กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2563
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานในพิธีวางพานพุม และพิธีถวายบังคมเบื้องหนาพระบรม
ฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร ในการดั ง กล า ว นายทั ศ นั ย บู ร ณุ ป กรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม นําพนักงานเทศบาลฯ รวมวางพานพุมและถวายบังคม เพื่อเปนการ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเปนการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิ ด ทู น
ต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย  ณ ศู น ย ป ระชุ ม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
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ประชุมเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมเชียงใหมเคาทดาวน 2021

วั น ที่ 15 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย บู ร ณุ ปกรณ นายกเทศมนตรี นครเชี ย งใหม เป นประธานประชุ ม
เตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมเชียงใหมเคาทดาวน 2021 โดยกําหนดจัดงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม
2564 ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย ภายใตแนวคิด Music Festival และกิจกรรมตางๆ มากมาย เพื่อสงความสุขใหแก
ชาวเชียงใหม ณ หองประชุมเอื้องคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหแกพนักงานและลูกจาง
ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหแกพนักงาน
และลูกจางในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม โดยมีคณะผูบริหาร รองปลัด
เทศบาล พนักงานเทศบาล เขารวมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19
เพือ่ เปนการสรางขวัญและกําลังใจ รวมทัง้ เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหแกพนักงาน
เทศบาล ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการ โดยไดรับความอนุเคราะห
จากโรงพยาบาลลานนาดวยวิธี RT-PCR โดยเก็บตัวอยางในบริเวณจมูก
(Nasopharyngeal swab) และการลําคอ (Throat swab) ณ บริเวณหองโถง
ชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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สารบัญ

เวียงพิงค

วารสารเทศบาลนครเชียงใหม ปที่ 24 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม 2564

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

บูรณุปกรณ
ยามศิริ
วิริยดิลกธรรม
โรจนวสุ
ยันตรโกวิท
เรือนสอน
พงษเกียรติกอ ง
ภูบุบผา

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

ไชยหลา
ธาติ
ภูศรี
เอี่ยมละออ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวชิ าการ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริการและเผยแพรวชิ าการ

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
10. นายชโนดม บุญมา
11. นางสาวกุลสตรี กริ่งสันเทียะ
12. นางสาวณัฐชา แสงแกว
13. นางสาวพิชชญาภรณ จินะปญญา
14. นางสาวธัญลักษณ คํารินทร
15. นางสาวณรินธร วรรณสุข

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

คณะทํางาน

รวมแสดงความคิดเห็นไดที่ :
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร 053-259147-8

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
2
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2563
ประชุมเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมเชียงใหมเคาทดาวน 2021 3
ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหแกพนักงานและลูกจางในสังกัด
3
เทศบาลนครเชียงใหม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสวนลานนา ร.9
5
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโครงการพัฒนาคลองแมขา
5
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเชียงใหม - ลําพูน
6
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเดน “ดานการศึกษา” 6
โครงการออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพ
7
กิจกรรมออกกําลังกายรําวงยอนยุค
7
ประชุมคณะกรรมการศูนยอาํ นวยการเฉพาะกิจปองกัน
8
และแกไขปญหาฝุนละออง เทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2564
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม
8
(หลักสูตรการฝกอบรมศิลปะผูกผา จับจีบผาในการจัดสถานที่ประชุม
และการจัดกิจกรรมเบื้องตน)
สํารับเวียงพิงค : แกงหนอไมน้ํ าปู
9
พิธีมอบรางวัลการออกแบบ CDA Design Awards 2020
10
เปดศูนยการเรียนรูยางนาเชียงใหม
10
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ
11
(UK-Thailand Smart City Workshop)
กิจกรรม “สงเสริมเกษตรอินทรีย สูวิถีลดฝุนควันอยางยั่งยืน”
11
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก
12 - 13
ในกลุม ประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขน้ึ ไป
ประจําป 2564 และโครงการตรวจคัดกรองความเสีย่ ง
จากการสัมผัส สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื และสงเสริมความรู
การบริโภคผักผลไมปลอดภัย
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
14
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงพื้นที่เยี่ยมผูสูงอายุติดบาน/ติดเตียง ชุมชนดาวดึงส
14
ฮีตฮอย รอยลานนา : การทานขาวใหม และทานขาวหลาม-ขาวจี่
15
สํานักการสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจ “100 รานอาหารปลอดภัย 16
เทศบาลนครเชียงใหม
ลงพื้นที่ตรวจเฝาระวังสารเคมีปนเปอนในอาหาร ผัก และผลไม
17
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร
17
และมอบปายรับรอง 100 รานอาหารปลอดภัย ใส ใจสุขภาพ
สารพันเวียงพิงค : เจาแกวนวรัฐ เจาผูครองนครเชียงใหม
18
องคสดุ ทาย
กินลมชมเวียง : เที่ยวแลนดมารคใหม วัน นิมมาน เชียงใหม
19
(One Nimman) ในสไตลยุโรปผสมลานนา
ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือนพฤศจิกายน ครัง้ ที่ 2/2564 20
ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมธนารักษและ
20
สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ธรรมะเวียงพิงค : หลวงตาศิริ อินฺทสิริ
21
เทศบาลนครเชียงใหมสูภัยโควิด-19
22-23

