท
20,710,794.00 บาท
3,199,117.00 บาท

ดอกเบี้ยรับจำานำา
30,745,081.75 บาท
กำาไรทรัพย์หลุดจำานำา
5,227,244.00 บาท

สถานธนานุบาล 4 (ข้างอำาเภอเมืองเชียงใหม่)
จ�าน�า 9,476 ราย
ไถ่ถอน 8,882 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�าน�า
ก�าไรทรัพย์หลุดจ�าน�า

141,406,300.00 บาท
135,223,500.00 บาท
4,442,495.75 บาท
854,167.00 บาท

รายงานปริมาณน�้ำหนักขยะมูลฝอย
ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม่

เดือน
พ.ย.-56
ธ.ค.-56
ม.ค.-57
ก.พ.-57
มี.ค.-57
เม.ย.-57
พ.ค.-57
มิ.ย.-57
ก.ค.-57
ส.ค.-57
ก.ย.-57
ต.ค.-57
พ.ย.-57
ธ.ค.-57
ม.ค.-58
ก.พ.-58
มี.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
มิ.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
รวม
เฉลี่ย/วัน

นํ้าหนักขยะขาเข้า (ตัน)
นํ้าหนักขยะขาออก (ตัน)
8,748.08
8,587.19
8,475.89
8,441.42
8,674.64
8,626.63
7,998.52
7,938.71
8,525.47
8,444.34
8,431.55
8,364.71
9,109.91
9,040.14
9,067.50
8,976.86
9,385.14
9,296.91
9,472.57
9,418.61
8,837.79
8,731.56
8,758.45
8,682.75
8,606.33
8,541.94
8,475.55
8,428.98
8,836.16
8,754.18
8,203.68
8,141.03
9,126.89
9,040.11
8,732.82
8,623.10
9,258.03
9,114.62
8,907.05
8,805.29
9,350.73
9,260.75
9,851.79
9,723.23
9,163.31
9,158.00
203,997.85
202,141.06
291.84
289.19
ผลต่างของนํ้าหนักขาเข้าและขาออก (ตัน)
ผลต่างเฉลี่ยต่อวัน (ตัน)

หมายเหตุ
เฉลี่ย 286.24 ตัน/วัน
เฉลี่ย 272.30 ตัน/วัน
เฉลี่ย 278.28 ตัน/วัน
เฉลี่ย 283.53 ตัน/วัน
เฉลี่ย 272.40 ตัน/วัน
เฉลี่ย 278.82 ตัน/วัน
เฉลี่ย 291.62 ตัน/วัน
เฉลี่ย 299.23 ตัน/วัน
เฉลี่ย 299.90 ตัน/วัน
เฉลี่ย 303.83 ตัน/วัน
เฉลี่ย 291.05 ตัน/วัน
เฉลี่ย 280.09 ตัน/วัน
เฉลี่ย 284.73 ตัน/วัน
เฉลี่ย 271.90 ตัน/วัน
เฉลี่ย 282.39  ตัน/วัน
เฉลี่ย 290.75 ตัน/วัน
เฉลี่ย 291.62 ตัน/วัน
เฉลี่ย 287.44 ตัน/วัน
เฉลี่ย 294.02 ตัน/วัน
เฉลี่ย 293.51 ตัน/วัน
เฉลี่ย 298.73 ตัน/วัน
เฉลี่ย 313.65 ตัน/วัน
เฉลี่ย  305.27  ตัน/วัน
1,856.79
2.66

รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
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อั ต ราก�ำลั ง พนั ก งานเทศบาลและลูก จ้าง
ณ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงาน

พนักงาน

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

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานจ้าง
รวมทั้งสิ้น
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391 คน
74 คน
910 คน
1,375 คน

รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

67
41
17
20
20
25
20
77
28
21
7
1
11
12
10
14
391

ลูกจ้าง
ประจำ�
10
5
2
1
12
6
11
3
6
1
2
2
5
8
74

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ทั่วไป
98
70
14
52
15
7
4
3
10
4
40
87
33
39
41
43
20
33
24
31
6
1
11
41
18
47
22
29
19
48
375
535

รวม
รวม
พนักงานจ้าง
168
245
66
112
22
41
7
28
14
34
127
164
72
98
84
172
53
84
55
82
7
15
1
52
65
65
79
51
66
67
89
910
1,375

ลูกจ้างประจำ� 74 คน
พนักงานเทศบาล 391 คน
พนักงานจ้าง 910 คน

สรุปผลการปฏิบัติงานของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําป พ.ศ. 2559
1. ออกปฏิบตั งิ านดับเพลิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

145 ครัง�

2. ออกปฏิบตั งิ านดับเพลิงนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

1 ครัง�

รวมตลอดปี

146 ครัง�

รวมค่ าเสียหาย

11,812,400 บาท

(สิบเอ็ดล้ านแปดแสนหนึง� หมื�นสองพันสี�ร้อยบาทถ้ วน)
3. ออกปฏิบตั กิ ารกู้ภยั
กู้ภยั ทางนํ �า

