อบรมสอนทําหนากากผาและเจลแอลกอฮอลลางมือ
วั น ที่ 15 มีนาคม 2563 นายทัศนัย บู ร ณุ ปกรณ นายกเทศมนตรี นครเชี ย งใหม
เปนประธานเปดการอบรมสอนทําหนากากผาและเจลแอลกอฮอลลา งมือ สืบเนือ่ งจากสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถติดตอ
จากคนสูค น ประกอบกับในปจจุบนั หนากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาแพง เทศบาลนครเชียงใหม
จึงไดจัดอบรมการทํา “หนากากผา เจลแอลกอฮอลลางมือ” ใหแกผูนําชุมชน กลุมสตรี และ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 150 คน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และเพื่อใชปองกัน
ตนเองและครอบครัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไดรับความรูจากทีมวิทยากรจากโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหมที่มาถายทอดความรูในการจัดทําหนากากผาและเจลแอลกอฮอลลางมือ
เพือ่ ใหผรู บั การอบรมสามารถนําไปถายทอดใหคนในครอบครัว และชาวชุมชนสามารถทําหนากากผา
และเจลแอลกอฮอล เพือ่ ใชปอ งกันการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ณ หองโถง ชัน้ 1 อาคาร 5
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

รับชมวีดิทัศนแนะนํา
วิธีการทําเจลแอลกอฮอลลางมือ
ไดที่นี่

รับชมวีดิทัศนแนะนําการ
ทําหนากากผาดวยตนเอง ที่นี่

กิจกรรมฆาเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม และเจาหนาทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม เขารวมกิจกรรมฆาเชือ้ ไวรัสโควิด-19
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวย นายบุญเลิศ
บูรณุปกรณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รวมมอบอุปกรณเครื่องพนยา
นํ้ายาฆาเชื้อ สเปรยฉีดพน และยาฆาเชื้อขนาด
พกพา ใหกับตัวแทนทหาร ตํารวจ สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตํ า บลกว า 200 แห ง องค ก รเอกชนด านการ
ทองเที่ยว โรงแรม สถานที่ทองเที่ยว และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ นําไปฉีดพนตามสถานที่
ทองเที่ยว วัด สํานักงาน สถานที่ที่มีประชาชนไป
ใชบริการ รวมทั้งหางสรรพสินคา เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรียสามกษัตริย
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วันทองถิ่นไทย
ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอกําหนดใหวันที่ 18 มีนาคม
ของทุกป เปนวันทองถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว ที่ไดทรงมีพระบรมราชโองการ
ใหยกฐานะตําบลทาฉลอม ขึ้นเปนสุขาภิบาลทาฉลอม เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2448 เปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจการปกครองให
แกประชาชนและถือกําเนิดของการปกครองสวนทองถิ่นครั้งแรกใน
ประเทศไทย วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลนครเชียงใหมจึงไดจัด
กิจกรรม “ทองถิน่ รวมใจ ไลหมอกควัน” โดยมีกจิ กรรมฉีดพนละอองนํา้
เพิ่มความชุมชื้นในอากาศ ฉีดลางถนนภายในเขตเทศบาลฯ ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรียสามกษัตริย

ประชุมคณะทํางานศูนยปองกันและแก ไขปญหาโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในการประชุมคณะทํางานศูนยปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโควิด-19 พรอมดวยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และ
คณะทํางานฯ เพือ่ หามาตรการแนวทางแกไขปญหาไวรัสโควิด-19 และประกาศจัดตัง้
ศูนยอาํ นวยการเฉพาะกิจและแกไขปญหาโรคติดตอเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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สารบัญ

เวียงพิงค

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 23 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม 2563

ที่ปรึกษา
1. นายทัศนัย
2. นายสุนทร
3. นายณัฐฐชูเดช
4. พลโท ภาณุ
5. นางทิฆัมพร
6. นายประสงค
7. นายมนตชัย
8. นายสุรพล

บูรณุปกรณ
ยามศิริ
วิริยดิลกธรรม
โรจนวสุ
ตันวัฒนะ
เรือนสอน
พงษเกียรติกอ ง
ภูบุบผา

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

ไชยหลา
ธาติ
ภูศรี
เหวซึ่งเจริญ
เอี่ยมละออ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นายชางภาพชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

กองบรรณาธิการ
1. นายวรเชษฐ
2. นางสาวปริศนา
3. นายปยกุล
4. นายอิทธิกุล
5. นายศราวุฒิ

คณะทํางาน
1. นางพัทธนันท อานันท
2. นางนงลักษณ เหวซึ่งเจริญ
3. นางเยาวลักษณ พชรธนโกศล
4. นางณัฐธิกา พรประสาท
5. นางสาวเชิงขวัญ ดวงทิพย

6. นายทมนัย อินตะจาย
7. นางสาวพิมพพิชชา ปยะจันทร
8. นายฉัตรชัย ไฝเครือ
9. นายปยะพล พรหมประสิทธิ์

รวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร 053-259147-8
www.cmcity.go.th

อบรมสอนทําหนากากผาและเจลแอลกอฮอลลางมือ
2
กิจกรรมฆาเชื้อไวรัสโควิด-19
2
วันทองถิน่ ไทย
3
ประชุมคณะทํางานศูนยปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอเชื้อไวรัส
3
โควิด-19
ตรวจคัดกรองผูโดยสารที่เดินทางเขาสูจังหวัดเชียงใหม
5
กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลนครเชียงใหม
5
อบรมใหความรูด า นการรักษาพยาบาลเบือ้ งตนแกประชาชน
6
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยแรก
6
ครั้งที่ 2 ประจําป 2563
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุปะโอ ครั้งที่ 8
7
ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการสงเสริมและ
7
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวผานนวัตกรรมดิจิทัล
(Chiang Mai Life Walking Street)
อบรมสัมมนาการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน
8
อบรมใหความรู ในเรื่องการปองกันและควบคุมไม ใหสุนัขและ
8
แมวเปนโรคพิษสุนัขบา
สํารับเวียงพิงค : ขาวแตน
9
ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาเหตุรองเรียน
10
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ประชุมหัวหนาสวนราชการของเทศบาลนครเชียงใหม
10
ประจําเดือนมีนาคม 2563
ประกาศงดใหบริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชน 11
เปนการชั่วคราว
ประมวลภาพเทศบาลนครเชียงใหมสูภัยโควิด-19
12 - 13
รับมอบหนากาก Face Shield
14
เทศกิจนครเชียงใหมตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
14
เวนระยะหางทางสังคม
ฮีตฮอย รอยลานนา : ประวัติ “ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ”
15
มาตรการปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสํานักงาน 16
เทศบาลนครเชียงใหม
ปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาด
16
รับมอบเสื้อกันฝน และอุปกรณทํา FACE SHIELD
17
สถานธนานุบาลทองถิ่น ออกมาตรการชวยเหลือประชาชน
17
ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19
สารพันเวียงพิงค : ประวัติศาสตรจังหวัดเชียงใหม
18
กินลมชมเวียง : พิพิธภัณฑตราไปรษณียากรเชียงใหม
19
ตรวจเยี่ยมตลาดศิริวัฒนา
20
ตรวจเยี่ยมตลาดวโรรสและตลาดบานทอ
20
ธรรมะเวียงพิงค : หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช
21
เทศบาลนครเชียงใหมประกาศปดสวนสาธารณะชั่วคราว
22
เทศบาลนครเชียงใหม กําจัดขยะติดเชื้อวันละ 500 กก.
22
พรอมขยายรอบการทํางาน หากมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ประชาสัมพันธฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ และวัคซีนปอดอักเสบ
23

www.cmcity.go.th
คณะผูจัดทํา เจาของ
จัดทําโดย
คณะที่ปรึกษา
ออกแบบและดําเนินการผลิตโดย

:
:
:
:

เทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการแผนงาน โทร 053-259147-8
คณะผูบริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล-รองปลัดเทศบาล, ผูอํานวยการสํานัก กอง ฝาย
บริษัท ทรีโอ แอดเวอรไทซิ่ง แอนด มีเดีย จํากัด 412/31 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม
โทร : 053-272079, 053-272081 E-mail : iamtrio@gmail.com

ตรวจคัดกรองผูโดยสารที่เดินทางเขาสูจังหวัดเชียงใหม
วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม และเจาหนาทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม รวมกับเจาหนาทีข่ นสงจังหวัด
เชียงใหม สถานีรถไฟเชียงใหม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ออกตรวจคัดกรองและ
แจงใหผูโดยสารที่เดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยจัดทําลงทะเบียน
ฐานขอมูล เพื่อติดตามและเปนการเฝาระวังและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ณ สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 3 และสถานีรถไฟเชียงใหม

กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 17 มีนาคม 2563 สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
เทศบาลนครเชียงใหม ไดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาล
นครเชียงใหม ตามโครงการสถานทีท่ าํ งานนาอยู นาทํางาน ประจําป
งบประมาณ 2563 เพื่อสงเสริมสุขภาวะของเจาหนาที่การพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัยในการทํางาน ตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยทําความสะอาด
สถานที่ตางๆ ภายในสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งมีประชาชน
เข า มาใช บ ริ ก ารจํ า นวนมาก
ไดแก บริเวณหองโถงอาคาร 5
หองทะเบียนราษฎร หองจัดเก็บ
รายได หองนํ้า ราวบันได และ
สถานทีใ่ หบริการประชาชนอืน่ ๆ
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อบรมใหความรูดานการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชน
วั น ที่ 14 มี น าคม 2563 นายณั ฐ ฐ ชู เ ดช วิ ริ ย ดิ ล กธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมเปนประธานเปดการอบรมใหความรู
ดานการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชน ตามโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราชประสงค ณ ศาลาอเนกประสงควัดเชียงยืน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 2 ประจําป 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาล
นครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําป 2563 โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม พรอมคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
เขารวมประชุม เพื่อพัฒนาทองถิ่นตามแผนใหเกิดประโยชน ณ หองประชุมสภา
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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งานแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุปะโอ ครั้งที่ 8
วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายณัฐฐชเู ดช วิรยิ ดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปดงานแสดง
ศิลปวัฒนธรรมกลุม ชาติพนั ธุป ะโอ ครัง้ ที่ 8 ณ วัดหนองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวผานนวัตกรรมดิจิทัล
(Chiang Mai Life Walking Street)
วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวิรุฬ
พรรณเทวี รองผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม
นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ
ผูจ ดั การสาขาภาคเหนือตอนบน สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนายวุฒิกร
มโนมัยวิบูรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท
อีคารทสตูดิโอ จํากัด รวมลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว
ผานนวัตกรรมดิจทิ ลั (Chiang Mai Life Walking
Street) เพือ่ เปนการแสดงเจตนารมณรว มกัน
ในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
ทองเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหมผา นนวัตกรรม
ดิจทิ ลั ณ หองประชุมสภาเทศบาล สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหมไดคัดเลือก
ถนนคนเดินวันอาทิตย (ถนนราชดําเนิน)
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เขตพื้ นที่ เ มื อ งเก า ให เ ป นพื้ นที่ นําร อ ง
ในการนํานวัตกรรมดิจิทัลมาใชเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหกับผูประกอบการและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของเมือง
เชียงใหม ผานแอปพลิเคชัน่ ทีจ่ ะรวบรวม
ขอมูลดานตางๆ ของถนนคนเดินวันอาทิตย
ไดแก ชือ่ รานคา ชือ่ ผูป ระกอบการประเภท
สินคาทีจ่ าํ หนาย พรอมแผนทีน่ าํ ทางรานคา
รวมถึงวิธีการติดตอกับผูประกอบการ
ไวในแอปพลิเคชั่นเดียว ตลอดจนการ
ใหขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรม ประวัติ
ความเปนมา และความสําคัญของสถาน
ทีส่ ําคัญ สวนลด สิทธิประโยชน รวมถึง
ที่ตั้งหองนํ้า และการติดตอเพื่อขอความ
ชวยเหลือ หรือ แจงเหตุฉกุ เฉิน เพือ่ อํานวย
ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวที่มาจับ
จ า ยใช ส อยในถนนคนเดิ น วั น อาทิ ต ย
และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

อบรมสัมมนาการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
เปนประธานเปดการอบรมสัมมนาการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของเขารับการอบรมและรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม

อบรมใหความรู ในเรื่องการปองกันและควบคุมไม ใหสุนัข
และแมวเปนโรคพิษสุนัขบา
วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช
วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เป น ประธานเป ด การอบรมให ค วามรู  ใ นเรื่ อ ง
การป อ งกั น และควบคุ ม ไม ใ ห สุ นั ข และแมว
เปนโรคพิษสุนขั บาแกประชาชนชุมชนวัดเชียงยืน
ตามโครงการ “สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนขั บา” ณ ศาลาอเนกประสงควดั เชียงยืน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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สํารับเวียงพิงค
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ขาวแตน เปนขนมที่นิยมทํากันในเทศกาลปใหมเมือง หรือ สงกรานต งานปอยลูกแกว และ
งานปอยหลวง ปจจุบันนิยมผสมนํ้าแตงโมลงในขาวเหนียวที่นึ่งแลว กอนนํามากดลงพิมพ เพื่อเพิ่ม
กลิ่นหอมและความหวานอรอย (บัวจันทร นนทวาสี, สัมภาษณ, 10 กรกฎาคม 2550)

สวนผสม
1. ขาวสารเหนียว
2. นํ้าแตงโม
3. งาดํา
4. งาขาว
5. เกลือปน
6. นํ้ามันพืช

วิธีทํา
1/2 ลิตร
1 ถวย
2 ชอนโตะ
2 ชอนโตะ
1 ชอนชา
2 กิโลกรัม

1

2

3

4

1. คั้นเนื้อแตงโม และกรองเอาแตนํ้า ผสมงาดําใสลงใน
นํา้ แตงโม คนใหเขากัน
2. แชขาวสารประมาณ 1 คืน นึ่งขาวใหสุก เทใสชาม
เทนํ้าแตงโม ผสมงาดําลงในชามขาวเหนียว คลุกเคลา
ใหเขากัน
3. ใสขาวในถุงพลาสติกเพื่อเก็บความรอน
4. กดขาวลงในพิมพวงกลม
5. แกะขาวออกจากพิมพ นําขาวแตนไปตากแดด 2 วัน
6. ทอดขาวแตนในนํ้ามันรอนจัด
7. หยอดดวยนํ้าออยที่เคี่ยวจนเหนียว

