พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถนุ �ยน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ งในโอกาส
วั นเฉลิ ม พระชนมพรรษา 3 มิ ถุ นายน 2563 ณ ศู นย์ ประชุ ม และ
แสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันที่ 28 พฤษภ�คม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
รองปลัดเทศบาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิม พระชนมพรรษา วั นที่
3 มิถุนายน 2563 ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด
เชี ย งใหม่ ถนนประชาสั ม พั น ธ์
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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พิธีทำาบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำาป 2563
วันที่ 11 มิถุน�ยน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปนประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ นายณัฐฐ์ชเู ดช วิรยิ ดิลกธรรม
พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีทำาบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำาป 2563 โดยในปนี้กำาหนด
จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน ตรงกับแรม 6 คำ่า เดือน 9 เหนือ เพื่อเปนการแสดงความกตัญูกตเวทิตาต่อบรรพชน
ความเปนสิริมงคล และความร่มเย็นเปนสุขของบ้านเมือง ณ หน่วยพิธกี ลางเวียงเชียงใหม่
(ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์)

ชมการถ่ายทอดสด
พิธีทำาบุญเมือง ประจำาป 2563
ย้อนหลัง ที่นี่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช
เสาอินทขีลหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำาป 2563
วันที่ 19 พฤษภ�คม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
สมโภชเสาอินทขีลหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำาป 2563 โดยมีคณะผูบ้ ริหาร
เทศบาลเข้าร่วมในพิธี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
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สารบัญ

เวียงพิงค์

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2563

ที่ปรึกษา
1. นายทัศนัย
2. นายสุนทร
3. นายณัฐฐ์ชูเดช
4. พลโท ภาณุ
5. นางทิฆัมพร
6. นายประสงค์
7. นายมนต์ชัย
8. นายสุรพล

บูรณุปกรณ์   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ยามศิริ
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
วิริยดิลกธรรม   รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
โรจนวสุ
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ตันวัฒนะ   ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
เรือนสอน   รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
พงษ์เกียรติกอ้ ง   รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
ภู่บุบผา
  รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ
1. นายวรเชษฐ์
2. นางสาวปริศนา
3. นายปิยกุล
4. นายอิทธิกุล
5. นายศราวุฒิ

ไชยหล้า
ธาติ
ภูศรี
เห่วซึ่งเจริญ
เอี่ยมละออ

  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นายช่างภาพชำ�นาญงาน
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คณะทำ�งาน
1. นางพัทธนันท์  อานันท์
2. นางนงลักษณ์  เห่วซึ่งเจริญ
3. นางเยาวลักษณ์  พชรธนโกศล
4. นางณัฐธิกา  พรประสาท
5. นางสาวเชิงขวัญ  ดวงทิพย์

6. นายทมนัย  อินต๊ะจาย
7. นางสาวพิมพ์พิชชา  ปิยะจันทร์
8. นายฉัตรชัย  ไฝเครือ
9. นายปิยะพล  พรหมประสิทธิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ :
สำ�นักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงห์คำ� ตำ�บลช้างม่อย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 053-259147-8
www.cmcity.go.th

www.cmcity.go.th
คณะผู้จัดทำ� เจ้าของ
จัดทำ�โดย
คณะที่ปรึกษา
ออกแบบและดำ�เนินการผลิตโดย

:
:
:
:

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
2
3 มิถุนายน 2563
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
2
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
พิธที �ำ บุญเมืองเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2563
3
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเสาอินทขีลหลักเมืองเชียงใหม่
3
ประจำ�ปี 2563
ลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม ให้คำ�แนะนำ�สถานประกอบการ
5
ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
5
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2563
ตรวจประเมินตลาดบ้านท่อ และตลาดประตูกอ้ ม
6
ตรวจประเมินสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และ
6
สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมชี้แจงการดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดออกตามความในมาตรา 9
7
แห่งพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 7)
ลงพืน้ ทีต่ รวจประเมินกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2
7
ประชุมคณะกรรมการบ้านมัน่ คงเมืองเชียงใหม่
8
ประชุมคณะทำ�งานตรวจประเมินการประกอบกิจการ และกิจกรรม
8
ตามมาตรการผ่อนปรน ศูนย์ปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่
สำ�รับเวียงพิงค์ : ส้ามะเขือเปราะ
9
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
10
ตรวจเยีย่ มการเตรียมความพร้อมการให้บริการของรถเมล์ประจำ�ทาง 10
และตรวจเยี่ยมจุดจอดรถเมล์ร่วมอัจฉริยะ
ประชุมบริหารจัดการความเสีย่ งเทศบาลนครเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 1/2563 11
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น อปท. ทีม่ ผี ลการปฏิบตั ิ 11
งานดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษา ผ่านโครงการ
มาร์ชชิง่ ความดี Goodness Marching Contest (GMS) ของ โรงเรียน		
เทศบาลวัดป่าแพ่ง
โครงการหญิงไทยร่วมใจ ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563
12 - 13
และโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา
ประจำ�ปี 2563
ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการจำ�หน่ายอาหารและ
14
สินค้าบริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่
ซุ้มปันน้ำ � ใจ ผักปลอดสาร ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำ�นักการช่าง
14
เทศบาลนครเชียงใหม่
ฮีตฮอย รอยล้านนา : ประเพณีเข้าพรรษา
15
“ตู้ปันน้ำ�ใจ”
16
ประชุมนำ�เสนอโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวบริเวณสะพานนวรัฐ
17
และสะพานรัตนโกสินทร์
“เชียงใหม่บุ๊คแฟร์” ครั้งที่ 5
17
สารพันเวียงพิงค์ : ประเพณีแห่เทียนพรรษา
18
กินลมชมเวียง : อนุสาวรีย์ “บรรพชนนิรนาม” ข่วงสิงห์ (คู่)
19
สถานรำ�ลึก “วีรกรรม ปกป้องเมืองเชียงใหม่”
ลงพื้นที่ออกตรวจศูนย์แพทย์แผนไทย เทศบาลนครเชียงใหม่
20
กิจกรรม “เก๊าไม้ของเฮา”
20
ธรรมะเวียงพิงค์ : พระไพศาล วิสาโล
21
เปิดถนนคนเดินเชียงใหม่ ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3
22
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนปอดอักเสบ
23
		

