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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา เทศบาลนครเชียงใหม

นายอัศนี บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

สารจากนายกเทศมนตรี
นั บ แต พี่ น  อ งประชาชน ได ใ ห ค วามไว ว างใจเลื อ กผมเข า มาทํ า หน า ที่ น ายกเทศมนตรี น ครเชี ย งใหม
ผมขอกราบขอบคุณพี่นองประชาชนทุกคนเปนอยางสูง ผมขอปฏิญาณตนไววาจะทําหนาที่นายกเทศมนตรีที่ดี
ทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อความผาสุกและประโยชนสุขของพี่นองประชาชนนครเชียงใหมของเรา
ซึ่งในระยะ 4 ปตอจากนี้ไป นครเชียงใหมของเราตองดีกวาเดิม โดยไดวางนโยบายไว 9 ดาน ดังนี้
1. ดานการปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ดานสังคมคุณภาพชีวิต
7. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ดานการศึกษา
8. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
และเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
9. ดานการบริหารจัดการองคกร
ผม คณะผูบริหาร และทีมงาน จะขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายที่วางไวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปน
รูปธรรมโดยเร็วที่สุด จะประสานงานบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน
ใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชน มีการวางแนวทางในการสงเสริม
ควบคุมปองกันโรค ทําการคัดกรองตรวจสุขภาพประจําปของพี่นองประชาชนอยางครอบคลุมทั่วถึง ใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การสงเสริมเศรษฐกิจการทองเทีย่ ว การสงเสริมอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม การจัดงานกิจกรรม
ประเพณีสํา คั ญ อย างต อ เนื่ อง เพื่ อให น ครเชียงใหมมีความคึก คัก มีเ ศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบใหม ากขึ้ น
ฟน ฟูเมืองใหมคี วามสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะดวก ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมเมืองทีด่ ี นาอยูอ าศัย
เปนที่ประทับใจของประชาชนและผูมาเยือน ปรับปรุงสวนสาธารณะริมนํ้าปงใหเปนพื้นที่ของประชาชน โดยมี
สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน สําหรับประชาชนทุกกลุม เพศ และวัย ฟนฟูแมนํ้าคูคลอง โดยเฉพาะคลองแมขา
และคลองสาขาตาง ๆ ใหใสสะอาด มีนํ้าไหลเวียนตลอดป เปนคลองที่อยูคูกับวิถีชีวิตของชุมชน สรางความเชื่อมั่น
ดานความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินโดยการวางระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหครอบคลุมพื้นที่ และสรางความ
ปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงใหมากขึ้น
การพัฒนาดานการศึกษา ไดวางแนวทางในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีมาตรฐาน เพื่อใหเด็กลูกหลาน
ไดมีการพัฒนาการที่สมวัย ทั้งทางรางกาย สติปญญา และอารมณ เปนพลเมืองที่พึงประสงคในอนาคต รวมถึง
การพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ไดเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Education)
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนยุค Thailand 4.0
สําหรับการบริหารจัดการภายในองคกร จะวางระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชน โดยใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการใหมากที่สุด เพื่อใหการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ประชาชนไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ
ทายนี้ ในทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ตองติดตาม
ปองกัน เฝาระวังอยางใกลชิด เทศบาลนครเชียงใหมจะดําเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดเชียงใหมอยางเขมงวด ควบคูกับการแกไขและดูแลปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนอยางใกลชิด
ไปพรอมกัน จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคจะคลี่คลายลง เพื่อใหพอแมพี่นองประชาชนไดกลับมา
ดํารงชีวิตีไดตามปรกติโดยเร็ว และขอความรวมมือจากพี่นองประชาชนไดปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และ
มาตรการอื่น ๆ ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมโดยเครงครัดตอไปดวย
นายอัศนี บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
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นางนุสรา ยันตรโกวิท
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม

สารจากปลัดเทศบาล
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกหลักและเปนหัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการมีสวนรวมที่นับวาเปนพื้นฐานสําคัญที่สุด
ของการใชสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยคือการใชสิทธิออกเสียงโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประชาชนชาวนครเชียงใหมไดออกมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และสมาชิกสภา
เทศบาลนครเชียงใหม เพือ่ เลือกผูแ ทนเขาไปบริหารงาน บําบัดทุกข บํารุงสุข เพือ่ ความเปนอยูท ดี่ ขี องพีน่ อ งประชาชน
ดิฉนั ในฐานะผูน าํ ของฝายขาราชการประจําในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม จึงขอแสดงความยินดีกบั นายกเทศมนตรี
นครเชี ย งใหม และสมาชิ ก สภาเทศบาลนครเชี ย งใหม ทุ ก ท า น ที่ ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สํ า คั ญ
อันทรงเกียรตินี้
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมทราบวา
จะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงเปนความทาทายที่สําคัญในการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหมตลอดปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตอเนือ่ งถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึง่ เปนโอกาสทีท่ าํ ใหทกุ สวนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
ตองปรับแนวคิดปรับเปลีย่ นรูปแบบในการปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับสถานการณภายใตมาตรการทางดานสาธารณสุข
ตลอดจนแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน และในยามเกิดวิกฤติเชนนี้ ดวยความรวมมือ
รวมแรงรวมใจระดมสรรพกําลังความสามารถและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ก็ทําใหเรายืนหยัดในการเปน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีใ่ กลชดิ กับประชาชนในการจัดบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเฉพาะดานการปองกันแกไขการแพรระบาดที่เกิดขึ้น เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอพี่นองประชาชนที่จะตองไดรับ
บริการสาธารณะจากเทศบาลอยางตอเนื่องตอไป
ทายทีส่ ดุ ดิฉนั ขอขอบคุณบุคลากรของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมทไี่ ดปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางดีทสี่ ดุ
และขอฝากใหประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมไดเชื่อมั่นวาเทศบาลนครเชียงใหมยังคงมีความมุงมั่นในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการสาธารณะและพัฒนาเมืองใหมีความเจริญรุงเรือง เพื่อประโยชนสุข
ของพี่นองประชาชนชาวเชียงใหม ตอไป

นางนุสรา ยันตรโกวิท
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
• การพัฒนาสวนสาธารณะริมแมนํ้าปง
• Chiang Mai City Innovation Lab
• การดําเนินการดานการควบคุมอาคาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• การแก ไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ
• โครงการผลิตปุยหมักและเกษตรอินทรีย
• กาวตอไปในการพัฒนา
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
• การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• งานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม 2563
• เชียงใหมเคาทดาวน 2021
• การดําเนินการดานอาหารปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ และพัฒนาองคกร
• การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม
• จิตอาสาพระราชทาน เราทําความ ดี ดวยหัวใจ
• การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
• DPD Model สรางคนสรางชาติ
• ตอนรับคณะทูตและกงสุลตางประเทศ
• ความสําเร็จในการบริหารองคกร
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
• รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
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งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564
• รายจายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564
• รายจายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป
รวมเงินอุดหนุน พ.ศ. 2564
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สถิติตาง ๆ ในรอบป 2564
• สถิติจํานวนประชากร 5 ป ยอนหลัง
• สถิติงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม
• สถิติการเขารับบริการทําบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
• สถิติสถานธนานุบาล
• ปริมาณมูลฝอยจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ป 2564
• อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง เทศบาลนครเชียงใหม
• สรุปผลการปฏิบัติงานของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เทศบาลนครเชียงใหม

C H I A N G

M A I

M U N I C I P A L I T Y

เทศบาลนครเชียงใหม ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่รับผิดชอบ
40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 14 ตําบล ไดแก ตําบลหายยา ตําบลชางมอย ตําบลศรีภูมิ
ตําบลวัดเกต ตําบลชางคลาน ตําบลพระสิงห ตําบลสุเทพบางสวน ตําบลปาแดดบางสวน ตําบล
ฟาฮาม ตําบลหนองปาครั่งบางสวน ตําบลทาศาลาบางสวน ตําบลปาตัน ตําบลหนองหอยบางสวน
และตํ า บลช างเผือกบางสวน โดยมีห นาที่ แ ละความรั บผิ ดชอบครอบคลุ ม แขวงอี ก 4 แขวง ได แ ก
แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และ แขวงศรีวิชัย โดยแบงพื้นที่ตามแขวงไดดังนี้

แขวงนครพิงค
มีพื้นที่

แขวงกาวิละ
มีพื้นที่

11.7 11.4
ตารางกิโลเมตร

ตารางกิโลเมตร

รับชมวีดิทัศน
แนะนําภาพรวม
ของเทศบาลนครเชียงใหม
ไดที่นี่
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แขวงศรีวิชัย

แขวงเม็งราย

9.2

7.7

มีพื้นที่

ตารางกิโลเมตร

มีพื้นที่

ตารางกิโลเมตร

ตราเทศบาล
นครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม มีดวงตราประจําเทศบาล
เปนรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปุยเมฆ พญานาค
รวงขาว และลายดอกประจํายาม ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้

พระบรมธาตุดอยสุเทพ

เทศบาลนครเชียงใหม
มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ

ตําบลสันผีเสื้อ ตําบลดอนแกว และอําเภอแมริม

ทิศใต

ตําบลหนองหอย และตําบลปาแดด

ทิศตะวันออก

ตําบลหนองปาครั่ง และตําบลฟาฮาม

ทิศตะวันตก

อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย

เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปนสถานที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา
และเป น ที่ เ คารพสั ก การะของพุ ท ธศาสนิ ก ชน
โดยทั่วไปทั้งประเทศ แสดงถึงการเปนศูนยกลาง
ทางพระพุทธศาสนาในภาคเหนือที่เปลงรัศมีรุงเรือง
มาทุกยุคทุกสมัย

ปุยเมฆ
แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม ที่มีความ
ชุมฉํ่าเย็นสบายนาอยูตลอดทั้งป

พญานาค
ตามประวัติเปนผูใหนํ้า เชียงใหมเปนตนนํ้า
ลําธารหลายสาย โดยเฉพาะแมนํ้าปงที่หลอเลี้ยง
ชี วิต ความเป นอยู  ข องชาวเชี ย งใหม และจั ง หวั ด
ใกลเคียง เปนแมนาํ้ สายสําคัญสายหนึง่ ของภาคเหนือ

รวงขาว
รับชมวีดิทัศน
แนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ไดที่นี่

หมายถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องพื ช พั น ธุ 
ธัญญาหาร ซึง่ มิไดหมายถึงเฉพาะแตเปนเพียง อูข า ว
อูนํ้า เทานั้น ยังรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ชื่อเสียงอื่น ๆ อีกมากมาย
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คณะผูบริหาร
1. นายอัศนี บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม
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2. นายไทณ โรจนรัตนจินดา
3. นายสุนทร ยามศิริ
4. นายจิโรจน โรจนเสาวภาคย
5. นางสาวรัชนี ชมชื่น

T E A M

5

E X E C U T I V E

2

A D M I N I S T R A T I O N

4

เลขานุการนายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม

1

T E A M

3

1. นายเมธิศ วุฒิฉายานันท
2. นายพีรนันท วิมุกตาคม
3. นายพิศุทธ พิศุทธกุล
4. นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย
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5

แขวงนครพิงค
สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงใหม
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1. นายกันตกวี อินทธิรา
2. นายดุสิต บูรณะพิมพ
3. นายประสิทธิ์ พวงสําลี
4. นางสาวพรฤดี พุทธิศรี
5. นายศักดิ์พล ยอดบางเตย
6. นายศิริวัฒน บุญเชื้อ

T E A M
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3

A D M I N I S T R A T I O N

2

4

1

5

T E A M

6

แขวงกาวิละ
สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงใหม

1. นางสาวญาณิศา ศรีศิลปนันท
2. นางสาวธนธรณ ไพรวัลย
3. นายปราชญา สุทธิพันธ
4. นางพรรณตรี เชื้อมโนชาญ
5. นางมณฑา กิติแกว
6. นายสุรพงษ พงศสิมภากรณ
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แขวงเม็งราย

สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงใหม
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1. นางนภาพร ยามศิริ
รองประธานสภา
2. นายราชิน ตันตรานนท
3. นายสาคร ขัติยะ
4. นายสิทธิพันธ เจิมจันทร
5. นายสุธี สายมาธิปญญา
6. นายอาคม กันทวงค

5
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3

4

A D M I N I S T R A T I O N

1

6

5

T E A M

2

แขวงศรีวิชัย

สมาชิกสภาเทศบาล
นครเชียงใหม

1. นางบงกช ตุวานนท
ประธานสภา
2. นายกฤตธัช พรามไทย
3. นายชัยพร แสนปง
4. นายปยศักดิ์ เรืองศรี
5. นายประสิทธิ์ ขันแกว
6. นางสาวรุงทิพย จันคง
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1

ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
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1. นางนุสรา ยันตรโกวิท
2. นายประสงค เรือนสอน
3. นายมนตชัย พงษเกียรติกอง
4. นายสุรพล ภูบุบผา

T E A M

2

E X E C U T I V E

6

3

A D M I N I S T R A T I O N

1

4

T E A M

2

5

สํานักชาง
ผูอํานวยการสํานักชาง
ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมการกอสราง
ผูอํานวยการสวนการโยธา
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
หัวหนาฝายควบคุมอาคาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

1. นายณภัทร ประเสริฐดี
2. นายเอกพันธ พรหมประสิทธ
3. นายอติชาต ชูวงศ
4. นายวิสาขะ ปญญาชวย
5. นายยุวบูรณ ศักดิ์สม
6. นายอเนก ชาญเชี่ยว
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สํานักการศึกษา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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1. นายสุรพล ภูบุบผา
2. นางอัญชิสา ควัฒนกุล
3. นางสาวดาริกา เตชะวัง

E X E C U T I V E
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T E A M
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สํานักการศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง

1. นางเสาวลักษณ ชมมณฑา
2. นางปทิตตา ไมรินทร
3. วาที่ ร.ต.เสถียร ทามัง
4. นางเบญจรัตน เมธะปญญา
5. นายเสรี ปนชัย
6. นางสาวอินทรริตา ยาวิชัย
7. นางสาวจงกลนีย โรจนภูริจินดา
8. นางจันจิรา อินตะเสาร
9. วาที่ร.ต.วงศเทวัญ ณ ลําพูน
10. นายเสรี ปญญา
11. นางธนัฎฐา วุฒิวณิชย
12. นางณัฎฐนันท ลังการัตน
13. นางวิรธิมา กันยายน
14. วาที่ ร.ต. ชสิทธิ์ภิวัฒน กันยายน
15. นายวัชระ ไชยวงษ
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สํานักการศึกษา
ครูเชีย่ วชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ครูเชีย่ วชาญโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา
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1. นางอรัญญา รุงเรือง
2. นางวัชราภรณ จอมงาม
3. นางสาวนุชธิดา เทพลิขิตกุล
4. นางเพชรดา ปฤกษากร
5. นางลัดดา ไหวดี
6. นางกันยา จันทรใจวงค
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สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสวนบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุข

1. นางเยาวเรศ บุญถม
2. นายธวัชชัย กันทะวันนา
3. นายดนัย สารพฤกษ
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สํานักคลัง
ผูอํานวยการสํานักคลัง
ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
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1. นางบุษบา สหกิจวัฒนา
2. นายจิรัฐภาคย อิ่นแกว

T E A M
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สํานักปลัดเทศบาล / กองยุทธศาสตรและงบประมาณ / กองสวัสดิการสังคม
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ

1. นายวรเชษฐ ไชยหลา
2. นางสาวอุมาทิพย ศรีจันทร
3. นางสาวปริศนา ธาติ
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E X E C U T I V E

2

A D M I N I S T R A T I O N

1

3

หัวหนาแขวง
หัวหนาแขวงนครพิงค
หัวหนาแขวงกาวิละ
หัวหนาแขวงเม็งราย
หัวหนาแขวงศรีวิชัย

26

รายงานประจําป 2564 เทศบาลนครเชียงใหม

1. นายประเทือง สุวรรณโน
2. นายวิษณุ จักษุธารา
3. นายประยูร วรรณราช
4. นายชาตรี กันทวี

4

T E A M

E X E C U T I V E

4

A D M I N I S T R A T I O N

5

3

1

T E A M

2

ผูจัดการสถานธนานุบาล
ผูจัดการสถานธนานุบาล 1
ผูจัดการสถานธนานุบาล 2
ผูจัดการสถานธนานุบาล 3
ผูจัดการสถานธนานุบาล 4
ผูจัดการสถานธนานุบาล 5

1. นางภครัช จักขุเรือง
2. นายองอาจ สุรมนทวีกิจ
3. นายสมชาย ขันอุระ
4. นายอุทัย วงศจักร
5. นางสาวกฤตยา สงวนรัษฏ
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รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน

แขวงนครพิงค

เทศบาลนครเชียงใหม 2564
ณ วันที่ 28 พ.ค. 64
ลําดับ

ชื่อชุมชน

รหัสชุมชน

ชื่อประธานชุมชน

1
2
3

ชุมชนศรีลานนา
ชุมชนปาเปา
ชุมชนศรีมงคล

50990013 นายทวีศักดิ์ ธรรมวงษ
50990015 น.ส.แสงจันทร ทิพยรัตน
50990024 นายคงเดช ธรรมสิทธิ์

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชุมชนขวงสิงหพัฒนา
ชุมชนหมูบานอุนอารี
ชุมชนเชียงยืน
ชุมชนเชตวัน
ชุมชนชางมอย
ชุมชนบานปง
ชุมชนเชียงมั่น
ชุมชนเมืองลัง
ชุมชนหมูบานเทียมพร
ชุมชนปาตัน
ชุมชนปาแพง-วังสิงหคํา
ชุมชนแมหยวก
ชุมชนพัฒนาบานกูเตา
ชุมชนลามชาง
ชุมชนบานทอ
ชุมชนหลิ่งกอก
ชุมชนบานเอื้ออาทรปาตัน
ชุมชนโชตนา

50990030
50990032
50990037
50990041
50990044
50990046
50990048
50990052
50990055
50990058
50990069
50990072
50990073
50990074
50990076
50990088
50990090
50990096

28

รายงานประจําป 2564 เทศบาลนครเชียงใหม

นายประสิทธิ์ พวงสําลี
นายสมาน สุราวาลย
นางยุพา เตียนธนา
นางบุญยวง โยธามาศ
นางพิมลดา อินทวงค
นางดวงเดือน จอมราช
นางรษฎาพร บริจินดา
นายวินัส พงษพิพัฒน
น.ส.ซอน สมจักร
นางปทุมพร ใจเมา
นายเสกสรร ขันธสีมา
นายอาทิตย แดงสวัสดิ์
นายวชิรา วชิรนคร
นางนํ้าฝน รสจรรยา
นายกรณวฤนท โสภิญญา
นายรัตน ปาละพงศ
นางจุฑามาศ ธํารงเดชาวัตช
นางอมรินทรพร ทรัพยสิน

โทรศัพท

โทรศัพทมือถือ

หมายเหตุ

-

081-7161198
081-7248252
089-7573342

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ

053-215398
053-216051
053-232456
053-233825
053-890341
053-412591-2
-

081-6423487
089-4351345
099-2403648
096-6959004
084-6171739
089-7553037
086-9144606
089-8350451
099-9720814
084-9789373
081-9933632
081-2892385
086-9236251
085-1069057
082-0385946
086-9210565
084-4285424
089-5521101

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
-

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน

แขวงกาวิละ

เทศบาลนครเชียงใหม 2564
ณ วันที่ 28 พ.ค. 64
ลําดับ

ชื่อชุมชน

รหัสชุมชน

ชื่อประธานชุมชน

โทรศัพท

โทรศัพทมือถือ

หมายเหตุ

-

083-2016442
084-1695303
085-7059964

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
ผูประสานงาน
ชุมชน
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ

1
2
3

ชุมชนบานใหมพัฒนา
ชุมชนสันนาลุง
ชุมชน 12 สิงหา

50990004 นางพรรณี อินทจักร
50990007 นางโสภา ปนทะ
50990009 นางอรอุมา ณ เชียงใหม

4
5
6
7
8

ชุมชนรถไฟสามัคคี
ชุมชนใจแกว
ชุมชนขนสง ซอย 9
ชุมชนทาสะตอย
ชุมชนเมืองสาตรหลวง

50990011
50990014
50990016
50990021
50990022

นางอําภา อุปถัมภ
นายสมบัติ ธงเงิน
นางจันจิรา ไครมูล
นางสาวกรรณิการ ใจวงค
นางแสงหลา ศรีสุวรรณ

053-245483
053-803089

081-5941324
0817067454
086-1147889
086-7286711
086-9169841

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชุมชน ร.7 พัน.1
ชุมชนเมืองสาตรนอย
ชุมชนตนขาม
ชุมชนศรีสรอยทรายมูล
ชุมชนบานแพะ
ชุมชนศีปนครัว
ชุมชนหนองประทีป
ชุมชนบานสันปาขอย
ชุมชนกูคํา
ชุมชนบานวัดเกต
ชุมชนหนองหอย
ชุมชนบานเดนสามัคคี
ชุมชนหนองปาครั่ง
ชุมชนหนองเสง-ฟาฮาม
ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย
ชุมชนการเคหะเชียงใหม
ชุมชนมงฟอรตวิลลา
ชุมชนฟาฮาม
ชุมชนการเคหะหนองหอย 2
ชุมชนการเคหะหนองหอย 1
ชุมชนบานเดนพัฒนา

50990035
50990036
50990039
50990040
50990045
50990047
50990053
50990057
50990060
50990063
50990065
50990066
50990067
50990070
50990079
50990080
50990081
50990082
50990091
50990092
50990097

นางรุจิรา ศิริพันธ
นายภารดร ณ คําปน
นางสมศรี เอกสุวรรณ
นายวิรัตน ไชชะ
นายสําเร็จ ฟกทอง
นายประสิทธิ์ คํายะปน
นายสมยศ หนอพุฒ
นางสาวกมณทิพย บุญสิงห
นายนฤมิตร บุณยตุลย
นางภาวิณี มหากันธา
นายสวัสดิ์ คงเมือง
นายอลงกรณ แกวอินหิน
นางณัฎฐภาณี ภูถาวรทรัพย
นายอดุลย วงคมาลี
นายจงรักษ อุนเสง
นายสุเวช สุภาษิต
นายสุรศักดิ์ ภูประเสริฐ
นายชัยณรงค อนันทปญญสุทธิ์
นางสาวธุวานันท พวงมาลา
นางรุงรวี ปาระมี
ร.ต.อาทร แสงสวาง

053-262182
053-308602
053-248795

093-2501744
068-2731325
084-0472203
087-1838586
083-5724467
085-5409100
086-1146081
094-9968995
0957683793
086-9179847
084-7529622
086-1849415
081-9508031
086-9393139
098-7969454
081-70604755
081-8816858
086-3254435
061-5615323
089-8500152
085-0373111

053-243517
053-279310
053-243316
093-1362494

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
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รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน

แขวงเม็งราย

เทศบาลนครเชียงใหม 2564
ณ วันที่ 28 พ.ค. 64
ลําดับ

ชื่อชุมชน

รหัสชุมชน

ชื่อประธานชุมชน

โทรศัพท

โทรศัพทมือถือ

1
2
3

ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย
ชุมชนทิพยรัตนวิลลา
ชุมชนฟาใหมประตูกอม

50990043 นายปรีชา ทาสุวรรณ
50990084 น.ส.จุฬารัตน ตันติจารุวรรณ
50990071 นายวิง มีเดช

-

086-1953267
081-8859800
097-1908476

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

50990087
50990008
50990061
50990019
50990026
50990018
50990086
50990094
50990059
50990020
50990029
50990093

นายธวัชชัย โลกาษา
นายเปง สมณา
ส.ท.ทองคํา มิ่งตระกูล
นางชนิดาภา คิดอาน
นางวรรณา อรุณเดช
นายสุรพล แกวประเทศ
นายวิชัย อุนปฐมวงค
นายวิญู วงคอรัญ
นายสมควร ไชยคําวัง
นายวินัส มหาเทพ
นางยวงคํา เสรี
นายสุรินทร สิทธินอย

-

089-9972829
086-6706144
082-7585084
085-0347686
086-9244602
085-0384698
087-1934163
083-3127328
086-1144338
081-6025745
091-6345987
086-9165030

16
17
18
19
20
21
22
23

ชุมชนอินทรนุรักษ
ชุมชน ๕ ธันวา
ชุมชนทิพยเนตร
ชุมชนศาลาแดง
ชุมชนศรีปงเมือง
ชุมชนแมขิง
ชุมชนเชียงใหมแลนด
ชุมชนเวียงทอง
ชุมชนปาพราวนอก
ชุมชนชางคลาน
ชุมชนชัยมงคลบานเม็ง
ชุมชนศรีดอยไชยเจริญประเทศ
ชุมชนกําแพงงาม
ชุมชนดาวดึงษ
ชุมชนธาตุคํา
ชุมชนนันทาราม
ชุมชนหมื่นสารบานวัวลาย
ชุมชนศรีสุพรรณ
ชุมชนพวกเปยรวมใจพัฒนา
ชุมชนผาขาว

50990025
50990077
50990056
50990075
50990064
50990062
50990031
50990085

นายปานแกว เปาปอ
นายวิชัย อนุศาสตรวาทิน
นางอมรัตน เรืองเดช
ร.ต.ท.ไชยพล แสนมโน
นายสุภาพ เจริญภักดี
นางประมวล ชนัญชัย
นางลัดดา วงควร
นางสายฝน สิทธิปราณี

