พิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2563
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
น้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย พิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และ
พิธจี ดุ เทียนเพือ่ น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
นครเชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำาเนินงานการพัฒนาคลองแม่ข่า
วันที่ 25 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชี ย งใหม่ ให้ก ารต้อนรับและบรรยายสรุปการด� า เนิ นงานการพั ฒ นา
คลองแม่ข่าแก่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
(ตอนบน) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจคลองแม่ข่าบริเวณประตูน�้าท่าแพ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
แก้ไขปญหาน�า้ เน่าเสีย ตลอดจนอุปสรรคในการฟน ฟูคลองแม่ขา่ อย่างมีสว่ นร่วม
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ประตูน�้าท่าแพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปดสะพานบุญสะพานแห่งความสามัคคี
วันที่ 25 กันยายน 2563 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปด
สะพานบุญสะพานแห่งความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ชุมชน (ชุมชนหัวฝาย และ ชุมชนก�าแพงงาม)
ภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ และการปลูกต้นไม้ โดยมี
คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
ณ สะพานบุญแห่งที่ 2 ชุมชนหัวฝาย
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สารบัญ

เวียงพิงค

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปท่ี 23 ฉบับที่ 11 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

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

บูรณุปกรณ์
ยามศิริ
วิริยดิลกธรรม
โรจนวสุ
เรือนสอน
พงษ์เกียรติกอ้ ง
ภู่บุบผา

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

ไชยหล้า
ธาติ
ภูศรี
เอี่ยมละออ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝายบริการและเผยแพร่วชิ าการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กองบรรณาธิการ
1. นายวรเชษฐ์
2. นางสาวปริศนา
3. นายปยกุล
4. นายศราวุฒิ

คณะทํางาน
1. นางพัทธนันท์ อานันท์
2. นางนงลักษณ์ เห่วซึ่งเจริญ
3. นางเยาวลักษณ์ พชรธนโกศล
4. นางณัฐธิกา พรประสาท
5. นางสาวเชิงขวัญ ดวงทิพย์
6. นายทมนัย อินตะจาย
7. นางสาวพิมพ์พิชชา ปยะจันทร์
8. นายฉัตรชัย ไฝเครือ
9. นายปยะพล พรหมประสิทธิ์
10. นายชโนดม บุญมา

รวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :
ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงห์ค�า ต�าบลช้างม่อย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 053-259147-8
www.cmcity.go.th

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

:
:
:
:

พิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
2
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ใหการตอนรับและบรรยายสรุปการดําเนินงานการพัฒนาคลองแมขา 3
พิธีเปดสะพานบุญสะพานแหงความสามัคคี
3
เวทีสาธารณะ “จากมือถึงมือ : สวนผักคนเมืองเชียงใหม”
5
ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยีเ่ ปงเชียงใหม ประจําป 2563 5
เขาเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
6
กิจกรรมวันไลออนสสากลบริการ
6
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
7
ประจําป 2563
ผูชนะการประกวด New Star Kids เยาวชนตนแบบนครเชียงใหม
7
โครงการเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ประจําป 2564
8
พิธีเปดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร 8
สํารับเวียงพิงค : ปูออง
9
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2563
10
ประชุมชี้แจงขอมูลการกอสรางระบบไฟฟาใตดิน
10
บริเวณถนนภายในและถนนรอบคูเมืองเชียงใหม
“ฟงเทศน ฟงธรรม มหกรรมกองทุนแมของแผนดิน”
11
โครงการอบรมเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
11
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
แถลงขาวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม
12 - 13
ประจําป 2563
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม ครั้งที่ 9/2563 14
ประจําเดือนกันยายน 2563
โครงการ YD : PLC (Youth Democratic Planning Leader 14
Community)
ฮีตฮอย รอยลานนา : ประเพณีตั้งธรรมหลวง
15
มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
16
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มอบรถโยกคนพิการใหแกผูพิการ
16
โครงการฝกอบรมสรางวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝงวิธีคิด
17
แยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม ประจําป 2563
โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงวาดวย
17
ความรวมมือการพัฒนาระบบคุมครองคนไรที่พึ่ง และคนขอทานในชุมชน
รวมกับเทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2563
สารพันเวียงพิงค : วัดศรีสุพรรณ
18
กินลมชมเวียง : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 19
โครงการสงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาความเดือดรอน หรือ
20
ผูด อ ยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลการประเมินคะแนนคุณธรรมความโปรงใส (Integrity
20
and Transparency Assessment - ITA) ประจําป 2563
ธรรมะเวียงพิงค : หลวงปูดุลย อตุโล
21
พิธีแสดงมุทิตาจิตแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
22 - 23
ลูกจางประจําและพนักงานจางที่เกษียณอายุราชการ ประจําป 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ฝายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการแผนงาน โทร 053-259147-8
คณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล-รองปลัดเทศบาล, ผู้อ�านวยการส�านัก กอง ฝาย
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จ�ากัด 412/31 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่
โทร : 053-272079, 053-272081 E-mail : iamtrio@gmail.com

