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สารพัันนานากัับนายก
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ฉีีดวััคซีีน สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�
ฟื้้�นชีีวิิตให้้เมืือง

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ยัังคงเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญที่่�ทางเทศบาลนครอุุดรธานีีให้้ความใส่่ใจเป็็นลำำ�ดัับต้้น ๆ ครัับ
ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของเทศบาลฯ นั้้�น ได้้มีีการดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ ร่่วมกััน
กัับหน่่วยงานรััฐ และเอกชน เพื่่�อช่่วยกัันสกััดพร้้อมยัับยั้้ง� จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้อ�
โควิิด-๑๙ ให้้ได้้มาก และเร็็วที่่�สุุด ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการเฝ้้าระวัังพร้้อม
ปฏิิบััติิภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมายจากทางคณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััด
อุุดรธานีี ในการให้้คำำ�แนะนำำ� และสืืบสวนควบคุุมโรค ตลอดจนตััดตอน
ไทม์์ไลน์์ของไวรััสโควิิด-๑๙ ในพื้้�นที่่�เทศบาลฯ ด้้วยการทำำ�ความสะอาด
และพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรค ภายใน ภายนอกอาคาร พื้้�นที่่�และสถานที่่�เสี่่�ยง
ตามรายงานการสอบสวนโรค และไทม์์ไลน์์ของผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙
เพื่่�อเป็็นการระงัับการแพร่่ระบาดของโรคอย่่างต่่อเนื่่�อง
แต่่หลัังจากที่่�ยอดผู้้�ติิดเชื้้อ� มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้น� ตั้้ง� แต่่ต้น้ เดืือนเมษายน
นอกจากมาตรการของส่่วนกลาง ทางจัังหวััดอุุดรธานีียังั ได้้เพิ่่�มเติิมในส่่วน
ของโครงการที่่�มีีชื่่�อว่่า  “อุุดรธานีี ๑๔ วัันแห่่งความปลอดภััย” ซึ่่�งเป็็น
ปฏิิบััติิการเสริิมเพื่่�อช่่วยให้้สามารถค้้นหา  และตรวจสอบผู้้�ติิดเชื้้�อ ผู้้�ที่่�
ติิดเชื้้�อแต่่ไม่่แสดงอาการ ผู้้�ใกล้้ชิิดกลุ่่�มเสี่่�ยง ให้้เจ้้าหน้้าที่่�สามารถนำำ�ตััว
ผู้้�ติิดเชื้้�อไปรัักษาได้้อย่่างทัันท่่วงทีีครัับ และแม้้ว่่าปััจจุุบัันทางจัังหวััด
จะมีีมาตรการ  และแนวทางป้้องกัันเชื้้�อโควิิด-๑๙ ออกมาอยู่่�เป็็นระยะ
ก็็ขอให้้พี่่�น้้องประชาชนทุุกท่่านตั้้�งการ์์ดสููง สวมหน้้ากากอนามััยหรืือ
หน้้ากากผ้้า ตลอดเวลาที่่�อยู่่�นอกบ้้าน ล้้างมืือบ่่อย ๆ เว้้นระยะห่่าง ไม่่ไป
ในพื้้�นที่่�แออััด เพราะตราบใดที่่�จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อทั้้�งประเทศยัังไม่่ลดลง
อุุดรธานีีก็็ยัังมีีโอกาสมีีผู้้�ติิดเชื้้�อใหม่่เพิ่่�มทุุกวัันครัับ

