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ผมเข้ามาท�ำงานในฐานะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   ได้ครบ 2 วาระแล้ว โดยใช้หลักการคิด
อย่างเดียวคือ “ท�ำยังไงให้คนนครเชียงใหม่มีความสุข” โจทย์นี้เป็นที่มาที่ใช้ในการพัฒนาตลอดจนริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น
ย้อนกลับไปในวาระแรกของการด�ำรงต�ำแหน่ง ครั้งนั้นผมเองได้พยายามเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ที่
ยังไม่แล้วเสร็จ เพือ่ คืนโครงการต่าง ๆ เหล่านัน้ ให้กบั พีน่ อ้ งประชาชนในเขตนครเชียงใหม่รวมถึงประชาชน
ที่มาใช้บริการ เมื่อหมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสมัยที่ 1 ครั้งนั้นเราได้สวนสาธารณะเพิ่มเติม ได้แก่
สวนสาธารณะรถไฟ ซึ่งปัจจุบันทางการรถไฟได้เรียกคืนไปแล้ว สวนสาธารณะบ้านเด่น สวนสาธารณะ
ล้านนา ร.๙ และสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก ในการด�ำรงต�ำแหน่งในสมัยแรก เราได้พพิ ธิ ภัณฑ์พนื้ ถิ่น
ล้านนา หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โครงการน�ำสายสื่อสารและสายไฟลงใต้ดินบริเวณถนนท่าแพ
และถนนช้างคลานก็สามารถด�ำเนินการจนแล้วเสร็จ ซึ่งการด�ำรงต�ำแหน่งในวาระแรกนี้ ผมตั้งเป้าว่าจะ
พยายามใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดแต่ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเร่งสะสางงานที่ค้างของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ทั้งหมด จากความร่วมมือของพี่น้องทุก ๆ ท่าน เราสามารถด�ำเนินการทุกโครงการเสร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้
วาระที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2556-2560 เราเน้นท�ำโครงการที่ตอบสนองแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้แก่ กระแสสังคมผูส้ งู อายุ ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน และกระแสสังคมเมือง หรือ การทีค่ นต่างถิ่น
จ�ำนวนมากอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จนปัจจุบันกล่าวได้ว่า คนต่างถิ่นมี
มากกว่าคนท้องถิ่นแล้ว มีโครงการที่เป็นเป้าหมายส�ำคัญได้ด�ำเนินการจนแล้วเสร็จ ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบขนส่งมวลชน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่มีบริการระบบขนส่งมวลชนอยู่ 3 เส้นทางคือ จาก
ขนส่งอาเขตไปสิ้นสุดที่สนามบิน เส้นทางที่ 2 จากขนส่งอาเขตไปสิ้นสุดบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
เชิงดอยสุเทพ และเส้นทางที่ 3 จากขนส่งอาเขตไปสิ้นสุดที่ศูนย์ราชการ ระบบขนส่งมวลชนของเรายังได้
มีการปรับปรุงโดยได้เพิ่มแอพพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบต�ำแหน่งรถบนเส้นทางการเดินรถ
ตลอดจนระยะเวลาที่รถจะมาถึงจุดที่รอคอยได้ และมีการเพิ่มกล้องวงจรปิดในรถเพื่อดูพฤติกรรมของ
พนักงานขับรถด้วย อีกโครงการหนึง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชดั คือ โครงการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV รอบนครเชียงใหม่ โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ฝ่ายบริหารต้อง
แบ่งการด�ำเนินการเป็น 4 ระยะ ซึ่งปัจจุบันก็ด�ำเนินการครบถ้วนแล้ว ซึ่งโครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์
ต่อเมืองเป็นอย่างมาก ในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบและจับกุมผู้กระท�ำความผิด ทั้งนี้ สิ่งที่ส�ำคัญกว่านั้น
คือการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเมืองมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่น ๆ ลดน้อยลง
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อีกโครงการหนึง่ ทีท่ างเทศบาลนครเชียงใหม่มงุ่ หวังเป็นอย่างมาก คือการปรับปรุงระบบหลักประกัน
สุขภาพของชาวเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยประชาชนสามารถตรวจสุขภาพได้ฟรีปีละ 1 ครั้ง มีการตรวจ
คัดกรองโรคที่ส�ำคัญอันดับต้น ๆ อาทิ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ต่อจากนั้นเรายังตั้งเป้าหมายไว้
ในปี 2560 ส�ำหรับประชาชนที่สุขภาพดีแล้ว จะต้องมีการส่งเสริมให้ออกก�ำลังกายโดยจัดกิจกรรมการ
ออกก�ำลังกายให้เป็นบริการสาธารณะ โดยที่ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมได้ ส�ำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ก็ได้ท�ำการจัดหาอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น อาทิ เตียง ที่นอนลม รถเข็น ถังออกซิเจน ให้กับผู้ป่วยที่
ขาดแคลนสามารถยืมใช้ที่บ้านได้ ขณะเดียวกันก็มีการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยเหล่านั้น
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหารเพื่อท�ำการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบว่า อาหารที่ท่านรับประทานจากร้านต่าง ๆ มีความปลอดภัย
ส�ำหรับในปี 2561 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้วางแผนงานให้ความส�ำคัญอย่างสูงสุดกับระบบ
สิง่ แวดล้อมและการจัดการน�ำ้ เสีย โดยจะมีการเพิม่ ท่อรวบรวมน�ำ้ เสียทุกปี แต่เนือ่ งจากโครงการดังกล่าว
ต้องใช้งบประมาณมหาศาลจึงไม่สามารถด�ำเนินการในคราวเดียวได้ แต่จากแผนที่วางไว้สามารถคิด
ประมาณการได้ว่าภายใน 4 ปี เราจะมีท่อรวบรวมน�้ำเสียครอบคลุมตามระยะทางที่ล�ำน�้ำแม่ข่าไหลผ่าน
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขณะเดียวกัน ปัญหาความเดือดร้อนในเรือ่ งการจราจรเริม่ มีความรุนแรงมากขึน้ เทศบาลนครเชียงใหม่
มีแผนการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจจับผูก้ ระท�ำผิดกฎจราจร อาทิ การจอดรถในทีห่ า้ มจอด การจอดซ้อนคัน นอกจากนี้ ยังมีระบบที่
เพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ส�ำคัญ เช่น ประตูท่าแพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หรือสถานี
ขนส่ง โดยจะมีระบบตรวจสอบวัตถุแปลกปลอม เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยแก่เมืองเชียงใหม่ให้มากขึ้น และ
อีกโครงการส�ำคัญคือ โครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสาธารณูปโภคลงใต้ดินบริเวณถนนพระปกเกล้า
ซึ่งจะเป็นถนนสายแรกในเขตเมืองเก่าที่ปราศจากสายไฟและสายสาธารณูปโภค เราพยายามมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ด้วยการน�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์และให้มีความเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้นครเชียงใหม่ พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ในอนาคต
ทั้งหมดข้างต้นคือแนวทางที่ทางฝ่ายบริหารคาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหารน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและหวังว่าจะได้รบั แรงสนับสนุนตลอดจน
ค�ำแนะน�ำจากท่าน ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อลูกหลานของชาวนครเชียงใหม่
จะได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขต่อไป
ด้วยความเคารพ

ทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
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ตามทีไ่ ด้ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559  ทรง
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร   นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ แห่งปวงชนชาวไทย ทีอ่ ยูใ่ ต้รม่ พระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี  ด้วยพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริและแนวพระราชด�ำริตา่ ง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ในการบ�ำบัดทุกข์และบ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติสบื ไป
เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการและให้บริการ
สาธารณะตามทีก่ ฎหมายมอบอ�ำนาจให้ในเขตพืน้ ที่ 40 ตารางกิโลเมตรใจกลางเมืองเชียงใหม่ การด�ำเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่จงึ มีความสัมพันธ์และเกีย่ วข้องกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ดังนัน้ เทศบาลนครเชียงใหม่จงึ ถือเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามส�ำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มัน่ คงให้กบั
จังหวัดเชียงใหม่ แต่การทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม่จะสามารถด�ำเนินกิจกรรมและปฏิบตั งิ านตามภารกิจได้อย่าง
ประสบความส�ำเร็จนั้น จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารที่ก�ำหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล ไปจนถึงบุคลากรของเทศบาล
นครเชียงใหม่ทจี่ ะต้องช่วยกันน�ำนโยบายของผูบ้ ริหารไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามระเบียบของกฎหมายการบริหารงาน
ท้องถิน่ ให้เกิดผลสัมฤทธิเ์ ป็นรูปธรรม  โดยได้รบั แรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง และ
สิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิน่ ของเราให้มคี วามเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป สมดัง่ วิสยั ทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ทวี่ า่ “เทศบาล
นครเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
กระผมปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายประจ�ำ  พร้อมที่จะรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาจากทุก ๆ ท่าน เพือ่ จะน�ำข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านัน้ ไป
พิจารณาด�ำเนินการให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อพีน่ อ้ งประชาชนชาวเชียงใหม่ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนทีช่ ว่ ย
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มือเป็นอย่างดีจากทุกชุมชน ร่วมแรง ร่วมใจกันผลักดันให้เทศบาลนครเชียงใหม่มงุ่ ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อไป

ด้วยความเคารพ

นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
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เทศบาล
นครเชียงใหม่
ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ตัง้ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 14 ต�ำบล
ได้แก่ ต�ำบลหายยา ต�ำบลช้างม่อย ต�ำบลศรีภูมิ ต�ำบลวัดเกต ต�ำบลช้างคลาน
ต�ำบลพระสิงห์ ต�ำบลสุเทพบางส่วน ต�ำบลป่าแดดบางส่วน ต�ำบลฟ้าฮ่ามบางส่วน
ต�ำบลหนองป่าครั่งบางส่วน ต�ำบลท่าศาลาบางส่วน ต�ำบลป่าตันบางส่วน ต�ำบลหนองหอย
บางส่วน และต�ำบลช้างเผือกบางส่วน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมแขวงอีก 4 แขวง
ได้แก่ แขวงนครพิงค์ มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร แขวงกาวิละ มีพื้นที่ 11.4 ตารางกิโลเมตร
แขวงเม็งราย มีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร และแขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ 9.2 ตารางกิโลเมตร
14
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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
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คณะผู้บริหาร
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3

2

1

9

1. นายทัศนัย บูรณุปกรณ

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

2. นายชาตรี เชื้อมโนชาญ

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

3. นายสุนทร ยามศิริ

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

4. นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

5. พลโทภาณุ โรจนวสุ

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

6. นายไพศาล สุรธรรมวิทย

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

7. นายอัศนี บูรณุปกรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

8. นายสุทัศน ศรีลอม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

9. นางสุภาพร แสนสุข

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

10. นายสมเพชร วัฒนะทรัพย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
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ส.ท.แขวงนครพิงค์

4

3

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

2

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

6

4. นายอรรคเดช อุดมศิริธํารง
5. นายกฤษดา แซเตี๋ยว
6. นายสุรพล มณีขตั ิ

5

ส.ท.แขวงกาวิละ

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

6

5

4

1. นายสุรพงษ พงศสิมภากรณ
2. นางวิไลพร พุทธิศรี
3. นายพจนา ศรีศิลปนันท (รองประธานสภาเทศบาล)