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

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะสวนลานนา ร.9
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ
สวนล า นนา ร.9 เนื่ อ งในวั น พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู  หั ว
ภายในกิ จกรรมประกอบไปด วย การทาสี ป า ยสวน ทาสี ก ระถางต น ไม
เก็บกวาดใบไม และทําความสะอาดโดยรอบสวนสาธารณะใหมคี วามสวยงาม
โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายประสงค
เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม เจาหนาที่เทศบาลนครเชียงใหม
และจิตอาสาจากทุกภาคสวน เขารวมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะลานนา ร.9
ถนนโชตนา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคลองแมขา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองผูอ าํ นวยการ
ศูนยอํานวยการใหญ จิตอาสาพระราชทาน และผูบัญชาการกองกําลัง
จิตอาสาพระราชทานและคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนา
คลองแมขา บริเวณถนนอัษฎาธร ชุมชนฟาใหมประตูกอม และบริเวณ
สวนสัตตมังคละศรีดอนไชย ถนนศรีดอนไชย โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พรอมคณะผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม
ให ก ารต อ นรั บ ณ คลองแม ข  า ถนนอั ษ ฎาธร อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม
จังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเชียงใหม-ลําพูน
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตั้งแตดานหนาคายกาวิละ จนถึงสี่แยก
หนองหอย และพั ฒ นาลํ า เหมื อ งพญาคํ า โดยมี จิตอาสาจาก
สํานักงานควบคุมโรคติดตอที่ 1 จังหวัดเชียงใหม, มณฑลทหารบก
ที่ 33, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานขนสงจังหวัด
เชี ย งใหม , การไฟฟ า ส วนภู มิ ภาคจั ง หวั ด เชี ย งใหม เทศบาล
นครเชียงใหม และประชาชนจากชุมชนตางๆ เขารวมกิจกรรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน “ดานการศึกษา”
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในการมอบ
เกี ย รติ บั ต รให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ด น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูแทนนายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม เขารับมอบใบประกาศเกียรติบตั ร องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเดน “ดานการศึกษา”
โครงการมารชชิ่งความดี ณ หองประชุมเทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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โครงการออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในการ
เปดโครงการออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพ ชุมชนวัดนันทาราม แขวงเม็งราย ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งเปนโครงการที่สนับสนุนใหชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
หันมาใสใจการออกกําลังกาย สรางเสริมใหมีสุขภาพแข็งแรง หางไกลโรค

กิจกรรมออกกําลังกายรําวงยอนยุค

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายอัศนี บูรณุปกรณ เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมออกกําลังกายรําวง
ยอนยุค ภายใตโครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายรําวงยอนยุค
ชุมชนปาตัน แขวงนครพิงค โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม
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ประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกัน
และแก ไขปญหาฝุนละออง เทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาฝุนละออง เทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2564
โดยไดพิจารณาประกาศจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาฝุนควัน และพิจารณารางแผน
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาฝุนควัน ประจําป 2564 เพื่อใหการทํางานเปนไปตามนโยบายของ
จังหวัดเชียงใหม และเตรียมความพรอมในการรับมือและแกไขปญหาฝุนละอองอยางเปนรูปธรรม โดยมีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมประชุม ณ หองประชุมเอื้องคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม
(หลักสูตรการฝกอบรมศิลปะผูกผา จับจีบผาในการจัดสถานที่ประชุม
และการจัดกิจกรรมเบื้องตน)
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายไพศาล สุรธรรมวิทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานเปด
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม (หลักสูตรการฝกอบรมศิลปะผูกผา จับจีบผาในการจัดสถานที่ประชุม
และการจัดกิจกรรมเบื้องตน) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแกบุคลากรเทศบาลฯ ในการตกแตง
อาคารสถานที่ใหมีความสวยงาม โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล
นครเชียงใหม พรอมดวยนายสุรพล ภูบุบผา รองปลัดเทศบาล นายวรเชษฐ
ไชยหลา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนหัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครเชียงใหมเขารวม ณ หอง
ประชุมเอื้องคํา สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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สํารับเวียงพิงค

แกงหนอไมนํ้าปู

แกงหนอไมนํ้าปู หรือการผสมผสานอยางลงตัวของหนอไมสด และรสของ
นํา้ ปู ซึง่ เปนวิธกี ารถนอมอาหารจากปูนาของชาวเหนือ ใหกลายเปนแหลงโปรตีน
ที่สามารถเก็บไวรับประทานไดนานๆ เปนเครื่องปรุงที่เปนเอกลักษณของลานนา
เชนเดียวกับปลาราของชาวอีสาน และนํ้าบูดูของชาวใต

สวนผสม

วิธีทํา

1. หนอไมสดหั่นบาง 2 ถวย
2. ชะพลู
10 ใบ
3. ชะอมเด็ด
1 ถวย
4. ยานาง
5 ใบ

เครื่องแกง
1. พริกขี้หนู
2. กระเทียม
3. หอมแดง
4. ตะไครซอย
5. กะป
6. ปลาราตมสุก
7. นํ้าปู
8. เกลือ