คุุยกัับนายก Talk

สำำ�หรัับผลการเลืือกตั้้ง� สมาชิิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ผมขอขอบคุุณพี่น้�่ อ้ งประชาชน
ชาวเทศบาลนครอุุดรธานีีที่่ไ� ด้้มอบความไว้้วางใจให้้กับั ผม และสมาชิิกสภาเทศบาลทุุกท่่านซึ่่ง� ได้้รับั เลืือกให้้เข้้ามาปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่เ� พื่่อ� พััฒนาบ้้านดููแลชุุมชนต่่อไป ภายใต้้ความร่่วมใจ และมีีทิศิ ทางร่่วมกัันในการสร้้างเมืืองให้้น่า่ อยู่่� ขอขอบคุุณ
ทุุกโอกาสที่่�มอบให้้ผมได้้ทำ�ำ งานเพื่่อ� ชาวเทศบาลนครอุุดรธานีี มา ณ ที่่�นี้้ ด้
� ว้ ยครัับ
ในส่่วนของมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-๑๙ ทางเทศบาลนครอุุดรธานีีของเรายัังได้้เตรีียม
ความพร้้อมแก่่พี่น้�่ อ้ งประชาชนที่่อ� าศััยอยู่่�ในเขตเทศบาลฯ ให้้สามารถลงทะเบีียนเพื่่อ� ขอรัับวััคซีีนผ่่านระบบหมอพร้้อม
กัับทางโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้ง่่ายยิ่่�งขึ้้�น โดยกลุ่่�มของผู้้�มีีอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้�นไป และกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง
๗ กลุ่่�มโรค ที่่�ลงทะเบีียนสำำ�เร็็จพร้้อมจองวัันฉีีดแล้้วจะได้้รัับวััคซีีนในช่่วงเดืือนมิิถุุนายน-กรกฏาคมนี้้� สำำ�หรัับกลุ่่�ม
ประชาชนทั่่ว� ไปที่่มี� อี ายุุระหว่่าง ๑๘-๕๙ ปีี เทศบาลฯ ขอเชิิญชวนทุุกท่่านลงทะเบีียนเพื่่อ� ขอรัับวััคซีีนต้้านไวรััสโควิิด-๑๙
ได้้ตั้ง�้ แต่่วันั ที่่� ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กัับทางโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีีเพื่่อ� นำำ�ข้้อมููลความประสงค์์ของท่่านเข้้า
สู่่�ระบบหมอพร้้อม หรืือติิดต่่อด้้วยตนเองได้้ที่่� โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ศูนู ย์์บริิการเทศบาล ท.๘ และเก่่าจาน
ทางโรงพยาบาลของเราได้้เตรีียมความพร้้อมในส่่วนของบุุคลากรทางการแพทย์์ และจิิตอาสา ที่่�จะร่่วมปฏิิบัติั งิ านใน
การให้้บริิการประชาชนเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั พี่่น้� อ้ งชาวนครอุุดรธานีีเป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว ที่่สำ� �ำ คััญอย่่าลืมื ติิดตาม
ข้้อมููลข่่าวสารอััปเดตจากทางเพจ และเว็็บไซต์์ของเทศบาลนครอุุดรธานีี แล้้วมาร่่วมกััน “ฉีีดวััคซีีน เปิิดเมืือง ปลดแมสก์์”
ด้้วยกัันนะครัับ
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th

ทำำ�ความรู้้�จัักกัับ
“ดร.หรั่่�ง” ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีคนใหม่่