3

2

1

4. นางทิพาพร ชมภูรัตน
5. นายดรัณ สิรีเลิศ
6. นายยุทธนา รังสิยนันทน
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ส.ท.แขวงเม็งราย

6

2

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

3

1. นายพิศุทธ พิศุทธกุล
2. นายวิชยั ศิริรัตน
3. นางนภาพร ยามศิริ
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4

5

4. น.ส.ณัฐกฤตา พวงตรง
5. นายอาคม กันทวงศ
6. นายราชิน ตันตรานนท

1

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

1

1. นายธนดล วรวัลย
2. นางสุภาพรรณ ปะวรณา
3. นางปุณญาดา ฟุงกิตติกุล

ส.ท.แขวงศรีวิชัย

2

4. น.ส.รัสรินทร ปนคูณพิพัฒน
5. นางสุพรรณศรี กาญจนเกตุ
6. นายเกียรติศักดิ์ ขุยอาภัย
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ปลัด/รองปลัด

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

2

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

3

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

ส�านักการช่าง

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

7

5

3

1. นายณภัทร ประเสริฐดี
2. นายวิสาขะ ปญญาชวย
3. นายวราวุฒิ โตคณิตชาติ
4. นายเอกพันธ พรหมประสิทธิ์
5. นายอติชาต ชูวงศ

9

1

ผอ.สํานักการชาง
ผอ.สวนชางสุขาภิบาล
ผอ.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผอ.สวนออกแบบและกอสราง
ผอ.สวนการโยธา

4

2

6. นายทรงวุฒิ เชิญขวัญศรี
7. นายอนุ กิจบัญชา
8. นายชูศักดิ์ ชินะโรจน
9. นายเอนก ชาญเชี่ยว

8

6

สถาปนิกเชี่ยวชาญ
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
นักผังเมืองเชี่ยวชาญ
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
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ส�านักการศึกษา

7

6

4

1. นายวิชาญ จองรัตนวนิช
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

2. นายอดุลย เครือยศ
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา

3. นางอัญชิสา ควัฒนกุล
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา

24
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3

1

4. นางสาวสุวิมล มายุพัน
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง

5. นางจันจิรา อินตะเสาร
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย

6. นางเสาวลักษณ ชมมณฑา
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง

2

5

8

7. นายอภิโชค สันตะจิตต
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

8. นายบุญทรง วงศเขื่อนแกว
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

9. นายพิทยา ศรสุวรรณ
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง

9

13

17

19

16

23

18

11

12

10

14

22

20

15

10. นางกรรณิการ ทองสุวรรณ

15. นางกันตินันท วงษเชษฐ

20. นางเกษมณี ขัติยะ

11. นางสาวบุษกร โกฎิวิเชียร

16. นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ

21. นางลัดดา ไหวดี

12. นางนอยนภา สุจริต

17. นางอรัญญา รุงเรือง

22. นางสาวนุชธิดา เทพลิขิตกุล

13. นางสุนี เกิดมงคล

18. นางมัลลิกา อุดมวงษ

23. นางเพชรดา ปฤกษากร

14. นางเบญจรัตน เมธะปญญา

19. นางจันทรฉาย ดวงใจ

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา

ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
ครูเชีย่ วชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง เมือง
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง

21

ครูเชีย่ วชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย

รายงานประจำาปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
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ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3

1

1. นางเยาวเรศ บุญถม
2. นายดนัย สารพฤกษ
3. นายกฤษณะ ใกยสิทธิ์
4. นายฉัตรพงศ ชื่นสุวรรณกุล
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2
ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผอ.สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทันตแพทยเชี่ยวชาญ

4

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

1

1. นายวุฒิศักดิ์ คําปนติ๊บ
2. นางสุรี ทักษิณิกวร
3. นายจิรัฐภาคย อิ่นแกว

ส�านักการคลัง

2

3

ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.สวนบริหารงานคลัง
ผอ.สวนพัฒนารายได

รายงานประจำาปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
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หัวหน้าแขวง

1

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

2

1. นายวิษณุ จักษุธารา
2. วาที่ ร.ต.เจษฎา พงศธรบริรักษ
3. นายชาตรี กันทวี
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3
หน.แขวงกาวิละ/รก.หน.แขวงนครพิงค
หน.แขวงเม็งราย
หน.แขวงศรีวิชัย

ส�านักปลัด/กองวิชาการและแผนงาน/กองสวัสดิการสังคม

1

1. นางศุภรัศมิ์ จันทรตะธง
2. นายวรเชษฐ ไชยหลา
3. ดร.ภัทรวดี ปรินแคน

2

3
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

รายงานประจำาปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
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สถานธนานุบาล

1

cHianG Mai MUniCiPaLiTY

2

1. นายชยเดช วรรณรัตน
2. นายธนนพ ชนินทวณิชย
3. นางปทุม มรกตวิจิตรการ
4. นายโสภณ จินตาคม

30
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3
ผูจัดการสถานธนานุบาล 1
ผูจัดการสถานธนานุบาล 3
ผูจัดการสถานธนานุบาล 4
ผูจัดการสถานธนานุบาล 2

4

วิเทศบาลนครเชี
สัยทัศนยงใหม่
“เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารภายใต้
หลักธรรมาภิบาล”

รายงานประจำาปี 2559
2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
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โครงสร้างการบริหารงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

		เทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารก�ำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการ
บริหารงานของเทศบาล มีรองนายกเทศมนตรีจ�ำนวน 4 คน ช่วยบริหารงาน โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่จ�ำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งแขวง จ�ำนวน 4 แขวง เลือกตั้งแขวงละ 6 คน นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล มีวาระการท�ำงาน 4 ปี
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1. ส�ำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รับผิดชอบงานด้าน
เอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งาน
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว งานทะเบียนราษฎร์ การเลือกตัง้
งานบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมัน่ คง รวมถึงงานด้านรัฐพิธแี ละกิจการสภา

การบริหารงาน

ของเทศบาลนครเชียงใหม่
แบ่งเป็น

10
ส่วน ดังนี้

2. ส�ำนักการคลัง รับผิดชอบงานด้านการเงิ น และบั ญ ชี
งานพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น งานสถิ ติ ก ารคลั ง งานพั ฒ นารายได้
งานแผนที่ภาษี และงานด้านผลประโยชน์ต่าง ๆ
3. ส�ำนักการช่าง รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง
สาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุมอาคารและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
4. ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงาน
ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความ
สะอาด งานให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป
5. ส�ำนักการศึกษา รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาในเขต
เทศบาล รวมถึงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
การวางแผนพัฒนางานเทศบาล งานด้านสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ
งานงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิจัยและ
ประเมินผล และงานด้านกฎหมาย
7. กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและ
พั ฒ นาชุ ม ชนในเขตเทศบาล งานด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ แ ละ
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานด้านการควบคุม
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและอื่น ๆ โดยขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
9. สถานธนานุบาล รับผิดชอบงานด้านการรับจ�ำน�ำทรัพย์สิน
จากประชาชน เพื่อป้องกันการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีสถานธนานุบาลทัง้ สิน้ 5 แห่ง คือ ท่าแพ ประตูชา้ งเผือก
ประตูเชียงใหม่ ข้างที่ว่าการอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ท่าสะต๋อย
10. แขวง 4 แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิ ละ
แขวงศรีวชิ ยั และ แขวงเม็งราย โดยมีสำ� นักงานแขวง ซึง่ ตัง้ ขึน้ เพื่อ
กระจายการให้บริการไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขต
เทศบาล
รายงานประจำ�ปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
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นโยบาย

ประการ

ในการบริหารราชการเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้บริหารราชการตามนโยบายหลัก 9 ประการ เพื่อความสุข
รอบด้านในการด�ำรงชีวติ และประโยชน์อย่างสูงสุดของชาวเมือง ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม
การศึกษา สาธารณสุข ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอีกด้วย

รายงานประจำ�ปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
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01

ด้านชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
เทิดทูน และจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ เชิดชู
ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรมและมีคุณธรรม เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศชาติและประโยชน์สงู สุดของ
ประชาชน ทัง้ จะรักษาและปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลทุกประการ
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02

ด้านเศรษฐกิจ

2.1  พัฒนานครเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเทีย่ ว
ชั้นน�ำของประเทศไทย ของภาคพื้นเอเชีย และ
ของโลก เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ประชาชน โดยจะด�ำเนินการ ดังนี้
- อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการให้บริการและมี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ทีเ่ ป็นโบราณสถานทางประวัตศิ าสตร์ วัดวาอาราม
ของนครเชียงใหม่ ตลอดจนการท่องเที่ยวทางเรือ
ในแม่น�้ำปิง
- ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งเชี ย งใหม่ ให้
เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงระดับชาติ
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ รายได้ และ
ยกระดับมาตรฐานการด�ำรงชีวิตของประชาชน
ทุกหมู่เหล่าในทุกชุมชน
2.3 ฟื ้ น ฟู ย ่ า นเศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ ของเมื อ ง
ให้ ค งรั ก ษาสภาพเป็ น รากฐานทางเศรษฐกิ จ
ที่มั่นคงแข็งแรงของเมืองต่อไป
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.1 พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มของเมื อ งให้ มี
ความสวยงาม ร่มรื่น โดย
- ดู แ ลท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ต้ น ไม้ ใ ห้ ร ่ ม รื่ น ทั่ ว ทั้ ง
เขตเมือง พร้อมทั้งปลูกดอกไม้ประดับตามถนน
สายส�ำคัญ พื้นที่สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น
- ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้ใช้เป็น
ประโยชน์ ทัง้ การพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
ได้มากขึ้น
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ช่วยกันปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
3.2 ด� ำ เนิ น โครงการเชี ย งใหม่ เ มื อ งสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมืองมีสภาพแวดล้อมที่
น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว โดย
- ด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
มลพิษทางอากาศ ติดตามตรวจสอบระดับมลพิษ
ทางอากาศ พร้อมด�ำเนินมาตรการการป้องกัน
และควบคุมการกระท�ำที่จะก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศอย่างเข้มงวด
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง น�้ ำ สาธารณะ
และพัฒนาระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียให้ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่
- พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการ
จัดเก็บ การก�ำจัดขยะ การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพและครบวงจร
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ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกสาธารณะของเมืองให้ได้มาตรฐาน
ตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึงระดับเมือง โดยจะด�ำเนินการ
ดังนี้
1. ก่อสร้างปรับปรุงพืน้ ผิวจราจร ถนนสายต่าง ๆ
ให้ได้มาตรฐาน เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนเป็น
ไปโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
2. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�ำ้ ให้ครอบคลุม
พื้ น ที่ เ พื่ อ ลดการปล่ อ ยน�้ ำ เสี ย ลงสู ่ แ หล่ ง น�้ ำ
สาธารณะพร้ อ มทั้ ง ขจั ด สิ่ ง กี ด ขวางในระบบ
ระบายน�ำ ้ เพือ่ ป้องกันปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง และน�ำ้ เสีย
3. ปรับปรุงทางเดินเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร
โดยสะดวก ปลอดภัย ร่มรืน่ สวยงามและจะจัดท�ำ
ทางลาดขึ้นลงส�ำหรับคนพิการและรถจักรยาน
4. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ค รอบคลุ ม
พื้ น ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ
ประชาชน
5. ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน รวมทัง้ สถานีขนส่ง
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การเดินทาง โดยค�ำนึงถึงความสะดวกและความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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ด้านการพัฒนาสังคม
การศึกษา และสาธารณสุข
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยการ
พัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
ด�ำเนินการ ดังนี้
1. รณรงค์งานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างพลัง
ความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติดและแหล่งอบายมุข
2. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ
ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ พร้ อ มสนั บ สนุ น
ให้ เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยการ
รณรงค์ให้ตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็น
ตลาดสะอาด ปลอดสารพิษ อาหารมีคุณภาพ
ปลอดภัยและราคาถูก เป็นธรรม พัฒนาโรงพยาบาล
และศูนย์บริการสาธารณสุข  รวมทัง้ เครือข่ายอนามัย
ชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความสามารถในการป้องกันโรค และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับมาตรฐาน
4. พัฒนาย่านที่อยู่อาศัยของประชาชน
ANNUAL REPORT 2017
CHIANG MAI MUNICIPALITY
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06