5

6

7

ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=104
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ประชุมคณะกรรมการแก ไขปญหาเหตุรองเรียน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
วั น ที่ 10 มี น าคม 2563 นายประสงค เรื อ นสอน รองปลั ด
เทศบาลนครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหา
เหตุรองเรียน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อติดตามผลการดําเนินการ
แกไขปญหารองเรียนเหตุรําคาญของแตละสวนงาน และหารือการพัฒนา
งานใหบริการแกไขปญหาขอรองเรียนของประชาชน ณ หองประชุมเอื้องคํา
ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

ประชุมหัวหนาสวนราชการของเทศบาลนครเชียงใหม
ประจําเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เปนประธานในการประชุมหัวหนาสวนราชการของเทศบาล
นครเชียงใหม ประจําเดือนมีนาคม 2563 เพื่อสรุปผลงานในรอบเดือน
ที่ผานมาของทุกสวนราชการภายในเทศบาลฯ หารือประเด็นสําคัญ
หาแนวทางในการทํางานแบบบูรณาการ เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา
และรับนโยบายในการทํางาน โดยมีเปาหมายในการทํางาน การพัฒนางาน
เปน ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ณ ห อ งประชุ ม เอื้ อ งคํ า ชั้ น 1 อาคาร 5
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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ประกาศงดใหบริการงานทะเบียนราษฎร
และงานบัตรประจําตัวประชาชนเปนการชั่วคราว

ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อันเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะลดปญหาและโอกาสในการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง สํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม จึงขอชะลอการใหบริการในเรื่องที่ไมมีความจําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว
ดานงานบัตรประจําตัวประชาชน (ใหบริการเฉพาะบัตรหาย บัตรชํารุดในสาระสําคัญ) และงานทะเบียนราษฎร (ใหบริการ
เฉพาะแจงเกิด – แจงตาย) จนกวาสถานการณการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายสูภาวะปกติ
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ประมวลภาพเทศบาลนครเชียงใหม

สูภัยโควิด-19
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รับมอบหนากาก Face Shield
วันที่ 3 เมษายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รับมอบหนากาก Face Shield
จํานวน 300 ชิ้น จากตัวแทนกลุมผูประกอบการในนาม MED CHIC CLUSTER นําทีมโดยคุณจิรภัทร จะวะนะ ตัวแทน
บริษัทสยามทูลส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด คุณเชิดพงษ ไชยรัตนธํารง ตัวแทนบริษัทพีอี อิเลคทริค รศ.ดร.พญ ศิริอนงค
นามวงศพรหม หน.ศูนยนวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและศิษยเกาโรงเรียนมงฟอรต รุน 31
เพื่อนําแจกใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน รวมถึงเจาหนาที่ อสม.ในเขตเทศบาลฯ ใชในการปองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด-19 ณ หองประชุมกาสะลอง สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

เทศกิจนครเชียงใหมตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบายเวนระยะหางทางสังคม
เทศกิจนครเชียงใหมออกตรวจสอบจุดรับบริจาคอาหารในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม อาทิ รานคาบริเวณถนนชางคลาน วัดยางกวง วัดโลกโมฬ และ
วัดเจดียหลวงวรวิหาร ใหกําหนดระยะหางในการตอแถวรับอาหาร เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของไวรัสตามนโยบายเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
เทศบาลนครเชียงใหมขอความรวมมือจากผูไ ปรับอาหารทุกทาน โปรดเวน
ระยะหางจากบุคคลอืน่ อยางนอยหนึง่ เมตร สวมใสหนากากอนามัย และกลับบาน
ทันทีเมื่อรับอาหารเสร็จ เพื่อสุขภาพของทาน และเพื่อสังคม
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ฮี ต ฮอย

รอยล า นนา

ประวัติ “ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ”
คนที่เดินขึ้นดอยไมจํากัดอายุ เราจะสังเกตไดจาก
คนแกเดินถือไมเทาคอยๆ เดินขึ้นไป เด็กวัยรุนจับกลุมเดิน
หยอกลอกันไป กลุมของเพื่อนพอง บางทีก็เปนกลุมใหญ
บางทีก็เปนกลุมขนาดเล็กๆ บางกลุมเหนื่อยนักก็นั่งพัก
สองขางทาง ชวงเวลานีจ้ งึ ไมอนุญาตใหขบั รถขึน้ ไป ระยะทาง
ของคนเดินก็ทิ้งกันเปนชวงๆ นาอิจฉาคนที่เปนคูรักใหมๆ
ที่เดินจูงมือกันขึ้นไป ยิ่งมองแลวก็แอบอมยิ้มไมได บางครั้ง
เราก็เจอเพื่อนโดยบังเอิญ ความสุขแบบนี้จะหาไดจากไหน
ระหวางทางก็จะมีการแสดงการละเลนตางๆ ที่มีคน
นํามาจัด เชน จุดทีม่ กี ารรองเพลงเหนือ การเลนกลองสะบัดชัย
การเลนสะลอ ซอซึง ขางทางตามจุดตางๆ ก็จะมีคนนําของ
ขึน้ ไปขาย สวนมากก็เปนพวกนํา้ ดืม่ แกกระหาย หรือถาหิว
ก็มีของกินขายเหมือนกัน แตบางจุดเขาก็ไมไดขาย แตจะ
เปนของทีน่ าํ มาแจกเพือ่ รวมทําบุญกับเรา มีทงั้ ขาว และนํ้า
เปนของที่องคกร สถานศึกษา รานคา หางราน บริษัท
หรือ ชาวบานนํามาแจกกัน