ของเทศบาลนครอุุดรธานีี
การเลืือกตั้้�งนายกเทศมนตรีีและสมาชิิกสภาเทศบาลที่่�ผ่่านมานั้้�น ส่่งผลให้้ ดร.หรั่่�ง
ธนดร พุุทธรัักษ์์ ได้้รัับเลืือกมาเป็็นนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีคนใหม่่ แม้้จะเพิ่่�งลงสมััครนายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีีเป็็นครั้้�งแรก แต่่ที่่�ผ่่านมานั้้�น ดร.หรั่่�ง ก็็ได้้ให้้ความสนใจเรื่่�องของการพััฒนา
เมืืองมาโดยตลอด ส่่วนเรื่่�องภาวะการเป็็นผู้้�นำำ�ก็็มีีประสบการณ์์จากการเป็็นนายกสมาคมกีีฬา
แห่่งจัังหวััดอุุดรธานีีมาแล้้ว แต่่สำำ�หรัับใครที่่�อยากรู้้�จักั นายกเทศมนตรีีคนใหม่่ให้้มากกว่่านี้้� วารสาร 
เมืืองดอกจาน ฉบัับนี้้� จะพาทุุกท่่านไปรู้้�จัักกัับหลากหลายแง่่มุุมของ ดร.หรั่่�ง ธนดร พุุทธรัักษ์์
ดร.หรั่่�ง เป็็นบุุตรชายของนายเติิม พุุทธรัักษ์์ อดีีตเทศมนตรีีเทศบาลเมืืองอุุดรธานีี และ
นางเพ็็ญศรีี พุุทธรัักษ์์ (สิิทธิิพรหม) อดีีตอาจารย์์โรงเรีียนบ้้านหนองบััว ทางด้้านชีีวิิตครอบครััวนั้้�น
ดร.หรั่่�ง สมรสกัับ รศ.พญ. วริินทร พุุทธรัักษ์์ รองหััวหน้้าภาควิิชารัังสีีวิิทยา  คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น และมีีบุุตรสาวร่่วมกััน ๒ คน ปััจจุุบัันครอบครััวของ ดร. หรั่่�งนั้้�นอาศััยอยู่่�ที่่�
ขอนแก่่น แต่่ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นตั้�ง้ ใจที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ทั้้�งเป็็นพ่่อบ้้านและเป็็นผู้้�นำำ�เทศบาลนครอุุดรธานีี
ที่่�ดีีนั้้�น การเดิินทาง ๑๐๐ กว่่ากิิโลเมตรก็็ไม่่ได้้ไกลเกิินไป
“อยู่่�นี่่เ� ป็็นนายก อยู่่�โน่่นเป็็นพ่่อบ้้าน” ดร.หรั่่ง� บอกเราด้้วยรอยยิ้้ม�  พร้้อมยกตััวอย่่างว่่าการ
บริิหารจััดการเมืืองนั้้�น “มัันเหมืือนกัับการออกแบบบ้้านครัับ ที่่�บ้้านมีีแค่่ภรรยากัับลููก ๒ คน แต่่
ถ้้าไม่่จััดระบบก็็ยัังเถีียงกัันไม่่จบเลย เราก็็ต้้องมีีขอบเขตว่่าเธอดููตรงนี้้� ส่่วนฉัันจะดููโครงสร้้าง แบ่่ง
หน้้าที่่�กัันให้้ชััด” และไม่่ว่่าจะในมิิติิบ้้าน หรืือมิิติิเมืืองนั้้�น การจััดการที่่�ดีีก็็คืือการเปิิดโอกาสให้้
สมาชิิกทุุกคนได้้แสดงความเห็็นนั่่�นเอง
ส่่วนประวััติิการศึึกษานั้้�น ชั้้�นประถมศึึกษา ดร.หรั่่�ง ศึึกษาที่่�โรงเรีียนเทศบาล ๓ บ้้านเหล่่า 
เข้้ารัับการศึึกษาระดัับมััธยมที่่�โรงเรีียนอุุดรพิิทยานุุกููล รุ่่�นที่่� ๘๐ ก่่อนจะเข้้าศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ที่่�คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมโยธา มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น รุ่่�นที่่� ๒๓ ปริิญญาโท สถาบััน
บััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA) อุุดรธานีี รุ่่�นที่่� ๒ และปริิญญาเอก สาขาพััฒนศาสตร์์
(Development Science) คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
“ตอนแรกที่่�เปลี่่ย� นไปเรีียนคณะมนุุษย์์แทบอยากลาออกเพราะต้้องเรีียนทฤษฎีีนู้้�น ทฤษฎีี
นี้้� ทฤษฎีีทางสัังคมต่่าง ๆ แต่่ทุุกคนก็็ต้้องเรีียนรู้้� โชคดีีที่่�เราเรีียน engineer (วิิศวกรรมศาสตร์์) มา 