นโยบายด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาการค้า การบริ ก าร
และการท่องเทีย่ วให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ สร้างงาน
และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายด้านสังคมและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยจะด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งสภาที่ปรึกษาภาคประชาชน องค์กร
ตรวจสอบ องค์ ก รอาสาสมั ค รจากประชาชน
หลากหลายอาชีพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตั้งแต่ระดับ
บุ ค คล ครอบครัว ชุม ชน สถานศึกษารวมถึง
สถานที่ ท� ำ งาน และเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอบายมุข สิ่งเสพติด
อาชญากรรม และภัยพิบัติต ่าง ๆ เพื่อก�ำหนด
มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี
และเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ข่าวสาร เพื่อเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้ รู ้ ถึ ง แนวทางในการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
4. สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท�ำกิจกรรมในลักษณะพหุภาคี ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมท�ำ
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม ร่วมก�ำหนดนโยบายและ
ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่
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08

นโยบายด้านศาสนา
และวัฒนธรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ฟื ้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ ถ่ า ยทอด และส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒ นธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และ
สถาปัตยกรรมล้านนา โดยจะด�ำเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมการปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูวัฒนธรรม
ล้านนาโดยน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างความโดดเด่นและ
เชื่อมโยงสู่สากล
2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา ประยุกต์
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมและสร้าง
กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา คุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา
3. สนับสนุนให้มีการจัดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม สืบค้น
ภูมปิ ญ
ั ญา/อัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ การพัฒนาระบบข้อมูล การวางแผน
พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งบูรณะ ฟื้นฟูแหล่ง
โบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบหรือก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ให้คงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ตลอดจนเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มสี ว่ นร่วม
ในการพัฒนาเมืองให้คงเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา
5. สนับสนุนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาเป็นจุดขายทีแ่ ตกต่าง
และยั่งยืน กระตุ้นให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วม
ในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของเชียงใหม่สืบต่อไป
6. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาพื้นเมือง
7. สนับสนุนและรณรงค์ให้เยาวชนท�ำกิจกรรมทางศาสนา
จัดลานบุญวิถลี า้ นนาในวันส�ำคัญทางศาสนา ให้เป็นวันทีม่ คี วาม
ส�ำคัญของเมืองตลอดไป
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นโยบายทางด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่ อ พั ฒ นาระบบจั ด การบริ ห ารของเทศบาลนครเชี ย งใหม่
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการ
ตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม โดยจะด�ำเนินการ ดังนี้
1. เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
จัดการ เน้นความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ลดการบังคับควบคุม
เพิ่มบทบาทของเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
ของเทศบาล เพื่อลดภาระการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ พัฒนากลไกลการก�ำกับดูแลที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดย
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่เข้ามารับการบริการเป็นหลัก โดยด�ำเนินการ
ควบคู่ไปกับการปลูกจิตส�ำนึกข้าราชการ ให้ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการบริ ห าร
จัดการและตรวจสอบควบคุม เสนอแนะและก�ำหนดบทบัญญัติ กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วนให้เสมอภาค
และมีความสมดุล จัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนและ
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. สนับสนุนส่งเสริมการเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยง
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพือ่ ก�ำหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
ที่ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ในการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทางด้านเทคนิค เทคโนโลยี วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการศึกษา สุขอนามัย การพัฒนา
อาชีพและการท่องเที่ยว เป็นต้น
5. จัดตัง้ ศูนย์บริการ เดือนเต็มดวง เพือ่ ให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
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รถเมล์ขาว

ระบบขนส่งมวลชนหนึง่ เดียว
ในเชียงใหม่ ที่ด�ำเนินการโดย
หน่วยงานภาครัฐ
ความเจริญของตัวเมืองเชียงใหม่ และการขยายตัวของ
ประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น จ�ำนวนผู้ใช้รถในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลกับการจราจรของเมืองเชียงใหม่ ที่นับวันจะ
มีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองชั้นใน ที่ไม่
สามารถสร้างหรือขยายถนน เพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องได้อีก เทศบาลนครเชียงใหม่จึงต้องหาวิธีการอื่น
เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหานี้
หลังจากที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เริ่มด�ำเนินกิจการ
ขนส่งมวลชน ให้บริการแก่ประชาชนไปแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม
2558 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำ� การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ มากมาย และท�ำให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน
ที่มีต่อระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เขตเมือง ที่มีเสียงตอบรับใน
เชิงบวกและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต  
เนือ่ งจากสามารถตอบโจทย์คนเมืองได้สังเกตได้จากผลประกอบการ
ที่ผ่านมาท�ำให้สามารถแสดงให้เห็นถึงตัวเลขของการช่วย
ลดปริมาณรถบนท้องถนนได้
ฉะนั้น การที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมบูรณาการสร้าง
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จะ
สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาข้างต้นได้   เป้าหมายส�ำคัญ
คือการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวให้ได้มากที่สุด และช่วย
ลดปัญหามลภาวะทางอากาศของเมือง  ทัง้ ยังสามารถเชือ่ มโยง
ถึงการบริการแก่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าถึงเชียงใหม่ รวมถึงคนเชียงใหม่
ในการเดินทางในตัวเมืองเชียงใหม่ให้สะดวกสบายครอบคลุม
มากขึ้น   
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หลังจากที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีบริการ
รถโดยสารประจ�ำทางปรับอากาศขนาด 23 ที่ นั่ งที่ มี
ขนาดเล็ก เริ่มให้บริการ 2 สาย คือ
สาย B1 เส้นทางจะเริ่มตั้งแต่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
แห่งที่ 2 อาเขต ผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ
ตลาดสันป่าข่อย ถนนท่าแพ แยกกลางเวียง วัดพระสิงห์
คณะแพทย์ฯ มช. ตลาดต้นพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปลายทางสวนสัตว์เชียงใหม่ และกลับมายังสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 อาเขต  
สาย B2  เริม่ ตัง้ แต่ สถานีขนส่งอาเขตเก่า ผ่านโรงเรียน
ดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงเรียนปริ้นส์ฯ
ตลาดต้นล�ำไย ประตูท่าแพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ ประตูเชียงใหม่จนถึง
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ส่วนขากลับเริม่ จากสนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่ ผ่านถนนวัวลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ถนนช้างม่อย โรงเรียนดาราวิทยาลัย กลับมายัง
สถานีขนส่งอาเขต ระยะทางรวมไป-กลับกว่า 27 กิโลเมตร
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ต่อ 1 เที่ยว
		จากการให้บริการรถเมล์ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ผ่านมา 2 ปี ท�ำให้มีตัวเลขของการใช้รถส่วนตัวบน
ท้องถนนลดลงเป็นจ�ำนวนมาก โดยจากสถิติมีจ�ำนวนประชากรหันมาใช้บริการรถเมล์ถึง 134,011 คน และสามารถลด
จ�ำนวนรถยนต์บนท้องถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มากกว่า 44,670 คัน  
เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางมากขึ้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้เปิดให้บริการรถเมล์
เส้นทางสาย B3 ขึ้น เพื่อให้บริการจากสถานีขนส่งอาเขต  ผ่านตลาดค�ำเที่ยง เข้าสู่ถนนช้างเผือก ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ไปจนถึงศูนย์ประชุมนานาชาติ และศูนย์ราชการเชียงใหม่ แล้วย้อนกลับมาผ่านโรงพยาบาลลานนา
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เซนทรัลเฟสฯ เข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 อาเขตอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันจะท�ำให้เทศบาลนครเชียงใหม่มีรถเมล์ให้
บริการรวมทั้งสิ้น 18 คัน ด้วยกัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
โดยเมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ณ ลานด้านหน้าสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 3 ได้มกี ารจัดงานแถลงข่าวเปิดเส้นทาง
เดินรถสาย B3 อย่างเป็นทางการ โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานส�ำคัญในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจ�ำนวนมาก
ส�ำหรับการจัดตารางการเดินรถเมล์นั้น ทางเทศบาลฯ ได้ก�ำหนดให้รถทุกคันจะออกจากสถานีทุก ๆ 40 นาที
ทั้งสามสายและจอดรับผู้โดยสารตามป้ายตลอดเส้นทาง ส�ำหรับค่าโดยสาร เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 15 บาท ตลอดสาย
โดยให้บริการตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้ใช้บริการแล้ว หลายคนมีความพึงพอใจ เพราะ
รถมีสภาพใหม่ และสะดวกสบายขึ้น อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก
หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งมีกล้องติดทั้งหน้า-หลังและภายในตัวรถโดยสารด้วย
และในอนาคตอันใกล้นี้ หากประชาชนให้การยอมรับระบบขนส่งมวลชนเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว ทาง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ก็จะได้ผลักดันโครงการอนุรกั ษ์เมืองเก่าให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้ ในเรือ่ งการจัดการระบบขนส่งใน
พื้นที่อนุรักษ์ โดยจะไม่อนุญาตให้รถบัสหรือรถขนาดใหญ่เข้ามาสัญจรในเขตเมืองเก่า และจัดให้มีรถเมล์ไฟฟ้าไว้ให้
บริการในเขตเมืองเก่าแทน เป็นการลดมลพิษ และท�ำให้เมืองมีเสน่ห์ มีคนเดิน มีคนปั่นจักรยาน เมืองจะน่าอยู่มากขึ้น
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตั้งใจอย่างมาก ที่จะท�ำให้โครงการปั่นจักรยานแอ่วเมืองเก่า ก้าวไปควบคู่กับ
ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ได้จริง และผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีบริการ  
Application CMTRANSIT ที่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบเส้นทางการวิ่ง จุดจอด เวลาที่รถจะถึงป้าย  
และยังมีระบบ GPS ติดตามรถเมล์ทุกคัน  จึงท�ำให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบจุดที่รถเมล์นั้นสัญจรอยู่ได้   สามารถ
โหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ iOS
นอกจากนี้ จะได้มีการท�ำ แอปพลิเคชันเฉพาะรถเมล์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการเช็คระยะ
เวลาของรถเมล์ สิ่งที่ส�ำคัญนอกเหนือจากการจัดให้มีบริการขนส่งมวลชนเกิดขึ้นแล้ว การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ประชาชนลดการใช้พาหนะส่วนตัว หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะให้มากขึน้   สร้างความมัน่ ใจในการบริการ ทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการ สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว  การขยายความร่วมมือ
กับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาเส้นทางและประชาสัมพันธ์การใช้
บริการรถเมล์ให้มากยิ่งขึ้น  
		ก้าวนีจ้ งึ ถือเป็นก้าวส�ำคัญ เป็นจุดเริม่ ต้นของระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ เพือ่ รองรับกับอนาคตทีจ่ ะมาถึง
การด�ำเนินกิจการบริการรถโดยสารสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งหวังให้เชียงใหม่เป็นนครที่สมบูรณ์แบบ
สร้างเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองทีส่ วยงามน่าอยู่น่าท่องเทีย่ วมีระบบบริการขนส่งมวลชนทีเ่ ข้มแข็งภายใต้การเจริญเติบโต
ของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป
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ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