เทศบาลนครเชียงใหม่
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการแผนงาน โทร 053-259147-8   
คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล-รองปลัดเทศบาล, ผู้อำ�นวยการสำ�นัก กอง ฝ่าย
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำ�กัด 412/31 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่
โทร :  053-272079, 053-272081  E-mail : iamtrio@gmail.com

ลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม ให้คำาแนะนำาสถานประกอบการ
ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3
วันที่ 2 มิถุน�ยน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล
นางเยาวเรศ บุญถม ผูอ้ าำ นวยการสำานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
นายดนัย สารพฤกษ์ ผูอ้ าำ นวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม
ให้คำาแนะนำาสถานประกอบการ ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น การแพร่ ร ะบาด
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามคำาสัง่
คณะกรรมการปองกันโรคจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำาป 2563
วันที่ 5 มิถนุ �ยน 2563 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี
ประธานสภาเทศบาลนครเชี ย งใหม่ เป น ประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำาป 2563 โดยมี นายทัศนัย
บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อม
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามแผนงาน
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่
อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมสภา
สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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ตรวจประเมินตลาดบ้านท่อ และตลาดประตูก้อม
วันที่ 15 พฤษภ�คม 2563 นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำานวยการ
สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ออกตรวจประเมินตลาดบ้านท่อ และตลาดประตูก้อม
ตามแบบประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน
ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำาแนะนำาการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และตามคำาสั่งคณะกรรมการปองกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ตรวจประเมินสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่
และสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 พฤษภ�คม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลโท ภาณุ โรจนวสุ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง
รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินสถานทีท่ เี่ ปิด
ให้บริการตามข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 7 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ และสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่
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ประชุมชี้แจงการดำาเนินการตามข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 7)
วันที่ 18 พฤษภ�คม 2563 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เปนประธานประชุมชี้แจง
การดำาเนินการตามข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 7) โดยมีหวั หน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารควบคุมโรค
เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำาเนินการกำากับดูแลตามมาตรการปองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ณ ห้องประชุมฝายคำา ชั้น 3 อาคาร 6 สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2
วันที่ 18 พฤษภ�คม 2563 นายณัฐฐ์ชเู ดช
วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประสงค์ เรือนสอน
รองปลัดเทศบาล นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง
รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริการสาธารณสุข
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำาเภอ
เมืองเชียงใหม่ ลงพืน้ ทีต่ รวจประเมินกิจการ/กิจกรรม
ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 และให้คาำ แนะนำา
แนวปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น การแพร่ ร ะบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประเภทกิจการ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์อาหาร
ร้านค้าปลีก ณ ศูนย์การค้า
เซ็ น ทรั ล กาดสวนแก้ ว
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองเชียงใหม่
วันที่ 19 พฤษภ�คม 2563 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการบ้านมัน่ คงเมืองเชียงใหม่ และได้มอบผ้าอ้อมสำาหรับผูใ้ หญ่แก่ผปู้ ว่ ยติดเตียง และผูพ้ กิ าร 17 ชุมชนเมือง
ณ ห้องประชุมเอื้องคำา ชั้น 1 อาคาร 5 สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประชุมคณะทำางานตรวจประเมินการประกอบกิจการ และกิจกรรม
ตามมาตรการผ่อนปรน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ 25 พฤษภ�คม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธานการประชุมคณะทำางานตรวจ
ประเมินการประกอบกิจการ และกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.)
โดยมีว่าที่ร้อยตรี เจษฎา พงศธรบริรักษ์ หัวหน้าแขวงเม็งราย
นายพิศาล พันธุเสนีย์ รักษาการผูอ้ าำ นวยการส่วนบริการสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริการสาธารณสุข ประธานชุมชนและ
ประธาน อสม. เพือ่ การดำาเนินการกำากับ ดูแล สถานประกอบกิจการ
และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ให้ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ตามข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 มาตรการหลัก และมาตรการเสริม
ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสำานักงาน
แขวงเม็งราย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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สำารับเวียงพิงค์

สามะเขือเปราะ
ส้ามะเขือเปราะ โดยนำามะเขือเปราะมาซอยแช่นำ้าเกลือ
หลังจากนั้นนำามาคลุกเคล้ากับเครื่องแกงผัดกับหมูสับ