-

24
25
26
27
28
29
30

ชุมชนวัดพันอัน
ชุมชนหมื่นตูม
ชุมชนทรายมูลเมือง
ชุมชนบานฮอม
ชุมชนลอยเคราะห
ชุมชนชางฆอง
ชุมชนระแกง

50990050
50990083
50990089
50990095
50990028
50990049
50990051

นายทวีศักดิ์ ตะเสี้ยว
นาบทศพร อนุกูล
นางผองพรรณ สุวรรณสิทธิ์
นางอรชร มหาไม
นางสาวพัชราภรณ เสาเรือน
นายศตวรรษ เสาเรือน
นางสุวิมล ยอดคําแปง

-

084-2237167
081-5311231
083-1545756
093-0408786
087-1939983
0817653272
081-6811766
สมจิตร
095-7080791
080-6733540
086-9166900
087-3026437
086-6736399
091-8597294
089-6357229
081-9939649
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รายงานประจําป 2564 เทศบาลนครเชียงใหม

หมายเหตุ

089-5521540

สมพร
097-9373189

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน

จุดบริการประชาชน (แขวงศรีวิชัยเดิม)
เทศบาลนครเชียงใหม 2564

ณ วันที่ 28 พ.ค. 64
ลําดับ

ชื่อชุมชน

รหัสชุมชน

ชื่อประธานชุมชน

โทรศัพท

โทรศัพทมือถือ

หมายเหตุ

1
2
3

ชุมชนคูปูลูน
ชุมชนอินทนิล
ชุมชนวัดโลกโมฬ

50990001 นายฉัตรธํารง มุสิกโปดก
50990002 นายจรุณ ศรีหมื่น
50990003 นายเภา สุวรรณคํา

-

081-6813381
081-8844356
083-8624653

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ

4
5
6
7
8
9
10
11

ชุมชนสามัคคีพัฒนา
ชุมชนแจงหัวลิน
ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง
ชุมชนเอราวัณ ซอย 4
ชุมชนเจดียปลอง
ชุมชนศรีวิชัย
ชุมชนบวกหาด
ชุมชนวัดพระเจาเม็งราย
สามัคคี
ชุมชนชางแตม
ชุมชนพวกแตม
ชุมชนควรคามา
สามัคคีพัฒนา
ชุมชนทานตะวัน
ชุมชนปาหา
ชุมชนสวนดอก

50990005
50990006
50990010
50990012
50990017
50990023
50990027
50990033

-

064-6230923
085-7149262
086-6705071
080-5616399
093-8412909
088-2610438
084-2239027
087-6216592

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ

50990034 นายวิสิทธิ์ กิติบุตร
50990038 นายอาณัติ คลังวิเชียร
50990042 นางรัตนา ชูเกษ

053-814036
053-219271

085-8673088
099-0137214
094-8933851

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ

50990054 นายสม ขุยอาภัย
50990068 นายบุญธรรม อินทรกุนะ
50990078 นายสุรพล วิริยะพันธ

053-212002
-

081-9927630
081-9526045
064-9499789

รักษาการ
รักษาการ
รักษาการ

12
13
14
15
16
17

น.ส.นลินรัตน ตนสิงห
นายทองอินทร ยางงาม
นายสมจิตร จันทรี
นายสุดใจ อินแถลง
นางศิริพร สุดจิตร
นายปฐม ประทุมทอง
นายมานิตย ปญญาวุฒิ
น.ส.วรรณกร อมาตยกุล
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วิสัยทัศน
เทศบาลนครเชียงใหม
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รายงานประจําป 2564 เทศบาลนครเชียงใหม

“

เทศบาลนครเชียงใหม
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง
ดวยการบริหารภายใต
หลักธรรมาภิบาล

”
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โครงสรางการบริหารงาน
A D M I N I S T R A T I O N

รูปแบบการบริหาร
ของเทศบาลนครเชียงใหม
ประกอบดวย
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ทําหนาที่เปนฝายบริหารเทานั้น โดยการกําหนดนโยบาย ควบคุม และ
รับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาล และสามารถแตงตั้งรองนายก
เทศมนตรีชวยบริหารงานได โดยในสวนของเทศบาลนครเชียงใหมจะมี
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน และนายกเทศมนตรีมีระยะการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

สภาเทศบาล
สภาเทศบาลนครเชียงใหม มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม
ทําหนาทีเ่ ปนฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ าํ นวนทัง้ สิน้ 24 คน ซึง่ มาจากการเลือกตัง้
แบบแบงเขต จํานวน 4 เขตเลือกตัง้ (แบงตามแขวง ไดแก แขวงนครพิงค
แขวงศรีวชิ ยั แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ) เขตละ 6 คน อยูใ นตําแหนง
ไดคราวละ 4 ป
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โครงสรางการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม
สํานักปลัดเทศบาล

รับผิดชอบดานเอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย
งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว งานทะเบียนราษฎร การเลือกตั้ง งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานดานกฎหมาย งานรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง รวมถึงงานดานรัฐพิธีและกิจการสภา

สํานักคลัง

รับผิดชอบงานดานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพยสนิ งานสถิตกิ ารคลัง
งานพัฒนารายได งานแผนที่ภาษี และงานดานผลประโยชนตาง ๆ

สํานักชาง

รับผิดชอบดานการกอสรางปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุม
อาคาร และการจัดการสภาพแวดลอม

สํานักสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รับผิดชอบงานด า นสาธารณสุ ข ต า ง ๆ งานด า นการป อ งกั นและควบคุ ม
โรคติดตอ งานสงเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาด
งานใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนทั่วไป

สํานักการศึกษา

รับผิดชอบงานด า นการจั ด การศึ ก ษาในเขตเทศบาล รวมถึ ง การส ง เสริ ม
ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

รับผิดชอบดานวิชาการ การวางแผนพัฒนาเทศบาล งานวิจัยและประเมินผล
งานดานสถิติ งานประชาสัมพันธ งานจัดทํางบประมาณ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษและพัฒนาเมือง

กองสวัสดิการสังคม

รับผิดชอบดานการสงเสริมและพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล งานดานสังคม
สงเคราะห และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

กองการเจาหนาที่

รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานบริหารงานบุคคล
งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร งานวินยั และสงเสริมคุณธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา

หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน

รับผิดชอบงานดานการควบคุมตรวจสอบเกีย่ วกับการเงินและงานอืน่ ๆ โดยขึน้ ตอ
ปลัดเทศบาล

แขวง 3 แขวง

ไดแก แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และจุดบริการประชาชน
(แขวงศรีวิชัยเดิม) โดยมีสํานักงานแขวงซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกระจายการใหบริการไปถึง
ประชาชนอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

สถานธนานุบาล

จัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562
ตามมาตรา 56 (1) ใหมกี ารดําเนินกิจการโรงรับจํานํา หรือสถานสินเชือ่ รับผิดชอบ
งานดานการรับจํานําทรัพยสินจากประชาชน เพื่อปองกันการกูหนี้นอกระบบ
ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหมมีสถานธนานุบาล ทั้งสิ้น 5 แหง
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา

5
ดาน

ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

1
2
3
4
5

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
การเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมือง
2. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานแกประชาชน
ในทองถิ่น ใหครอบคลุมทั่วถึงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
3. การพัฒนาระบบจราจร และระบบขนสงสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ
4. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองโดยรวมใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม

การพัฒนา
สวนสาธารณะ
ริมแมนํ้าปง
สวนสาธารณะตลาดตนลําไย ตัง้ อยูบ นถนนไปรษณีย ริมแมนาํ้ ปง
เปนสวนสาธารณะขนาดเล็กที่เปดใหประชาชนไดพักผอนหยอนใจและ
ใชประโยชนมาเปนระยะเวลาหลายป เทศบาลนครเชียงใหมเล็งเห็น
ศักยภาพในการพัฒนาสวนสาธารณะแหงนี้ใหมีความสวยงาม สอดรับกับ
ภูมิทัศนโดยรอบ สามารถใชประโยชนไดทั้งดานการสันทนาการ การกีฬา
และการจัดงานประเพณี และตอบโจทยการใชงานของผูคนในสังคมเมือง
ยุคใหมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนสวนสาธารณะที่เอื้อประโยชนตอประชาชน
ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย จึงรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาคประชาสังคม
หนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ ชุมชนในบริเวณโดยรอบ สถาบันการศึกษาและ
กลุมสถาปนิก เพื่อออกแบบสวนสาธารณะตลาดตนลําไยใหม โดยอาศัย
การมี ส  ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น และจะได ดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง
สวนสาธารณะตลาดตนลําไยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้

รับชมภาพกิจกรรมงานแถลงขาว
บอกเลาแนวทางพัฒนาสวนสาธารณะริมนํ้าปง
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Chiang Mai City Innovation Lab
Chiang Mai City Innovation Lab เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของภาคีสําคัญ โดยมีสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) รับหนาที่เปน System integrator ในฐานะหนวยงานสวนกลาง ใหการสนับสนุน
งบประมาณและเชื่อมนวัตกร และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งรับบทบาทเปนตัวกลาง
ในการสรางความตอเนื่องของการพัฒนาจากการวัดศักยภาพ การวางแผนปฏิบัติการ สูการทดลองปฏิบัติดังกลาว
ในขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม มีบทบาทสําคัญในการเปดพื้นที่ รวมคัดเลือกนวัตกรรม รวมเรียนรู ตลอดจนการ
พิจารณานํานวัตกรรมที่ผานการทดลองใชไปตอยอดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนานวัตกรรมอยางแทจริง

Chiang Mai City Innovation Lab มีเปาหมายในการขับเคลื่อนเชียงใหมใหเปนเมืองนวัตกรรมที่เปรียบ
เสมือน “Sandbox” สําหรับเปนแหลงบมเพาะนวัตกรรมผานการแบงปนไอเดียจากกลุม นวัตกรทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Studies) ในทุกบริบท และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสําหรับการนํานวัตกรรม
ไปดําเนินการในพื้นที่จริง เชน การทดสอบ “Civic Innovation” ตาง ๆ กอนจะนําไปขยายผล โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกาวเขามามีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมือง กอใหเกิดการพัฒนาตนแบบ
การแกไขปญหาของเมืองโดยใชนวัตกรรมผานความรวมมือของภาครัฐ ทองถิ่น ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
ซึ่งจะกอใหเกิดการยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นใหกับพื้นที่ตอไป
Chiang Mai City Innovation Lab จึงมุงเนนการเปนสะพานในการเชื่อมนวัตกรสูภาครัฐเพื่อตอบโจทย
การพัฒนาพืน้ ทีท่ อี่ ยูบ นความรับผิดชอบของภาครัฐและตอบโจทยความคาดหวังและความวิตกของสาธารณะ เปนขอตอ
ในการนํานวัตกรรมไปทดลองแกปญหาจริง และเปนคลังสมองสําหรับการวิเคราะหขอมูลสะทอนผลที่เกิดขึ้นในมิติ
ตาง ๆ จากการใชนวัตกรรมตอภาครัฐและสาธารณะเพื่อยืนยันศักยภาพของการ
เปนตนแบบนวัตกรรม (Prototype) รวมถึงแจกแจงขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ที่สําคัญในการนําไปตอยอดหรือขยายผลตอไปในอนาคต

รับชมวีดิทัศน Chiang Mai City Lab ไดที่นี่
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การดําเนินการดานการควบคุมอาคาร
สวนควบคุมอาคาร สํานักชาง เปนหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ทีม่ หี นาทีอ่ นุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน ตลอดจน
การตรวจสอบอาคาร ซึง่ เปนอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สวนควบคุมอาคารไดมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคารดังนี้

การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เดือน
มกราคม

จํานวน (ราย)
36

เดือน
มิถุนายน

จํานวน (ราย)
8

กุมภาพันธ

23

กรกฎาคม

11

มีนาคม

6

สิงหาคม

12

เมษายน

4

กันยายน

19

พฤษภาคม

25

ตุลาคม

12

รวม

156 ราย

ขอมูลการขออนุญาตในเขตเทศบาลนครเชียงใหม (มกราคม - ตุลาคม 2564)
ชื่อกระบวนงานที่ใหบริการ

จํานวนครั้งที่ประชาชน
ขอรับบริการ

1. การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
2. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
3. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
4. การออกใบอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
5. การขอตออายุใบอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
6. การโอนใบอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร
7. การแจงชื่อวิศวกร สถาปนิกผูควบคุมงาน
8. การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน

401
156
45
543
52
5
26
35
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กาวตอไปในการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหมมุงมั่นพัฒนาการใชประโยชนจากที่ดินในเขตเทศบาล
ใหเปนไปตามผังเมือง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน
พรอมระบบไฟฟาสองสวางในถนนสายสําคัญ เชน ถนนหวยแกว ดวยงบประมาณ
28 ลานบาท การนําสายไฟฟาและสายสื่อสารในเขตเมืองเกาลงใตดิน การปรับปรุง
สวนสาธารณะตลาดตนลําไยที่มีอยูเดิมใหตอบโจทยการใชงานที่หลากหลาย และมี
ความสวยงามยิ่งขึ้น และการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งกอสรางภายในสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด เพื่อใหโครงสรางพื้นฐานของเมืองเชียงใหมสามารถรองรับการพัฒนา
ไดอยางเต็มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ใหดียิ่งขึ้น
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และลดมลพิษทางอากาศและเสียง
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสีย
4. การปองกันปญหานํ้าทวมขังและปรับปรุงคุณภาพนํ้า
5. การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใหคงอยูอยางยั่งยืน

การแก ไขปญหา
ฝุนละอองขนาดเล็ก
ในอากาศ
ปญหาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม มีสาเหตุหลักเกิดจากการเผา
ในที่โลง เขมาควันดําจากเครื่องยนตที่มีการสันดาปแบบไมสมบูรณ และฝุนละอองจากการกอสราง ประกอบกับ
สภาพภู มิ ป ระเทศที่ มี ลั ก ษณะคล า ยแอ ง กระทะ และสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ อื้ อ ต อ ปรากฏการณ อุ ณ หภู มิ ผ กผั น
(Temperature Inversion) ทําใหเชียงใหมตองเผชิญกับปญหาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ในระดับที่เปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน ในตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา
เทศบาลนครเชียงใหม ไดดําเนินมาตรการในดานการเตรียมความพรอม การรับมือกับสถานการณ และ
การสรางความยัง่ ยืนในการแกไขปญหาฝุน ละออง โดยบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน เพือ่ รวมดําเนินการแกไขปญหา
ในทุกมิติ ทั้งดานสิ่งแวดลอม ดานสุขอนามัยของประชาชน และดานสังคม ไดแก

• ประกาศจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาฝุนควัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
• จัดกิจกรรมรณรงคเติมรักใหอากาศ เพื่อรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนงดเผาในที่โลง งดใชรถยนต
ควันดํา และรวมกันรดนํ้าตนไมบริเวณที่พักอาศัย เพื่อเพิ่มความชุมชื้นในอากาศ
• ขอความรวมมือผูประกอบการรวมพนละอองนํ้ารอบอาคาร พนละอองนํ้าบนอาคารสูง และจัดทําพื้นที่
ปลอดภัยจากฝุนละออง (Safety Zone) สงเสริมการจัดทําสวนแนวตั้ง และการประดับตกแตงอาคาร
ดวยไมประดับ ซึ่งมีผูประกอบการเขารวมโครงการ จํานวนทั้งหมด 66 แหง
• รวมกับกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม และตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ
ตรวจสอบตรวจจับและหามใชรถยนตควันดํา ทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม สัปดาหละ 2 ครั้ง
• จัดการอบรมทําปุยหมักอินทรียจากกิ่งไมใบไมเพื่อลดการเผาในที่โลง ใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม
• ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกใหความรูเกี่ยวกับฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศผานทุกชองทาง
• จัดทําพื้นที่ปลอดภัยจากฝุนละออง (Safety Zone) ในอาคารที่อยูในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม
จํานวน 15 แหง
• เพิ่มรอบการเปดนํ้าพุ และสปริงเกอรรอบคูเมือง เพื่อเพิ่มความชุมชื้น
• จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทย “สงเสริมเกษตรอินทรีย ลดวิถีฝุนควันอยางยั่งยืน”
• จัดทําสวนเกษตรอินทรีย เพื่อเปนพื้นที่สาธิตการใชปุยหมักจากกิ่งไมใบไม ลดการเผาและเปนศูนยการ
เรียนรูใหกับชุมชน
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รับชมภาพกิจกรรมงานเติมรักใหอากาศ

รับชมภาพกิจกรรมจัดอบรม
การทําปุยหมัก ปุยหมักอินทรีย
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โครงการผลิตปุยหมักและเกษตรอินทรีย
เทศบาลนครเชียงใหมไดจัดตั้ง “ศูนยเรียนรูปุยและเกษตรอินทรีย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดขยะ
ประเภทกิ่งไมใบไม โดยวิธีรักษาสิ่งแวดลอมลดการเผาในที่โลงแจง และเพื่อใหเปนตามนโยบายการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการแปรรูปขยะมาใช
ประโยชนในชุมชน โดยการนําขยะประเภทกิ่งไมใบไมที่ชุมชนตาง ๆ ไดรวบรวมไว มาเขากระบวนการหมักปุย
เพื่อใหไดวัสดุปรับปรุงดินที่สามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและนํามาใชประโยชนในการบํารุง
สวนสาธารณะของเทศบาลตอไป
ในหวงเวลาของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําใหประชาชนในเขตเมือง
จํานวนมากไดรับผลกระทบ บางคนตองถูกเลิกจางงาน
และขาดรายได เนื่องจากสวนใหญทํางานอยูในภาคบริการ
และการทองเทีย่ ว และรายจายเกินครึง่ ของแตละครัวเรือน
เปนคาอาหาร เทศบาลนครเชียงใหมจึงไดนําผลผลิตที่ได
จากศูนยการเรียนรูปุยและเกษตรอินทรีย ทั้งปุยอินทรีย
และผัก ไปมอบใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบดานการ
ดํารงชีวิตอันสืบเนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
เปนการบรรเทาผลกระทบ และ ฟนฟูคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเมืองใหสามารถดํารงชีวติ อยูไ ดในหวงเวลา
ของการแพรระบาด
นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม ยังไดรวมกับ
ภาคประชาสั ง คม จั ด ตั้ ง สวนผั ก คนเมื อ งเชี ย งใหม ขึ้ น
บริเวณที่ดินดานขางสุสานชางคลาน เพื่อเปนการพลิกฟน
ที่ดินวางเปลาในเขตเมืองใหเปนแหลงเพาะปลูกพืชผัก
และเลี้ยงไก เปนการบรรเทาผลกระทบดานความเปนอยู
ของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากโรคโควิด-19
และเปนการสรางงานสรางอาชีพใหประชาชนในชุมชน
ซึ่งสวนผักคนเมืองเชียงใหมยังไดรับรางวัล Placemaker
Award ASEAN of The Year 2021 รางวัล Placemaker
Award During Pandemic 2021 ซึ่งเปนรางวัลระดับ
ทวีปเอเชีย และรางวัล Chiangmai Design Award 2021
อีกดวย
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รับชมภาพโครงการผลิตปุยหมักและเกษตรอินทรีย

รับชมภาพกิจกรรมเวทีสาธารณะ
“สวนผักคนเมืองเชียงใหม การใชพื้นที่สาธารณะ
ที่ตอบโจทยการพัฒนาเมืองและชุมชน”
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กาวตอไปในการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหมมุงมั่นในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในเขตเมืองใหดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการปรับปรุงภูมทิ ศั นฟน ฟูคลองแมขา ตัง้ แตประตูนาํ้ อุน อารีย จนถึง ถนนมหิดล
ดวยงบประมาณ 83 ลานบาท โครงการพัฒนาคุณภาพนํ้าในคลองแมขาดวยการบําบัด
นํา้ เสีย ดวยนวัตกรรมโอโซนและโซลาเซลล การกอสรางทอรวบรวมนํา้ เสียเพือ่ ไมใหนาํ้ เสีย
จากบานเรือนไหลลงสูค ลองแมขา โดยตรง และการปรับปรุงภูมทิ ศั นและระบบไฟฟาสองสวาง
รอบคูเมืองทั้งดานนอกและดานใน ใหมีความสวยงาม และสะอาดเรียบรอย เพื่อทําให
สิ่งแวดลอมในเขตเมืองเหมาะสมกับการอยูอาศัยยิ่งขึ้นไป
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสํานึก
ดานศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. การพัฒนาสุขภาพและสรางสังคมแหงสุขภาวะ
2. การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
4. การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน และสวัสดิการสังคมสงเคราะห
5. การสงเสริมเศรษฐกิจเมืองและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
6. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณความเปนลานนา

การปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สื บ เนื่ อ งจากการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) เทศบาลนครเชียงใหมไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศูนยปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้น ประกอบดวย
คณะทํางานฝายอํานวยการ คณะทํางานฝายติดตามเฝาระวังสถานการณ
ฉุกเฉินโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดานสาธารณสุข คณะทํางาน
ฝายการสือ่ สารความเสีย่ ง และขอมูลโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และคณะทํางานฝายการจัดการสิง่ แวดลอม เพือ่ รวมกันควบคุมการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ลดผลกระทบตอสุขภาวะของประชาชน และสรางความ
ตระหนักตลอดจนใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ใหกับประชาชน
ซึ่งการปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงใหมเพื่อควบคุม และปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบดวย
• จัดจุดบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยวิธี RT-PCR
และ ชุดตรวจ ATK ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานปองกัน
และควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม
• ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19 ใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
• ออกปฏิบตั กิ ารเชิงรุก โดยการลงพืน้ ทีเ่ คาะประตูบา น รณรงค
ใหประชาชนกลุมเสี่ยงในชุมชนเขารับการตรวจ ATK และ เขารับการ
ฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19

รับชมวีดีทัศนการออกปฏิบัติการ
เชิงรุกปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19

• ลงทะเบียนผูคา ผูทํางาน และผูที่ตองการซื้อสินคาในยาน
ตลาดเมืองใหม ตลาดเมืองสมุทรและบริเวณโดยรอบ เพื่อใหเปน
ฐานขอมูลในการติดตามตัวกลุมเสี่ยง และควบคุมการแพรระบาด
ในพื้นที่ดังกลาว
• จัดใหมีจุดลงทะเบียนสําหรับผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเขมงวดทีเ่ ดินทางเขามาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม บริเวณ
ชั้น 1 อาคาร 1 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
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• ฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อในบานเรือน และสถานที่ตาง ๆ ที่พบการ
แพรระบาด ตลอดจนในพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ ผี ใู ชบริการเปนจํานวนมาก
เชน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน
• ตรวจติดตามสถานประกอบการ เชน รานอาหาร สถานบริการ
สถานทีอ่ อกกําลัง สนามกีฬา ฯลฯ เพือ่ ใหปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกัน
ควบคุมไวรัสโควิด-19
• เผยแพรประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ผานชองทางการสือ่ สารตาง ๆ
• จัดตั้งศูนย “ฮอมกั๋น - ปนหื้อ” เพื่อใหเปนศูนยกลางในการ
รวบรวม และกระจายความชวยเหลือดานอาหาร และสิง่ ของบรรเทาทุกข
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมอยางทั่วถึง ควบคูกับ
จัดระเบียบในจุดบริจาคของตามทีต่ า ง ๆ ตามมาตรการปองกันควบคุม
ไวรัสโควิด-19
• มอบถุงยังชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบในการดํารงชีวติ เนือ่ งจากสถานการณไวรัสโควิด-19
• จั ด ตั้ ง ศู น ย แ ยกกั ก ในชุ ม ชน (Community Isolation)
ประกอบด วย CI 1 (โรงเรี ย นชุ ม ชนเทศบาลวั ด ศรี ดอนไชย) CI 2
(โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลฯ) CI 3 (โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬา
เทศบาลฯ) CI 4 (โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลฯ) CI 5 (โรงแรม
เชียงใหมภูคํา) และ CI 6 (ศูนยพักคอยจากมูลนิธิตันปน) เพื่อควบคุม
การแพรระบาด โดยแยกตัวผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกจากชุมชน
และนําเขาสูกระบวนการรักษาทางสาธารณสุขอยางถูกวิธี