CCTV
เทศบาลนครเชียงใหม่ มาตรการเฝ้าระวัง
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดแถลงข่าวผลการ
ด�าเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ในระยะที่ 1 และการติดตั้งจุด EMERGENCY CALL 4 จุดไป
ซึ่งมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมกัน
แสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ ะบูรณาการการท�างานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปด CCTV เทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งออก
เปน 2 ส่วน คือ
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Control Center)
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ตรวจจับภาพด้วยกล้องที่มีความละเอียด 5 ล้านพิกเซล สามารถเห็นภาพได้อย่างคมชัดและส่งสัญญาณภาพที่
ได้จากสถานที่ต่าง ๆ ผ่านระบบดิจิตอล ไปยังศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Control Center)  
จุดติดตั้งแจ้งเหตุฉุกเฉิน EMERGENCY CALL มีทั้งหมด 4 จุด
คือ 1. ข่วงประตูท่าแพ 2. หน้าวัดพระสิงห์ 3. ด้านข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 4. สี่แยกกลางเวียง ซึ่งจุดแจ้งเหตุ
นี้ประชาชนสามารถกดแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามายังห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (ATC) เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv control center) ภายในประกอบด้วย
1. ส่วนควบคุมบริหารและจัดการระบบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. ส่วนบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
3. ส่วนแสดงภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โดยภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งภายในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด จะถูกส่งมายังศูนย์ควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  เพื่อเป็นจุดรวมสัญญาณภาพ  ง่ายต่อการควบคุมดูแล นอกจากระบบกล้องวงจรปิดของ
เทศบาลแล้ว เรายังมีจุด NODE  (อ่านว่า โหนด) เพื่อสามารถใช้เป็นจุดเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดอื่น ๆ ให้เข้ามายังระบบ
ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ ซึ่งจะท�ำให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน
เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีการขยายเครือข่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละเข้ า ถึ ง ประชาชนได้ ม ากขึ้ น
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ช่อง 3 และ
กลุ่มงานจราจร ต�ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือในการเชื่อมข้อมูลข่าวสาร เพื่อรายงานสภาพการ
จราจรของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาล ผ่านรายการข่าวจ้อจราจร
เผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปให้ใกล้ชิดกับประโยชน์ของโครงการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมากยิ่งขึ้น
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายทัศนัย
บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ก็ได้รว่ มกับภาคีเครือข่าย
ร่วมแถลงข่าวระบบกล้อง CCTV เทศบาลนครเชียงใหม่ ในระยะที่
2 ซึ่งในขณะนั้นมีกล้องที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 167 ตัว พร้อมทั้ง
เปิดตัว application ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น
สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือได้ทันทีในทุกที่ทุกเวลา เช่น
เมื่อเกิดเหตุการณ์โจรกรรม หรืออุบัติเหตุชนแล้วหนี ก็สามารถใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวตรวจสอบสภาพการจราจรเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปยัง
จุดเกิดเหตุได้เร็วขึ้นด้วย
และล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยใน
การท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ด้วยระบบกล้อง CCTV ขึ้น ณ ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขยายพื้นที่ด�ำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในระยะที่ 3 ซึ่งท�ำให้
มีกล้อง CCTV ทั้งหมด 311 จุด โดยได้ขยายพื้นที่ไปในโซนสถานศึกษาส�ำคัญต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ให้มากขึน้ ยกตัวอย่างภาพเหตุการณ์ทกี่ ล้องวงจรปิดสามารถบันทึกไว้ได้ และน�ำไปสูก่ ารติดตามหาตัวผูก้ ระท�ำ
ความผิดมาด�ำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วแม่นย�ำ  เช่น เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
เทศบาลนครเชียงใหม่   จับภาพนายภรา ชูศรี อายุ 52 ปี ผู้ต้องหาฆ่าสาวซึ่งท�ำงานร้านบาร์เบียร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อย่างโหดเหี้ยมได้อย่างชัดเจน ท�ำให้ต�ำรวจสามารถจับกุมฆาตกรรายนี้ได้ในเวลาต่อมา
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เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กล้องจับภาพผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน
จนท�ำให้ตำ� รวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ สามารถจับกุมสาวมหาภัยทีห่ ลอกชายชรา
ร่วมหลับนอน ก่อนจับเหยือ่ ขังในห้องน�ำ้ และกวาดทรัพย์สนิ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รบั แจ้งจาก เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสวนของเทศบาลฯ ว่าสปริงเกอร์บริเวณรอบคูเมืองได้หายไปจ�ำนวน 154 จุด
ต่อมาได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไว้ ก่อนที่จะมีการวางแผนจับกุม
โดยอาศัยภาพจากกล้อง CCTV ของเทศบาลนครเชียงใหม่  ทีเ่ ห็นภาพคนร้าย
เป็นชาย 1 คน ลงมือก่อเหตุขโมยสปริงเกอร์บริเวณรอบคูเมืองอย่างชัดเจน
นอกจากปัญหาด้านการก่ออาชญากรรมแล้ว ปัญหาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ก็คอื
ปัญหาเรือ่ งอุบตั เิ หตุบนท้องถนน ซึง่ เมือ่ มีการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ก็
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ไว้เป็นหลักฐานประกอบการท�ำงานของ
เจ้าหน้าทีใ่ นการพิสจู น์หาความจริง
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 การด�ำเนินโครงการถนนที่มีพื้นที่ปลอดภัย
(SAFETY ZONE) ได้มีการด�ำเนินงานมาจนถึงระยะที่ 4 แล้ว มีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ทั้งหมด 424 จุด  
ในอนาคตเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ท�ำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ สามารถวิเคราะห์
สัญญาณภาพและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ที่เรียกว่าระบบ Video Content Analysis
(VCA) หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ โดยระบบ VCA จะคอยท�ำหน้าที่
แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ผคู้ วบคุมระบบ เพือ่ จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทั น ท่ ว งที ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์วัตถุต้องสงสัยที่ถูกวางทิ้งไว้ในจุด
อ่อนไหวเกินเวลาทีก่ ำ� หนด หรือการแจ้งเตือนหากมีผบู้ กุ รุกเข้าในเขตหวงห้าม
และหากใช้ร่วมกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดหมุนได้รอบตัว จะสามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัยได้โดยอัตโนมัติแม้จะไม่มี
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในห้องควบคุม แต่ระบบจะท�ำการแจ้งเตือนผ่านไปทาง
E-Mail หรือ SMS อีกทั้งยังสามารถจดจ�ำใบหน้าบุคคลต้องห้ามได้อย่าง
แม่นย�ำ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยของกล้องวงจรปิด  เป็นส่วนหนึง่ ในระบบการรักษา
ความปลอดภัย เสริมสร้างความมัน่ คงและยังบ่งบอกถึงการดูแลเอาใจใส่ใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  เทศบาลนคร
เชียงใหม่จงึ มุง่ มัน่ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพือ่ ให้ชาวเชียงใหม่ มี
ความสุข สงบ เป็นเมืองทีม่ คี วามปลอดภัย สมกับเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
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บูรณาการแก้ ไขปัญหา

คลองแม่ข่า

เทศบาลนครเชียงใหม่ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ “คลองแม่ขา่ ” พร้อมจัดตัง้ งบประมาณ 50 ล้านบาท
เพือ่ เตรียมสร้างบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสียขนาดเล็กตลอดแนวล�ำน�ำ 
้ และปรับภูมทิ ศั น์ ซึง่ หลายภาคส่วน
ได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และได้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนักวิชาการ เบื้องต้นได้ข้อสรุปร่วมกันว่า
การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าต้องด�ำเนินการหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหา
น�้ำดีมาเติม การรณรงค์ให้ประชาชนหยุดทิ้งขยะ และการหยุดปล่อยน�้ำเสียลงไปในคลอง ทั้งนี้
หากต้องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนั้น ควรจะต้องมีการบ�ำบัดน�้ำในคลองแม่ข่า
ดังนัน้ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้มกี ารลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจเพือ่ หาสถานทีใ่ นการจัดตัง้ บ่อบ�ำบัดน�ำ 
้
ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่คงไม่สามารถทีจ่ ะจัดสร้างบ่อบ�ำบัดน�ำ้ ขนาดใหญ่ได้
เนื่องจากไม่มีสถานที่ จึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียขนาดเล็กจ�ำนวน
หลายแห่ง แบ่งเป็นโซน ๆ ไป เริ่มตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ       
ขณะเดียวกันต้องยอมรับด้วยว่าไม่สามารถทีจ่ ะตัง้ งบประมาณเพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้
ในปีเดียวได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณระหว่างปีจ�ำนวน 50 ล้าน
ในการจัดบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้
เวลา 5-6 ปี จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลให้น�้ำในคลองกลับมาใสจนเห็น
ตัวปลาได้ในทันที แต่เชื่อมั่นว่าคุณภาพของน�้ำจะเทียบเท่ากับคูเมืองเชียงใหม่ และจะไม่
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีก
ส�ำหรับคลองแม่ข่านั้น เป็นคลองขนาดเล็กโดยมีต้นน�้ำที่อ�ำเภอแม่ริม ผ่านมายังอ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ และออกสู่แม่น�้ำปิงที่อ�ำเภอหางดง ความยาวกว่า 31 กิโลเมตร โดยคลองนี้ถือ
เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคล ของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย    
ทัง้ นี้ ในอดีตคลองแม่ขา่ เป็นแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติทมี่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เอือ้ ประโยชน์
อย่างใหญ่หลวงในด้านต่าง ๆ ทั้งเพื่อการระบายน�้ำจากเขตเมืองสู่แม่น�้ำปิง เป็นแหล่งน�้ำใช้
เพื่อการเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค การสัญจรทางน�้ำ  และยังมีความส�ำคัญในทาง
ยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ด้วย
อันเป็นการเพิ่มความมั่นคง คั่นกลางอยู่ระหว่างคูน�้ำรอบตัวเวียงกับแม่น�้ำปิง และเอื้อต่อวิถี
วัฒนธรรม ตลอดจนการด�ำเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน
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การจัดการ