เรามีีความรู้้�เรื่่�อง master plan (การจััดทำำ�แผนพััฒนาทั้้�งองค์์การ โดยมุ่่�งเน้้นไปยัังประเด็็นที่่�เป็็น
ปััญหาสำำ�คััญที่่�สุุดในแต่่ละพัันธกิิจหรืือระบบงาน) เราทำำ�โครงสร้้างเป็็น เราต้้องดููว่่าถ้้าทำำ�แบบนี้้�จะ
ติิดปััญหาอะไร  แล้้วถ้้าเป็็นตรงนี้้�ทางไหนถึึงจะใกล้้ที่่�สุุด” ดร. หรั่่�ง เล่่าเคล็็ดลัับในการประสบ
ความสำำ�เร็็จด้้านวิิชาการให้้เราฟััง ซึ่่�งแม้้วิิศวกรรมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์นั้้�น
จะดููเป็็นศาสตร์์ที่่ตร
� งกัันข้้าม แต่่ทั้้ง� สองศาสตร์์ก็ล้็ ว้ นแล้้วแต่่เป็็นสาขาวิิชาที่่เ� ป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญและ
นำำ�มาปรัับใช้้ร่่วมกัันในการพััฒนาบริิหารบ้้านเมืืองได้้ทั้้�งสิ้้�น
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น ดร. หรั่่�ง ยัังได้้รัับทุุนมหาวิิทยาลััยวิิจััยแห่่งชาติิและรางวััลวิิทยานิิพนธ์์
ดีีเด่่นจากบััณฑิิตวิทิ ยาลััยมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ในหััวข้้อ “การกลายเป็็นเมืืองและการพััฒนาเมืือง
ของเมืืองเติิบโตเร็็ว: เมืืองอุุดรธานีี” (Urbanization and Urban Development of Rapid
Growth City: Udon Thani) ซึ่่ง� เป็็นวิิทยานิิพนธ์์ที่่ศึึ� กษาเรื่่อ� งการบริิหารจััดการเมืืองที่่�มีกี ารเติิบโต
อย่่างรวดเร็็วโดยใช้้เมืืองอุุดรธานีีเป็็นกรณีีศึึกษา 
นอกจากผลงานด้้านวิิชาการแล้้ว ในบทบาทของนายกสมาคมกีีฬาแห่่งจัังหวััดอุุดรธานีี
ดร.หรั่่�ง ก็็ได้้นำำ�เสนอผลงาน Udon Thani Sport City Model ให้้กัับที่่�ประชุุม APEC Sport City
Forum 2019งานประชุุมระดัับนานาชาติิ ซึ่่�งได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่าจัังหวััดอุุดรธานีีนั้้�นมีีศัักยภาพที่่�จะเป็็น
เมืื อ งแห่่ ง กีี ฬ าด้้ ว ยความร่่ ว มมืื อ ร่่ ว มใจกัั บ ทุุ ก ภาคส่่ ว น ส่่ ว นผลงานระดัั บ ชาติิ นั้้� น ดร. หรั่่� ง
ก็็ยังั ได้้นำำ�ทััพนักั กีีฬาอุุดรธานีีเข้้าร่ว่ มการแข่่งขัันกีีฬาแห่่งชาติิครั้้ง� ที่่� ๔๖ ที่่�จัดั ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่่�งสามารถคว้้าเหรีียญทองได้้เป็็นอัันดัับที่่� ๒ ของประเทศไทย จากที่่�เคยเป็็นอัันดัับที่่� ๕๓
เรีี ยกได้้ ว่่า  ดร.หรั่่�ง ธนดร พุุ ทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี คนใหม่่ ของนครอุุ ดรธานีี นั้้� น
มีีประสบการณ์์ทั้้ง� การเป็็นนัักวิิชาการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจนได้้รับั การตีีพิมิ พ์์บทความทางวิิชาการ
ไปทั่่�วโลก การเป็็นผู้้�นำำ�ในตำำ�แหน่่งนายกสมาคมกีีฬาแห่่งจัังหวััดอุุดรธานีีที่่พาทั
� พนั
ั กั กีีฬาอุุดรไปคว้้า
ความสำำ�เร็็จมาให้้ชาวอุุดรได้้ชื่่�นชม และยัังมีีความรู้้�ด้้านวิิศวกรที่่�สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการ
ดููแลโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืืองได้้ไม่่น้้อย เมื่่�อได้้รู้้�อย่่างนี้้�แล้้ว เชื่่�อว่่าหลาย ๆ คนคงจะตั้้�งตารอชม
ฝีีมืือการบริิหารจััดการเมืืองของนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีคนนี้้�อยู่่�อย่่างแน่่นอน