ประเพณีการเดินขึน้ ดอยสุเทพจะจัดขึน้ ทุกป ในคืนกอน
วันวิสาขบูชา ซึ่งจะเปนวันกอนวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 เปน
ธรรมเนียมของคนที่อยูเชียงใหม ลูกหลานชาวเชียงใหม
จะมารวมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ โดยจะมี
ขบวนพระภิกษุสงฆ และขบวนของคณะตางๆ ทั้งตัวแทน
หมูบ  า น บริ ษั ท ห า งราน องคก รตาง ฯลฯ เดินนํา ขึ้ นไป
เริม่ เดินกันตัง้ แตตอนเย็น จุดเริม่ ตนคือ บริเวณหนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม เดินผานหนาสวนสัตวเชียงใหม และผานอนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย ผูสรางวัดพระธาตุดอยสุเทพ เปนที่สักการะยิ่ง
ของชาวเชียงใหม กอนผานไป เราก็ตอ งกราบไหวครูบาศรีวชิ ยั
กันกอน และเดินไปตามถนนไปเรื่อยๆ ตามเนินเขาจนถึง
วัดพระธาตุดอยสุเทพ แตกวาจะถึงก็ใชเวลานานพอสมควร
เลยทีเดียว ลักษณะการเดินทางจะเดินดวยเทา ถือประทีป
ธูปเทียน เปนริ้วขบวนประกอบดวย พระสงฆเดินนําหนา
สวดมนต และประชาชนเดินตามหลัง และเดินทางขึ้นไป
นมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ หลังจากนัน้ ก็บาํ เพ็ญศีลวิปส สนา
ทําบุญตักบาตรในเชาวันรุงขึ้น แลวจึงเดินทางกลับ จึงถือวา
ไดอานิสงสแรง หรือไดทําบุญมากนั่นเอง

ที่มา: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/999018
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มาตรการปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ภายในสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหมไดจัดจุดลางมือ
จุ ด คั ด กรองตรวจวั ด ไข ใ ห แ ก พ นั ก งาน
เทศบาล และประชาชนที่เขามาใชบริการ
ภายในสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ตามมาตรการป อ งกั น การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19

ปองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาด
วันที่ 21 มีนาคม 2563 ผูป ระกอบการตลาดชางเผือกและตลาดเมืองใหม
ไดรว มแรง รวมใจ รวมกันทําความสะอาดตลาด และพนนํา้ ยาฆาเชือ้ ในบริเวณ
แผงจําหนายสินคา และบริเวณทีใ่ หบริการลูกคา เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหประชาชน
ไดมาจับจายซือ้ สินคาในตลาดทีส่ ะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการปองกันการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเทศบาลนครเชียงใหม
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รับมอบเสื้อกันฝน และอุปกรณทํา FACE SHIELD
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายประพันธ บูรณุปกรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาฯ ไดเปนตัวแทนจากคุณเทวา มะหะสิทธิ์
ประธานบริษทั เจ เอช ซี (ประเทศไทย) จํากัด มอบเสือ้ กันฝน จํานวน 360 ตัว และอุปกรณทาํ FACE SHIELD จํานวน 300 ชิน้
เพือ่ ใชในการดูแลผูป ว ยแกโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม โดยมี นายประสงค เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
เปนตัวแทนรับมอบ ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

สถานธนานุบาลทองถิ่น ออกมาตรการชวยเหลือประชาชน
ในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19
วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย อธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ในฐานะประธานกรรมการจัดการ
สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปดเผยวา
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการชวยเหลือประชาชนผูใชบริการ
สถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสถานการณ
ภัยแลง ป 2563 และการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
รวมถึงการชวยเหลือประชาชนผูม รี ายไดนอ ยในชวงเปดภาคเรียน
ทั้งนี้ ใหโรงรับจํานําในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ดําเนินมาตรการชวยเหลือประชาชน โดยผอนผัน หรือ ยืดระยะ
เวลาในการชํ า ระหนี้ แ ก ผู  จํ า นํ า ที่ ไ ด ม าจํ า นํ า ในห ว งเดื อ น
กุมภาพันธ - มิถุนายน 2563 ใหขยายเวลาไถถอนทรัพยรับจํานํา
ไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งเดือน นับจากวันครบกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมาย (สี่เดือนสามสิบวัน)
นอกจากนี้ ยังใหปรับลดอัตราดอกเบีย้ สําหรับผูท นี่ าํ ทรัพยสนิ
มาจํานํา ในระหวางวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้
(1) เงินตนไมเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.125
ตอเดือน (2) เงินตนเกินกวา 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้ รอยละ
1 ตอเดือน
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