10 เม็ด
10 กลีบ
5 หัว
1 ชอนโตะ
1 ชอนชา
1 ชอนโตะ
1 ชอนโตะ
1/2 ชอนชา

1. เตรียมหนอไม ดวยการปอกเปลือก หั่นบางๆ
นําไปตมใหสุก จนมีรสหวาน
2. โขลกใบยานางใหละเอียด นําไปคั้นเอาแตนํ้า
ใสลงในหมอตมหนอไม
3. โขลกเครื่องแกงรวมกันใหละเอียด
4. ใสเครื่องแกงลงในหมอ ตมสักพัก
จนเครื่องแกงสุก ใสนํ้าปลาราและนํ้าปู
5. ใสผักชะอม ใบชะพลู ปรุงรสตามชอบ

คุณคาทางโภชนาการ

1

2

3

4

หนอไมเปนผักที่มีเสนใยสูงมาก ชวยกระตุนการบีบตัวของลําไส
จึงมีสรรพคุณชวยลดการเกิดมะเร็งลําไสใหญ ปองกันอาการทองผูก
ชวยยอยอาหาร ทัง้ ยังชวยแกกระหาย ขับปสสาวะ ละลายเสมหะ แกไอ
บํารุงกําลัง แกอาการรอนตางๆ ไดดี เพราะมีฤทธิ์เย็น

ที่มา http://www.thaifoodheritage.com/recipe_list/detail/79
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พิธีมอบรางวัลการออกแบบ CDA Design Awards 2020

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดงานพิธีมอบรางวัลการออกแบบ CDA
Design Awards 2020 ซึ่งจัดโดยเชียงใหมสรางสรรค โดยมี นายทัศนัย
บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม คณะที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจากหลากหลายสาขา รวมดวย ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีดานการออกแบบ
สถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรมและยุทธศาสตรลานนาสรางสรรค มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ
อานันทนะ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมแสดงความยินดีกับ
ผูรับมอบรางวัล พรอมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบโดยมีผลงานที่โดดเดนและสรางสรรคไดรับรางวัล
รวมทั้งสิ้น 27 ผลงาน ณ คุมเจาบุรีรัตน (มหาอินทร) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เปดศูนยการเรียนรูยางนาเชียงใหม
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช
วิรยิ ดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เปนประธานในการเปดศูนยการเรียนรูยางนา
เชียงใหม ซึ่งจัดโดยสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม
เครื อ ข า ยเชี ย งใหม เ ขี ย วสวยหอม และศู น ย
สรางสรรคงานออกแบบเชียงใหม โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ สงเสริมสนับสนุนนักออกแบบ ชางฝมอื ศิลปน
ผู  ป ระกอบการธุ ร กิ จ ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรม
สรางสรรค ใหมีพื้นที่ในการนําเสนอความคิด
สรางสรรค จําหนายสินคาและทดลองตลาดผาน
กิ จกรรมต า งๆ และเพื่ อ สามารถสร างโอกาส
ในวิชาชีพอยางมีคณ
ุ ภาพ ณ สวนสุขภาพบานเดน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ

(UK-Thailand Smart City Workshop)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ (UK-Thailand Smart
City Workshop) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ขยายความรวมมือและสรางพันธมิตร
เมืองอัจฉริยะระหวางสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ตลอดจนแนะนํา
หนั ง สื อ “คู  มื อ เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ” ซึ่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต อั ง กฤษประจํ า ประเทศไทย ได ร  ว มกั บ กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (DEPA) จัดทําขึน้ เพือ่ นําเสนอภาพรวมของการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะในประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสหราชอาณาจักร
ที่อาจเปนประโยชนตอประเทศไทย ณ โรงแรม ยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรม “สงเสริมเกษตรอินทรีย สูวิถีลดฝุนควันอยางยั่งยืน”
วั น ที่ 4 ธันวาคม 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรี นครเชี ย งใหม เป นประธานเป ด งาน
วั น สิ่ ง แวดล อ มไทย ประจํ า ป 2563 ภายใต กิ จ กรรม “ส ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย  สู  วิ ถี ล ดฝุ  น ควั น อย า งยั่ ง ยื น ”
ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดกาํ หนดใหวนั ที่ 4 ธันวาคม ของทุกป เปน “วันสิง่ แวดลอมไทย” เพือ่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดํารัสแสดงถึง
ความหวงใยตอสถานการณสงิ่ แวดลอมของประเทศไทย และสถานการณสงิ่ แวดลอมโลก ภายในกิจกรรมประกอบดวย
การรณรงคงดเผาในที่โลง สอนวิธีทําปุยหมัก
อินทรียจากกิ่งไมใบไม การคัดเลือกพันธุไม
ที่ เ หมาะสมในการเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในเมื อ ง
การปลูกไมประดับในอาคาร เพือ่ ชวยฟอกอากาศ
การทําเกษตรอินทรียแ บบครบวงจร เพือ่ สนับสนุน
แนวทางการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยเยาวชนจะไดรว มเรียนรู และไดประสบการณ
ผานฐานการเรียนรูท งั้ 4 ฐาน ณ ศูนยเรียนรูป ยุ
และเกษตรอินทรีย สวนลานนา ร.9 ถนนโชตนา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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12