เวทีสาธารณะ “จากมือถึงมือ:สวนผักคนเมืองเชียงใหม่”

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ “จากมือถึงมือ : สวนผัก คนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหาร และ
การจัดการพื้นที่สาธารณะ” ซึ่งจัดโดย ฝายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ ส�านักสื่อสาร
และภาคีสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส และคณะก่อการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ณ สวนผัก
คนเมืองเชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ ประจำาปี 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายณัฐฐ์ชเู ดช วิรยิ ดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม
เตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยีเ่ ป็งเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563 โดยมีนายสุรพล ภูบ่ บุ ผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมฝายค�า ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
พร้อมทั้งได้หารือในประเด็นต่างๆ อาทิ มาตรการการรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทัง้ ช่วงระหว่างการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด
รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับความส�าคัญของการศึกษาต่อการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ระหว่างไทยและสิงคโปร์
ในอนาคต ณ ห้องรับรอง ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

กิจกรรมวันไลออนสสากลบริการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปดงานกิจกรรม
วันไลออนส์สากลบริการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบ
ถุงยังชีพ จักรยาน ทุนการศึกษา แว่นตา ตัดผมบุรุษ - สตรี ให้บริการ
กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย
สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 - เอ1 ประเทศไทย ณ ลานอนุสาวรีย์
สามกษัตริย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2563
วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล
นครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมสภา ส�ำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้ชนะการประกวด New Star Kids เยาวชนต้นแบบนครเชียงใหม่
วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะผู้ชนะการประกวด
New Star Kids เยาวชนต้นแบบนครเชียงใหม่ เข้าพบ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนส่งเสริมความสามารถ
ของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ส�ำนักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
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โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี 2564
วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เข้าพบ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการด�าเนินการ
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ�าปี 2564 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)
โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ในทุกระดับ ณ ห้องกาสะลอง ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

พิธีเปดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำาหรับผู้สัมผัสอาหาร
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
เปดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้สัมผัสอาหาร และกล่าวมอบนโยบายด้านอาหารปลอดภัย ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ หอเชียงเลอเหนือ โครงการจริงใจ farmer market เชียงใหม่
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ง
อ

ปูอ

สํารับเวียงพิงค

ปูออ ง เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนา ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน แม้แต่ในภาคเหนือของลาว

ปูอ่องจะอร่อยที่สุดในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวเนื่องจากปูมีมันมาก การปรุงโดยใส่ต้นหอมซอย จะท�าให้ปูอ่อง
เพิ่มกลิ่นหอม และน่ารับประทานยิ่งขึ้น (เสาวภา ทาแก้ว, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2550; อากิก, 2548)

สวนผสม
1. ปูนา
2. เกลือ
3. ต้นหอมซอย

20 ตัว
1 ช้อนชา
2 ช้อนโตะ

ว�ธกี ารทํา
1. แกะปู เอาแต่มันปูใส่ถ้วย
2. ใส่ต้นหอมซอย และเกลือ คนให้เข้ากัน
3. เลือกเอากระดองปูขนาดใหญ่และแข็ง ล้างให้สะอาด
ตักส่วนผสมใส่ในกระดองปู
4. น�าไปย่างบนเตาถ่าน ใช้ไฟอ่อน
5. ย่างใช้เวลาประมาณ 15 นาที จนสุก สังเกตจากสีของ
กระดองปูจะเป็นสีส้ม มันปูแห้ง และเป็นสีเหลือง