ประวัติศาสตรจังหวัดเชียงใหม
(สมัยกอนสรางเมืองเชียงใหม กอน พ.ศ. 1839)

เมืองเชียงใหมมีชื่อที่ปรากฏในตํานานวา “นพบุรีศรีนคร
พิงคเชียงใหม” เปนราชธานีของอาณาจักรลานนาไทยมาตั้งแต
พระยามังรายไดทรงสรางขึน้ เมือ่ พ.ศ. 1839 นับถึงปจจุบนั มีอายุ
รวมเจ็ดรอยป และเมืองเชียงใหมไดมีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมา
ในประวัติศาสตรตลอดมา เชียงใหมมีฐานะเปนนครหลวงอิสระ
ปกครองโดยกษัตริยราชวงศมังราย ประมาณ 200 ป (ระหวาง
พ.ศ. 1839 - 2101) ในป พ.ศ. 2101 เชียงใหมไดเสียเอกราชให
แกกษัตริยพ มาชือ่ บุเรงนอง และไดตกอยูภ ายใตการปกครองของ
พมานานรวมสองรอยป จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ไดทรงชวยเหลือลานนาไทยภายใตการนําของพระยากาวิละ และ
พระยาจาบาน ในการทําสงครามขับไลพมาออกไปจากเชียงใหม
และเมืองเชียงแสนไดสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเปนเจาเมืองเชียงใหม
ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพ และมีเชื้อสายของพระยา
กาวิละ ซึ่งเรียกวา ตระกูลเจาเจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม
เมืองลําพูน และลําปางสืบตอมา จนกระทัง่ ในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหปฏิรูปการปกครอง
หัวเมืองประเทศราชไดยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ
จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา มณฑลพายัพ
และเมื่อป พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ไดปรับปรุงการปกครองแบบจังหวัด เชียงใหมจึงมีฐานะเปน
จังหวัดจนปจจุบนั เพือ่ ใหสะดวกในการอานเรือ่ งราวของเชียงใหม
และลานนาไทย จึงขอแบงยุคสมัยใน ประวัตศิ าสตรของเชียงใหม
เปน 4 สมัย ดังนี้

- สมัยกอนสรางเมืองเชียงใหม (กอน พ.ศ. 1839)
- สมัยราชวงศมังรายปกครอง (พ.ศ. 1839 – 2101)
- สมัยตกเปนเมืองขึ้นของพมา (พ.ศ. 2101 – 2317)
- สมัยเปนเมืองประเทศราชของไทย (พ.ศ. 2317 - 2476)
จากขอมูลเอกสารประเภทตํานานและพงศาวดาร ไดกลาว
ถึงการที่ชุมชนเผาไทเขามาตั้งถิ่นฐานทางตอนบนของภาคเหนือ
ในสมัยแรกนั้น มีผูนําสําคัญ 2 ราชวงศ คือ ราชวงศไทยเมือง
ของพระเจาสิงหนวัติกุมาร และราชวงศลวจังกราช ซึ่งมีเรื่องราว
ปรากฏในตํานานสิงหนวัตกิ มุ าร พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
และตํานานสุวรรณโคมคํา
ราชวงศสิงหนวัติกุมาร ตํานานเลาวามีราชบุตรชื่อ สิงหน
วัติกุมาร ไดอพยพผูคนมาจากเมืองไทยเทศเมื่อมหาศักราช 17
(ตอนตนพุทธกาล) มาตั้งบานเมืองใกลกับแมนํ้าโขงและไมไกล
จากเมืองสุวรรณโคมคํามากนัก เมืองใหมชอื่ นาคพันธุส งิ หนวัตนิ คร
ขอความในตํานานตอมาสับสนแตจบั ใจความไดวา เมืองนาคพันธุฯ
นี้ไดเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา โยนกนครไชยบุรีศรีชางแสน เมืองนี้
มีกษัตริยปกครองสืบมาถึง พ.ศ. 1547 มีคนจับปลาไหลเผือกได
ลําตัวโตขนาดตนตาล ยาวประมาณ 7 วา เมื่อฆาแลวแจกจายให
ผูค นในเมืองไดนาํ ไปประกอบอาหารรับประทาน ในเวลากลางคืน
คืนนั้น เมืองนี้ไดเกิดภัยพิบัติฟาคะนอง แผนดินไหว และเมือง
ไดลมจมเปนหนองนํ้าไป ชาวเมืองที่ไมประสบภัยไดรวมใจกัน
สรางเมืองใหมชื่อ เวียงปรึกษาขึ้น ราชวงศสิงหนวัติก็สิ้นสุดลง
สําหรับศักราชสวนใหญคลาดเคลื่อนไมตรงกัน
ที่มา: https://www.topchiangmai.com/historic-
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ

ตราไปรษณียากรเชียงใหม
เดิมทีเดียวนั้นเชียงใหมมีที่ทําการไปรษณียโทรเลขอยูแหงหนึ่งตรงถนนวิชยานนท ปจจุบันรื้อถอนไปแลว และไดสราง
สุขศาลาขึ้นแทน ตอมาเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหมจนถึงปจจุบัน ชาวบานในสมัยนั้นเรียกที่ทําการไปรษณีย
โทรเลขแหงแรกของเชียงใหมงายๆ วา “โฮงสาย” คงจะเปนดวยเหตุผลที่เปนสถานที่ตั้งชุมสายโทรเลขและโทรศัพท ซึ่งตองมี
สายสัญณาณเชื่อมโยงจากที่ตางๆ เขามาที่ตัวอาคารจํานวนมาก
ในป พ.ศ. 2453 มีการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตรงบริเวณใกลกัน (ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑตราไปรษณียากร
เชียงใหม) ทางการไดยาย “โฮงสาย” มาอยูที่อาคารหลังนี้ภายหลัง ซึ่งแตเดิมนั้น กอนที่จะมีการกอสรางอาคารหลังนี้ บริเวณ
ดังกลาวใชเปนที่ทําการศาลมณฑลพายัพ ภายในมีที่คุมขังนักโทษอยูดวย ปจจุบันตัวอาคารไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย
ปกของอาคารทัง้ สองขาง ไดตอ เติมเปนสองชัน้ โดยตลอด เพือ่ ใหมพี นื้ ทีส่ าํ หรับทํางานเพิม่ มากขึน้ แตกไ็ มเพียงพอตอความเจริญ
ของเมืองเชียงใหม ในยุคสมัยตอๆ มา จนตองสรางทีท่ าํ การขึน้ ทีใ่ หมเพิม่ อีกแหงหนึง่ ยานสันปาขอย ฝง ซายแมนาํ้ ปง อาคารหลังนี้
ใชเปนที่ทําการไปรษณียโทรเลขแมปง เรื่อยมาจนถึงป 2533 การสื่อสารแหงประเทศไทย (หนวยงานในขณะนั้น) ไดปรับปรุง
ใหเปนพิพิธภัณฑตราไปรษณียเชียงใหม เพื่อเปนศูนยรวมของนักสะสมตราไปรษณียากรในภูมิภาคนี้
เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น หองจัดแสดง 4 หอง พื้นที่
จัดแสดงรวมประมาณ 260 ตารางเมตร มีหองคลังขนาด 42
ตารางเมตร หองจัดแสดงชัน้ ลาง จัดแสดงเครือ่ งมือเครือ่ งใช
เกี่ยวกับการสื่อสารสมัยกอน เชน เครื่องเคาะรหัสมอสที่
ขนาดใชไฟ 12 โวลท เครื่องมืออื่นๆ ตลอดจนโตะ เกาอี้ยาว
เคาทเตอรไปรษณียากรทีเ่ คยใชในสํานักงานไปรษณียส มัยกอน
ชั้นที่ 2 แสดงแสตมปเกา ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 8 เปนตนมา
นอกจากนี้ยังมีหองสมุด หองประชุมอยูบนชั้น 2 อีกดวย
ดานนอกพิพธิ ภัณฑจดั แสดงตูไ ปรษณียเ กาทีเ่ ก็บมาจากทีต่ า งๆ
จํานวน 5 ตู ทางพิพิธภัณฑรวมกัมชมรมนักสะสมแสตมป

เชียงใหม ยังไดจัดกิจกรรมการพบปะพูดคุยระหวางสมาชิก
ประกวดการจัดอัลบัม้ แสตมป จัดนิทรรศการตามสถาบันศึกษา
ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนและมีจดหมายขาวรายเดือน
ชื่อ “ขาวพิพิธภัณฑไปรษณียากร เชียงใหม” สงใหแกสมาชิก
และผูสนใจ

ที่มา : https://www.museumthailand.com/th/museum/Chiangmai-Philatelic-Museum-2
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ตรวจเยี่ยมตลาดศิริวัฒนา