ตามไปดูู
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เรื่่หมุุ�อนงนี้้
�ต้้องขยาย
ตามโลก
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ธนดร พุุทธรัักษ์์

: “ถ้้าเราอ่่านเมืืองให้้ออก เราจะเข้้าใจเมืืองมากขึ้้�น”

“เปลี่่�ยน” นัับเป็็นคำำ�สั้้�น ๆ ที่่�มีีพลัังมหาศาล ในกระแสสัังคมยุุคโลกาภิิวััตน์์ที่่�โลก

หมุุนเวีียนเปลี่่�ยนไปอย่่างรวดเร็็วจนหากเผลอมองไปทางอื่่�นเพีียงเสี้้�ยวนาทีี ก็็อาจตามโลกไม่่ทััน
แล้้ว ทำำ�ให้้เป็็นเรื่่อ� งยากเหลืือเกิินที่่�เราจะเห็็นสัังคมใดที่่�หยุุดนิ่่�ง เมืืองอุุดรธานีีเองก็็ไม่่ต่า่ งจากเมืือง
อื่่น� ๆ ที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงที่่�รวดเร็็วเสีียจนบางครั้้ง� เราอาจไม่่ทันั ได้้สังั เกตเห็็นจนกว่่าจะมีีใครสะกิิด
ให้้มอง และการสะกิิดนี่่�เองที่่�เราได้้จากการสนทนากัับ ดร.หรั่่�ง ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
คนใหม่่ของเทศบาลนครอุุดรธานีี
“ถ้้าเราอ่่านเมืืองให้้ออก เราจะเข้้าใจเมืืองมากขึ้้น� ” ดร.หรั่่ง�  สรุุปเคล็็ดลัับการพััฒนา
เมืืองออกมาเป็็นประโยคสั้้�น ๆ แต่่ภายในประโยคที่่�ประกอบไปด้้วยคำำ�ไม่่กี่่�คำำ�นี้้� มีีแนวคิิดเบื้้�อง
หลัังอัันหลากหลาย และแง่่มุุมมากมายที่่�น่่าสนใจ ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องของการเปลี่่�ยนรููปแบบการ
บริิหารจััดการให้้ทัันเมืืองที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนไปในทุุกวััน เรื่่�องของการเปลี่่�ยนมิิติิการมองเมืือง และอีีก
มากมายหลายเรื่่�องที่่�สะกดเราให้้นั่่�งฟัังอย่่างตั้้�งใจ
สิ่่�งแรกที่่� ดร.หรั่่�ง กล่่าวถึึงก็็คืืองานเร่่งด่่วนที่่�จำำ�เป็็นต้้องทำำ�ทัันทีีที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งมีีอยู่่� 
๒ ประเด็็นหลัักนั่่�นคืือเรื่่อ� งของการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�กลาย
เป็็นศึึกหนัักสำำ�หรัับชาวอุุดร  และอีีกประเด็็นก็็คืือการเตรีียมการเพื่่�อรัับมืือกัับน้ำำ��ท่่วมในฤดููฝน
ที่่�ใกล้้จะถึึง
“เราต้้องเร่่งบููรณาการร่่วมกัับจัังหวััด และกัับองค์์กรอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่าจะสาธารณสุุข
จัังหวััดอุุดรธานีี หรืือองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี รวมถึึงทุุกภาคส่่วน เทศบาลเรามีีหน้้าที่่�
สนัับสนุุนเรื่่�องการทำำ�ความสะอาด การรณรงค์์เชิิงรุุก ซึ่่�งผมจะเชิิญ อสม. (อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน) และประธานชุุมชน เข้้ามาพููดคุุยหารืือ อะไรที่่�ผมสามารถสนัับสนุุนให้้ อสม. และ
ประธานชุุมชนทำำ�งานเชิิงรุุกได้้สะดวกและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นก็็จะทำำ�เลย”
“ส่่วนการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมก็็ต้้องมีีการบููรณาการร่่วมกัันทั้้�งกัับส่่วนกลาง ป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย แขวงการทาง เทศบาล และ อบจ. เราอาจจะเห็็นภาพว่่าน้ำ��ำ ท่่วมมัันท่่วมแป๊๊บเดีียว
แต่่ มัั น จะท่่ ว มมาก ในขณะที่่� เ มืื อ งเปลี่่� ย นและน้ำำ�� ไหลลงถนนเยอะขึ้้� น แต่่ ป ริิ ม าณท่่ อ หรืื อ
ความสามารถในการระบายน้ำำ��มัันอยู่่�เท่่าเดิิม น้ำำ��ไหลออกข้้างนอกได้้ช้้าลง ดัังนั้้�นจึึงไม่่ใช่่แค่่
ในเขตเทศบาล แต่่ต้้องมีีการบููรณาการร่่วมกัันกัับพื้้�นที่่�รอบนอกเขตเทศบาลด้้วย”
เมื่่�อพููดถึึงงานที่่�ต้้องทำำ�อย่่างเร่่งด่่วนแล้้ว ก็็มาถึึงนโยบายการบริิหารพััฒนาเมืืองกัันบ้้าง
นโยบายแรกของ ดร.หรั่่�ง นั้้�นเป็็นเรื่่�องของการพััฒนาเมืือง ๓ รููปแบบอัันประกอบไปด้้วย Udon
Thani Green City, Smart Urban และสภาพลเมืือง