ที่มา : http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=174
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ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำาเดือนตุลาคม 2563
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ ประจ�าเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ และประชุมหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมเอื้องค�า ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประชุมชี้แจงข้อมูลการก่อสร้างระบบไฟฟาใต้ดิน บริเวณถนนภายในและถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อมูลการก่อสร้างระบบ
ไฟฟาใต้ดิน บริเวณถนนภายในและถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยมี
พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ เครือศรี
ผู้อ�านวยการฝายบริหารโครงการ 1 การไฟฟาส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่
การไฟฟาส่วนภูมภิ าค เจ้าหน้าทีจ่ าก บริษทั ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องค�า
ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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“ฟงเทศน ฟงธรรม มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
วันที่ 20 กันยายน 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปด
กิจกรรม “ฟงเทศน์ ฟงธรรม มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง วันที่ 12
สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกองทุนดังกล่าวจัดท�าขึ้นเพื่อแก้ไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชน ภายในงานมีกจิ กรรมฟงเทศนาธรรมจากพระมหาอ�านวย
ปญญาวชิโร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่มาบรรยายธรรมะให้ผู้ร่วมงาน
ได้รบั ฟงค�าสัง่ สอนตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 5 ส�านักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่

โครงการอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 21 กันยายน 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ เป็นประธาน
ในโครงการอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการ
ส�านักการคลัง ผู้อ�านวยการส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมฝายค�า ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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แถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ ประจำาปี 2563
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พ.ต.อ.ไพศาล นันตา
รองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส�านักงานเชียงใหม่ และ นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผูจ้ ดั การแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริม
เศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยในปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดงานเพือ่ ความปลอดภัยของผูร้ ว่ มงาน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่รอบเมืองเชียงใหม่ 7 จุด ได้แก่ ลานท่าแพ ลานพระบรมราชานุสาวรียส์ ามกษัตริย์
ประตูช้างเผือก ประตูสวนดอก แยกตลาดสมเพชร ประตูเชียงใหม่ และด้านหน้าส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
และภายในงานมีกิจกรรมตามผางประตี๊ดส่องฟาฮักษาเมืองรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซุ้มสาธิตภูมิปญญาท้องถิ่น
ลานโกมล้านนา การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง และการประกวดเทพี - เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสาย
สืบสานประเพณีล้านนา รวมถึงการประดับโคมไฟตกแต่งเมือง และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
โปรดสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค เช็คอินในระบบไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบริเวณจุดคัดกรอง งดการดืม่ และจ�าหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในบริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งาน งดการจุดประทัดยักษ์
งดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน อย่างเด็ดขาด และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

รับชมพิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่
ประจำาปี 2563 ย้อนหลัง ได้ที่นี่
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ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 ประจำาเดือนกันยายน 2563
วันที่ 16 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 ประจ�าเดือนกันยายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
และคณะกรรมการชุมชน จ�านวน 97 ชุมชน เข้าร่วมและในโอกาสนี้
ทางศาลเจ้าปุงเถ่ากง ได้มอบถุงยังชีพแก่ประธานชุมชน เพื่อน�าไปแจกจ่าย
ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ผลกระทบ โควิด-19 ณ สวนสาธารณะบ้านเด่น ถนนเชียงใหม่ - ล�าพูน
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ YD:PLC (Youth Democratic Planning Leader Community)
วันที่ 19 กันยายน 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
เปดโครงการ YD:PLC (Youth Democratic Planning Leader Community) การพัฒนาการปองกันปญหาฝุน
PM 2.5 อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษของฝุน PM 2.5 และวิธีปฏิบัติตนในการ
ปองกันฝุน PM 2.5 ให้แก่ชุมชนได้รับทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และร่วมกันหาแนวทางการปองกันฝุน PM 2.5
สร้างแกนน�าเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนแนวทางการปองกันฝุน PM 2.5 ในแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน และ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมกันแก้ปญหาฝุน PM 2.5 จากชุมชนสู่ชุมชน ณ โรงเรียนโกวิทธ�ารงเชียงใหม่
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