วันที่ 9 เมษายน 2563 นางสุภาพร แสนสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
และนางสุภาพรรณ ปะวรณา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม เขาตรวจเยี่ยมการจัดการ
มาตรการปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของตลาดศิริวัฒนา โดยความรวมมือของผูประกอบ
การตลาด พอคา แมคา จัดบริเวณการจําหนายอาหารเวนระยะหางโดยใชแผงกั้นพลาสติก
รวมกับการรณรงคใหทุกคนใสหนากากอนามัยในพื้นที่ตลาด จัดจุดคัดกรอง อางลางมือ
เจลแอลกอฮอลใหบริการประชาชนกอนเขาตลาด เทศบาลนครเชียงใหมไดสนับสนุนนํ้ายา
ฆาเชื้อสําหรับการลางทําความสะอาดตลาดใหสะอาดและปลอดภัย ตามมาตรการปองกัน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รับชมวีดิทัศนแนวทางการ
ปองกันไวรัสโควิด-19
ของตลาดศิริวัฒนา ที่นี่

ตรวจเยี่ยมตลาดวโรรสและตลาดบานทอ
วันที่ 13 เมษายน 2563 นายณัฐฐชเู ดช วิรยิ ดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุภาพร แสนสุข
ที่ปรึกษานายกเทศบาลนครเชียงใหม สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ ตรวจเยีย่ มการจัดมาตรการปองกันโรคติดเชือ้ โควิด-19
ของตลาดวโรรส และตลาดบานทอ ซึ่งใหบริการจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม
ขนม และของฝาก โดยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการตลาด พอคา แมคา
รวมรณรงคใหทกุ คนใสหนากากอนามัย จัดจุดคัดกรอง อางลางมือ เจลแอลกอฮอล
ใหบริการทุกคนกอนเขาตลาด เทศบาล
นครเชียงใหม ไดสนับสนุนนํ้ายาฆาเชื้อ
สําหรับการลางทําความสะอาดตลาดให
สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรการปองกัน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รับชมวีดิทัศนแนวทาง
การปองกันไวรัสโควิด-19
ของตลาดวโรรส ที่นี่
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

หนทางยังมีอยู ผูเดินทางยังไมขาดสาย
ลงมือเสยแตวันนี้ กอนที่กระแสลมแหงกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของทานหายไป
เพราะถึงเวลานั้น พวกเราก็จะตองระหกระเหินไรทิศทาง
ไปอีกแสนนาน…
อุบาสกนิรนาม
(หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช ในปจจุบัน)
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สวนสาธารณะเทศบาลนครเชียงใหม

ป ด ชั่ ว คราว

เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
ขออภัยในความไมสะดวก

เทศบาลนครเชียงใหมประกาศปดสวนสาธารณะชั่วคราว
สวนสาธารณะเทศบาลนครเชียงใหมปดชั่วคราว
- สวนสาธารณะหนองบวกหาด
- สวนลานนา ร.9
- สวนสุขภาพบานเดน
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

- สวนกาญจนาภิเษก
- สวนเจริญประเทศ

All Chiang Mai Municipality’s public parks are temporarily closed to stop the spreading of COVID-19
We apologize for your inconvenience

เทศบาลนครเชียงใหม กําจัดขยะติดเชื้อวันละ 500 กก.
พรอมขยายรอบการทํางาน หากมีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น
วันที่ 7 เมษายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ใหสัมภาษณกับผูสื่อขาวสถานีโทรทัศน Thai PBS ในประเด็นการจัดการกับขยะติดเชื้อ
โดยเฉพาะหนากากอนามัย ณ เตาเผาขยะติดเชื้อ เทศบาลนครเชียงใหม (ภายในสุสาน
ชางเผือก)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมเปดเผยวา ในหวงเวลานี้ปริมาณขยะติดเชื้อ หรือ
ขยะอันตราย มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหมมีความสามารถในการ
จัดการขยะติดเชือ้ อยูท วี่ นั ละประมาณ 500 กิโลกรัม แตหากมีความจําเปน ก็พรอมขยาย
รอบการปฏิบัติงานใหสามารถกําจัดขยะติดเชื้อไดมากขึ้น และไดมีการจัดหาอุปกรณ
ปองกันการติดเชือ้ เชน ถุงมือ หนากากอนามัย และชุด PPE ใหเจาหนาทีท่ ตี่ อ งปฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ทีส่ มุ เสีย่ งและไดกาํ ชับใหเจาหนาทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยอยางเขมงวด
โดย ณ ปจจุบนั เทศบาลนครเชียงใหมรบั ผิดชอบการนําขยะติดเชือ้ จากพืน้ ทีค่ วบคุมโรค
เพื่อดูแลประชาชนกลุมเสี่ยงของจังหวัดเชียงใหมที่กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัด
เชียงใหมมากําจัดดวย
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมยงั ไดขอความรวมมือ
จากประชาชนในการแยกขยะที่อาจมีการปนเปอนของ
เชื้อโรค เชน หนากากอนามัย ใสลงในถังขยะอันตราย
(ถังสีแดง) หรืออยางนอยที่สุด ใหใสในถุงพลาสติก มัด
ปากถุงใหแนน และแยกทิง้ เปนการเฉพาะ เพือ่ ความปลอดภัย
ของเจาหนาที่เก็บขยะ
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