วิธีการทํา

สวนผสม
1. มะเขือเปราะ
2. เนื้อหมูบด
3. หอมแดงซอย
4. กระเทียมสับ
5. นำ้ามันพืช

10
100
1
1
2

กรัม
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

เครื่องแกง
1. กระเทียม
2. หอมแดง
3. ข่าหั่น
4. ตะไคร้ซอย
5. กะปิ
6 ปลาร้าต้มสุก
7. เกลือ

10 กลีบ
5 หัว
1 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ
1/2 ช้อนชา

เคล็ดลับในการปรุง
เคล็ดลับในการเลือกสวนผสม

1. ซอยมะเขือเปราะ แช่นำ้าเกลือ พักไว้
2. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด
3. เจียวกระเทียมพอเหลือง ใส่เครื่องแกงลงผัดให้หอม
4. ใส่หมูสับลงผัด ผัดให้หมูสุก ตักใส่ชาม พักไว้ให้เย็น
5. นำามะเขือเปราะ ใส่ตะแกรงให้สะเด็ดนำ้า นำามาคลุกเคล้ากับส่วนผสมให้เข้ากัน
6. ใส่หอมแดงซอย คนให้เข้ากัน โรยด้วยผักชีต้นหอมซอย

1

2

3

4

5

6

แช่มะเขือเปราะในนำ้าเกลือ ทำาให้ส้ามะเขือเปราะมีสีสวยน่ารับประทาน
เลือกมะเขือเปราะที่อ่อนพอดี ไม่แก่เกินไป

ที่ม� : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=33
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มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
วันที่ 21 พฤษภ�คม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในแขวงนครพิงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดล่ามช้าง
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยีย่ มการเตรียมความพร้อมการให้บริการของรถเมล์ประจำาทาง
และตรวจเยีย่ มจุดจอดรถเมล์รว่ มอัจฉริยะ

วันที่ 29 พฤษภ�คม 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย
พงษ์เกียรติกอ้ ง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบการเตรียมความพร้อม
ในการกลับมาให้บริการของรถเมล์ประจำาทางของเทศบาล
นครเชียงใหม่ (สาย B1, B2 และ B3) ณ สถานีขนส่งอาเขต
แห่งที่ 2 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดาำ เนินการตามมาตรการ
ปองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยได้จดั ทีน่ งั่ ให้มกี ารเว้นระยะห่างตามนโยบาย
การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social Distancing)
การทำาความสะอาดภายในรถเมล์ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อหลังจาก
ครบรอบรถวิ่ง โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง และ
การตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนรถเมล์
ทุกคน ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้กลับมาให้บริการ
เดินรถเมล์ของเทศบาลฯ ทั้ง 3 เส้นทาง ในวันที่ 1 มิถุนายน
2563
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และได้ ต รวจเยี่ ย มจุดจอดรถเมล์ร่วมอัจฉริยะ
บริเวณถนนมูลเมือง ด้านหลังประตูท่าแพ โดยจุดจอด
รถเมล์ ร ่ ว มอั จ ฉริ ย ะจะมี ก ารระบายสี ถ นนให้ เ ห็ น
อย่างชัดเจน และมีจอ LED แสดงข้อมูลเส้นทางเดินรถ
ทัง้ เส้นทางรถเมล์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และรถเมล์
ของ RTC แสดงระยะเวลาทีร่ ถจะเดินทางมาถึงปายรถเมล์
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชั่น Urban Transit
แสดงดั ช นี คุ ณ ภาพอากาศ (Air Quality IndexAQI) แสดงอุณหภูมิ ในรูปแบบ Real-time นอกจากนี้
จอ LED ทีจ่ ดุ จอดรถเมล์รว่ มอัจฉริยะ จะมีการติดตัง้ กล้อง
CCTV ติดตัง้ ลำาโพงเพือ่ การประกาศประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
สามารถแสดงเนื้อหาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลฯ บนหน้าจอ และยังสามารถเติมเงินเข้าสู่บัตร
Rabbit และมีช่องเสียบ USB เพื่อการชาร์จไฟอุป กรณ์
ต่างๆ ได้อกี ด้วย โดยเบือ้ งต้น จุดจอดรถเมล์รว่ มอัจฉริยะ
จะมีทั้งหมด 20 ปาย ในจุดเชื่อมต่อสำาคัญในเขตเมือง
เชียงใหม่ เช่น ท่าแพ ตลาดต้นลำาไย ขนส่งอาเขต และ
ขนส่งช้างเผือก เปนต้น
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ประชุมบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 พฤษภ�คม 2563 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เปนประธานในการประชุม
บริ ห ารจั ด การความเสี่ยงเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้ ง ที่ 1/2563 ตามมาตรฐานหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำา ชั้น1 อาคาร 5 สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รบั การคัดเลือกให้เปน อปท. ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษา ผ่านโครงการมาร์ชชิง่ ความดี
Goodness Marching Contest (GMS) ของ โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพ่ง
ตามที่ ก รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ ดำ า เนิ นโครงการคั ด เลื อ กองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี ผ ล
การปฏิบตั งิ านดีเด่นประจำาป พ.ศ. 2562 เพือ่ เปนการสร้างขวัญกำาลังใจในการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 397 แห่ง
จากทั่วประเทศ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับ
การคัดเลือกให้เปนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น
ประจำ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านการศึกษา ผ่านโครงการมาร์ชชิง่
ความดี Goodness Marching Contest
(GMS) ของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
จึงขอแสดงความยินดีกบั ทุกภาคส่วน
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในความสำ า เร็ จ
ครั้งนี้ มา ณ ที่นี้
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โครงการหญิงไทยร่วมใจ ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม 2563
และโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ ไขปญหาด้านสายตา ประจำาป 2563
แขวงกาวิละ
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

ชุมชนที่เขารับบริการ

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ
มะเร็งเตานมและแวนตา

13.00-14.30 น.