ขยะอันตราย
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากร
ส่งผลต่อปริมาณขยะทัว่ ไปรวมถึงขยะอันตรายมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ท�ำให้ปญ
ั หาการคัดแยกขยะอันตรายเป็นไปด้วยความ
ยากล�ำบาก เพราะขยะเหล่านี้มักจะถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไปท�ำให้สารเคมีปนเปื้อนสู่พื้นดิน น�้ำผิวดิน และน�้ำใต้ดิน
อันเป็นแหล่งน�้ำในการใช้ผลิตน�้ำอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้ำ  รวมทั้งสุขภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นความ
พยายามส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะอันตราย เพือ่ การน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี เป็นการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  ที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ นายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจาก
ขยะอันตราย” ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมผูแ้ ทนหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูน้ ำ� ชุมชนและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
โดยมีการมอบตู้จัดเก็บขยะอันตรายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจะได้น�ำไป
ใช้ในการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะอันตรายจากต้นทาง เพื่อจะ
ได้สามารถจัดเก็บและการก�ำจัดแบบถูกวิธี ถูกหลักทางวิชาการ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า
ในปัจจุบนั ปัญหาการทิง้ ขยะอันตรายอย่างผิดวิธกี ำ� ลังคุกคามสิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวิต เนื่องจากขยะอันตรายเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ หลอดไฟฟ้า สเปรย์
หรือน�้ำยาย้อมผม ที่เมื่อหมดอายุการใช้งานหรือช�ำรุด ก็จะถูกทิ้งรวมกับ
ขยะทั่วไป ทิ้งตามแหล่งชุมชน
ส�ำหรับในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่ามีขยะอันตรายประมาณ
80-120 กิโลกรัมต่อวัน หรือ ประมาณ 3 ตันต่อเดือน การปลูกจิตส�ำนึกใน
การทิ้งขยะอันตรายดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่ต้องปลูกฝังให้คนในชุมชน
ร่วมมือกันควบคุมการแยกขยะอันตรายให้เป็นที่เป็นทาง โดยเฉพาะใน
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หน้าฝนโอกาสที่สารพิษจากขยะอันตรายจะไหลลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติมีมาก
การลดอันตรายจากสารพิษที่ประชาชนท�ำได้ คือ ลดการใช้สารเคมีและการ
คัดแยกขยะครัวเรือนออกจากขยะทั่วไป และท�ำลายขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
ที่ ผ ่ า นมาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ติดตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย ตามชุมชน
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และห้างสรรพสินค้า จ�ำนวน  93 จุดแล้ว  
สารพิ ษ ในขยะอั น ตรายที่ ถู ก ก� ำ จั ด แบบไม่ ถู ก วิ ธี ยั ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผล
เรื้อรังด้วย เช่น ถ่านไฟฉาย มีสารแคดเมี่ยม ท�ำให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้าง
กระดูก ปอดและไต หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ มีสารปรอทซึ่งท�ำให้เกิดอันตราย
ต่อระบบประสาทส่วนกลาง แบตเตอรี่รถยนต์ มีธาตุตะกั่วที่สามารถท�ำ
อันตรายต่อระบบการสร้างเม็ดเลือดแดง และพัฒนาการของสมองในเด็ก
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารโบรมีนเป็นส่วนประกอบ
ในกล่องสายไฟและแผงวงจรเป็นสารก่อมะเร็ง สีทินเนอร์ น�้ำมันหล่อลื่น และ
สารเคมีจากกระบวนการล้างอัดขยายภาพ มีตัวท�ำละลายซึ่งมีฤทธิ์ไวไฟและ
เป็นพิษต่อมนุษย์ สารก�ำจัดแมลงและสารก�ำจัดวัชพืชที่ตกค้างในภาชนะบรรจุ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย และ มีผลต่อ
ระบบสืบพันธุ์ด้วย
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รวมพลั
ง
ร่วมผลักดัน
เมืองเชียงใหม่ เมืองอารยธรรมแห่งล้านนาสู่
มรดกโลก
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เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมผลักดัน เมืองเชียงใหม่สู่
มรดกโลก เพือ่ อนุรกั ษ์และส่งเสริมพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษล้านนา ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมให้ได้รับการเชิดชูเกียรติใน
เวทีระดับโลก
จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 39 ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมัน ได้รับรองอนุสรณ์
สถาน สถานที่ต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่
นครหลวงล้านนา อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก
ตามที่ประเทศไทยได้เสนอแล้ว
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องการ
ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ฯ พ.ศ. 2557 นับตั้งแต่มี
การผลักดันเทศบัญญัติฉบับนี้ จนออกมาเป็นประกาศ
ใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ง
มีรายละเอียดในเรื่องของการก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน
ช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
เฉพาะในเขตเมืองเก่าหรือเขตคูเ มือง โดยเน้ น ควบคุ ม
3 เรื่องหลัก ดังนี้
1. อาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตเมืองเก่าหรือตัวเมืองชั้นในจะมีความ
สูงไม่เกิน 12 เมตร
2. อาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตเมืองเก่าหรือตัวเมืองชั้นในจะต้อง
แสดงเอกลักษณ์ของอาคารล้านนา
3. อาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตเมืองเก่าหรือตัวเมืองชั้นในจะใช้สี
เอิรท์ โทน คือสีขาว สีครีมและสีนำ�้ ตาลเป็นหลัก โดยอนุโลมให้มสี อี นื่ ประกอบ
ได้ไม่เกิน 20% ของพื้นที่ทั้งหมด
นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์เขตเมืองเก่า อาทิ โครงการปั่น
จักรยานแอ่วเมืองเก่า ที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวไร้ยานยนต์บวกกับการอนุรักษ์เมืองเก่า โครงการรถเมลล์ปรับ
อากาศ และมีแผนจะปรับปรุงเป็นรถเมล์ไฟฟ้าในอนาคต โครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดินในถนนทุกสายทั่วทั้งตัวเมือง
ชั้นใน และในอนาคตเทศบาลฯ มีความพยายามที่จะจัดระเบียบโซนนิง่ สถานบันเทิงในพืน้ ทีเ่ มืองเก่า ซึง่ อาจจะต้อง
มีการพูดคุยและให้เวลากับผูป้ ระกอบการในการทีจ่ ะย้ายสถานบันเทิงออกจากพื้นที่เขตเมืองเก่า ซึ่งก็ยังต้องพูดคุยและ
ท�ำความเข้าใจในรายละเอียดกับอีกหลายฝ่าย
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เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่ ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่
ต้องการให้องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดมาตรการ
ด�ำเนินการควบคุมการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขตคูเมืองโบราณและพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ควบคู่กันไปกับการสนับสนุนและยก
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากความเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่ที่แสดงออกมา
ผ่านทางสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือการก่อสร้างอาคาร
ไม่ว่าจะเพื่อการพักอาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  ที่เป็นอิสระ  
ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสถานที่  และสิ่งก่อสร้างทางศิลปกรรม  ซึ่งมี
ความส� ำ คั ญ และมี คุ ณ ค่ า ทางสถาปั ต ยกรรมและประวั ติ ศ าสตร์
รวมทั้งกระทบต่อทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่   เกิดความไม่เป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันกับสถาปัตยกรรมของชุมชนเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เมืองเชียงใหม่ แม้จะมีเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม
การพัฒนาพื้นที่ในเขตคูเมืองโบราณโดยควบคุมความสูง และรูปร่าง
ลักษณะของอาคารบางประการแล้ว และมีกฎหมายอื่น ๆ ส�ำหรับ
ควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ยังไม่เพียงพอที่
จะควบคุมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้เห็นความส�ำคัญของการควบคุมการพัฒนาพื้นที่ในเขตคู เ มื อ ง
โบราณ และพื้นที่อื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อรักษาไว้
ซึ่งคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ทัศนียภาพ และ
ทรัพยากรของเมือง ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ใน
อนาคต  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้กล่าวทิง้ ท้ายไว้วา่ “ชาวเชียงใหม่
ทุกคนคือแรงผลักดัน ที่จะท�ำให้เราก้าวไปสู่อนาคตร่วมกัน เพื่อให้
บ้านเราเป็น เจียงใหม่งามที่ยั่งยืน” พร้อมส่งต่อบ้านนี้เมืองนี้ให้กับคน
รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูแลกันต่อไป

70

รายงานประจำ�ปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่

รายงานประจำ�ปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่

71

การมีสุขภาพที่ดีคือปัจจัยที่ส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพฟรี
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข
การดูแลจัดการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกันทุกคน
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โครงการ
หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครเชียงใหม่
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ตรวจสุขภาพประจ�าปี
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แ บบบู ร ณาการเชิ ง รุ ก ใน
กลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�าปี 2560 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และกองทุน
หลั ก ประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลฯ ได้เ ริ่มตรวจตั้งแต่
วันที่ 4 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าตรวจสุขภาพ
จ�านวนมาก ส�าหรับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�าปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเมื่อตรวจสุขภาพแล้วหากตรวจพบอาการของ
การเกิดโรคต่าง ๆ จะสามารถรักษาโรคที่เป็นได้ทันที โดยในส่วนของการตรวจ
สุขภาพนั้น เทศบาลฯ ได้ตรวจร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหา
โรคเกาท์ ตรวจระดับน�า้ ตาลในเลือด ตรวจการท�างานของตับ ตรวจการท�างานของไต
ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเรสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, เอชดีแอล, แอลดีแอล)
เอกซเรย์ปอด-หัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (โรคกระดูกพรุน) และ
ตรวจวัดสายตา ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
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สถิติจ�ำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ปี 2555 - 2560
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
คน

คน

ร้อยละ

2555

5,000

4,725

94.50

2556

5,000

5,000

100.00

2557

5,000

4,887

97.74

2558

3,000

3,000

100.00

2559

3,000

2,933

97.67

2560

3,000

2,964

98.47

เฉลี่ย

4,000

3,918

97.95

ปีพ.ศ.

จริง

สถิติจ�ำนวนผู้เข้ารับการตรวจสายตา ปี 2556 - 2560
ปีพ.ศ.