รับชมวีดิทัศนการตรวจคัดกรอง
หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดที่นี่
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งานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม 2563
ประเพณีลอยกระทง หรือ ประเพณีเดือนยี่เปงของชาวลานนา
เปนประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องดวยเปนวันเพ็ญ ขึ้น 15 คํ่า
เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือ ขึ้น 15 คํ่า เดือน 2 ตามปฏิทิน
ลานนา โดยพุทธศาสนิกชนจะไปวัดทําบุญ กอนที่จะมีการลอยกระทง
และ จุดโคมไฟ หรือ ดวงประทีปในยามคํ่าคืน (หรือที่เรียกวา ผางปะตี้ด
ในภาษาเหนือ) เพื่อถวายเปนพุทธบูชา ประเพณีเดือนยี่เปงของจังหวัด
เชียงใหม ยังเปนเทศกาลทองเที่ยวที่สําคัญระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใหมาเยือนเมืองเชียงใหมเปนจํานวน
มากในแตละป
จังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาล
นครเชียงใหม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรวมกัน
จัดงานประเพณีเดือนยี่เปง ประจําป 2563 ขึ้น ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม
- 1 พฤศจิ ก ายน 2563 เพื่อเปนการอนุรัก ษส  ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวลานนา กิจกรรมประกอบดวย
การจุ ด ผางประที ป รอบคู เ มื อ ง “ต า มผางปะตี้ ด ส อ งฟ า ฮั ก ษาเมื อ ง”
ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เปง การประกวดหนูนอยยี่เปง การประกวด
เทพี - เทพบุตรยีเ่ ปง การประกวดกระทงฝมอื ใบตอง การแสดงศิลปวัฒนธรรม
การปล อ ยกระทงสายสื บ สานล า นนา การแสดงพลุ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
การประกวดขบวนแหกระทงใหญ ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในปนี้
เทศบาลนครเชียงใหมไดงดการจัดขบวนแหกระทงใหญเพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ปรับเปลี่ยนเปนการตั้งแสดงรถกระทงใหญ 7 จุด รอบคูเมืองเชียงใหม
และดานหนาสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อใหประชาชนไดชม
ความสวยงามอลังการของรถกระทงใหญไดอยางทั่วถึง และปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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รับชมการประกวดกระทงใหญ
ในงานยี่เปง 2563 ไดที่นี่

เชียงใหมเคาทดาวน 2021
เทศกาลสงทายปเกา-ตอนรับปใหม เปนเทศกาลสําคัญที่คนทั่วโลกตางเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสิ้นสุด
ศักราชเดิม และรวมกันตอนรับศักราชใหม เทศบาลนครเชียงใหมจึงไดจัดงาน เชียงใหมเคาทดาวนขึ้น ในคํ่าคืน
ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแสดงโขน ซุมเลนเกมส การแสดงของ
เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม มายากล และการแสดงจากศิลปน หญิง ลินทรพิตา และ บิ๊ก กฤษฎา จากเวที
เดอะสตาร ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย
เทศบาลนครเชียงใหมไดคุมเขมมาตรการปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการจัดงาน
โดยผูเขารวมงานตองผานจุดสแกนตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ไมเกิน 37.5 องศา ตองลงทะเบียนในระบบไทยชนะ
กอน-หลังรวมงาน หรือ ลงทะเบียนในแบบรายงานการคัดกรองผูเขารวมงาน ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
และลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาพื้นที่ การจัดเกาอี้ภายในงานมีการเวนระยะหางตัวละ 1 เมตร เพื่อรักษา
ระยะหาง ตลอดจนซุมอาหารภายในงานใชมาตรการเดียวกับถนนคนเดิน (มีฉากพลาสติกใสกั้น เนนการชําระเงิน
ผาน QR code หรือ รับ-สงเงิน ผานตะกรา เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน) ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ผูรวมกิจกรรมในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค

รับชมกิจกรรม
เชียงใหมเคาทดาวน 2021 ไดที่นี่
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การดําเนินการดานอาหารปลอดภัย
ฝายบริการสาธารณสุข สวนบริการอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม ในการดําเนินโครงการ การตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสงเสริมความรูการบริโภคผักผลไมปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมไดรับการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การตรวจคัดกรองหาระดับเอนไซมโคลินเอสเตอเรสในเลือด การตรวจเฝาระวังสารปนเปอนในตัวอยางอาหารสด
และสารเคมียาฆาแมลงตกคางในตัวอยางผักและผลไมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม การสงเสริมความรูประชาชน
เรือ่ งพิษภัยของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ตอสุขภาพ และวิธกี ารลดความเลีย่ งการไดรบั สารพิษจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบดวย

• การจัดทําแผนดําเนินการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน
• การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงการไดรับสารเคมีตกคางจากยาฆาแมลง ในประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม
• การใหบริการตรวจและสงมอบผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในตัวอยางเลือดของประชาชน
• การสุมตรวจหาสารปนเปอน (สารบอแรกซ สารฟอรมาลีน สารฟอกขาว สารกันรา นํ้ามันทอดซํ้า
และสารเคมียาฆาแมลง) ในตัวอยางอาหารที่จําหนายตลาดสด ตลาดนัด สถานประกอบการรานจําหนายอาหาร
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต สถานที่จําหนายอาหารในสถานศึกษา ในเขตรับผิดชอบเทศบาลนครเชียงใหม
• การสงเสริมความรูป ระชาชนเรือ่ งพิษภัยของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ตอสุขภาพและวิธกี ารลด เลีย่ ง การไดรบั
สารพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชีวิตประจําวัน โดยการสาธิตวิธีการลางผักและผลไมใหปลอดภัย และการจัด
นิทรรศการความรูดานอาหารปลอดภัย
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รับชมภาพกิจกรรมรณรงคตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
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การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
ปญหากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ กลุมเมตาโบลิค เปนปญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสม เชน การขาดการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารไมไดสัดสวนและบริโภคผัก
ผลไมไมเพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ เปนตน ประชาชนกลุมเสี่ยง
หรือปวย หากไมไดรบั การวินจิ ฉัยและการรักษาทีเ่ หมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซอนขึน้ หรือ อาจเสียชีวติ เฉียบพลัน
หรือ อาจเกิดความพิการทีไ่ มอาจแกไขได เชน โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก ซึง่ พบวาผูป ว ย
กลุมนี้มีจํานวนเพิ่มสูงมากขึ้นทั้งในระดับโลก และ ระดับประเทศ
เทศบาลนครเชียงใหมจึงไดจัดใหมีโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุมประชาชน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม อายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป 2564 เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ
ของประชาชน ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2564 ครอบคลุมทั้ง 97 ชุมชน ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ประกอบดวย การตรวจวัดดัชนีมวลกาย BODY MASS INDEX ตรวจการทํางานของไต ตรวจรางกาย
โดยแพทย ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอล ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด ตรวจหา
ภาวะโรคเกาต ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมันชนิดไมดแี อลดีแอล ตรวจเอกซเรยทรวงอกฟลม ใหญ
และ ตรวจการทํางานของตับ - ทอนํ้าดี

จํานวนผูเขารับการ ตรวจสุขภาพ
ป 2562

2,857
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ป 2563

3,017
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ป 2564

3,120

รับชมภาพกิจกรรมโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
และการทําหมันสุนัขและแมว
โรคพิษสุนัขบา เปนโรคติดตอจากสัตวสูคนที่มีความรายแรง และปจจุบันยังไมมีวิธีการรักษาใหหายขาด
หากผูป ว ยไดรบั เชือ้ พิษสุนขั บาจนถึงขัน้ แสดงอาการจะมีโอกาสเสียชีวติ สูงมาก วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการปองกันการระบาด
ของโรคพิษสุนขั บาคือการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาใหกบั สัตวเลีย้ ง ควบคูก บั การควบคุมปริมาณของสัตวเลีย้ ง
โดยเฉพาะสุนัข และ แมว ซึ่งเปนสัตวเลี้ยงที่เปนที่นิยมของประชาชน และมีบางสวนเปนสัตวจรจัดตามสถานที่
สาธารณะ หรือ ตามวัดวาอาราม
งานสัตวแพทย ฝายบริการสิง่ แวดลอม สวนบริการอนามัยและสิง่ แวดลอม สํานักสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ไดจัดใหมีการใหบริการตรวจสุขภาพสัตว ทําหมันสัตวเลี้ยง และใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหแก สัตวเลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยเปนการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีการใหบริการประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก ๆ ไดแก
การใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว การดําเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และการให
บริการทําหมันสุนัขและแมว

สถิติสุนัขและแมวที่ไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (โดส)
ป 2562 10,901
ป 2563 10,433
ป 2564 9,225

สถิติสุนัขและแมวที่ไดรับการทําหมัน (ตัว)
ป 2562 671
ป 2563 561
รับชมภาพลงพื้นที่ใหบริการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมว

ป 2564 774
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การจัดสวัสดิการสังคม
และการใหความสงเคราะห
ผู ไดรับความเดือดรอน
กองสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ตลอดจนใหการสงเคราะหผูไดรับความเดือดรอน ผูยากไร
และสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการ
ที่สําคัญดังนี้
• โครงการสงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาความเดือดรอน และโครงการ
สงเคราะหเด็กและเยาวชนผูประสบปญหาความเดือดรอน มีวัตถุประสงคเพื่อให
คําแนะนํา ชวยเหลือ ปองกัน แกไข ฟนฟูและพัฒนาเด็กเยาวชนที่มีปญหาความ
เดือดรอนตาง ๆ ใหบรรเทาลง หรือ หมดไป และเพือ่ เสริมสรางความมัน่ คงในครอบครัว
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสวัสดิการสังคม
ไดใหความชวยเหลือเงินสงเคราะหครอบครัว จํานวน 196 ราย ครอบครัวละ 2,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 392,000 บาท
• โครงการซอมแซมบานคนพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหกับผูพิการและผูสูงอายุ เพื่อให
ผูสูงอายุ และ คนพิการ สามารถดํารงชีวิตในที่อยูอาศัยไดโดยสะดวก เหมาะสม
ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสวัสดิการสังคม
ไดซอมแซมบานคนพิการและผูสูงอายุ จํานวนทั้งสิ้น 3 ราย แบงเปนคนพิการจํานวน
1 ราย และผูสูงอายุ 2 ราย
• โครงการมอบอาหารและสิง่ ของใหกบั ประชาชนทัง้ 4 แขวง ผานศูนยฮอมกัน๋
-ปนหื้อ เทศบาลนครเชียงใหมไดจัดตั้ง ศูนยฮอมกั๋น-ปนหื้อ เพื่อเปนศูนยรับแจง
ความประสงคจากประชาชนที่ตองการจะแจกจายอาหารหรือสิ่งของ และบริหาร
จัดการแจกจายไปยังประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19
อยางทัว่ ถึงเปนธรรม อีกทัง้ ยังเปนการสรางการรับรูแ ละสรางความเขาใจถึงความจําเปน
ในการบริหารจัดการแจกจายอาหารหรือสิ่งของดังกลาว เพื่อปองกันการรวมกลุม
คนจํานวนมาก อันจะเปนสาเหตุของการแพรระบาดของโควิด-19 โดยไดรับความ
รวมมือจากองคกรภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในการ
จัดตัง้ โดยผูท ปี่ ระสงคมอบอาหารและสิง่ ของสามารถแสดงความจํานงผาน แอปพลิเคชัน
“ชวยเหลือ” และติดตามสถานะของสิ่งของไดผานแอปพลิเคชันนี้ ทําใหการบริหาร
จัดการการรับและกระจายสิ่งของบรรเทาทุกขไปเปนอยางมีระบบ โปรงใส และ
กระจายความชวยเหลือไดอยางทั่วถึง
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รับชมวีดิทัศน
ศูนยฮอมกั๋น-ปนหื้อ ไดที่นี่

รับชมภาพกิจกรรม
มอบเงินสงเคราะหผูมีรายไดนอย
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กาวตอไปในการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหมมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อลดชองวาง
และโอกาสการในการเขาถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุงเนนสงเสริมการสรางสังคมแหงสุขภาวะ
ผานโครงการตรวจสุขภาพประจําป การยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมสูการเปนโรงเรียนสองภาษา (Bilingual Education) การพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความทันสมัยและไดมาตรฐาน สงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสราง
ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นจากฐานราก การนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแล
ผูปวยติดเตียงและผูมีภาวะพึ่งพิง (SOS) และสงเสริมการจัดงานประเพณี และเทศกาล
ประจําปตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ฟนฟูเศรษฐกิจภาคบริการที่ไดรับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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การเสริมสรางความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. การปองกันและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