- การเคหะชุมชน
- การเคหะหนองหอย 1
- การเคหะหนองหอย 2
- ใจแกว
- สันนาลุง
- เมืองกาย

วันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
ศาลาอเนกประสงค
สวนสุขภาพบานเดน

14.30-16.00 น.

- เมืองสาตรหลวง - เมืองสาตรนอย

เวลา

สถานที่ตรวจ

08.00-09.30 น.
1

วันเสารที่
11 กรกฎาคม 2563

09.30-11.00 น.

08.00-09.30 น.
2
วันอาทิตยที่
12 กรกฎาคม 2563
3

13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.
08.00-09.30 น.

4
วันเสารที่
18 กรกฎาคม 2563
5
6

09.30-11.00 น.

วันอาทิตยที่
19 กรกฎาคม 2563

09.30-11.00 น.

ศาลาอเนกประสงค
สวนสุขภาพบานเดน

- หนองประทีป - บานใหมพัฒนา
ศาลาอเนกประสงคชุมชน
วันเสารที่ 25 กรกฎาคม 2563
หนองประทีป
- หนองปาครั่ง - บานแพะ
(13.00-15.00 น.)
- รถไฟ
ศาลาอเนกประสงค
- วัดสันปาขอย - ทาสะตอย
สวนสุขภาพบานเดน
โรงเร�ยนเทศบาล
- บานวัดเกต
วัดทาสะตอย
- ศร�สรอยทรายมูล
- บานเดนพัฒนา - บานเดนสามัคคี วันเสารท่ี 1 สิงหาคม 2563
ศาลาอเนกประสงค - 12 สิงหา
(09.00-11.00 น.)
ศาลาอเนกประสงค
สวนสุขภาพบานเดน
- ขนสงซอย 9
- หนองหอย
สวนสุขภาพบานเดน

14.30-16.00 น.

ใตถุนอาคาร
หร�อลานบานพัก
ขาราชการทหาร
คายกาว�ละ

08.00-11.00 น.

สุสานสันกูเหล็ก

13.00-14.30 น.

- มงฟอรตว�ลลา - ศร�ปนครัว
- ตนขาม

- ร.7 พัน 1

- ฟาฮาม
- หนองเสง - ฟาฮาม
- กูคํา

วันเสารที่ 1 สิงหาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
ใตถุนอาคารหร�อลานบานพัก
ขาราชการทหารคายกาว�ละ
วันเสารที่ 1 สิงหาคม 2563
(13.00-15.00 น.)
สุสานสันกูเหล็ก

แขวงเม็งราย
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

7

วันเสารที่
11 กรกฎาคม 2563

08.00-09.30 น.

8

วันเสารที่
11 กรกฎาคม 2563

สถานที่ตรวจ
วัดนันทาราม

09.30-11.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.

สํานักงาน
แขวงเม็งราย

08.00-09.30 น.
9

10

วันอาทิตยที่
12 กรกฎาคม 2563

วัดหมื่นสาร
09.30-11.00 น.
13.00-14.30 น.

วัด
ปาพราวนอก

14.30-16.00 น.

ชุมชนที่เขารับบริการ
- ศาลาแดง
- 5 ธันวา

- วัดนันทาราม

- ศร�ปงเมือง
- วัดธาตุคํา

- ฟาใหมประตูกอ ม

- วัดดาวดึงส - ระแกง
- กําแพงงาม - อินทรนุรักษ
- แมข�ง
- ทิพยรัตนว�ลลา
- ศรัทธาวัดหัวฝาย
- หมื่นสารบานวัวลาย
- วัดศร�สุพรรณ
- พวกเปยรวมใจพัฒนา
- ทิพยเนตร
- ปาพราวนอก - หมูบานเว�ยงทอง
- เชียงใหมแลนด
- ชางคลาน
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- ชัยมงคลบานเม็ง

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ
มะเร็งเตานมและแวนตา
วันเสารที่
25 กรกฎาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
วัดนันทาราม
วันเสารที่
25 กรกฎาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
สํานักงานแขวงเม็งราย
วันเสารที่
25 กรกฎาคม 2563
(13.00-15.00 น.)
วัดหมื่นสาร
วันเสารที่
25 กรกฎาคม 2563
(13.00-15.00 น.)
วัดปาพราวนอก

ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา
08.00-09.30 น.

11
วันเสารที่
18 กรกฎาคม 2563
12

09.30-11.00 น.

- ลอยเคราะห
วัดศร�ดอนไชย

13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.

ชุมชนที่เขารับบริการ

สถานที่ตรวจ

วัดหมื่นตูม

- ชางฆอง

- บานฮอม
- ศร�ดอนไชย - เจร�ญประเทศ
- วัดผาขาว

- หมื่นตูม

- วัดพันอน

- ทรายมูลเมือง

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ
มะเร็งเตานมและแวนตา
วันเสารที่ 1 สิงหาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
วัดศร�ดอนไชย
วันเสารที่ 1 สิงหาคม 2563
(13.00-15.00 น.)
วัดหมื่นตูม

แขวงนครพิงค์
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

13

14

เวลา
08.00-09.30 น.