กลุ่มเป้าหมายที่มา
รับบริการ (คน)

ความผิดปกติ (คน)
สายตา
ยาว

สายตาสั้น

สายตา
เอียง
118

2556
2557

2,120
3,487

1,683
1.712

239

2558
2559
2560
เฉลี่ย

3,000
2,933
2,072
4,109

1,518
1,717
526

984
1,528
385

1,738
1,315
1,709
1,071

ต้อหิน/
ต้อกระจก/
ต้อเนื้อ
80
37
83
110
90
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โครงการหญิงไทย
ร่วมใจต้านภัย

มะเร็งเต้านม

จากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย (Cancer in Thailand
Vol.VIII, 2010 - 2012) พบการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1
ในสตรีไทย คิดเป็น 28.6 ต่อประชากรแสนคน และมีอัตราการเสียชีวิต
และอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงอายุที่พบสูงสุด
จะอยู่ที่ 50-55 ปี แต่จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยพบว่า
มะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป และพบว่าช่วง
อายุ 30-35 ปี มีแนวโน้มเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีมีอายุน้อยลง ดังนั้น การดูแล
ตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการค้นพบมะเร็งตั้งแต่
ระยะเริม่ แรกในขณะทีก่ อ้ นมีขนาดเล็ก และก้อนมะเร็งยังอยูเ่ ฉพาะทีเ่ ต้านม
ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน�้าเหลือง จึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะจะมีโอกาส
หายขาดมากขึ้น
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เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะยังไม่มีระบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนอย่างจริงจัง เทศบาลนครเชียงใหม่มองเห็นปัญหาและต้องการให้ประชาชนหญิงได้ตรวจมะเร็ง ทัง้ 4 แขวง
97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงให้มีสุขภาพที่ดี และหากตรวจพบมะเร็งเต้านมจะช่วยให้สามารถรักษาได้ทันที
จึงได้จัดโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมต่อเนื่องทุก ๆ ปี ซึ่งผลการตรวจที่ผ่านมา พบว่าสตรีอายุ 35
ปีขึ้นไป มีความผิดปกติ เช่น ถุงน�้ำ หินปูน ก้อนเนื้อ ต่อมน�้ำเหลือง โดยก่อนจะรับการตรวจส่วนใหญ่ต่างมั่นใจว่าไม่น่า
จะเป็นอะไร เพราะไม่มีอาการผิดปกติ ส�ำหรับการตรวจโรคมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลเอกชนจะเสียค่าตรวจประมาณ
3,000 บาทขึ้นไป กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็ง
เต้านมขึ้น ด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์ฟรี ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่
อบอุ่น ดังนั้น สุภาพสตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถรับการตรวจสุขภาพในโครงการ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ หากพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมจะได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก และมีโอกาสหายได้

สถิติกลุ่มที่มีความผิดปกติโรคมะเร็งเต้านม ปี 2558 - 2560
ลำ�ดับที่

ผู้ที่ผิดปกติ

รายละเอียดที่ผิดปกติ
มะเร็งเต้านม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

1.

ถุงนํ้า

179

30.34

85

34.84

25

11.52

2.

หินปูน

352

59.66

125

51.23

23

10.60

3.

ก้อนเนื้อ

51

8.64

28

11.48

169

77.88

4.

ต่อมนํ้าเหลือง

5

0.85

5

2.05

0

0.00

5.

ผิดปกติอื่นๆ

3

0.51

1

0.41

0

0.00

รวมผิดปกติ

590

100.00

244

100.00

217

100.00

ผู้เข้ารับการตรวจ

1,000

1,000

1,000
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โครงการตรวจภายในและ
ตรวจคัดกรอง

มะเร็งปาก
มดลูก

โครงการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (วิธี Pap
Smear) แบบบูรณาการเชิงรุกกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่ ส�าหรับประชาชนเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 35 - 60 ปี และ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การบริโภคผักปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส�าหรับประชาชนในเขต
เทศบาลที่มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป โดยได้ก�าหนดจัดกิจกรรมขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกในการ
ริเริ่มโครงการถือว่าเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงการตรวจสุขภาพให้
มีความครอบคลุมมากขึ้น
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สถิติกลุ่มที่มีความผิดปกติโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2560
มีผู้เข้ารับบริการ จ�ำนวน 348 คน
- พบความผิดปกติของปากมดลูก  จ�ำนวน 45 คน
- พบความผิดปกติของปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติสงสัยเป็นมะเร็งปากมดลูก
   แนะน�ำให้พบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจต่อไป  จ�ำนวน 5 คน
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คุมเข้ม มาตรฐาน

สุขร้าภิ
บ
าล
านอาหาร

นายทั ศ นั ย บู ร ณุ ป กรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ ได้เน้นนโยบายด้านอาหารปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด
และปลอดภั ย ซึ่ ง เทศบาลนครเชี ย งใหม่ โดยฝ่ า ย
บริการสาธารณสุข ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจมาตรฐานร้านจ�ำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม ดูแลให้ผู้ประกอบกิจการจ�ำหน่ายอาหารปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และเทศบัญญัตินครเชียงใหม่ เรื่อง สถานที่
จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจน
สามารถน�ำความรู้ไปพัฒนาสถานประกอบการของตนให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
กิจกรรมตรวจมาตรฐานร้านจ�ำหน่ายอาหารเพื่อเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย
1. การตรวจตามมาตรฐานข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับร้านอาหารและแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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2. การสุม่ ตรวจการปนเปือ้ นเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหารด้ว ยชุดทดสอบการปนเปื ้ อ น
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารขั้นต้น (SI-2)
3. การสุ ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งอาหารเพื่ อ ตรวจเฝ้ า ระวั ง การ
ปนเปือ้ นของสารเคมีในอาหาร ได้แก่ สารฟอร์มาลิน สารบอแรกซ์
สารกันรา สารฟอกขาว และสารโพลาร์ในน�้ำมันทอดซ�้ำ  โดยชุด
ทดสอบเบื้องต้น (Test Kids)
ในกรณีหากมีการตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีในตัวอย่าง
อาหาร เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะท�ำการ
บันทึกการตรวจ แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและให้ยกเลิกการ
จ�ำหน่ายอาหารชุดทีต่ รวจพบสารปนเปือ้ น พร้อมทัง้ บันทึกค�ำให้การ
เพือ่ ติดตามตรวจสอบแหล่งทีม่ าหรือแหล่งผลิต และให้หน่วยงาน
ที่เ กี่ยวข้องด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป โดยพนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะด� ำ เนิ น การตรวจติ ด ตามและหากพบว่ า ยั ง มี
การปนเปื้อน จะด�ำเนินการยึด อายัด พร้อมน�ำส่งตรวจพิสูจน์
วิเคราะห์ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและด� ำ เนิ น การตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารใน ร้านจ�ำหน่าย
อาหารเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้นโยบายของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ประกาศจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการด้านอาหาร
และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตรละ 4 รุ่นต่อปี ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจ�ำตัว เพื่อใช้เป็น
หลักฐานรับรองการผ่านการอบรมและใช้ในการประกอบการร้านอาหารต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
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โครงการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยยากไร้ติดบ้าน ติดเตียง และคนพิการ
ในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จากสถิติงานทะเบียนราษฎร์จ�ำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (มีนาคม 2560) พบว่า มีจ�ำนวน
ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 29,091 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผล
ให้สถิติการเป็นโรคของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังพบผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการจากหลายสาเหตุ ทั้งที่
เป็นมาแต่กําเนิด อุบัติเหตุหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้
วัสดุอุปกรณ์การพยาบาลต่าง ๆ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เตียงผู้ป่วย รถเข็น อาหารเหลวสําหรับให้ทางสายยาง ที่นอนลม
สําหรับป้องกันแผลกดทับ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่มีความจ�ำเป็นที่จะช่วย
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น แต่ปัญหาก็คือผู้ป่วย ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ ท างการ
แพทย์ตา่ ง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึง สาเหตุเพราะค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาสูง อีกทัง้ ยังเป็นภาระของครอบครัวอีกด้วย ซึง่ ปัจจุบนั
มีประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 219 ราย
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ทั้งกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการจึงได้จัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ติดบ้านติดเตียง
และคนพิการ ในชุม ชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อจัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ แ ละ
กายอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวยืมนําไปใช้ในการรักษาตัวที่บ้าน และเมื่อ
ผู้ป่วยหายดีก็สามารถนําอุปกรณ์ดังกล่าวมาคืน เพื่อส่งต่ออุปกรณ์เหล่านั้นให้แก่ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้ต่อไปได้อีก
และเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง และคนพิการที่ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถฟื้นฟูร่างกายจนกลับมาใช้ชีวิต
ประจําวันได้ดีดังเดิม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาลต่าง ๆ องค์กร หรือสมาคมต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
และให้ความช่วยเหลือโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงดังเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ดีขึ้น ลดความเลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายแห่งความ
ร่วมมือนี้เอง ที่สามารถจะช่วยให้โครงการนี้มีความยั่งยืน สืบไป
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ประเพณี
ส�ำคัญ
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งานประเพณีสงกรานต์ประจ�ำปี 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“การน้อ มร�ำลึกถึง เหตุการณ์ค รั้ง ประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญเมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จ
เยือนเชียงใหม่ และโปรดเกล้าให้พสกนิกรจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ
และถวายน�ำ้ สรงแบบล้านนา เนือ่ งในงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2507”
และ “ป๋ า เวณี ป ี ๋ ใ หม่ เ มื อ งเจี ย งใหม่ สุ ข ก๋ า ย เย็ น ใจ๋ ปลอดภั ย
ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งในปีนี้ได้เปลี่ยนสถานที่จากข่วงประตูท่าแพ เป็น
ข่วงอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์   ในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2560
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์
และพระพุทธรูปส�ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ขบวนแห่และพิธีถวาย
เครือ่ งสักการะมงคลแบบล้านนาโบราณ และสรงน�ำ้ พระพุทธนวราชบพิตร
การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พราวฟ้านครเชียงใหม่ภาย
ใต้ร่มพระบารมี” และประมวลภาพกิจกรรม 60 รอบนักษัตร 720 ปี
เมืองเชียงใหม่ ณ ลานด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา กิจกรรม
ข่วงวัฒนธรรม, ข่วงสาธิตวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่,
ข่วงกาดหมั้ว, โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น
ล้านนา ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเน้นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ล้านนาเอาไว้ พร้อมก�ำชับห้ามดื่มและห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รอบคูเมืองเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้อง
ปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
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ประเพณี ท� ำ บุ ญ

เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่
ประเพณีทำ� บุญเมืองเชียงใหม่ จัดขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน
2560 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 คํ่าเดือน 9 เหนือ มีการประกอบพิธีท�ำบุญ
เมืองขึ้น จ�ำนวน 10 จุดด้วยกัน คือพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (บริเวณลาน
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ข่วงประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง
ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ
และแจ่งกะตํา๊ โดยจะเริม่ ประกอบพิธตี งั้ แต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งการขึ้นท้าวทั้งสี่ คณะสงฆ์ประกอบพิธีการทางด้านศาสนา จุดพลุ
สัญญาณพิธี การแสดงธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  
เพื่ อ เป็ น การร� ำ ลึ ก ถึ ง คุ ณ งามความดี และบ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลไปยั ง ดวง
พระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญาง�ำเมือง พ่อขุนรามค�ำแหง
ผูส้ ร้างเมืองเชียงใหม่ และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ รวมถึง
เทพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านเมืองเชียงใหม่
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ประเพณีเดือนยี่เป็ง
เ มื อ ง เ จี ย ง ใ ห ม่