ประเพณีตั้งธรรมหลวง
หรือส�านวน เช่น ฉบับวิงวอนน้อย วิงวอนหลวง วิงวอนดอนกลาง
หิ่งแก้วมโนวอน ท่าแปน ริมฅง สร้อยสังกร เป็นต้น ส่วนฉบับที่เป็น
ภาษาบาลีล้วนเรียกว่า “คาถาพัน”
เมื่อจะเริ่มมีการเทศน์มหาชาติ จะมีการโคมฆ้อง กลอง
เพือ่ ประกาศให้ศรัทธาชาวบ้านทราบ บางคนเข้าใจว่าเป็นการประกาศ
ให้เทพบุตร เทพธิดา พญาอินทร์ พระยาพรหม พญายมราช
สัตว์จตุบาท ทิวบาท สัตว์เลื้อยคลานให้มารับรู้รับทราบในการเทศน์
ครั้งนี้ เพื่อเผยแผ่บุญกุศลให้คนสัตว์ในโลกและที่ล่วงลับไปแล้ว
ตลอดจนฝูงที่ตกนรกให้ได้รับรู้และร่วมสดับรับฟงทั่วกัน ก็เป็นการ
แสดงความปรารถนาของเจ้ า ของกั ณ ฑ์ เ ทศน์ ที่ จ ะอุ ทิ ศ ผลบุ ญ ให้
บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
เมื่อเทศน์จบแต่ละกัณฑ์ จะมีการประโคมฆ้อง กลอง มีการ
เปลี่ยนบรรยากาศ พักท�าธุระส่วนตัว เช่น ช่วงสายๆ พ่ออาจารย์
หรือปูอาจารย์ตีฆ้อง ชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างก็จะระดมตีฆ้องให้ได้ยิน
ทั่วกัน บางคนก็จุดบอกไฟ ปล่อยโคมลอยบ้าง หากเวลาล่วงไปถึง
ตอนเย็น ก็จะมีการจุดประทีป โคมไฟ บอกไฟ ตะไล บอกไฟลูกหนู
บางกัณฑ์เทศน์ที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนานเช่น กัณฑ์กุมาร มักมีของเล่น
ที่เด็กๆ เล่นในขณะขั้นมาประกอบกัณฑ์เทศน์ด้วย เช่น หม้อข้าว
หม้อแกง ตุก ตา เสือ้ ผ้า ขนมต่างๆ ผลไม้ทเี่ ด็กชอบ เป็นต้น เพือ่ ถวาย
ไปให้กัณหา ชาลี นั่นเอง แม้กระทั่งกัณฑ์สุดท้าย นครกัณฑ์ ตอนที่
ฝนห่าแก้วตก ก็มกี ารเอาน�า้ ใส่กระบอกฉีดน�า้ ไปรอบๆ ตัวพระทีเ่ ทศน์
เป็นท�านองว่า ฝนห่าแก้วตกในวิหาร ใครต้องการให้เปียกก็ได้ ไม่ให้
เปียกก็ได้ แต่มักเปียกหมด เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ความเมื่อยขบ
ไปได้อย่างหนึ่ง
เมื่อเทศน์จบทุกกัณฑ์ บางแห่งมีการแย่งเอาด้ายสายสิญจน์
ไปเวียนรอบบ้านบ้าง เล้าไก่ คอกสัตว์ ยุ้งข้าว เพื่อความสวัสดีแก่
ทรัพย์สินเงินทองข้าวของและสัตว์เลี้ยง พร้อมกับน�าไปผูกข้อมือ
ให้ลูกหลาน เพื่อความอยู่ดีมีสุขทั่วหน้ากัน ซึ่งการเทศน์มหาชาตินี้
จะจบในวันรุ่งขึ้นหรือประมาณ 24 ชั่วโมง คือครบ 1 วันพอดี