วันเสารที่
23 มกราคม 2564

วันอาทิตยที่
24 มกราคม 2564

4

5

วันอาทิตยที่
10 มกราคม 2564

วันเสารที่
16 มกราคม 2564

วันอาทิตยที่
17 มกราคม 2564

วันเสารที่
23 มกราคม 2564

9

10

11

วัน/เดือน/ป

วันอาทิตยที่
31 มกราคม 2564

8

ครั้งที่

7

วันเสารที่
30 มกราคม 2564

วันอาทิตยที่
17 มกราคม 2564

3

6

วันเสารที่
16 มกราคม 2564

วันอาทิตยที่
10 มกราคม 2564

วัน/เดือน/ป

2

1

ครั้งที่

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

เวลา

07.00-11.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

เวลา

วัดปาพราวนอก

วัดหมื่นสาร

สํานักงาน
แขวงเม็งราย

วัดนันทาราม

สถานที่ตรวจ

สุสานสันกูเหล็ก

ใตถุนอาคารหร�อลานบานพัก
ขาราชการทหารคายกาว�ละ

ศาลาอเนกประสงค
สวนสุขภาพบานเดน

โรงเร�ยนเทศบาล
วัดทาสะตอย

ศาลาอเนกประสงค
ชุมชนหนองประทีป

ศาลาอเนกประสงค
สวนสุขภาพบานเดน

ศาลาอเนกประสงค
สวนสุขภาพบานเดน

สถานที่ตรวจ

ชางคลาน l ชัยมงคลบานเม็ง

ปาพราวนอก l หมูบานเว�ยงทอง l เชียงใหมแลนด

พวกเปยรวมใจพัฒนา l ทิพยเนตร

หมื่นสารบานวัวลาย l วัดศร�สุพรรณ

แมข�ง l ทิพยรัตนว�ลลา l ศรัทธาวัดหัวฝาย

วัดดาวดึงส l ระแกง l กําแพงงาม l อินทรนุรักษ

ศร�ปงเมือง l ฟาใหมประตูกอม l วัดธาตุคํา

ศาลาแดง l วัดนันทาราม l 5 ธันวา

ชุมชนที่เขารับบร�การ

แขวงเม็ ง ราย

ฟาฮาม l หนองเสง-ฟาฮาม l กูคํา

ตนขาม l ร.7 พัน 1

มงฟอรตว�ลลา l ศร�ปนครัว

หนองหอย l ขนสงซอย 9

บานเดนพัฒนา l บานเดนสามัคคี l 12 สิงหา

บานวัดเกต l ศร�สรอยทรายมูล

วัดสันปาขอย l ทาสะตอย

หนองปาครั่ง l บานแพะ l รถไฟ

หนองประทีป l บานใหมพัฒนา

เมืองสาตรหลวง l เมืองสาตรนอย

สันนาลุง l เมืองกาย

การเคหะหนองหอย 2 l ใจแกว

การเคหะชุมชน l การเคหะหนองหอย 1

ชุมชนที่เขารับบร�การ

แขวงกาวิ ล ะ

วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
วัดปาพราวนอก

วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.30-11.00 น.
วัดหมื่นสาร

วันเสารที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
สํานักงานแขวงเม็งราย

วันเสารที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
วัดนันทาราม

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ

วันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00–15.30 น.
สุสานสันกูเหล็ก

วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00–15.30 น.
ใตถนุ อาคารหร�อลานบานพักขาราชการทหารคายกาว�ละ

วันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
ศาลาอเนกประสงคสวนสุขภาพบานเดน

วันเสารที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
ศาลาอเนกประสงคสวนสุขภาพบานเดน

วันเสารที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
ศาลาอเนกประสงค สวนสุขภาพบานเดน

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุมประชาชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม
อายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป 2564 และโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และสงเสริมความรูการบริโภคผักผลไมปลอดภัย
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13

วันเสารที่
13 กุมภาพันธ 2564

16

วันอาทิตยที่
7 กุมภาพันธ 2564

วันเสารที่
13 กุมภาพันธ 2564

วันอาทิตยที่
14 กุมภาพันธ 2564

19

20

21

หมายเหตุ

วันเสารที่
6 กุมภาพันธ 2564

วัน/เดือน/ป

18

ครั้งที่

วันอาทิตยที่
14 กุมภาพันธ 2564

วันอาทิตยที่
7 กุมภาพันธ 2564

15

17

วันเสารที่
6 กุมภาพันธ 2564

14

วัน/เดือน/ป

วันเสารที่
30 มกราคม 2564

13

ครั้งที่

วันอาทิตยที่
24 มกราคม 2564

วัน/เดือน/ป

12

ครั้งที่

โรงเร�ยนเทศบาล
วัดหมื่นเง�นกอง

ที่ทําการชุมชน
สวนดอก

อาคารอเนกประสงค
แขวงศร�ว�ชัย

อาคารอเนกประสงค
แขวงศร�ว�ชัย

สถานที่ตรวจ

วัดเมืองลัง

วัดบานทอ

ชางแตม l บวกหาด

พวกแตม l วัดหมื่นเง�นกอง l พระเจาเม็งราย

สวนดอก l ปาหา l อินทนิล

ควรคามาฯ l แจงหัวร�น l สามัคคีพัฒนา

ศร�ว�ชัย l เอราวัณ ซอย 4 l วัดโลกโมี

คูปูลูน l เจดียปลอง l ทานตะวัน

ชุมชนที่เขารับบร�การ

แขวงศรี ว ิ ช ั ย

ปาตัน l ขวงสิงหพัฒนา l เมืองลัง

แมหยวก l หมูบานเทียมพร l บานเอื้ออาทรปาตัน

ศร�ลานนา l บานทอ l โชตนา

เชตวัน l ชมพ�ชางมอย

วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
โรงเร�ยนเทศบาลวัดหมื่นเง�นกอง

วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ 2564 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ที่ทําการชุมชนสวนดอก

วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2564
เวลา 08.30-11.00 น.
อาคารอเนกประสงคแขวงศร�ว�ชัย

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ

วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ 2564
เวลา 08.30-11.00 น.
วัดบานทอ

วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
วัดเชียงมั่น

วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2564 เวลา 08.30-11.00 น.
วัดกูเตา

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ

วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00–15.30 น.
วัดหมื่นตูม

วันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
โรงเร�ยนชุมชนเทศบาลวัดศร�ดอนไชย

วันที่และสถานที่รับผลตรวจ

* เริ่มตรวจเวลา 07.00-11.00 น. ตามสถานที่ดังกลาว *
* ผูที่ตรวจสุขภาพใหงดนํ้างดอาหาร 12 ชั่วโมง หรืองดนํ้างดอาหารหลัง 20.00 น. *
* โปรดเตรียมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเพื่อตรวจสุขภาพอยางละ 2 ชุด *

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

07.00-11.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

07.00-11.00 น.

เวลา

07.00-11.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

เชียงมั่น l ลามชาง l บานปง

วัดเชียงมั่น

07.00-09.00 น.

หลิ�งกอก l พัฒนาบานกูเตา l ศร�มงคล l
ปาแพง-วังสิงหคํา

ชุมชนที่เขารับบร�การ

แขวงนครพิ ง ค์

วัดพันอน l ทรายมูลเมือง

วัดผาขาว l หมื่นตูม

บานฮอม l ศร�ดอนไชย-เจร�ญประเทศ

ลอยเคราะห l ชางฆอง

ชุมชนที่เขารับบร�การ

หมูบานอุนอาร� l ปาเปา l เชียงยืน

วัดกูเตา

สถานที่ตรวจ

วัดหมื่นตูม

โรงเร�ยนชุมชนเทศบาล
วัดศร�ดอนไชย

สถานที่ตรวจ

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

เวลา

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

09.00-11.00 น.

07.00-09.00 น.

เวลา

แขวงเม็ ง ราย

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรฤดี
พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม เปน
ประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ นายก
เทศมนตรี น ครเชี ย งใหม และผู  บ ริ ห ารเทศบาล
นครเชียงใหม สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
พรอมดวยเจาหนาทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม ทีเ่ กีย่ วของ
เขารวมการประชุม ณ หองประชุมสภา สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม

ลงพื้นที่เยี่ยมผูสูงอายุติดบาน/ติดเตียง ชุมชนดาวดึงส
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รวมกับงานสงเสริม
คุณภาพชีวติ ผูส งู อายุ ฝายสงเสริมสุขภาพ สํานักการสาธารณสุขฯ เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม พยาบาล
วิชาชีพ (Care manager ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ทน.ชม.) อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
และทีมอสม.ชุมชนดาวดึงส ลงพื้นที่เยี่ยมผูสูงอายุติดบาน/ติดเตียง ชุมชนดาวดึงส โดยใหคําแนะนําในการดูแล
ผูสูงอายุ การปองกันแผลกดทับ การทํากายภาพรางกาย โภชนาการ และการปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
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ฮีรอยลตาฮอย
นนา