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเจียงใหม่ ประจ�ำปี 2560 ปีนี้มีพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  มีกิจกรรม อาทิ ต๋าม
ผางปะตี๊ดส่งฟ้าฮักษาเมือง, ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ด จ�ำนวน 300 คน
การจุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง, จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธบูชา สืบฮีต
สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์, การแสดงศิลป
วัฒนธรรม สี่แจ่งเมือง โดยมีเวทีบนบก 3 เวที และเวที ลอยน�้ำ  1 เวที
การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่,การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง
เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2560 กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมือง
เชียงใหม่ นอกจากนีภ้ ายในงานจะยังมีการจัดตกแต่งโคมไฟสีสนั ยีเ่ ป็ง
เพือ่ เติมแต่งแสง สี แห่งรัตติกาลยามค�ำ่ คืนของเมืองเชียงใหม่ ให้สว่างไสว
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามที่คณะ
อนุกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 จาก
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
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รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภท เทศบาล
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โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ระดับเขต ประจ�าปี พ.ศ. 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ประเภท เทศบาล โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ระดับเขต
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยนายสัตวแพทย์มนตรี นวมจิตต์ ผูแ้ ทนจากปศุสตั ว์เขต 5 เป็นผูม้ อบ
และนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อ�านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนในการรับมอบ เกียรติบัตร
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเด่น
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รางวัลการบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลความจ�าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�าปี 2560

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับมอบเกียรติบัตรให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการจัดเก็บ
ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2560 โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมาย
ให้ นางพิรุณ กิ่ง สุวรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตรดั งกล่ าว
เมื่ อ วั น ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า
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การพัฒนา

อย่างต่อเนื่องเพื่อเมือง
เชียงใหม่ ตลอด 8 ปี
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ยอนหลัง 8 ปี กับความส�าเร็จ จากการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่

ปี 2553
ปรับปรุงสวนสาธารณะ
บนที่ดินของการรถไฟ
02 ผลักดันโครงการสายไฟฟ้า
ลงใต้ดิน ถนนท่าแพ-ช้างคลาน
03 เปิดอาคารสำานักงานหลังใหม่ที่ออกแบบ
ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน
04 ก่อสร้างถนนพร้อมระบบ
ระบายนำ้า จำานวน 3 สาย
รวมความยาว 581 เมตร

ปี 2555

01

01
02
03
04
05

ริเริม่ โครงการตรวจสุขภาพเคลือ่ นทีแ่ บบบูรณาการ
โครงการจัดระเบียบคนเดิน
ริเริ่มโครงการเทศบาลเยี่ยมชุมชน
ริเริม่ โครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ ถนนพระปกเกล้า
ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนำา้ จำานวน 9 สาย
รวมความยาว 2,133 เมตร

ปี 2554

ปี 2556
เปิดอาคารสำานักงานการท่องเทีย่ ว
เทศบาลนครเชียงใหม่ และ
สถานธนานุบาล 1
02 เปิดพิพธิ ภัณฑ์พน
้ื ถิน่ ล้านนา และ
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
ประกาศใช้เทศบัญญัติเมืองเก่า
ก่อสร้างถนนจำานวน 14 สาย
รวมความยาว 7,961 เมตร
ก่อสร้างระบบระบายนำ้าจำานวน 9 สาย
รวมความยาว 3,173 เมตร
01

01
02
03
04
05

98

ปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเด่น
ปรับปรุงสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงป่าตัน
ก่อสร้างถนนจำานวน 13 สาย
รวมความยาว 7,726 เมตร
ก่อสร้างระบบระบายนำ้าจำานวน 11 สาย
รวมความยาว 2,126 เมตร
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03
04
05

ปี 2559
ปี 2557
ปรับปรุงลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ปรับปรุงสวนสาธารณะล้านนา ร.9
ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่
ก่อสร้างถนนและระบบระบายนำ้าจำานวน 4 สาย
รวมความยาว 1,080 เมตร
01

02
03
04

01

เปิดบริการรถเมล์สาย B1
(อาเขต - สวนสัตว์เชียงใหม่) และ
สาย B2 (อาเขต -สนามบินเชียงใหม่)

ติดตั้งกล้อง CCTV จำานวน 150 ตัว บริเวณ
ตัวเมืองชั้นใน และรอบตัวเมืองชั้นนอก
03 ก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ (ขัวแขก)
02

04
05
06
07
08

ติดตั้งเครื่องเล่นในสวนสาธารณะทั้ง 4 สวน
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เปิดห้องสมุดเทศบาลนครเชียงใหม่
ก่อสร้างถนนจำานวน 8 สาย รวมความยาว 2,722 เมตร
ก่อสร้างระบบระบายนำา้ จำานวน 9 สาย
รวมความยาว 2,757 เมตร

ปี 2558
ติดตั้งกล้อง CCTV
จำานวน 62 ตัว บริเวณถนนรอบคูเมืองด้านใน ด้านนอก และติดตัง้ จุดแจ้งเหตุฉกุ เฉิน จำานวน 4 จุด
(ข่วงประตูทา่ แพ, หน้าวัดพระสิงห์, สีแ่ ยกกลางเวียง,
ข้างอนุสาวรียส์ ามกษัตริย)์

ปี 2560
ติดตัง้ กล้อง CCTV จำานวน 122 ตัว
บริเวณทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่
ติดตัง้ กล้อง CCTV จำานวน 109 ตัว
บริเวณทิศตะวันออกตัวเมืองเชียงใหม่
01

01

02

03
04

ก่อสร้างสะพานขวางคูเมือง
4 สะพาน (วัดโลก, ประตูสวนดอก, ประตูเชียงใหม่,
หน้า ร.ร พาณิชยการเชียงใหม่)
ก่อสร้างถนนจำานวน 9 สาย รวมความยาว 3,644 เมตร
ระบบระบายนำ้าจำานวน 11 สาย
รวมความยาว 4,628 เมตร

02
03
04
05
06

บริการรถเมล์สาย B3 (อาเขต - ศูนย์ราชการ)
ปรับปรุงนิทรรศการถาวรหอศิลปเมืองเชียงใหม่
เปิดสถานธนานุบาล 5
ก่อสร้างถนนจำานวน 5 สาย รวมความยาว
1,151 เมตร
ก่อสร้างระบบระบายนำา้ จำานวน 4 สาย
รวมความยาว 846 เมตร
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ในรอบ 8 ป ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้การบริหารงานของ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เร่งดำาเนินโครงการสำาคัญ
ต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชน อาทิ
1

เปิดใช้สวนสาธารณะ ทัง้ 4 แห่ง สวนกาญจนาภิเษก สวนสุขภาพบ้านเด่น
สวนรถไฟ สวนล้านนา ร.9

2

มีการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ทั่วเขตเทศบาลฯ จำานวน 424 ตัว เพื่อ
เฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายและเป็นหลักฐานในการดำาเนินคดีต่างๆ

3

มีบริการรถเมล์สาธารณะ 3 เส้นทาง ปัจจุบนั มีประชาชนใช้บริการรถเมล์
ของเทศบาลฯ ประมาณ 10,000 คน/เดือน

4

เปิดใช้พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาและหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
โรงจำานำา 5 ซึ่ง ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมทั้ง 2 หอรวมกันแล้วกว่า
289,233 คน

5

ริเริ่มโครงการตรวจสุขภาพประจำาป จนถึงปัจจุบันมีประชาชนในเขต
ได้รับบริการตรวจสุขภาพประจำาป แล้ว 25,000 คน มีประชาชนได้เข้ารับ
บริการตรวจวัดสายตาและรับแว่นสายตา 13,612 คน มีกลุม่ สตรีทม่ี อี ายุ
35 ป ขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 3,000 คน และล่าสุด
เมื่อปลายปได้ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 348 คน

นอกจากนั้นยังเร่งปรับปรุงและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งถนนและราง
ระบายนำ้าให้เข้าถึงทั่วทุกตรอกซอย และในปต่อๆไปเราก็จะมุ่งทำางานเพื่อพัฒนา
และเอาใจใส่ความเป็นอยูข่ องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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งบประมาณ

ประจ� า ปี 2560
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รายรับประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรับ
ภาษีอากร

ปีงบประมาณ 2560
ประมาณการ

รับจริง

280,800,000.00

317,013,792.96

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

41,167,000.00

48,593,127.42

รายได้จากสาธารณูปโภค

25,000,000.00

20,868,149.91

6,240,000.00

11,950,282.90

33,603,000.00

31,727,885.86

1,000,000.00

1,906,672.00

รัฐบาลจัดสรรให้

795,400,000.00

811,928,510.33

อุดหนุนทั่วไป

488,790,000.00

452,431,928.00

1,672,000,000.00

1,696,420,349.38

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากทุน

รวมรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น
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51,806,277.41
1,672,000,000.00

1,748,226,626.79

รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2560
รายจ่าย
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจำ�
ค่าจ้างประจำ�
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
งบกลาง
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่าย

ประมาณการ

ปีงบประมาณ 2560
ประมาณการ
9,493,900.00
291,913,830.00
18,576,800.00
128,062,430.00
71,093,262.00
404,565,775.00
152,971,840.00
14,769,000.00
31,933,095.00
1,857,409.84
242,363,540.16
156,082,020.00
148,317,098.00

1,672,000,000.00

จ่ายจริง
9,492,720.00
291,370,368.08
18,411,890.00
127,314,706.62
69,365,349.50
399,738,552.95
150,179,095.02
14,117,752.97
31,722,399.52
1,846,963.37
239,658,577.68
154,830,062.00
146,373,839.04

1,654,422,276.75

จ่ายจริง
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รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ�ำปีรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. 2560
รายจ่าย
เงินเดือนฝ่ายการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจำ�
ค่าจ้างประจำ�
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
งบกลาง
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่าย

ประมาณการ
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ปีงบประมาณ 2560
ประมาณการ
9,493,900.00
295,182,463.00
18,576,800.00
128,062,430.00
74,130,672.00
405,454,127.63
152,971,840.00
14,769,000.00
31,933,095.00
1,857,409.84
286,183,421.94
156,874,020.00
148,317,098.00

1,723,806,277.41

จ่ายจริง
9,492,720.00
294,639,001.08
18,411,890.00
127,314,706.62
72,402,759.50
400,626,905.58
150,179,095.02
14,117,752.97
31,722,399.52
1,846,963.37
283,478,459.46
155,622,062.00
146,373,839.04

1,706,228,554.16

จ่ายจริง

สถิติต่างๆ

ในรอบปี 2560
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สถิติจ�ำนวนประชากร 5 ปี ย้อนหลัง
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70,000

70,000
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40,000
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20,000

10,000

10,000

0

0

150,000
120,000
90,000
60,000
30,000
0

ประชากรหญิง

ประชากรชาย

รวม

สถิติงานทะเบียนราษฎรส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่
รายการ
จำ�นวนประชากร
จำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำ�นวนคนเกิด
จำ�นวนคนตาย
จำ�นวนคนย้ายเข้า
จำ�นวนคนย้ายออก
จำ�นวนบ้าน 88,527 หลัง
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ชาย
61,263
47,658
344
90
165
733