ในเดือนยี่นี้ ชาวล้านนาจะมีประเพณี “ตั้งธรรมหลวง” หรือ
การเทศน์มหาชาติ นัน่ เอง เนือ้ เรือ่ งจะคล้ายกับภาคอืน่ ๆ แต่แตกต่าง
ในรายละเอียดบ้าง นอกจากเดือนยี่แล้ว ยังนิยมมีตั้งธรรมหลวง
ในเดือนสี่เหนือด้วย
ธรรมหลวงที่มักใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็น
พระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้มาประสูติแล้วตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าในชาติต่อมา มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ค�าว่า “ตั้ง” แปลว่า
เริ่มต้น การตั้งธรรมหลวง ก็อาจแปลว่าการสดับพระธรรมเทศนา
จากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย
การตัง้ ธรรมหลวงนี้ จะจัดขึน้ ในเดือนยีเ่ พ็ง (ยีเ่ ป็ง) คือวันเพ็ญ
เดือน 12 จะมีการเตรียมงานมากมาย ถือเป็นเป็นพิธีใหญ่คู่กับงาน
ทานสลากภัตต์ ดังนั้นจึงมีคตินิยมว่า ในวัดหนึ่งนั้น ปีใดที่จัดงาน
ทานสลากภัตต์ก็จะไม่จัดงานตั้งธรรมหลวง และปีใดที่จัดงาน
ตั้งธรรมหลวง ก็จะไม่จัดงานทานสลากภัตต์ นอกจากเทศน์มหาชาติ
หรือเวสสันดรชาดกแล้ว ธรรมหรือคัมภีร์ที่น�ามาเทศน์ในงาน
ตั้งธรรมหลวงนี้ อาจเป็นคัมภีร์ขนาดยาวเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งทางวัด
และคณะศรัทธาจะช่วยกันพิจารณา
กัณฑ์เทศน์ นิยมกันมากคือเรือ่ ง “มหาชาติ” หรือเวสสันดรชาดก
ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้ฟงเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จะได้
ไปเกิดในแผ่นดินยุคพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคต ซึง่ หากเป็นธัมม์ที่
มิใช่เรือ่ งมหาชาติแล้วก็มกั จะฟงกันไม่เกิน 3 วัน แต่หากเป็นเวสสันดร
ชาดกหรือมหาชาติแล้วอาจมีการฟงธัมม์ต่อเนื่องกันไปถึง 7 วัน
ก่อนทีจ่ ะเทศน์มหาชาติกจ็ ะเทศน์เรือ่ งอืน่ ไปเรือ่ ยๆ พอจะถึงวันสุดท้าย
ก็จะเทศน์ด้วยคัมภีร์ชื่อ มาลัยต้น มาลัยปลาย และอานิสงส์มหาชาติ
รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะเริ่มเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไปเรื่อยๆ
จนครบทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งมักจะไปเสร็จเอาในเวลาทุ่มเศษ ปจจุบัน
นิยมเทศน์จบภายในวันเดียว ด้วยเหตุที่เทศน์มหาชาติเป็นที่นิยม
จึงมีนกั ปราชญ์ฉบับล้านนาแต่งธรรมเป็นจ�านวนถึงประมาณ 150 ฉบับ

อางอิง บันทึกเดือนยี่เพ็ง ของนายบุญยัง ชุมศรี อดีตกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
เอกสารอางอิง พจนานุกรมล้านนาไทย ฉบับแม่ฟาหลวง/บทสัมภาษณ์ นายอินสม ไชยชมภู อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และนายแก้ว มณีรัตน์ อดีตเจ้าคณะ
ที่มา https://methaduang.wordpress.com/2012/02/27/ประเพณีตั้งธรรมหลวง/
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มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ นายสมควร ไชยค�าวัง ประธาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ และคณะฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการออม และช่วยเหลือเกื้อกูล
สมาชิกในชุมชน สร้างหลักประกันด้านสวัสดิการชุมชนร่วมกัน
โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล และนางสาว
อุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

มอบรถโยกคนพิการให้แก่ผู้พิการ

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
มอบรถโยกคนพิการให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ส�าหรับช่วยคนพิการ
(สามล้อชนิดมือโยก) จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
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โครงการฝกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนส่วนตัว
และผลประโยชนส่วนรวม ประจำาปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง เทศบาลนครเชียงใหม่กับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในโครงการฝกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการ
ปลูกฝงวิธคี ดิ แยกแยะผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม ประจ�าปี 2563 ซึง่ จัดโดย ส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5
โดยมีบุคลากรครู และบุคลากรส�านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูค�า
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำาปี 2563
วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธเี ปดโครงการขับเคลือ่ นการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชน
ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�าปี 2563 โดยมี นายสราวุฒิ วรพงษ์
นายอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปดโครงการดังกล่าว และ
นางวัชรียา ศรีหิน ผู้อ�านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการ ณ ห้องประชุมฝายค�า ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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ส เวีา ยรงพิพง ค ั น