วันอาทิตยที่
26 กรกฎาคม 2563

วัดบานทอ
09.30-11.00 น.
13.00-16.00 น.
08.00-09.30 น.

15

วัดเมืองลัง
วัดเชียงมั่น

09.30-11.00 น.
วันอาทิตยที่
2 สิงหาคม 2563

13.00-14.30 น.

16

ชุมชนที่เขารับบริการ

สถานที่ตรวจ

หองโถง อาคาร 5
(ตึกใหม)
เทศบาลนครเชียงใหม

14.30-16.00 น.

- ศร�ลานนา
- โชตนา

- บานทอ

- แมหยวก
- หมูบานเทียมพร
- บานเอื้ออาทรปาตัน
- ปาตัน
- ขวงสิงหพัฒนา
- เมืองลัง
- เชียงมั่น
- ลามชาง
- บานปง
- เชตวัน

- ชมพ�ชางมอย

- หลิ�งกอก
- พัฒนาบานกูเตา
- ศร�มงคล
- ปาแพง-วังสิงหคํา
- หมูบานอุนอาร�
- ปาเปา
- เชียงยืน

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ
มะเร็งเตานมและแวนตา
วันเสารที่ 8 สิงหาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
วัดบานทอ
วันเสารที่ 8 สิงหาคม 2563
(13.00-15.00 น.)
วัดเมืองลัง
วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2563
(09.00 - 11.00 น.)
วัดเชียงมั่น
วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2563
(13.00 - 15.00 น.)
หองโถง อาคาร 5 (ตึกใหม)
เทศบาลนครเชียงใหม

แขวงศรีวิชัย
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

สถานที่ตรวจ

- ศร�ว�ชัย
- คูปูลูน
- เอราวัณซอย 4 - เจดียปลอง

08.00-11.00 น.
17

วันอาทิตยที่
26 กรกฎาคม 2563

13.00-14.30 น.

อาคารอเนกประสงค
แขวงศร�ว�ชัย

14.30-16.00 น.
18

08.00-11.00 น.
วันอาทิตยที่
2 สิงหาคม 2563

13.00-14.30 น.

19
14.30-16.00 น.

หมายเหตุ

ชุมชนที่เขารับบริการ

ที่ทําการชุมชน
สวนดอก

โรงเร�ยนเทศบาล
วัดหมื่นเง�นกอง

- ทานตะวัน

- วัดโลกโมี

- ควรคามาฯ - แจงหัวร�น
- สามัคคีพัฒนา
- สวนดอก
- ปาหา
- อินทนิล
- พวกแตม
- วัดหมื่นเง�นกอง
- พระเจาเม็งราย
- ชางแตม
- บวกหาด

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ
มะเร็งเตานมและแวนตา
วันเสารที่ 8 สิงหาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
อาคารอเนกประสงค
แขวงศร�ว�ชัย
วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2563
(09.00-11.00 น.)
ที่ทําการชุมชนสวนดอก
วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2563
(13.00-15.00 น.)
โรงเร�ยนเทศบาล
วัดหมื่นเง�นกอง

* โปรดเตร�ยมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเพ�่อตรวจมะเร็งเตานมและตรวจสายตาอยางละ 2 ชุด *
* โปรดสวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่เขารับบร�การ *
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ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการจำาหน่ายอาหาร และสินค้า
บริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่
วันที่ 2 มิถุน�ยน 2563 นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปนประธาน
การประชุมกลุ่มผู้ประกอบการจำาหน่ายอาหารและสินค้าบริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิศาล พันธุเสนีย์
รักษาการผูอ้ าำ นวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม สำานักการสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ และกลุม่ ผูป้ ระกอบการจำาหน่ายอาหารและสินค้า
บริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดถนนคนเดินเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563
โดยให้คาำ แนะนำาในการปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามคำาสัง่
คณะกรรมการปองกันโรคจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 4 อาคาร 5 สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ซุ้มปนนำ้าใจ ผักปลอดสาร ของส่วนช่างสุขาภิบาล
สำานักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่
ซุม้ ปนนำา้ ใจ ผักปลอดสาร ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำานักการช่าง
เทศบาลนครเชียงใหม่ แจกผักและปุย อินทรียน์ าำ ไปใช้ปลูกตามบ้านเรือน
ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักลดรายจ่าย ในช่วงวิกฤตจากการระบาด
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมนำาพืชผักสวนครัว
มาแจกจ่ายให้กบั ประชาชนได้นาำ ไปประกอบอาหาร จนกว่าสถานการณ์
จะดีขึ้น ตามนโยบายของ นายทัศนัย บูรณูปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ พร้อมเปิดเปนศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการสวนปนสุข
ร่วมแบ่งปนพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้
ปุยและเกษตรอินทรีย์ด้านหลัง สวนหลวงล้านนา ร.9
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ฮี ต ฮอย