การทานขาวใหม

และทานขาวหลาม-ขาวจี่
ในชนบทบางทองทีน่ อกจากจะทําบุญทานหลัวหิงไฟพระเจาแลว ก็จะทําพิธที าํ บุญทานขาวใหม ขาวลนบาตร
ไปพรอมๆ กันในชวงของประเพณีเดือน 4 เมื่อชาวบานนําขาวเปลือกเขายุงฉางแลว จะนําขาวนั้นไปทําบุญขาวใหม
กอนที่จะนําขาวนั้นไปสีเพื่อรับประทาน การทําบุญในวาระนี้เรียกวา “ทานขันขาวใหม” เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศล
ไปถึงเทวดาขุนนํ้า ปูยาตายาย พอแมที่เปนเจาของไรนามาแตเดิม สํารับอาหารประกอบไปดวยขาวนึ่งสุกพรอมกับ
อาหารที่นิยมกันตามทองถิ่น (ศรีเลา เกษพรหม, 2542, หนา 2755)
นอกจากประเพณีทานขาวใหมแลว ในบางทองที่มีการทําบุญทานขาวจี่ ขาวหลาม ชาวบานจะนําขาวที่ได
จากทองนามาประกอบอาหารประเภทตางๆ เชน ขาวจี่ ขาวหลาม ขาวเมา ขาวตม ขาวตมกะทิ ขาวหนมจอก
ขาวตมใบออย โดยนําอาหารเหลานีไ้ ปถวายพรอมกับอาหารคาวประเภทอืน่ ๆ ในขณะเดียวกันก็ถอื โอกาสทานขันขาว
คือถวายอาหารเพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว
ขาวจี่ คือของกินเลนชนิดหนึง่ โดยการนํากอนขาวเหนียวเสียบปลายไมแลวปง บนเตาถานใหขา วเหลืองกรอบ
และมีกลิ่นหอม สวนขาวหลามนั้น คือขาวเหนียวถูกหลามใหสุกในกระบอกไมไผชนิดหนึ่งที่มีเยื่อหนา โดยกรอก
ขาวเหนียวที่เปนขาวสารเติมนํ้าไวตั้งแตตอนเย็น พอถึงตอนเชาขาวที่แชนํ้าไวจะพองตัว นํากระบอกไมนั้นไปผิงไฟ
กับถานแดงจนขาวสุก การปอกขาวหลามนั้นนิยมถากผิวไมสวนที่ไหมไฟออกใหเหลือเนื้อไมไผสีขาวหุมขาวหลามไว
(บําเพ็ญ ระวิน, 2542, หนา 2753)
ในการทานขาวใหม ศรัทธาจะนําเอาขาวเปลือกและขาวสารมาทานเปนขาวลนบาตร หรือเรียกวา “หลอขาวบาตร”
หรือบางแหงเรียกวา “ทานดอยขาว” ตรงกลางวิหารปูเสื่อกะลาไว 2 จุด แตละจุดตั้งบาตรไว 1 ลูก เมื่อชาวบาน
นําขาวมาเทลงไปในบาตรขาวเปลือกกองหนึ่งและบาตรขาวสารกองหนึ่ง กองขาวสารเรียกวา “เงินดอย” สวนกอง
ขาวเปลือกเรียกวา “เงินคํา” ซึ่งขาวที่ไดนี้พระภิกษุสามเณรจะเก็บไวนึ่งกินในชวงเวลาที่ฝนตกหนัก ออกบิณฑบาต
ไมได ปจจุบนั ชาวบานสวนใหญไมมไี รนา การทําบุญขาวลนบาตรจึงคอยๆ หมดไป เพราะไมมขี า วเปลือกไปหลอบาตร
บางแหงจึงมีแตการ “ทานดอยขาวสาร” เทานั้น (ศรีเลา เกษพรหม, 2542, หนา 2755) การทานขาวลนบาตรนี้
นอกจากจะเปนการบูชาแมโพสพ ขอบคุณเทวดาอารักษ และบํารุงพระศาสนาดวยการใหผลผลิตแกวัดแลว ยังเปน
โอกาสใหคนชุมชนแสดงความเอือ้ เฟอ ตอผูย ากไรหรือผูท ปี่ ระสบปญหาไดผลผลิตนอยในปนนั้ นับเปนการสรางสามัคคี
ในชุมชนโดยผานพิธีกรรมทางศาสนาอีกดวย
ที่มา : http://lannainfo.library.cmu.ac.th/lannatradition/Thanlua-thankaomai.php
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สํานักการสาธารณสุขฯ
ลงพื้นที่ ตรวจ “100 รานอาหารปลอดภัย
เทศบาลนครเชียงใหม”
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ ตรวจสอบ และใหคาํ แนะนําดานการสุขาภิบาลอาหาร สําหรับ
สถานประกอบการจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม เพื่ อ ให ประชาชนผู  บริ โ ภคได รับประทานอาหาร
ที่สะอาด ปลอดภัย ภายใตกิจกรรม “100 รานอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม” ประกอบดวย
ตรวจสอบตามขอกําหนดดานการสุขาภิบาลอาหาร
ตรวจสอบอาหารสดพรอมปรุง ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอน
ตรวจสอบอาหารพรอมบริโภค ปลอดภัยจากแบคทีเรียปนเปอน
ตรวจสอบเครื่องปรุงรสไมหมดอายุ มีเลข อย.
ตรวจสอบการใชภาชนะปลอดภัย รักษสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด
โดยไดมีการดําเนินการในรานอาหารที่เปนที่นิยมของประชาชนและ
นักทองเที่ยว เชน ณ ราน KFC ราน The Pizza Company ราน MK สุกี้
สาขาโลตัสคําเที่ยง รานครัวอาจารยสายหยุด&หมอทราย รานโบตเชียงใหม
รานคุณหมอคูซีน รานกวยเตี๋ยวอัญชัน รานเอสแอนดพี สาขาริมปงนวรัฐ
และราน Love at ﬁrst bite ฯลฯ และจะดําเนินการในรานอาหารตางๆ
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลนครเชียงใหม

·
·
·
·
·
·

16

เวี ย งพิ ง ค

ลงพื้นที่ตรวจเฝาระวังสารเคมีปนเปอนในอาหาร ผัก และผลไม
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายณัฐฐชเู ดช วิรยิ ดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี
และเจาหนาทีฝ่ า ยบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครเชียงใหม
รวมกับหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร (Mobile Unit For Food
safety and Health Product Safety) รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม และผูประกอบการหางสรรพสินคา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ในการตรวจเฝาระวังสารเคมีปนเปอ นในอาหาร ผัก และผลไม ไดแก สารกันรา,
สารฟอรมาลีน, สารฟอกขาว, สารบอแร็กซ, สารโพลารในนํ้ามันทอดอาหาร
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง เพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภคไดเลือกซื้อ
อาหาร ผัก และผลไมที่ปลอดภัย สําหรับใชปรุงประกอบอาหาร ณ ริมปง
ซุปเปอรมาเก็ต สาขาแกวนวรัฐ เชียงใหม