7 ครัง�

กู้ภยั ทางบก

376 ครัง�

ปฏิบตั กิ ารกู้ภยั

383 ครัง�

จํานวนผู้เสียชีวิต

- คน

จํานวนผู้ที�ได้ รับบาดเจ็บ

- คน

รวมค่ าเสียหาย

- บาท

รวมเป็ นค่ าเสียหายทัง� สิน� ตามข้ อ 1+2+3 เป็ นเงิน

11,812,400 บาท

(สิบเอ็ดล้ านแปดแสนหนึง� หมื�นสองพันสี�ร้อยบาทถ้ วน)
4. ออกปฏิบตั งิ านบริ การนํ �า เพื�อการอุปโภคและบริ โภค ให้ แก่ประชาชนและอื�น ๆ

610 ครัง�

(ล้ างถนน,รดนํ �าดับฝุ่ น,ฉีดล้ าง ฯลฯ)
5. ออกปฏิบตั งิ านสูบนํ �าที�เน่าเสียทิ �ง เพื�อบริ การประชาชน

32 ครัง�

6. ออกปฏิบตั งิ านตัดต้ นไม้ เนื�องจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ

437 ครัง�

7. ออกปฏิบตั งิ านส่งผู้ป่วยและบริ การรถยนต์พยาบาลงานอื�น ๆ

45 ครัง�

8. ออกปฏิบตั งิ านฝึ กอบรมและสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภยั

253 ครัง�

9. ออกปฏิบตั งิ านด้ านการถวายรักษาความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ

183 ครัง�

10. ออกปฏิบตั งิ านบริ การให้ กบั ประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

2,021 ครัง�

รายงานประจำาปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่
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สรุปโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2559
ที่

รายการ

งบประมาณ

ที่

1

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่อง
บันทึกภาพจอแสดงผล อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (ระยะที่ 4)

39,700,000

41

โครงการสานสัมพันธ์วันปฐมวัย

2

โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5

9,093,000

42

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํ้า ถนนกำ�แพงดิน

4,834,000

43

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

350,000

4

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํ้า ถนนเมืองสาตร

3,978,000

44

โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

500,000

5

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนา้ํ ถนนเจริญเมือง ซอย 6

3,505,000

45

โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

800,000

6

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนา้ํ ถนนราชมรรคา ซอย 7

2,500,000

46

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

250,000

7

โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษ จำ�นวน 1 เตา

2,200,000

47

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

100,000

8

โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พนื้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ ปิง (ตรงข้ามโรงนาํ้ แข็งวังสิงห์คำ� )

2,000,000

48

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2,900,000

9

โครงการติดตั้งระบบเปิด-ปิด ประตูน�้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณคลองแม่ข่า
หลังโรงพยาบาลลานนา

1,660,000

49

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน

200,000

10

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนํ้า ถนนมูลเมือง ซอย 6

1,606,000

50

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

5,000,000

11

โครงการก่อสร้างระบบระบายนา้ํ ถนนเจริญประเทศ ซอย 10 เชือ่ มซอย 11

1,369,000

51

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

300,000

12

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํ้า ถนนสามล้าน ซอย 7

1,205,000

52

โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

5,000,000

13

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํ้าถนนมูลเมือง ซอย 9

1,111,000

53

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

150,000

14

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนํ้า ถนนมูลเมือง ซอย 7

1,080,000

54

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น

200,000

15

โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

1,020,000

55

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

150,000

16

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํ้าปิงเชิงสะพานนวรัฐฝั่ง
ตะวันออก (หน้าโบสถ์คริสต์)

884,000

56

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

200,000

57

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป

200,000

58

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ

100,000

59

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

150,000

17

รายการ

งบประมาณ
100,000
46,381,300

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํ้า
ถนนภายในหมู่บ้านทิพย์รัตน์วิลล่า

880,000

18

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนลอยเคราะห์

721,000

60

โครงการสร้างเสริมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้แก่ประชาชนด้านอาหารปลอดภัย

388,000

19

โครงการติดตั้งระบบเปิด-ปิด ประตูนํ้าด้วยไฟฟ้าบริเวณคลองแม่ข่า
หลังโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์

640,000

61

โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

300,000

20

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํา้ ถนนเมืองสาตร ซอย 2 (มะลิ)

634,000

62

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

250,000

21

โครงการก่อสร้างร้านค้าภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด

600,000

63

โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

200,000

22

โครงการก่อสร้างร้านนวดเพื่อสุขภาพภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด

586,000

64

โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

100,000

23

โครงการติดตั้งระบบนํ้าหยดรอบคูเมืองเชียงใหม่

464,000

65

โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

335,000

24

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพาน ร.9

437,000

66

โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
หรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

700,000

25

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนป่าพร้าว ซอย 2 เชื่อมซอย 3

384,000

67

โครงการประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

165,000

26

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสวนสาธารณะป้อมหายยา

370,000

68

โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน

5,043,000

27

โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครเชียงใหม่

257,700

69

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

426,800

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํ้าถนนช้างเผือก ซอย 2

191,000

70

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

105,000

29

โครงการรดนํ้าดำ�หัวคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้สูงอายุในชุมชน