รอยล า นนา

ประเพณีเขาพรรษา
วันเข้าพรรษา เปนวันสำาคัญวันหนึง่ ในพระพุทธศาสนา ธรรมเนียมของสงฆ์มอี ยูว่ า่ พระสงฆ์ทกุ รูปทีบ่ วชใหม่
และบวชมานานมีพรรษาจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม เมื่อถึงฤดูฝนจะต้องทำาพิธีอธิษฐานพรรษา กล่าวคืออธิษฐาน
เพื่ออยู่ประจำาในวัดใดตลอดเวลา 3 เดือนในฤดูฝน
สถานที่จำาพรรษานั้น พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้จำาพรรษาในกลางแจ้ง ในโพรงไม้ และในตุ่ม ซึ่งไม่ใช่เสนาสนะ
คือไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ทรงอนุญาตให้จำาพรรษาที่มีกุฏิบัง มีหลังคา และฝารอบข้าง ต้องอยู่ให้ครบ 3 เดือน หากอยู่ไม่
ครบ 3 เดือน “พรรษาขาด” ต้องอาบัติ คือ โทษอาบัติทุกกฏ ถ้ามีเหตุจำาเปน เช่น นำ้าท่วม หรือ ชาวบ้านอพยพ
ไปอยู่ที่อื่นเสีย เปนต้น ก็ไม่เปนไรไม่เปนอาบัติ หรือมีกิจจำาเปน เช่น ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ เจ็บป่วย เปนต้น
ก็อนุญาตให้ไปด้วย แต่ต้องกลับภายใน 7 วัน พรรษาจึงไม่ขาด
เกี่ยวกับกิจการเข้าพรรษา ชาวบ้านที่นับถือพุทธศาสนาก็ถือการเข้าพรรษา และออกพรรษาเปนงานสำาคัญ
คือการหยุดทำาสิ่งไม่ดี เช่น ดื่มสุรายาเมา เล่นการพนัน ประพฤติเสเพลต่างๆ โดยถือเหตุแห่งการหยุดตอน
เข้าพรรษาเปนเกณฑ์
การหยุดเพื่อให้มีโอกาสบำาเพ็ญความดี การไปวัดรับศีล ฟงเทศน์ การบำาเพ็ญภาวนาเหล่านี้ เปนกิจที่สำาคัญ
ของชาวพุทธ บางคนงดการดุด่า หรือพูดจาหยาบคาย สิ่งเหล่านี้เปนความดีที่ทุกคนต้องกระทำา คือ การหยุดตอน
เข้าพรรษานี้เอง บางคนอธิษฐานใจด้วยตนเอง บางคนปฏิญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์เปนพยานแล้วก็ปฏิบัติตาม
คำาอธิษฐาน หรือคำาปฏิญาณนั้นตลอด 3 เดือน
ที่มา: http://www.openbase.in.th/node/6505
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“ตูปนนํ้าใจ”
เทศบาลนครเชียงใหม่ปนนำ้าใจให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคที่เปน
อาหารแห้ง และสิ่งของจำาเปนอื่นๆ ผ่านทาง “ตู้ปนนำ้าใจ” บริเวณ
ประตูด้านหน้าอาคาร 5 สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใน
สวนเจริญประเทศ และภายในสวนสุขภาพบ้านเด่น และขอเชิญชวน
พีน่ อ้ งประชาชนทีม่ กี าำ ลังโปรดหยิบยืน่ สิง่ ของจำาเปนต่างๆ ให้กบั พีน่ อ้ ง
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผ่านทางตู้ปนนำ้าใจทั้ง 3 จุด ร่วมกับชาวนครเชียงใหม่
ให้ต�มกำ�ลัง + หยิบแตพอดี = คว�มยั่งยืน
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ประชุมนำาเสนอโครงการสร้างพื้นที่สีเขียว บริเวณสะพานนวรัฐ
และสะพานรัตนโกสินทร์
วัน ที่ 4 มิ ถุ น �ยน 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เปนประธานในการประชุมนำาเสนอโครงการสร้างพื้นที่สีเขียว
บริเวณสะพานนวรัฐ และสะพานรัตนโกสินทร์ โดยมีตัวแทนจากสภาลมหายใจ
เชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ตำารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำานักการช่าง ชั้น 3
อาคาร 5 สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