เมื่่�อพููดถึึง Green City โดยมากคนมัักจะนึึกถึึงแค่่การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวและการปลููก
ต้้นไม้้ ในมุุมมองของ ดร.หรั่่ง� คิิดว่่าการผลัักดันั เมืืองไปสู่่� Green City หรืือเมืืองที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�น ควรทำำ�อย่่างไรบ้้าง

ความหมายของ Green City ไม่่ใช่่เพีียงแค่่การปลููกต้้นไม้้ แต่่ยัังหมายถึึงการลดการใช้้
พลัังงานด้้วย หลัักการใหญ่่ของ Green City คืือ การลดการใช้้ทรััพยากร แต่่การปลููกต้้นไม้้เอง
ก็็เป็็นการสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีเพราะจะมีีการดููดคาร์์บอนเยอะ เพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้กัับเมืือง
อีีกประเด็็นก็็คืือเพิ่่�มการใช้้พลัังงานสะอาด เช่่น การใช้้โซลาร์์เซลล์์ ต่่อไปผมจะเริ่่�มให้้สำำ�นัักงาน
เทศบาลนครอุุดรธานีีติิดตั้้�ง Solar Rooftop (หลัังคาที่่�มีีการติิดตั้�ง้ โซลาร์์เซลล์์)
เรื่่�อง Carbon Credit เราก็็ยัังไม่่ได้้ทำำ� ถ้้าผมจำำ�ไม่่ผิิดไม้้ผลััดใบวััดจากพื้้�นไป ๑๓๐
เซนติิเมตร เส้้นรอบวง ๑๔ นิ้้�วขึ้้น� ไปจะสามารถนำำ�มาคำำ�นวณคาร์์บอนเครดิิตได้้ อย่่างที่่�เทศบาลเมืือง
พนััสนิคิ มเขาจะลงทะเบีียนต้้นไม้้ไว้้ ถ้า้ เป็็นสวนหลัังบ้้านคุุณ คุุณก็็วัดั แล้้วลงทะเบีียนไว้้เพื่่�อคำำ�นวณ
เป็็นคาร์์บอนเครดิิตขายได้้ และในส่่วนของสวนสาธารณะผมอยากได้้ไม้้พื้้�นถิ่่�น เพราะเสน่่ห์์ของ
มัันคืือการผลััดใบ ออกดอกของต้้นไม้้ซึ่่�งสามารถสร้้างจุุดเด่่นให้้เมืืองตรงนี้้�ได้้ ไม่่ต้้องเสีียเงิินไปดูู
ถึึงต่่างประเทศ
นอกจากนั้้�นยัังมีีเรื่่อ� งการเอาถัังขยะเข้้าบ้้าน ถ้้าลองสัังเกตญี่่�ปุ่่�นหรืือไต้้หวัันแทบไม่่มีถัี งั
ขยะตามท้้องถนนเลย มีีเทศบาลตำำ�บลหนึ่่ง� เขาทำำ�โครงการสนัับสนุุนให้้ประชาชนนำำ�ถัังขยะเข้้าบ้า้ น
เก็็บขยะและแยกถัังเป็็นสองแบบ คืือถัังขยะสีี ๆ แยกขยะทั่่�วไป และถัังขยะใส่่เศษอาหาร แล้้ว
นััดเวลาจััดเก็็บให้้แน่่นอน ประโยชน์์ที่่ตา
� มมาก็็คือื  พอเอาเข้้าบ้า้ นคนจะแยกขยะเองเพราะไม่่แยก
มัันจะเหม็็น ขวดน้ำำ��ที่่�กิินเหลืือก็็จะมีีการสอนให้้เทน้ำำ��ออกก่่อน มัันก็็ลดน้ำำ��หนัักได้้ นอกจากจะ
ป้้องกัันขยะปลิิวจากถัังไปอุุดตัันท่่อระบายน้ำำ��แล้้วยัังลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการขนขยะไปด้้วย