100,000

71

โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่

100,000

30

โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

200,000

72

โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม

100,000

31

โครงการก่อสร้างร้านค้าภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด

600,000

73

โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่

150,000

32

โครงการก่อสร้างร้านนวดเพื่อสุขภาพภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด

586,000

74

โครงการเมืองเชียงใหม่อากาศสะอาด

275,000

33

โครงการติดตั้งระบบนํ้าหยดรอบคูเมืองเชียงใหม่

464,000

75

โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน

100,000

34

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเชิงสะพาน ร.9

437,000

76

โครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลประเพณีและในวันสำ�คัญต่าง ๆ

500,000

35

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนป่าพร้าว ซอย 2 เชื่อมซอย 3

384,000

77

โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

1,000,000

36

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสวนสาธารณะป้อมหายยา

370,000

78

โครงการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี

700,000

37

โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครเชียงใหม่

257,700

79

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากชุมชน

200,000

38

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายนํ้าถนนช้างเผือก ซอย 2

191,000

80

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชน

400,000

39

โครงการรดนํ้าดำ�หัวคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้สูงอายุในชุมชน

100,000

40

โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

200,000
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หมายเลขโทรศัพท์
ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่
ส�ำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ
1
2
3
4

ชื่อหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ฝ่ายอำ�นวยการ
053-259051
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
053-259056
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
053-259066
ฝ่ายปกครอง
053-259061

ล�ำดับ
5
5
6
5

ชื่อหน่วยงาน
สถานธนานุบาลฯ 1 (ท่าแพ)
สถานธนานุบาลฯ 2 (ประตูช้างเผือก)
สถานธนานุบาลฯ 3 (ประตูเชียงใหม่)

หมายเลขโทรศัพท์
053-234612
053-213066
053-276944
สถานธนานุบาลฯ 4 (ข้างอำ�เภอเมืองเชียงใหม่)
053-326092

ส�ำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ

1
2
1
2
3

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สำ�นักการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
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�ำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ�
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ

หมายเลขโทรศัพท์
053-243945
053-241863
053-241680
053-233681
053-233682

ล�ำดับ
6
7
8
9
10

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

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

11

โรงเรียนเทศบาลวัดหมืน่ เงินกอง

053-277446

รายงานประจำ�ปี 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่

125

ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ
1
2
1
2

ชื่อหน่วยงาน
ส่วนบริหารงานคลัง
  ฝ่ายการเงินและบัญชี
  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ส่วนพัฒนารายได้
  ฝ่ายพัฒนารายได้
  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

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

ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ

1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
4

126

ชื่อหน่วยงาน
สำ�นักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
  ฝ่ายควบคุมอาคาร
ฝ่ายผังเมือง
ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
  ฝ่ายสำ�รวจและออกแบบ
  ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ส่วนการโยธา
  ฝ่ายสาธารณูปโภค
  ฝ่ายสวนสาธารณะ
  ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
ส่วนช่างสุขาภิบาล
  ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
  ฝ่ายจัดการคุณภาพนํ้า
  ฝ่ายเครื่องจักรกล
  กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
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หมายเลขโทรศัพท์
053-259100
053-259103
053-259104
053-259105
053-259108
053-259109
053-259111
053-059112
053-259113
053-111002
053-259115
053-259116
053-259117
053-259118
053-259119
053-259120

ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ

1
2
1
1
2
3
4
5

ชื่อหน่วยงาน
สำ�นักการสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
ส่วนบริการสาธารณสุข
  กลุ่มงานสุขาภิบาล
โรงพยาบาล
  กลุ่มงานบริการการแพทย์
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
  กลุ่มงานการพยาบาล
  กลุ่มงานสุขภาพชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์
053-259126
053-259125
053-259122
053-259128
053-259133
053-259123
053-259138
053-223214
053-223214-6
053-223215 ต่อ 110
053-223215 ต่อ 115
053-223215 ต่อ 116
053-282380

งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ

ชื่อหน่วยงาน
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์
053-259178

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ
1
2
3
4

ชื่อหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  กลุ่มงานนิติการ
  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

หมายเลขโทรศัพท์
053-259142
053-259146
053-259145
053-259152
053-217793
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กองสวัสดิการทางสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ
1
2
3
4

ชื่อหน่วยงาน
กองสวัสดิการทางสังคม
  งานธุรการ
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  งานพัฒนาชุมชน

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

ส�ำนักงานแขวง เทศบาลนครเชียงใหม่
ล�ำดับ
1
2
3
4

ชื่อหน่วยงาน
แขวงนครพิงค์
แขวงกาวิละ
แขวงศรีวิชัย
แขวงเม็งราย

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

สถานีดับเพลิง แจ้งเหตุด่วน
ล�ำดับ
1

ชื่อหน่วยงาน
  ศูนย์บริการ

2

  แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

3
4
5
6
7
8

  สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่
  สถานีดับเพลิงบ้านเด่น
  สถานีดับเพลิงช้างเผือก
  สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย
  สถานีดับเพลิงป่าตัน
  หน่วยกู้ภัยพิเศษ

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