»ÃÐà¾³ÕáË‹à·ÕÂ¹¾ÃÃÉÒ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรรษา (วันแรม 1 คำ่า เดือน 8 ของทุกป ) พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะ
ถือโอกาสเข้าวัดทำาบุญ ถวายเทียนพรรษา ตามวัดวาอารามต่างๆ ถึงแม้ว่าปจจุบันการถวายเทียนได้ถูกปรับเปลี่ยนให้
มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ เปนการถวายหลอดไฟฟาแทนแล้วก็ตาม การถวายเทียนพรรษาก็ยงั คงอยูค่ กู่ บั สังคมไทย
ในฐานะประเพณีแห่เทียนพรรษา
สมัยก่อน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะจำาพรรษาอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อศึกษา
พระธรรมวินยั สวดมนต์ทาำ วัตรเช้าเย็น ในการศึกษาพระธรรมคำาสอนจำาเปนต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงหรือแสงเทียน
ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะนำาเทียนที่มีอยู่ในบ้านออกมารวมกัน หล่อให้เปนเทียนขนาดใหญ่ แล้ว
จัดขบวนฟอนรำาแห่ตน้ เทียนไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัด ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ ผูใ้ ดถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์
ชีวิตจะสว่างไสวดุจแสงเทียน
โดยเทียนที่จะนำาไปถวายตามวัดมีลักษณะพิเศษกว่าเทียนทั่วไป คือมีการแกะสลักลวดลายที่วิจิตรงดงาม
ลงบนต้นเทียน หรือการพิมพ์ลายเทียนแล้วนำาไปประดับบนต้นเทียน การประดับตกแต่งขบวนแห่ด้วยผ้าฝาย ผ้าไหม
ดอกไม้สด เรียกได้วา่ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเปนงานประเพณีทรี่ วมเอาภูมปิ ญ
 ญาชาวบ้านแขนงต่างๆ ในท้องถิน่
มาไว้ด้วยกัน เช่น งานหล่อเทียน งานแกะสลักลวดลายไทย งานประดับผ้าไหม ดอกไม้สด งานทอผ้าพื้นเมือง สำาหรับ
เครื่องแต่งกายขบวนฟอนรำา การฟอนรำา เครื่องดนตรีประจำาท้องถิ่น ฯลฯ
นอกจากนี้ งานประเพณีแห่เทียนพรรษายังแฝงไว้ด้วยกุศโลบายที่ต้องการเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน
การร่วมมือร่วมใจกัน การมีส่วนร่วมในสังคม วัยหนุ่มสาวมีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เปนลูกมือช่างในการตกแต่ง
ต้ น เที ย น ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อย่ า งการฟ อ นรำ า ที่ เ ลี ย นแบบดั ด แปลงท่ ว งท่ า มาจากวิ ถี ชี วิ ต
การประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเปนการรำาเซิ้งต่างๆ เช่น เซิ้งกระติบ เซิ้งแหย่ไข่ดอง เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟอนรำา
เช่น โปงลาง แคน ทีไ่ ด้คนรุน่ เก่าถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั คนรุน่ ใหม่ มีการถ่ายทอดเนือ้ ร้อง จังหวะทีส่ นุกสนาน ครืน้ เครง
จนทำาให้งานประเพณีแห่เทียนเปนงานประจำาปที่หลายคนตั้งตารอ
ประเพณีแห่เทียนนั้นจัดขึ้นทุกภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน แต่งานประเพณี
แห่เทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคอีสาน เช่น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง
ที่มา : https://www.topchiangmai.com/culture/ประเพณีแห่เทียนพรรษา/
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กิ น ลมชมเวี ย ง

Í¹ØÊÒÇÃÕÂ

“ºÃÃ¾ª¹¹ÔÃ¹ÒÁ”

¢‹Ç§ÊÔ§Ë (¤Ù‹) Ê¶Ò¹ÃíÒÅÖ¡
“ÇÕÃ¡ÃÃÁ »¡»‡Í§àÁ×Í§àªÕÂ§ãËÁ‹”
ทุกบ้านเมืองล้วนมีประวัตศิ าสตร์ทบี่ อกเล่าถึงตำานานวีรกรรม
การต่อสู้ ช่วงชิง ปกปองแผ่นดิน กว่าจะร่มเย็นเปนปกแผ่นสืบมาถึง
รุน่ ลูกหลานได้ บรรพชนทีเ่ สียสละชีวติ ทัง้ ทีป่ รากฏยกย่อง เชิดชูตอ่ ๆ
กันมา จนถึงวันนี้และสืบไป บางวีรกรรมการต่อสู้สามารถสืบค้นหา
ร่องรอย หลักฐาน เลือ่ งลือนามขจรไกลในแผ่นดิน แต่หลายๆ วีรกรรม
การต่อสู้ แม้เพียงชื่อบรรพชน ผู้หาญกล้า ในวีรกรรม ก็ยังไม่สามารถ
ค้นคว้า หาข้อมูล หลักฐานใดๆ ได้ดั่งปรากฏ อนุสาวรีย์บรรพชน
นิรนาม ที่ย่านข่วงสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ในปจจุบัน

ทัง้ นีเ้ มือ่ ครัง้ ฉลองเมืองเชียงใหม่ 700 ป พ.ศ. 2539 หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมข่วงสิงห์ พร้อมกับปรับ
ภูมทิ ศั น์โดยรอบ ด้วยการขุดคูนาำ้ ล้อม ยกพืน้ ก่ออิฐถือปูนเปนลานกว้าง
มีบันไดทางขึ้นอยู่ด้านหน้าทิศตะวันออก สิงห์แต่ละตัวสูงประมาณ
2 เมตร ทาสีขาวภายในซุ้ม ปจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-แม่ริม
ใกล้สแี่ ยกข่วงสิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ กรมศิลปากรประกาศ
ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานสำาคัญของชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2478

“ข่วงสิงห์ (คู่) มีปายจารึกบอกเล่าความเปนมาว่า” บริเวณนี้
เดิมเคยเปนลานโล่งกว้าง เรียกว่า “ข่วง” อยู่นอกเมืองเชียงใหม่ทาง
ด้านทิศเหนือห่างจากประตูช้างเผือกซึ่งเปนประตูเมืองเชียงใหม่
ประมาณ 2 กม. ต่อมาในป พ.ศ. 2344 พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเมือง
เชียงใหม่ พระองค์แรก (พ.ศ. 2325-2356) ในสมัยรัตนโกสินทร์
โปรดให้ก่อสิงห์ปูนปนสีขาว ยืน 2 ตัว แต่ละตัวอยู่ภายในซุ้ม ตั้งไว้ที่นี่
ตัวหนึง่ หันหน้าไปทางทิศเหนือ อีกตัวหนึง่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
แล้วทำาพิธอี ญ
ั เชิญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้มาสถิตเปนเดชานุภาพของบ้านเมือง
ในอดีตกองทัพเชียงใหม่ ได้มากระทำาพิธีบูชา เพื่อความเปนสิริมงคล
ทุกป จนเปนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ข่วงสิงห์ชัยมงคล”