หญิง
69,378
56,808
317
84
205
556

รวม
130,641
104,466
661
175
370
1,289

สถิติการเขารับบริการการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
ประจ�าปี พ.ศ. 2560
การให้บริการ
สำานักทะเบียนฯ (งานบัตรฯ)
เคาน์เตอร์ GCS.
แรงงานต่างด้าว
บุคคลพื้นที่สูง
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
รวมผู้มารับบริการ (ราย)

จำานวนผู้รับบริการ (ราย)
16,171
9,600
533
71
483
26,858

16,171
สำานักทะเบียน (งานบัตรฯ)
9,600
เคาน์เตอร์ GCS.
533
แรงงานต่างด้าว
71
บุคคลพื้นที่สูง
483
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

สถิติการจัดเก็บรายไดงานบัตรประจ�าตัวประชาชน
ประจ�าปี พ.ศ. 2560
รายได้สำานักทะเบียนฯ
รายได้เคาน์เตอร์ GCS
แรงงานต่างด้าว บุคคล
(งานบัตรฯ)
พื้นที่สูง
ธรรมเนียม ค่าปรับ คัดรับรอง ธรรมเนียม ค่าปรับ คัดทร.14 ถ่ายรูป ทร.38/1
563,400 45,855 1,150 201,200 33,980
10
5,260
360

บุคคลไม่มี
สถานะทาง
ทะเบียน

รวม
รายได้
ทั้งหมด

21,720

872,935
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กิจการสถานธนานุบาล
จำ�นำ� 35,608 ราย		
632,406,865.00 บาท

สถานธนานุบาล 1 (ท่าแพ)
จ�ำน�ำ 35,608 ราย
ไถ่ถอน 34,573 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ	
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

ไถ่ถอน 34,573 ราย
618,043,415.00 บาท

632,406,865.00 บาท
618,043,415.00 บาท
20,581,258.50 บาท
2,931,650.00 บาท

ดอกเบี้ยรับจำ�นำ�
20,581,258.50 บาท
กำ�ไรทรัพย์หลุดจำ�นำ�
2,931,650.00 บาท

จำ�นำ� 31,915 ราย
554,324,000.00 บาท
ไถ่ถอน 31,369 ราย
548,576,900.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจำ�นำ�
17,933,031.75 บาท
กำ�ไรทรัพย์หลุดจำ�นำ�
2,619,926.00 บาท

สถานธนานุบาล 2 (ประตูชา้ งเผือก)
จ�ำน�ำ 31,915 ราย
ไถ่ถอน 31,369 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ	
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

1,000,000,000

สถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหม่)
จ�ำน�ำ 47,195 ราย
ไถ่ถอน 45,620 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

815,807,850.00 บาท
791,931,850.00 บาท
26,608,656.00 บาท
3,434,560.00 บาท

800,000,000

จำ�นำ� 47,195 ราย
815,807,850.00 บาท

600,000,000

ไถ่ถอน 45,620 ราย
791,931,850.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจำ�นำ�
26,608,656.00 บาท

400,000,000
200,000,000

กำ�ไรทรัพย์หลุดจำ�นำ�
3,434,560.00 บาท

0

จำ�นำ� 11,509 ราย		
172,425,600.00 บาท
ไถ่ถอน 10,459 ราย		
158,402,300.00 บาท
ดอกเบี้ยรับจำ�นำ�
5,099,080.25 บาท
กำ�ไรทรัพย์หลุดจำ�นำ�
777,385.00 บาท
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554,324,000.00 บาท
548,576,900.00 บาท
17,933,031.75 บาท
2,619,926.00 บาท

สถานธนานุบาล 4 (ข้างอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่)
จ�ำน�ำ 11,509 ราย
ไถ่ถอน 10,459 ราย
ดอกเบี้ยรับจ�ำน�ำ	
ก�ำไรทรัพย์หลุดจ�ำน�ำ

172,425,600.00 บาท
158,402,300.00 บาท
5,099,080.25 บาท
777,385.00 บาท

รายงานปริมาณน�้ำหนักขยะมูลฝอย
ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม่
เดือน
ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59
ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60
เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60
ก.ค.-60
ส.ค.-60
ก.ย.-60
รวม

ปริมาณมูลฝอย (ตัน)
9,339.40
9,056.44
9,078.61
9,627.76
8,534.37
9,196.21
8,970.46
10,182.49
10,003.47
10,057.77
10,513.76
9,765.75
114,322.49

ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย (ตัน/วัน)
301.27
301.88
292.86
310.57
304.80
296.65
299.02
328.47
333.45
324.44
339.15
325.53
3,731.36

11,000
10,000

ปริมาณมูลฝอย (ตัน)

9,000
8,000

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

350
300
250

ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย (ตัน/วัน)
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
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อั ต ราก� ำ ลั ง พนัก งานเทศบาลและลูก จ้าง
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

ลูกจ้างประจำ�
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
รวมทั้งสิ้น

63 คน
412 คน
909 คน
1,384 คน

71
36
17
21
19
23
21
85
31
24
9
2
13
13
14
13
412

ลูกจ้าง
ประจำ�
9
4
2
1
10
5
9
3
5
1
2
1
5
6
63

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ทั่วไป
104
69
12
40
15
7
3
4
12
6
40
81
33
38
41
42
23
33
28
30
7
12
40
20
43
24
31
22
49
396
513

รวม
รวม
พนักงานจ้าง
173
253
52
92
22
41
7
29
18
37
121
154
71
97
83
177
56
90
58
87
7
17
2
52
67
63
77
55
74
71
90
909
1,384

ลูกจ้างประจำ� 63 คน
พนักงานเทศบาล 412 คน
พนักงานจ้าง 909 คน

ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2561
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สรุปผลการปฏิบัติงานของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2560
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โครงการส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

112

งบประมาณ

ที่

รายการ

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินถนนห้วยแก้ว
โครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้า โทรศัพท์
และสาธารณูปโภคใต้ดินถนนพระปกเกล้า
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะล้านนา ร.9
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรัตนโกสินทร์
(ช่วงสะพานรัตนโกสินทร์-สุสานสันกู่เหล็ก)

รายการ

16,290,000
14,759,000

24

1,163,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญเมือง
(ช่วงสะพานนวรัฐ-สถานีรถไฟ)
โครงการต่อเติมและปรับปรุงเมรุ 1 และเมรุ 2 สุสานหายยา
โครงการปรับปรุงโรงพลศึกษา 2
โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษสุสานหนองประทีป
และสุสานเสาหิน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัวลาย
(ช่วงสี่แยกแอร์พอร์ต-สี่แยกสุสานหายยา)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแก้วนวรัฐ
(ช่วงสี่แยกตัดทุ่งโฮเต็ล-สี่แยกถนนบำ�รุงราษฎร์)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทิพย์เนตร
(ช่วงถนนช่างหล่อ-สี่แยกสุสานหายยา)

7,881,000

โครงการปรับปรุงอาคารสาธารณสุขบ้านเด่น
โครงการขุดลอกลำ�คูไหว
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
พร้อมก่อสร้างระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนบ้านใหม่
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนา้ํ ถนนสิโรรส ซอย 3
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนระแกง ซอย 2
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายนํ้า
ถนนทางเข้าสถานีขนส่งอาเขต
โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าสะต๋อย
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าพร้อมฝารางระบายนํ้า
ในชุมชนท่าสะต๋อย
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าภายในสำ�นักงานเทศบาล
นครเชียงใหม่

3,236,000
3,000,000
2,943,300
2,151,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนป่าตัน ซอย 7
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของแขวงศรีวิชัย
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.
ถนนสามล้าน ซอย 3
โครงการขุดลอกคลองแม่ข่าตั้งแต่สะพานถนนรัตนโกสินทร์
ไปจนถึงถนนมหิดล
โครงการปรับปรุงอาคารของสำ�นักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนฟ้าใหม่
ประตูก้อม เขต 2
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนศรีจันดร ซอย 2
โครงการขุดลอกลำ�เหมืองสาธารณะ
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อุทิศ
(ฝั่งโรงแรมศิริปันนา)
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.
ถนนศิรินธร ซอย 1
โครงการปรับปรุงพื้น รั้วตาข่ายสนามฟุตซอล
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีปิงเมือง (ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคารเรียน)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ (ทาสีภายนอกอาคารเรียน)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนชัยภูมิ ซอย 1
โครงการก่อสร้างระบบระบายนา้ํ ค.ส.ล. ถนนกองทราย ซอย 1
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่นเงินกอง (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทาสีอาคารเรียน)
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตสระนํ้าสวนสุขภาพบ้านเด่น
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานบ้านเด่น
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในชุมชนอินทนิล
(บริเวณถนนติดสนามกอล์ฟพิมานทิพย์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนโชตนา 22
(ตั้งแต่สี่แยกตลาดถึงลำ�เหมืองกาง)
โครงการก่อสร้างประตูนํ้าสถานีสูบนํ้าเสียที่ 5 ถนนระแกง
โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีข่ องโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
(ปรับปรุงโรงอาหารและห้องประชุม)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
และปรับปรุงฝารางระบายนา้ํ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย 1
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12,000,000
9,939,000

7,000,000
6,240,900
4,400,000
4,225,000
3,612,000
3,552,000

2,022,000
1,645,000
1,500,000
1,420,000
1,370,000
1,322,400
1,200,000
1,170,000

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1,081,300
1,038,000
1,020,000
1,008,700
990,000
900,000
800,000
883,000
699,000
669,600
647,500
637,500
600,000
586,000
545,100
500,000
486,000
417,000
344,000
329,000
281,700
271,000

ที่

รายการ

งบประมาณ

ที่

รายการ

งบประมาณ

47
48

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีข่ องโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
(ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมทางเดินเชื่อมอาคาร 1, 2)
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
โครงการขุดลอกลำ�เหมืองเล็กทางด้านขวา
ของชุมชนกำ�แพงงาม
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา้ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงิ เมือง
โครงการส่งเสริมประเพณีรดนํ้าดำ�หัวผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษตามนโยบาย
รัฐบาล จังหวัดและเทศบาล
โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการถนนคนเดิน
โครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
(เทศบาลรำ�วงบงโอโดริ)
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
โครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเมืองเชียงใหม่
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

186,000
181,400

64

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน
ด้านอาหารปลอดภัย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อน
หรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการอบรมกลุม่ พัฒนาสตรีชมุ ชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลประเพณี
และวันสำ�คัญต่าง ๆ
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเอง
ขององค์กรชุมชน

2,800,000

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

99,900
95,000
45,300
100,000
10,000,000
1,000,000
200,000
500,000
100,000
120,000
500,000
900,000
500,000
45,560,000
800,000

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

5,000,000
300,000
5,000,000
417,000
385,000
400,000
250,000
335,000
700,000
590,000
426,800
446,000
1,000,000
700,000
1,000,000
400,000
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หมำยเลขโทรศัพท
ภายในเทศบาลนครเชียงใหม
ส�ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลนครเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายอํานวยการ
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 (ข้างอําเภอเมืองเชียงใหม่)
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
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำา
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ
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หมายเลขโทรศัพท์
053-243945
053-241863
053-241680
053-233681
053-233682

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
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
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