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร
และมอบปายรับรอง 100 รานอาหารปลอดภัย ใส ใจสุขภาพ

วั น ที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอัศนี บู ร ณุ ปกรณ เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี นครเชี ย งใหม เป นประธาน
ในพิธเี ปดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูป ระกอบกิจการและผูส มั ผัสอาหาร รุน ที่ 1/2564 ตามโครงการ
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูป ระกอบการอาหารและผูส มั ผัสอาหาร วัตถุประสงคเพือ่ ใหผปู ระกอบการ
อาหารและผูสัมผัสอาหารมีความรูความเขาใจในการปรุง-ประกอบอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
เพือ่ ใหประชาชนไดบริโภคอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัย ลดความเสีย่ งจากโรคทีเ่ กิดจากอาหารและนํา้ เปนสือ่ และไดมอบ
ปายรับรอง 100 รานอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ แกผูประกอบการอาหารที่ผานเกณฑการรับรอง ณ หองประชุม
แขวงนครพิงค สํานักงานแขวงนครพิงค
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ส เวีา ยรงพิพงค์ ั น

เจาแกวนวรัฐ

เจาผูครองนครเชียงใหมองคสุดทาย
“เจาแกวนวรัฐ” เปนเจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 9 แหงราชวงศทิพยจักรและองคสุดทายแหงนครเชียงใหม เจาแกว
นวรัฐ มีพระนามเดิมวา “เจาแกว” ประสูติที่คุมหลวงนครเชียงใหม เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2405 เปนพระโอรสในพระเจา
อินทวิชยานนท เจาผูครองเชียงใหมองคที่ 7 กับ แมเจาเขียวเทวี ประสูติ ณ คุมหลวงนครเชียงใหม (บริเวณโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยในปจจุบัน) เจาแกวนวรัฐ เริ่มเขารับราชการเมื่อ พ.ศ. 2420 ขณะมีพระชันษาได 15 ป ในสมัยที่พระบิดาของทาน
คือ พระเจาอินทวิชยานนทไดเปนเจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 7 ซึ่งมีสิทธิ์ในการปกครองอยางเจาประเทศราชที่ตอง
ถวายตนไมเงินตนไมทองเปนเครื่องราชบรรณาการทุก 3 ป
ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2447 ไดรบั พระราชทานสัญญาบัตรเปน เจาอุปราชเมืองเชียงใหม ครัน้ เจาอินทวโรรสสุรยิ วงษสรุ คต
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงทราบความที่พระราชชายาเจาดารารัศมี
ถวายบังคมลาไปประทับที่นครเชียงใหมกอนแลว จึงมีพระราชดํารัสกับเจาดารารัศมีใหเลือกผูแทนเจาอินทวโรรส ที่วา
“ในการเลือกเจานครเชียงใหมแทนเจาอินทวโรรสสุริยวงษตามกฎตองใหทายาทผูสืบตระกูลรับตําแหนงนี้ ซึ่งควรจะตองไดแก
เจาราชบุตร (เลาแกว) ทายาทแตผเู ดียว แตในตําแหนงนีจ้ ะตองเปนพระอภิบาลเจาดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ดวย
ในขณะนี้เจาราชบุตรยังอายุนอยอยู ฉะนั้น พระราชชายาเจาดารารัศมี จึงขอเลือกเจาอุปราชแกว รับหนาที่นี้กอน”
ดังนัน้ แลว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาอุปราช (เจาแกว) วาทีเ่ จาผูค รอง
นครเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2452 ตอมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 จึงไดรับพระราชทานสัญญาบัตร
เปนเจานครเชียงใหม มีราชทินนามวา “เจาแกวนวรัฐ ประพัทธอินทนันทพงษ ดํารงนพิสีนครเขตร ทศลักษณเกษตร
อุดม บรมราชสวามิภักดิ์ บริรักษปจฉิมานุทิศ สุจริตธรรมธาดา มหาโยนางคราชวงษาธิบดี” ถึง พ.ศ. 2462 เปนนายพลตรี
ราชองครักษพิเศษ และนายทหารพิเศษประจํากองทัพบกไทย
บั้นปลายชีวิต เจาแกวนวรัฐ เริ่มประชวรตั้งแตตนป พ.ศ. 2481 แมวาจะมีพระอาการประชวรแตก็ยังเสด็จไปยัง
กรุงเทพมหานคร เพือ่ รับเสด็จสมเด็จพระเจาอยูห วั อานันทมหิดล เมือ่ ครัง้ เสด็จนิวตั พิ ระนคร ตอมาปรากฏวาอาการพระวักกะ
และพระยกนะอักเสบที่ประชวรอยูยังไมทันจะหายดี ก็พบอาการพระปปผาสะบวมขึ้นอีก จนสุรคต เมื่อเวลา 21.40 น.
ของวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2482 รวมระยะเวลาที่ทรงครองนคร 28 ป สิริพระชนมายุ 76 พรรษา
ทีม่ า : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/987104/
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กิ น ลมชมเวี ย ง