ส่วนอนุสาวรีย์บรรพชนนิรนาม ตั้งอยู่ด้านหน้าใกล้ๆ กันห่าง
ถ.โชตนา ราวๆ 10 เมตร สร้างขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2539 ในวโรกาสทีร่ ชั กาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมนาถบพิตร ทรงครองสิรริ าชย์สมบัติ
50 ป ในจารึกบนปายหน้าอนุสาวรีย์ ระบุ สร้างเพือ่ ระลึกถึงบรรพชน
วีรชนที่ได้เสียสละ เลือดเนื้อ เข้าสู้รบข้าศึกศัตรู ต้องบาดเจ็บล้มตาย
เปนจำานวนมาก เพื่อปกปอง คุ้มครอง กอบกู้ ปองกันรักษาบ้านเมือง
เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต เข้าแลกไว้ ให้ได้อยู่มาอย่างเปนสุขจนถึง
ทุกวันนี้ เปนศูนย์รวมใจ รวมความรักสามัคคี หวงแหน แผ่นดิน
สืบไป เปนมรดกตกทอดสืบไป ชัว่ กาลนาน ในวันที่ 11 มิถนุ ายน 2539
ทำาพิธวี างศิลาฤกษ์ มี นายภักดี ชมภูมงิ่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในขณะนั้น เปนประธาน และ วันที่ 7 เมษายน 2539 นายธวัชวงศ์
ณ เชียงใหม่ รมช.สาธารณสุข ในขณะนั้นเปนประธาน

ต่อมาเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ 7
(พ.ศ. 2416-2439) โปรดให้สร้างวัดขึ้นไว้บริเวณใกล้กันวัดหนึ่ง คือ
วัดข่วงสิงห์ชัยมงคล สำาหรับวัดข่วงสิงห์ในปจจุบัน หากเลี้ยวตรง
ทางลอดข่วงสิงห์ ไปตาม ถ.โชตนา ผ่านหัวมุมเลี้ยวจะเห็นวัดนี้ทาง
ซ้ายมือ ถัดไปอีกนิดเดียว จะเห็นปายบอกทางเข้าอนุสาวรีย์บรรพชน
นิรนาม โดยทีต่ งั้ ข่วงสิงห์คู่ จะอยูต่ ดิ กับสุสานจีนข่วงสิงห์ ผูด้ แู ลสถานที่
กล่าวว่า ในวันที่ 19 เมษายนนี้ จะมีพิธีสมโภช สิงห์คู่ บูชาอนุสาวรีย์
บรรพชนนิรนาม จัดกันยิง่ ใหญ่ทกุ ๆ ป มีการสอดประสาน งานปใ หม่เมือง
รดนำา้ ดำาหัวผูส้ งู อายุในชุมชนข่วงสิงห์พร้อมๆ กิจกรรมพืน้ บ้านมากมาย

บ้านเมืองแผ่นดิน เปนปกแผ่น ร่มเย็นเปนสุขสืบมา เพราะมี
วีรกรรมของวีรชนที่ปกปอง รักษาไว้ เปนสิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องสำานึก
คุณงามความดี บรรพชน ผู้กล้า (นิรนาม) เหล่านั้นสืบไป

ทีม่ า : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/960302/
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ลงพื้นที่ออกตรวจศูนย์แพทย์แผนไทย เทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ 9 มิถุน�ยน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง อำาเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ และคณะทำางานตรวจประเมินการประกอบกิจการ
และกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม) ลงพี้นที่
ตรวจติดตาม ให้คำาแนะนำาสถานประกอบการตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคฯ
เพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามคำาสัง่ คณะกรรมการ
ปองกันโรคจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

กิจกรรม “เกาไม้ของเฮา”
วันที่ 9 มิถุน�ยน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปนประธานในกิจกรรม “เก๊าไม้
ของเฮา” โดยมี พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ตำารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อรับมือกับปญหาฝุ่นควัน เพิ่มพื้นสีเขียว
เพิ่มจำานวนต้นไม้ที่จะสามารถช่วยกรองและดูดซับฝุ่นละออง PM2.5 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐด้านทิศตะวันตก
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม
เมื่อประพฤติธรรมจนเขาถึงสจธรรม
มีปญหาแลเห็นวาสงทั้งปวง
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ปญญาเชนนี้จะทําใหใจไมทุกข
พระไพศาล วิสาโล
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เปดถนนคนเดินเชียงใหม่ ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3
วันอ�ทิตย ที่ 7 มิถุน�ยน 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำาเภอเมืองเชียงใหม่ นายแพทย์
จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ให้คำาแนะนำา พร้อมให้กำาลังใจ เจ้าของกิจการ/ร้านค้า
บริเวณตลาดถนนคนเดินวันอาทิตย์ ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 เนือ่ งจาก
เปิดทำาการเปนวันแรก ทั้งนี้ คณะทำางานตรวจประเมินการประกอบกิจการ
และกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาล
นครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม) ได้เน้นยำ้าให้เจ้าของกิจการ/ร้านค้า รวมไปถึง
นักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดถนนคนเดินวันอาทิตย์ บริเวณ
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
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