การเผยแพรความรู
ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครเชียงใหม ไดดาํ เนินการจัดฝกอบรมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกบั สถานประกอบการ
ตลอดจนหนวยงานของรัฐและเอกชนเปนประจํา เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน อัคคีภัย ภัยจากแผนดินไหว เปนตน เพื่อใหเกิดการตื่นตัว และสามารถเผชิญเหตุ
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหมยังไดดําเนินการฝกอบรม และฝกซอมพนักงาน และเจาหนาที่ของ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะหนวยงานที่มีอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ ใหมีความรู
ในการปองกัน และบรรเทาเหตุอัคคีภัย ฝกการอพยพหนีไฟ โดยจะเนนหนักในการฝกซอมใหแกอาคารสาธารณะ
ประเภทอาคารสูงที่มีบุคลากรประจํา เชน โรงแรม โรงงาน สถานศึกษา และสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อให
สามารถชวยเหลือตนเองเปนการเบื้องตนไดในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม หรือ เกิดสาธารณภัย โดยจัดสงเจาหนาที่
พรอมรถยนตดับเพลิง รถยนตบันไดดับเพลิง รถยนตกูภัย รถยนตพยาบาล และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอื่น ๆ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขารวมฝกซอมรวมกับเจาหนาที่ของสถานที่ดังกลาวเปนประจํา
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมกี ารฝกอบรมการดับเพลิงขัน้ ตน รวมทัง้ สิน้ 66 ครัง้ มีผผู า นการฝกอบรม
จํานวน 4,398 คน และมีการฝกซอมการอพยพหนีไฟ รวมทัง้ สิน้ 119 ครัง้ มีผผู า นการฝกซอม จํานวน 12,454 คน
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รับชมภาพกิจกรรมการจัดซอมแผชวยเหลือผูประสบภัย
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การตัดแตงกิ่งไม
ตนไมขนาดใหญ
ดวยความที่ตัวเมืองมีความเกาแก ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จึงมีตนไมขนาดใหญในที่สาธารณะอยูเปนจํานวนมาก บางตนมีอายุ
มากกวา 100 ป ซึ่งตองการการบํารุงรักษา และตัดแตงกิ่ง เพื่อปองกัน
เหตุกิ่งไมรวงหลนหากเกิดลมกรรโชก ซึ่งอาจจะเปนอันตรายแกชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนที่สัญจรผานไปมาได และเปนการยืดอายุ
ตนไมขนาดใหญใหมีความแข็งแรง เปนรมเงาใหเมืองอยางยาวนานสืบไป
เทศบาลนครเชียงใหม จึงไดดําเนินการตัดแตงกิ่งไม - ตนไม
ขนาดใหญในที่สาธารณะเปนประจํา นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม
ยังไดรับความรูและความรวมมือจากวิทยากร และรุกขกรที่มีความรู
ดานการบํารุงรักษาตนไม ตลอดจนเครือขายภาคประชาสังคม เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูแนวทางในการบํารุงรักษา และ ตัดแตงกิ่งไม - ตนไมขนาดใหญ
ในเขตเมื อ ง เพื่ อ ให เ ป น แนวทางในการดู แ ลรั ก ษาต น ไม ข นาดใหญ
ในเขตเมืองอยางยั่งยืน
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กาวตอไปในการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหมมุงมั่นในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองอยางครอบคลุมทุกมิติ
ผานโครงการ Chiang Mai Smart Security ดวยการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด จํานวน 110 ตัว พรอมอุปกรณอื่น ดวยงบประมาณ 46 ลานบาท
และการจัดหาอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย เชน
รถยนตกูภัยเคลื่อนที่เร็ว และ เรือดับเพลิง เขามาเสริมศักยภาพของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหสามารถเผชิญเหตุไดอยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การบริหารจัดการ และพัฒนาองคกร
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาเทศบาล
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการใหบริการแกประชาชน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการคลังการพาณิชย และงบประมาณ
5. การเสริมสรางบุคลากรของเทศบาลใหพรอมบริการอยางเต็มใจและทุมเท
6. การเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อขยายความรวมมือในการพัฒนาเมือง

การประชุมสภา
เทศบาลนครเชียงใหม
การประชุมสภาเทศบาลมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกแหงทุกขนาด รวมถึงเทศบาล
นครเชียงใหม ซึ่งถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ
เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลเปนการพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในการออกเทศบัญญัตติ า ง ๆ ของเทศบาลทัง้ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป รวมทั้ ง การให ค วามเห็ น ชอบ
กิ จ กรรมตา ง ๆ ที่ เ ป น อํ านาจหน าที่ ข องสภาเทศบาลตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดไว เพื่อใชในการบริหารกิจการภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น และ
เปนไปตามเจตจํานงในการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
รับชมการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2564
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จิตอาสาพระราชทาน
เราทําความ ดี ดวยหัวใจ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า
โปรดกระหม อ ม ให ห น ว ยราชการในพระองค 904 ร ว มกั น จั ด
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริเพื่อเปนการ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติ
มีความมั่นคงอยางยั่งยืน โดยมีหนวยราชการในพระองค 904 เปน
ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน และใหจัดตั้งศูนยอํานวยการใหญ โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดํ า ริ มี ห น า ที่ ค วบคุ ม อํ า นวยการ
และประสานการ ปฏิบัติเพื่อใหการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริเปนไปอยางตอเนื่องถูกตองตามพระราโชบาย
และสมพระเกียรติตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครเชียงใหม
ร ว มกั บ หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน
ไดรว มกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
ขึน้ ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครเชียงใหม เพือ่ เปนการสนองพระราโชบาย
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั โดยไดจดั กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาอยางตอเนื่องในหลายดาน ทั้งการพัฒนาแหลงนํ้า
คูคลองภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม การพัฒนาและทําความสะอาด
สถานที่สําคัญ และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
เทศบาลนครเชียงใหมเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังประชาชนทั้งที่อยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งระดับทองถิ่น และระดับประเทศ เพื่อใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารจากหนวยราชการอยางถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว เปนชองทางในการรับเรื่องราวรองทุกข และ
ขอคิดเห็นตาง ๆ จากประชาชน อันจะนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน และ เพื่อประโยชน
ในการรับขาวสารดานตาง ๆ ของประชาชน โดยเทศบาลนครเชียงใหม ไดจัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานหลายชองทาง อาทิ
ติดตามเทศบาลนครเชียงใหม ผานสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ

Website

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Facebook

YouTube

Instagram

TikTok

Twitter

เว็บไซตเทศบาลนครเชียงใหม www.cmcity.go.th
เฟซบุก (Facebook) “เทศบาลนครเชียงใหม” ซึ่งเมื่อ ณ วันสิ้นปงบประมาณ 2564 มีผูกดถูกใจ (like)
มากกวา 37,600 คน และมีผูกดติดตาม (follow) มากกวา 50,000 คน
YouTube, Instagram, TikTok และ Twitter “เทศบาลนครเชียงใหม”
การถายทอดสดงานประเพณีสําคัญ และ กิจกรรมที่มีความสําคัญตาง ๆ ผานชองทางออนไลน
รายงานประจําป เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
รายการ Mass F.M. ทางสถานีวิทยุเชียงใหม เรดิโอ ความถี่ 101.5 MHz และ รายการรอยเรื่องเมืองเชียงใหม
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความถี่ F.M. 100 MHz
การออกรถแหประชาสัมพันธ
ประกาศเสียงตามสายในชุมชนทั้ง 97 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ บริเวณถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ปาย LED ดานหนาสํานักงานการทองเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม
สิ่งตีพิมพอื่น ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายประชาสัมพันธ เพื่อใหความรู แจงเตือน และ แจงขอมูลขาวสารตาง ๆ
ที่เปนประโยชนแกประชาชน
รายงานประจําป 2564 เทศบาลนครเชียงใหม

DPD Model
สรางคนสรางชาติ
โครงการ DPD Model สรางคนสรางชาติ เปนนวัตกรรมใหม
ด านการพั ฒ นาเมืองและชุมชนอยางยั่งยืน ของโรงเรีย นเทศบาล
วัดปาแพง สํานักการศึกษา ในการเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการแก
ผูยากไรและผูที่ดอยโอกาสดานการศึกษากลุมชาติพันธุที่ยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยมีการปฏิรปู และมีกลไกการเปลีย่ นผานการให
บริการสาธารณะทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหแกประชาชนทุกคน อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ การใหบริการเชิง
บูรณาการและมีความหลากหลายและตระหนักถึงความเทาเทียมกัน
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง การบูรณาการการแกไขปญหา
การศึกษาของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีการจัดทํา MOU
กับภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เปนการจัด
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาวินัยเชิงบวกมาจัดการเรียนรู
การปลูกฝงรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ อยางเปนระบบ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูเรียน

รับชมวีดิทัศนโครงการ
DPD Model สรางคนสรางชาติ

เทศบาลนครเชียงใหมไดตอยอดความสําเร็จของ
โครงการ ดวยการเขารวมประกวดรางวัลองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประเภททัว่ ไป (เทศบาลนครและเทศบาลเมือง)
โดยนําเสนอโครงการ DPD Model สรางคนสรางชาติ
ของโรงเรี ย นเทศบาลวั ด ป า แพ ง เป น นวั ต กรรมดี เ ด น
ดานการจัดการศึกษา ทําใหเทศบาลนครเชียงใหม ไดรับ
รางวัลที่ 3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการทีด่ ปี ระจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภททัว่ ไป
ไดรับเงินรางวัล 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท)
โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เข า ร ว มพิ ธี รั บ มอบรางวั ล องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานรูปแบบออนไลน
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ตอนรับคณะทูต
และกงสุลตางประเทศ
เทศบาลนครเชียงใหม ไดใหการตอนรับคณะทูต
และกงสุลตางประเทศ ที่ไดมาเยี่ยมเยือนเมืองเชียงใหม
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ สงเสริมความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ ตามแนวทาง
นโยบายการบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี โดยได มี
ความรวมมือระหวางกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทาง
ในการจัดการบานเมืองทีด่ ี ทัง้ ทางดานเทคโนโลยี วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม การคาการลงทุน การจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการศึกษา สุขอนามัย
การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการทองเที่ยว

รับชมภาพชุดนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
เยี่ยมคารวะกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา
ประจําจังหวัดเชียงใหม
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ความสําเร็จในการบริหารองคกร

(การดําเนินงานตามแผน/การเบิกจายงบประมาณ/การสํารวจความพึงพอใจ)
เทศบาลนครเชียงใหมมีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน
ทั้งสิ้น 374 โครงการ และมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 239 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 63.90
โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.35 และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 115 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.75 ในสวนของการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
พบวา เทศบาลฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 816,500,955.00 บาท และมีการเบิกจายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 531,590,133.54 บาท คิดเปนรอยละ 65.11 และกันงบประมาณไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน 94,101,300.00 บาท คิดเปนรอยละ 11.52 รวมงบประมาณที่เบิกจายทั้งสิ้น 625,691,433.54 บาท
คิดเปนรอยละ 76.63 ซึ่งสามารถจําแนกผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตรไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พบวา มีโครงการตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งสิ้น 77 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 37 โครงการ หรือคิดเปน
รอยละ 48.05 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.88 และโครงการที่ไมได
ดําเนินการ จํานวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 35.06 ในสวนของการเบิกจายงบประมาณประจําป พบวา
ในยุทธศาสตรดังกลาวฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 190,908,750.00 บาท และมีการเบิกจายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 50,437,641.15 บาท คิดเปนรอยละ 26.42 และกันงบประมาณไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จํานวน 29,465,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 15.43 รวมงบประมาณที่เบิกจายทั้งสิ้น 79,902,641.15 บาท
คิดเปนรอยละ 41.85 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 1
2. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม พบวา มีโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งสิ้น 31 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 20 โครงการ
หรือคิดเปนรอยละ 64.52 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.68 และโครงการ
ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.81 ในสวนของการเบิกจายงบประมาณประจําป พบวา
ในยุทธศาสตรดังกลาวฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 227,139,900 บาท และมีการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น
161,960,652.17 บาท คิดเปนรอยละ 71.30 และกันงบประมาณไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน
23,167,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 10.20 รวมงบประมาณทีเ่ บิกจาย ทัง้ สิน้ 185,128,452.17 บาท คิดเปนรอยละ
81.50 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 2
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ และจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม พบวา มีโครงการตามแผนดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนทัง้ สิน้ 174 โครงการ เปนโครงการทีด่ าํ เนินการแลวเสร็จ จํานวน 109 โครงการ
หรือคิดเปนรอยละ 62.64 และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 65 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.36 ในสวนของ
การเบิกจายงบประมาณประจําป พบวา ในยุทธศาสตรดงั กลาวฯ ไดรบั จัดสรรงบประมาณจํานวน 314,686,385.00 บาท
และมีการเบิกจายงบประมาณทัง้ สิน้ 282,498,511.51 บาท คิดเปนรอยละ 89.74 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 3
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4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย พบวา มีโครงการตามแผนดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งสิ้น จํานวนทั้งสิ้น 22 โครงการ และดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
17 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.27 อยูระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.18
และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.55 ในสวนของการเบิกจายงบประมาณ
ประจําป พบวา ในยุทธศาสตรดังกลาวฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 64,822,950.00 บาท และมีการเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น 22,201,503.00 บาท คิดเปนรอยละ 34.25 และกันงบประมาณไวเบิกจายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จํานวน 41,468,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 63.97 รวมงบประมาณทีเ่ บิกจายทัง้ สิน้ 63,670,003.00 บาท
คิดเปนรอยละ 98.22 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 4
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร พบวา มีโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งสิ้น 70 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 56 โครงการ หรือ
คิดเปนรอยละ 80.00 และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.00 ในสวนของการ
เบิกจายงบประมาณประจําป พบวา ในยุทธศาสตรดงั กลาวฯ ไดรบั จัดสรรงบประมาณจํานวน 18,842,970.00 บาท
และมีการเบิกจายงบประมาณทัง้ สิน้ 14,491,825.71 บาท คิดเปนรอยละ 76.91 ของงบประมาณในยุทธศาสตรที่ 5

ตารางแสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่
1
2
3
4
5
รวมทั้งสิ้น

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการที่
บรรจุในแผน
ดําเนินงาน

โครงการที่
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

77
31
174
22
70
374

37
20
109
17
56
239

รอยละ

โครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ

48.05
64.52
62.64
77.27
80.00
63.90

13
3
4
20.00

รอยละ

โครงการที่
ไมได
ดําเนินการ

รอยละ

16.88
9.68
18.18
5.35

27
8
65
1
14
115

35.06
25.81
37.36
4.55
20.00
30.75

แผนภูมิแสดงภาพรวมการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการทีอ่ ยูร ะหวาง ดําเนินการ จํานวน 20 โครงการ
คิดเปนรอยละ 5.35
โครงการทีด่ าํ เนินการ แลวเสร็จ จํานวน 239 โครงการ
คิดเปน รอยละ 63.90
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โครงการที่ ไมไดดา
ํ เนินการ
จํานวน 115 โครงการ
คิดเปนรอยละ 30.75

ตารางสรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน
งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
(บาท)

ยุทธศาสตรที่

1
2
3
4
5
รวมทั้งสิ้น

จํานวนงบประมาณ รอยละ
งบประมาณ
รอยละ
รวมงบประมาณ
รอยละ
ที่เบิกจายจนถึง ของการ ที่กันไวเบิกจาย ของการ
ที่เบิกจาย และ
ของ
ณ สิ้นปงบประมาณ เบิกจาย ในปงบประมาณ กันเงิน งบประมาณที่กันไว งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (บาท)
พ.ศ. 2565 (บาท)
เบิกจายขามป (บาท) ทั้งหมด

190,908,750.00

50,437,641.15

26.42

29,465,000.00

15.43

79,902,641.15

41.85

227,139,900.00

161,960,652.17

71.30

23,167,800.00

10.20

185,128,452.17

81.50

314,786,385.00

282,498,511.51

89.74

-

-

282,498,511.51

89.74

64,822,950.00

22,201,503.00

34.25

41,468,500.00

63.97

63,670,003.00

98.22

18,842,970.00

14,491,825.71

76.91

-

-

14,491,825.71

76.91

816,500,955.00

531,590,133.54

65.11

94,101,300.00

11.52

625,691,433.54

76.63

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณตามแผนดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวย : บาท

จํานวนงบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร
จํานวนงบประมาณทีเ่ บิกจาย
งบประมาณทีก่ นั ไวเบิกจาย

350,000,000
300,000,000
250,000,000

-

14,491,825.71

18,842,970.00

41,468,500.00

22,201,503.00

64,822,950.00

-

282,498,511.51

314,786,385.00

23,167,800.00

161,960,652.17

227,139,900.00

29,465,000.00

100,000,000

50,437,641.15

150,000,000

190,908,750.00

200,000,000

50,000,000
0

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5
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N E X T
S T E P

กาวตอไปในการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหมมุงมั่นในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
ตอยอดความสําเร็จจากการไดรับรางวัลรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ดวยการนําแบบอยางความสําเร็จไปใชในทุกภาคสวนขององคกร และพัฒนาโครงการใหม ๆ ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการประชาชนใหดียิ่งขึ้น เชน จัดตั้งศูนยสรางสรรคเพื่อการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม (Chiang Mai City Center) เพื่อใชเปนสถานที่ที่ใหประชาชนไดใชในการ
จัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเมือง ดวยงบประมาณ 5 ลานบาท
พัฒนาการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แสวงหาความรวมมือจากทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหมใหดีขึ้นในทุก ๆ ดาน และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน มุงสูการเปนเมืองอัจฉริยะ Smart City
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รางวัล
แหงความภาคภูมิใจ

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับรางวัลที่ 3 (เทศบาลขนาดใหญ) ประเภททั่วไป
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รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ
งานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําป พ.ศ. 2564
จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
รวมกับ ศูนยสงเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ระดับประถมศึกษา
ไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รับมอบตราสัญลักษณเมืองอัจฉริยะประเทศไทยแกผูพัฒนาเมืองที่ไดรับการประกาศรับรอง
เปนพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จํานวน 15 เมือง
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รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสําหรับหนวยงานภาครัฐที่เขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีผลประเมินฯ ในระดับ AA

รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการจัดการสาธารณภัยดีเดน ระดับเขต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2564

รายจายจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมาณการ
จายจริง
7,323,200.00
6,457,650.16
326,922,540.00
261,688,273.26
12,353,280.00
10,647,304.00
158,810,170.00
122,033,414.01
65,088,218.00
18,243,861.50
372,653,090.00
321,131,640.32
99,206,132.00
83,945,457.23
18,121,600.00
13,963,276.23
30,802,000.00
30,100,312.82
40,000.00
316,754,310.00
275,100,665.52
76,466,460.00
60,052,850.00
135,459,000.00
69,172,737.99
1,620,000,000.00
1,272,537,443.04

รายจาย
เงินเดือนฝายการเมือง
2 เงินเดือนฝายประจํา
3 คาจางประจํา
4 คาจางชั่วคราว
5 คาตอบแทน
6 คาใชสอย
7 คาวัสดุ
8 คาสาธารณูปโภค
9 เงินอุดหนุน
10 รายจายอี่น
11 งบกลาง
12 คาครุภัณฑ
13 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจาย
1

ประมาณการ

400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0
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1
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3

4

5

จายจริง

6

7

8

9

10

11

12

13

รายจายจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจําปรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมาณการ
จายจริง
7,323,200.00
6,457,650.16
329,830,962.72
264,596,695.98
12,353,280.00
10,647,304.00
158,810,170.00
122,033,414.01
68,772,793.00
21,928,436.50
374,153,090.00
322,631,640.32
100,593,812.00
85,333,137.23
18,121,600.00
13,963,276.23
30,802,000.00
30,100,312.82
40,000.00
397,326,512.36
355,672,867.88
76,466,460.00
60,052,850.00
155,052,000.00
88,765,737.99
1,729,645,880.08
1,382,183,323.12

รายจาย
เงินเดือนฝายการเมือง
2 เงินเดือนฝายประจํา
3 คาจางประจํา
4 คาจางชั่วคราว
5 คาตอบแทน
6 คาใชสอย
7 คาวัสดุ
8 คาสาธารณูปโภค
9 เงินอุดหนุน
10 รายจายอี่น
11 งบกลาง
12 คาครุภัณฑ
13 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจาย
1

ประมาณการ

400,000,000.00
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รายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมาณการ
รับจริง
268,151,500.00
84,128,225.81
43,686,000.00
36,666,191.22
20,000,000.00
18,364,568.60
5,310,000.00
5,498,714.88
30,352,500.00
19,843,375.53
500,000.00
317,500.00
749,300,000.00
606,468,307.13
502,700,000.00
503,392,900.00
1,620,000,000.00
1,274,679,783.17
109,645,880.08
1,620,000,000.00
1,384,325,663.25

รายจาย
ภาษีอากร
2 คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
3 รายไดจากสาธารณูปโภค
4 รายไดเบ็ดเตล็ด
5 รายไดจากทรัพยสิน
6 รายไดจากทุน
7 รัฐบาลจัดสรรให
8 อุดหนุนทั่วไป
9 รวมรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
10 อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค
รวมรายรับทั้งสิ้น
1

ประมาณการ

1,750,000,000.00
1,500,000,000.00
1,250,000,000.00
1,000,000,000.00
750,000,000.00
500,000,000.00
250,000,000.00
100,000,000.00
0
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สถิติตาง ๆ
ในรอบป 2564

สถิติจํานวนประชากร 5 ป ยอนหลัง
พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวม

2560
2561
2562
2563
ปจจุบัน 2564
(เดือนกันยายน)

61,087
60,829
59,616
57,596
56,393

69,181
68,707
67,624
65,585
57,624

130,268
129,536
127,240
123,181
114,017

สถิติงานทะเบียนราษฎร
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม
ณ เดือนกันยายน 2564
พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวม

จํานวนประชากร
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนคนเกิด
จํานวนคนตาย
จํานวนคนยายเขา
จํานวนคนยายออก

56,393
45,352
226
90
184
428

64,208
54,082
211
59
185
432

120,601
99,434
437
149
369
860

จํานวนบาน 90,664 หลัง
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สถิติการเขารับบริการทําบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2564
สถานที่ใหบริการฯ

จํานวนผูมารับบริการ (ราย)

1. สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม
(ณ งานบัตรประชาชน)
2. เคานเตอรบริการประชาชน GCS.
3. สํานักงานแขวงเม็งราย
รวมผูมารับบริการ

11,265
2,521
6,603
20,389

บุคคลสัญชาติ ไทย
ณ งานบัตรประจําตัวประชาชน
เทศบาลนครเชียงใหม
คาธรรมเนียม
203,500

คาปรับ คัดรับรอง
7,470
380

แรงงานตางดาว
ถายรูป
1,500

ณ เคานเตอร GCS.
คาปรับ

คัดรับรอง

4,870

-

บุคคล
บนพื้นที่สูง

บุคคลไมมีสถานะ
ทางทะเบียน

ถายรูป
1,140

ถายรูป
1,500

คัด ทร.38/1
14,300

บุคคลสัญชาติ ไทย
ณ งานบัตรประจําตัวประชาชน
เทศบาลนครเชียงใหม
(สํานักงานแขวงเม็งราย)
คาธรรมเนียม
113,900

คาธรรมเนียม
122,800

คาปรับ คัดรับรอง
2,080
20

รวมรายไดทั้งสิ้น

473,460
บาท
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สถิติสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล 1 (ทาแพ)
จํานํา 26,522 ราย
ไถถอน 26,237 ราย
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรทรัพยหลุดจํานํา

531,065,250.00 บาท
525,535,450.00 บาท
18,449,634.25 บาท
3,802,397.00 บาท

สถานธนานุบาล 2 (ประตูชางเผือก)
จํานํา 21,713 ราย
ไถถอน 21,301 ราย
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรทรัพยหลุดจํานํา

415,335,840.00 บาท
405,334,040.00 บาท
13,260,718.25 บาท
2,840,570.00 บาท

สถานธนานุบาล 3 (ประตูเชียงใหม)
จํานํา 31,100 ราย
ไถถอน 30,814 ราย
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรทรัพยหลุดจํานํา

593,256,400.00 บาท
591,640100.00 บาท
20,126,662.00 บาท
4,342,860.00 บาท

สถานธนานุบาล 4 (ขางที่วาการอําเภอเมืองเชียงใหมเดิม)
จํานํา 11,557 ราย
ไถถอน 11,215 ราย
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรทรัพยหลุดจํานํา

204,136,200.00 บาท
201,214,600.00 บาท
6,620,880.25 บาท
1,160,865.00 บาท

สถานธนานุบาล 5 (สันปาขอย)
จํานํา 10,587 ราย
ไถถอน 10,129 ราย
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรทรัพยหลุดจํานํา
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183,422,250.00 บาท
176,934,570.00 บาท
5,565,351.50 บาท
1,034,355.00 บาท
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ปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมป 2564
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
เฉลี่ย/เดือน
เฉลี่ย/วัน

ป 2561
10,201.97
9,434.24
9,900.89
9,687.09
10,482.62
10,424.77
10,785.47
11,053.95
9,973.32
9,698.32
9,721.92
9,662.77
121,027.33
10,085.61
331.58

ปริมาณขยะชุมชน (ตัน/เดือน)
ป 2562
ป 2563
10,266.22
9,472.37
9,646.00
9,398.48
9,499.08
9,501.87
9,677.73
10,564.49
9,885.64
10,029.38
9,802.38
10,160.48
117,904.12
9,825.34
323.02

11,165.59
9,905.74
9,111.68
6,575.80
7,660.10
7,599.33
8,496.73
8,815.65
8,538.22
10,651.00
10,575.24
11,076.90
110,171.98
9,181.00
301.84

ป 2564
8,563.77
8,426.81
8,354.91
7,623.51
7,488.71
8,550.96
7,958.71
7,624.83
7,788.88
7,885.14
7,741.39
7,479.24
95,486.88
7,957.24
265.25