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่อยู่ทางทิศใต้ของคูเมืองบริเวณถนนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนท�าหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมนั้นวัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี สร้างในช่วงสมัย
พระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย มีการสร้างพระวิหารบรมธาตุเจดีย์และพระอุโบสถ
ประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิหาริย์ เป็นพระประธาน
ประวัติ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และ
พระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอ�ามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าค�าสร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณ
อาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” พระอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินหลังนี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่
ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ช�ารุดทรุดโทรมลง โดยใช้กรรมวิธีของภูมิปญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนวัวลาย แท้จริงแล้วอุโบสถนีไ้ ม่ใช่ทา� จากเงินแท้ทงั้ หลัง แต่ใช้วสั ดุจากอลูมเิ นียม (วัสดุแทนเงิน) เงินผสม และเงินบริสทุ ธิ์
สลักลวดลาย บุดุน ประดับตกแต่งตั้งแต่หลังคา ผนังภายในภายนอกรวมทั้งหลัง ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ โดยรอบ
อุโบสถด้านในแสดงศิลปกรรมแสดงถึงการเคารพสักการะพระรัตนตรัย ส่วนด้านนอกเป็นศิลปกรรมแสดงสัญลักษณ์ของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พระวิหาร วัดศรีสุพรรณ พระวิหารทรงล้านนา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส เมื่อประมาณ
พ.ศ. 2342 วิหารหลังนี้มีการปฏิสังขรณ์ผสมศิลปะร่วมสมัย โดยรักษาของที่มีอยู่เดิม และได้วาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราว
พระธาตุ 12 ราศี ภาพพระธาตุเจดีย์ ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีตและภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง 3 และได้น�าเอาภูมิปญญา
ชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินการดุนลาย ภาพพระพุทธประวัติ ภาพพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระเวสสันดรชาดก ประดับตกแต่ง
ฝาผนังวิหาร มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั องค์ใหญ่เป็นพระประธาน ศูนยศกึ ษาศิลปะไทยโบราณสลาสิบหมูล า นนาวัดศรีสพุ รรณ
และสถานฝกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับ เป็นสถานที่เปดให้ผู้ที่สนใจภูมิปญญาด้านเครื่องเงิน ได้ลอง
เรียนรู้ฝกการท�าศิลปะหัตถกรรมเครื่องเงินกับสล่าผู้ช�านาญ
ที่มา : https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/336
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กิ น ลมชมเวี ย ง

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป มช.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีคณะวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผูด้ แู ลและรับผิดชอบการด�าเนินงาน หอศิลป มช. ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ อี าณาบริเวณกว้างขวางและร่มรืน่
บนท�าเลระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การแสดง จัดประชุม
อบรม อนุรักษ์และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ หอศิลป มช. ยังเป็นแหล่ง
ให้บริการทางวิชาการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะให้แก่ชมุ ชนด้วย หอศิลป มช. มุง่ หวังทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงมุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ
ร่วมสมัยในชุมชนเขตภาคเหนือ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบ่งกลุ่มอาคารเป็น 3 หลัง คือ อาคารหอนิทรรศการ ซึ่งใช้ส�าหรับจัดกิจกรรมหรือจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแขนงต่างๆ
ประกอบด้วยห้องแสดงงานทั้งหมด 4 ห้อง ห้องประชุม 30 ที่นั่ง อาคารโรงละครขนาดเล็ก 154 ที่นั่ง และ อาคารส�านักงาน
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป มช.) ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินทร์ ตรงข้ามส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ใกล้ตลาดต้นพะยอม
หอศิลป มช. ถือเป็นสถานที่รองรับงานด้านศิลปะจัดนิทรรศการจัดอบรม สัมมนาอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมตลอดจน
เผยแพร่ความรูท้ างศิลปกรรมให้แก่ชมุ ชน เพือ่ ให้ศลิ ปะวัฒนธรรมของเชียงใหม่มวี วิ ฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง เป็นพลังการเรียนรู้
ทางเลือกของประชาชน ผ่านกิจกรรมทางสุนทรียศาสตร์
ที่มา : https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/330
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โครงการสงเคราะหประชาชนผู้ประสบปญหาความเดือดร้อน
หรือ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเงิน
สงเคราะห์ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามโครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ประสบปญหาความเดือดร้อน หรือ ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเอือ้ งค�า ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศผลการประเมินคะแนนคุณธรรมความโปรงใส
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)