เที่ยวแลนดมารคใหม

วัน นิมมาน เชียงใหม
(One Nimman)

ในสไตลยุโรปผสมลานนา

โครงการคอมมูนิตี้ วัน นิมมาน (One Nimman) ที่ตั้งอยูในยาน
นิมมานเหมินท ยานที่ชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยวรูจักในฐานะแหลง
ชอปปง สินคาไลฟสไตลและงานออกแบบ แหลงรวมคาเฟและรานอาหาร
ดีไซนเก ดวยโครงสรางอาคารทีก่ อ ดวยอิฐดินเผา มีซมุ ประตูโคง ไดกลิน่ อาย
ลานนาผสมสถาปตยกรรมยุโรป
โครงการ One Nimman บนพื้นที่กวา 13 ไร คือการรื้อฟนและ
ตอยอดยาน อันถือเปนจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมสรางสรรครวมสมัย
ของเมืองเชียงใหม ใหกลับมาเปยมชีวิตชีวาและกลายเปนศูนยการคา
ชุมชนแหงใหม ที่เปนทั้งแหลงชอปปงกวา 100 รานคาชั้นนํา จุดนัดพบ
ทางไลฟสไตล และพื้นที่สาธารณะที่เปยมไปดวยแรงบันดาลใจและ
ความคิดสรางสรรคไปพรอมกัน
เมื่อกาวเขาสู ‘วัน นิมมาน’ ก็จะพบกับลานกลางแจงที่ดูคลาย
จตุรัสกลางเมือง ถือเปนมุมถายรูปเช็คอินไดอยางดี พรอมชมการตกแตง
ที่เนนกลิ่นอายรวมสมัยใหเขากับเสนสายของสถาปตยกรรมยุโรป และ
อิฐดินเผาที่ทํามืออยางปราณีต บริเวณดานขางยังมีศาลาสไตลลานนา
สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมสมัยและเวิรคช็อปสุดสรางสรรค
อาทิ ชั้นเรียนโยคะ ตลาดนัดสินคาหัตถกรรมรวมสมัย ไปจนถึงเวที
การแสดงดนตรีสดของศิลปนวัยรุน และยังมีรานอาหาร คาเฟ และ
รานขายสินคาชิคๆ อีกมากมาย
การเดินทาง
ไม ไ กลจากสนามบินเชียงใหม เพียง 15 นาที และ 10 นาที
จากยานคูเมืองเดิม มุง หนาสูส แี่ ยกรินคํา ก็จะเห็นโครงการ One Nimman
ตั้งอยูเลขที่ 1 ซอย 1 ถนนนิมมานเหมินท รับรองวาหาไมยากแนนอน
ภายในพื้นที่ วัน นิมมาน มีอาคารจอดรถที่รองรับรถไดถึง 200 คัน
เปดทุกวัน 11.00-23.00 น.
ที่มา : https://travel.mthai.com/blog/178113.html
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ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2564
วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2563 นายสุ น ทร ยามศิ ริ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน
ประจําเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจงขาวสารตางๆ รวมทั้ง
รับฟงปญหาจากคณะกรรมการชุมชน โดยมี นายณัฐฐชเู ดช วิรยิ ดิลกธรรม
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจาหนาที่ที่
เกี่ ย วข อ ง และคณะกรรมการชุ ม ชนเข า ร วม ณ ห อ งประชุ ม ฝ ายคํ า
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมธนารักษ
และสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลโท ภาณุ โรจนวสุ รองนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมธนารักษ
และสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหรือนิดา ที่มาศึกษาดูงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รุนที่ 1 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกรมธนารักษ ณ หองประชุมฝายคํา สํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม
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ธ ร ร มะ
เว�ยงพิงค

ทาน รอยครั้ง พันครั้ง

ไมเทาจิตสงบครั้งเดียว
เพราะวาจิตสงบครั้งเดียว
ก็เห็นอารมณ พระนิพพาน
หลวงตาศริ อินฺทสริ
วัดถ้ําผาแดงผานิมิต บานดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
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เทศบาล
นครเชียงใหม
สูภัย
โควิด-19
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สื บ เนื่ อ งจากการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลนครเชียงใหม ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานศูนยปองกันและแกไขปญหาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศปก.ทน.ชม ขึ้น เพื่อควบคุม และ
ปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม โดย ศปก.ทน.ชม. ไดดําเนินมาตรการอยาง
เขมขน โดยบูรณาการทํางานกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม
เพือ่ ไมใหเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการตรวจหาเชือ้
โควิด-19 ในกลุมประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง เชน ผูใชแรงงาน
ผูที่สัมผัสกับอาหารทะเลแชแข็ง การจัดเจาหนาที่ออกตรวจ
ติดตามสถานประกอบการ สถานบริการ โรงแรม สนามกีฬา
สถานที่ออกกําลังกาย สถานีขนสง สถานศึกษา ตลาดสด
ตลาดนัด ตลอดจน ถนนคนเดิน ใหดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันโรคอยางเครงครัด และฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อในสถานที่
สาธารณะ และสถานที่ที่ไดรับการรองขอภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
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