(ตัน)
9,000.00
8,000.00
7,500.00
7,000.00
6,500.00
6,000.00

7,957.24 ตัน/เดือน

8,500.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
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อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจาง เทศบาลนครเชียงใหม
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
หนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักคลัง
สํานักชาง
- สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
- สวนวิศวกรรมการกอสราง
- สวนการโยธา
- สวนชางสุขาภิบาล
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
สํานักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจาหนาที่
หนวยงานตรวจสอบภายใน
แขวงนครพิงค
แขวงกาวิละ
แขวงเม็งราย
รวม

พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง
รวมทั้งสิ้น
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368
27
779
1,174
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ลูกจาง
พนักงานจาง
รวม
พนักงาน ประจํา
รวม
ตามภารกิจ ทั่วไป พนักงานจาง
64
4
108
63
171
239
40
2
10
37
47
89
14
4
17
2
19
37
17
2
4
6
23
19
8
3
11
30
21
4
30
70
100
125
14
24
34
58
72
83
3
46
46
92
178
22
2
18
29
47
71
14
2
27
27
54
70
10
1
8
8
19
13
2
1
3
16
2
2
9
1
8
37
45
55
9
1
19
35
54
64
17
3
18
46
64
84
368
27
345
434
779
1,174

คน
คน
คน
คน

พนักงานครู
ภารโรง ลูกจางประจํา (โรงเรียน)
พนักงานจาง ทั่วไป (โรงเรียน)
พนักงานจาง ภารกิจ (โรงเรียน)
รวมบุคลากรทางการศึกษา

224
4
12
20
260

คน
คน
คน
คน
คน

สรุปผลการปฏิบัติงานของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ออกปฏิบัติงานดับเพลิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
2 ออกปฏิบัติงานดับเพลิงนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม

รวมตลอดป
คาเสียหาย

3 ออกปฏิบัติการกูภัย

รวม
86 ครั้ง
รวม
1 ครั้ง
รวม
87 ครั้ง
รวม 4,646,500 บาท
(สี่ลานหกแสนสี่หมื่นหกพันหารอยบาทถวน)

กูภัยทางนํ้า
กูภัยทางบก
ปฏิบัติการกูภัย
จํานวนผูเสียชีวิต
จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ
คาเสียหาย
คาเสียหายทั้งสิ้น ตามขอ 1+2+3 เปนเงิน

4
5
6
7
8
9
10

รวม
5 ครั้ง
รวม
961 ครั้ง
รวม
966 ครั้ง
รวม
- คน
รวม
- คน
รวม
- บาท
รวม 4,684,500 บาท
(สี่ลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)
ออกปฏิบัติงานบริการนํ้า เพื่อการอุปโภคและบริโภค
รวม
671 ครั้ง
ใหแกประชาชน และอื่น ๆ (ลางถนน, รดนํ้าดับฝุน, ฉีดลาง ฯลฯ)
ออกปฏิบัติงานสูบนํ้าที่เนาเสียทิ้ง เพื่อบริการประชาชน
รวม
128 ครั้ง
ออกปฏิบัติงานตัดตนไม เนื่องจากเหตุสาธารณภัยตาง ๆ
รวม
500 ครั้ง
ออกปฏิบัติงานสงผูปวยและบริการรถยนตพยาบาลงานอื่น ๆ
รวม
46 ครั้ง
ออกปฏิบัติงานฝกอบรมและสาธิตการปองกันและระงับอัคคีภัย
รวม
123 ครั้ง
ออกปฏิบัติงานดานการถวายรักษาความปลอดภัย
รวม
422 ครั้ง
และการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ
ออกปฏิบัติงานบริการใหกับประชาชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
รวม
2,212 ครั้ง
ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
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โครงการสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

รายการ

จํานวนเงิน

1
2
3

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมกอสรางระบบระบายนํ้าถนนสวนดอก ซอย 6
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้าถนนปาหาเชื่อมถนนชมดอย
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า
ค.ส.ล.ถนนในชุมชนปาพราวนอก (หมูบานอุนเรือนเกา) จํานวน 3 สาย
โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าถนนสันติรักษ
โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า ถนนมูลเมือง (ชวงถนนมูลเมือง ซอย 9 ถึงถนนราชวิถี)
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนโชตนา ซอย 22
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนลําพูน ซอย 8
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.ชุมชนอินทรนุรักษ ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมกอสรางระบบระบายน ค.ส.ล.ถนนบํารุงราษฎร ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนมนตรี
เชื่อมตอถนนบํารุงราษฎร ซอย 4
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนมูลเมือง ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนสนามกีฬา ซอย 1
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนอินทวโรรส ซอย 3
โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนหัสดิเสวีตั้งแตสุสานชางเผือกถึงถนนหลังตลาดธานินทร
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนโชตนา ซอย 6
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมปรับปรุงฝาบอพักถนนนันทาราม
สายหลักเริ่มตั้งแตสามแยกถนนสุริยวงศไปจนถึงทางแยกหนาวัดนันทาราม
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตและระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนวัวลาย ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนกูเตา ซอย 1
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า ถนนปาตัน ซอย 5
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบระบายนํ้า
ถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย 3 เชื่อมตอซอย 4
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า ถนนเกาะกลาง ซอย 6
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนมณีนพรัตน ซอย 1
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนลําพูน ซอย 6
(ทางเขาหอพักรุงทองคํา)
โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งลําเหมืองสาธารณะประโยชนบริเวณดานหลังชุมชนทิพยรัตนวิลลา

7,100,000
6,810,000
5,968,000

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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5,749,000
5,095,000
4,340,000
4,260,000
3,835,000
3,739,000
3,600,000
2,890,000
2,700,000
2,660,000
2,634,000
2,620,000
2,390,000
2,300,000
2,300,000
2,294,000
2,290,000
2,252,000
2,148,000
2,118,000
700,000

โครงการสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

รายการ

จํานวนเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนปาตัน ซอย 15
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนหลิ่งกอก
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนศรีมงคล ซอย 9
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนกระดังงา
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมฝาบอพัก ถนนสุริยวงศ
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนเทพฤทธิ์
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนใจแกว ซอย 1 ง.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลําเหมืองสาธารณประโยชนตั้งแตชุมชนบานเอื้ออาทรปาตัน
ถึงถนนปาตันซอย 15
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนชางเผือก ซอย 4 (แยกตลาดเอราวัณเกา)
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนหมื่นดามพราคต ซอย 4 ก
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายนํ้า ถนนโชตนา ซอย 26 (ดานหลัง อบจ.)
เงินสมทบโครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนหวยแกว
โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. พรอมปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนภายในหมูบานระมิงค ซอยแยก 2
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมกอสรางราวเหล็กกันตก ถนน 700 ป
โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. พรอมปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนลําพูน ซอย 5
โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนอนุวิถี ซอย 1
โครงการซอมแซมและปรับปรุงลานขนถายขยะ
โครงการกอสรางทอรับนํ้าเสียถนนอัษฎาธร
โครงการขุดลอกลําเหมืองแกว
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงนครพิงค
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงศรีวิชัย
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเลียบนํ้าปงและทางเดินลงนํ้าปงเชิงสะพานนวรัฐฝงจวนผูวาฯ

4,950,000
3,882,000
3,700,000
3,550,000
3,386,000
3,350,000
3,132,000
2,900,000

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2,650,000
2,120,000
2,100,000
1,830,200
1,440,000
1,336,000
1,280,000
1,220,000
1,200,000
1,000,000
800,000
800,000
800,000
800,000
600,000
462,000
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หมายเลขโทรศัพทภายใน
เทศบาลนครเชียงใหม
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม (Operator)
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฎร
งานบัตรประชาชน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบรอยและมั่นคง (เทศกิจ)
งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

053-259000
053-259069
053-259062
053-259063
053-259064
053-232175
053-252557 , 053-233178

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
ฝายแผนงานและโครงการ
สวนบริหารการศึกษา
ฝายกิจการโรงเรียน
ฝายวิชาการ
สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

053-259160
053-259163
053-259162
053-259167
053-259171
053-259162
053-259169
053-219181
053-259172

สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย
โรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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053-243945
053-241863
053-241680
053-233681
053-233682
053-274201
053-233681
053-273679
053-449380
053-214665
053-277446
053-240847

T
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สํานักชาง

T
E
L
E
P
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O
N
E
N
U
M
B
E
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งานธุรการ
สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สวนวิศวกรรมการกอสราง
ฝายสถาปตยกรรม
สวนการโยธา
ฝายสวนสาธารณะ
ฝายระบบจราจร
สวนชางสุขาภิบาล
ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว
ฝายจัดการคุณภาพนํ้า

053-259100
053-259106
053-259108
053-259300
053-259112
053-259213
053-270700
053-259116
053-259731
053-259119

สํานักคลัง
สํานักคลัง
ฝายการเงินและบัญชี
ฝายพัสดุและทรัพยสิน
ฝายสถิติการคลัง
ฝายพัฒนารายได
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย

053-259086
053-259079
053-259085
053-259809
053-259653
053-259654
053-259092

สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักสาธารณสุข
ฝายบริหารงานทั่วไป
สวนบริการสาธารณสุข
ฝายสงเสริมสุขภาพ
ฝายปองกันและควบคุมโรค
ฝายบริการสาธารณสุข
สวนบริการอนามัยสิ่งแวดลอม
ฝายบริการสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
งาน สปสช.
งานสัตวแพทย
งานปองกันควบคุมโรคติดตอทั่วไป
งานสุขาภิบาลอาหารและนํ้า
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
กลุมงานบริการการแพทย
กลุมงานทันตสาธารณสุข
กลุมงานเภสัชสาธารณสุข
กลุมงานการพยาบาล
กลุมงานสุขภาพชุมชน

053-259126
053-259125
053-259122
053-259128
053-259132, 053-259687
053-259138
053-259121
053-259137
053-259220
053-259410
053-259136
053-259133
053-259139
053-233214-5
053-233214-5 ตอ 113
053-233214-5 ตอ 110
053-233214-5 ตอ 106
053-233214-5 ตอ 104
053-233214-5 ตอ 111
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สํานักงานแขวง
แขวงนครพิงค
งานทะเบียน (แขวงนครพิงค)
งานคลัง (แขวงนครพิงค)
แขวงกาวิละ
งานทะเบียน (แขวงกาวิละ)
งานคลัง (แขวงกาวิละ)
แขวงเม็งราย
งานทะเบียน (แขวงเม็งราย)
งานคลัง (แขวงเม็งราย)

053-259036
053-259037
053-259523-6
053-259044
053-259547
053-259553
053-259180
053-259181
053-259182

จุดบริการประชาชน (แขวงศรีวิชัยเดิม)
จุดบริการประชาชน (แขวงศรีวิชัยเดิม)

053-259189

งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

053-259178

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
งานธุรการ
งานวิเทศสัมพันธ
งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
งานวิจัยประเมินผล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายแผนงานและงบประมาณ

053-259144
053-259143
053-259159
053-217793
053-259151
053-259151
053-259753
053-259145

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
งานธุรการ
ฝายพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
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053-259173
053-259174
053-259177
053-259175
053-259176
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กองการเจาหนาที่
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กองการเจาหนาที่
ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง
กลุมงานบุคลากรทางการศึกษา
ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม

053-259056
053-259059
053-259058
053-259057
053-259060

สถานธนานุบาล
สถานธนานุบาลฯ 1 (ทาแพ)
สถานธนานุบาลฯ 2 (ประตูชางเผือก)
สถานธนานุบาลฯ 3 (ประตูเชียงใหม)
สถานธนานุบาลฯ 4 (ขางอําเภอเมืองเชียงใหมเดิม)
สถานธนานุบาลฯ 5 (ทาสะตอย)

053-234612
053-213066
053-276944
053-326092
053-242229

สถานีดับเพลิง
ศูนยบริการ
แจงเหตุดวนเหตุราย
สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม
สถานีดับเพลิงบานเดน
สถานีดับเพลิงชางเผือก
สถานีดับเพลิงสันปาขอย
สถานีดับเพลิงปาตัน
หนวยกูภัยพิเศษ

053-259001
053-259191,053-259199
053-277582
053-140286
053-222852
053-241227
053-110140
053-232974

งานประชาสัมพันธ
ฝายประชาสัมพันธ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลนครเชียงใหม
เลขที่ 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300
โทร. 053-259146-148 http://www.cmcity.go.th
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กองบรรณาธิการ
1. นางสาวปริศนา ธาติ
2. นายปยกุล ภูศรี
3. นายศราวุฒิ เอี่ยมละออ

ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริการและเผยแพรวิชาการ

คณะทํางาน
1. นางนงลักษณ เหวซึ่งเจริญ
2. นางเยาวลักษณ พชรธนโกศล
3. นางณัฐธิกา พรประสาท
4. นางสาวเชิงขวัญ ดวงทิพย
5. นายทมนัย อินตะจาย
6. นางพิมพพิชชา จินะการ
7. นายฉัตรชัย ไฝเครือ
8. นายปยะพล พรหมประสิทธิ์
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