ประจําป 2563 เทศบาลนครเชียงใหม ไดคะแนนอยูที่ 88.52 ผลการประเมิน ระดับ A
และไดลําดับที่ 3 ในการเปรียบเทียบระหวางระดับเทศบาลนครดวยกัน
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

จิตที่พนจากอารมณ
ขาดจากการปรุงแตงแลว
ทุกขก็อาศัยอยูไมได
หลวงปูดุลย อตุโล
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พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำา
และพนักงานจ้างที่เกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างที่
เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการ
ที่ปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะมาเป็นเวลานาน โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมฝายค�า ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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รายชื่อพนักงานเทศบาลที่เกษียณอายุราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ
2. นางศุภรัศมิ์ จันทร์ตะธง
3. นางสุรี ทักษิณิกวร
4. นางสาวพิกุล ขัดเรือง
5. นางระพีพรรณ ฉลาดธัญญกิจ
6. นายวราวุฒิ โตคณิตชาติ
7. นายบุญส่ง เลาะวิถี
8. นายสุพจน์ ศรีงาม
9. นายวัชรินทร์ บัวทอง
10. นางรงรอง ดุริยพันธ์
11. นางสาวเกศร ค�าแสน
12. นางณัฐฐิญา วัฒนดิลกพัฒน์
13. นางศศิวิมล อินทะรุกขา
14. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน
15. นายอิทธิกุล เห่วซึ่งเจริญ
16. นายวิชาญ จองรัตนวนิช
17. นายพีระพล ชุ่มเชื้อ
18. นายประทิม บุญมา
19. นายรัฐโรจน์ จิระพันธ์ธ�ารง
20. นายพูลทรัพย์ หมื่นสีมาภัทรา
21. นางวรรษมน เขื่อนจินดาวงศ์
22. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา พงศธรบริรักษ์
23. นางจันทร์ฉาย ดวงใจ
24. นายอนันตะ ไชยวัง
25. นางสาวพรรณงาม โควานนท์
26. นางสาวญาดา วาทกิจ
27. นางเกษมณี ขัติยะ
28. นางน้อยนภา สุจริต
29. นางกันตินันต์ วงษ์เชษฐ์
30. นางบุญศรี จินดาลัทธ
31. นางพวงพยอม ธรรมเชื้อ
32. นางสุพัตรา นันทวงศ์
33. นายสมเพชร อุดร
34. นางเรณุกา ค�าวงศ์ปน
35. นายมณเฑียร แสงรัตน์
36. นางทิวาภรณ์ ก�าจัด
37. นางอ�านวย วรรณกูล

ต�าแหน่ง ปลัดเทศบาล
ต�าแหน่ง หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส่วนบริหารการคลัง
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน
ต�าแหน่ง หัวหน้าฝายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส่วนการควบคุมอาคารและผังเมือง
ต�าแหน่ง วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ
ต�าแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส
ต�าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
ต�าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลช�านาญการพิเศษ
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
ต�าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
ต�าแหน่ง เภสัชกรช�านาญการพิเศษ
ต�าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
ต�าแหน่ง นายช่างภาพช�านาญงาน
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนช�านาญงาน
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนช�านาญงาน
ต�าแหน่ง หัวหน้าแขวงเม็งราย
ต�าแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ อันดับ ค.ศ.4
ต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ.3
ต�าแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ อันดับ ค.ศ.4
ต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ.3
ต�าแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ อันดับ ค.ศ.4
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ.3
ต�าแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ อันดับ ค.ศ.4
ต�าแหน่ง ครูช�านาญการ อันดับ ค.ศ.2
ต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ.3
ต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ อันดับ ค.ศ.3
ต�าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ต�าแหน่ง นักการ
ต�าแหน่ง คนงานสนามกีฬา
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน
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