เห็็น ดร.หรั่่�งพููดถึึง Smart Urban อยากให้้ช่่วยอธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่า Smart Urban ใน
มุุมมองของ ดร.หรั่่�ง เป็็นอย่่างไร

Smart Urban คืือเมืืองที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพของการให้้บริิการและการบริิหารจััดการเมืืองที่่�
ดีีเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายและลดการใช้้ทรััพยากรของเมืืองด้้วยการมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบเมืืองของ
ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคธุุรกิิจ ภาคประชาชน ภายใต้้แนวคิิดการพััฒนาเมืืองน่่าอยู่่� เมืืองทััน
สมััย ให้้ประชาชนในเมืืองมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี (Quality of Life) มีีความสุุขอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�นมุุม
มองของผมคืือ Smart Urban หรืือ Smart City สิ่่�งที่่�สำำ�คััญและเป็็นแกนหลัักคืือ คน เราต้้องเริ่่�ม
จาก Smart People แล้้วความเป็็นอััจฉริิยะของเมืืองในด้้านต่่าง ๆ จะตามมาครัับ
เบื้้�องต้้น นโยบายเร่่งด่่วนที่่�อยากทำำ�ให้้เห็็นเป็็นรููปธรรมคืือระบบ CCTV ถ้้าเราใช้้ได้้ทััน
ท่่วงทีี เราจะลดจำำ�นวนผู้้�เสีียหายเวลาเกิิดอาชญากรรมได้้ไหม หรืือผู้้�สููงอายุุ ถ้้าอยู่่�คนเดีียวแล้้ว
เกิิดเป็็นอะไรขึ้้�นมา จะมีีระบบเตืือนภััยยัังไง ใครจะมาช่่วยบ้้าง ผมว่่าเราทำำ�ไว้้ดีีอยู่่�แล้้ว เพีียงแต่่
ต้้องสร้้างเครืือข่่ายที่่�เชื่่�อมถึึงกััน เช่่น ทำำ�ยัังไงกล้้องของเอกชนถึึงสามารถเชื่่�อมต่่อกัับระบบได้้
ทั้้�งหมด ให้้มัันเป็็น One Command สมมติิมีีกล้้องมุุมไกลเป็็นของเทศบาล แต่่มีกี ล้้องของ
ผู้้�ประกอบการที่่�ติดิ มุุมใกล้้แล้้วสามารถเชื่่อ� มเข้้าระบบของเทศบาลได้้ ก็จ็ ะช่่วยได้้มากขึ้้น�

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
การออกแบบทางเท้้าแบบ Universal Design เพื่่�อเอื้้�อต่่อประชาชนทุุกวััย การติิดตั้้�ง
กล้้องบนถนน มีีสัญ
ั ญาณจราจรตลอด ทาสีีตีเี ส้้น มีีตัวั แทนจากทั้้�งเทศบาล ตำำ�รวจ และหน่่วยงาน
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องอยู่่�ในห้้องควบคุุม มีีการนำำ� Traffic Engineering (วิิศวกรรมจราจร) เข้้ามาช่่วย
ก็็จะช่่วยลดอุุบัติั ิเหตุุได้้ ถืือเป็็น Smart Urban เหมืือนกััน

เคยอ่่านงานวิิจััยที่่�ว่่าหากนำำ�แนวคิิด Internet of Things มาใช้้ในด้้านสาธารณสุุข
เรื่่อ� งการดููแลผู้้�สููงอายุุก็จ็ ะทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� ดร.หรั่่ง� คิิดว่่าจะนำำ�
เรื่่�องนี้้�มาปรัับใช้้กัับอุุดรได้้อย่่างไร

ควรมีีระบบแอปพลิิเคชัันที่่�สามารถ register (สมััคร / ลงทะเบีียน) ลงไปแล้้วรู้้�เลยว่่าคน
ที่่�มีีแอปฯ ตััวนี้้�อยู่่�บนเครื่่�องนั้้�นอยู่่�ที่่�จุุดไหน เพราะมืือถืือทุุกเครื่่�องมัันก็็มีี GPS หมด ถ้้าเป็็นอะไร
ไปคนที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแล เช่่น อสม. กู้้�ภััย ก็็จะเข้้าถึึงผู้้�สููงอายุุได้้ทัันทีี อีีกเรื่่�องคืือเรื่่�องการดููแลสุุขภาพ
ทางไกลหรืือ Telemedicine โรงพยาบาลเทศบาลฯ เราขาดแคลนแพทย์์เฉพาะทาง แต่่สามารถ
เข้้าถึึงได้้ด้้วย Telemedicine เราไม่่จำำ�เป็็นต้้องไปพบแพทย์์เฉพาะทางโดยตรง แต่่สามารถเดิิน
ทางมาพบแพทย์์ที่่�โรงพยาบาลเทศบาลฯ เพื่่�อปรึึกษาแพทย์์ทางไกลจากโรงพยาบาลอื่่�น ๆ ใน
ประเทศได้้
อย่่างสถานการณ์์ COVID-19 ตอนนี้้� เราจะทำำ�ยัังไงให้้แจกหน้้ากากได้้อย่่างครอบคลุุม
และรวดเร็็ว ลองทำำ�ระบบดููไหม อาจจะประสานเข้้ากับั ร้้านที่่�สามารถป้้อนข้้อมููลเลขบััตรประชาชน
ได้้ เสีียบแล้้วยืืนยัันตััวตน แจกหน้้ากากได้้เลย ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์กัับประชากรแฝงที่่�อาศััยอยู่่�
คนละเขตกัับที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในทะเบีียนบ้้าน หรืือประชากรที่่�บ้้านอยู่่�รอบนอกแต่่เข้้ามาทำำ�งานในเมืือง
ด้้วย เพราะถ้้าเราเดิินแจก คนที่่�ได้้รัับก็็จะได้้แค่่ในมิิติิชุุมชนและใช้้เวลาหลายวััน
นอกจากนั้้�นเรายัังต้้องสร้้างเครืือข่่าย ตอนนี้้�วันั ไหนคุุณตาคุุณยายต้้องไปรัับยา บางทีีเรา
ก็็ต้้องลางานเพื่่�อพาไปคุุณตาคุุณยายถึึงจะยอมไป ผมคิิดว่่าเราควรลงทะเบีียน อสม. จััดข้้อมููลว่่า 
วัันนี้้�คุุณตาคนนี้้� อายุุ ๘๐ มีีนััดรัับยา เพราะแค่่รัับยาเฉย ๆ เราสามารถส่่งได้้ แค่่เราต้้องจััดระบบ
และสร้้างเครืือข่่าย

พอพููดถึึงเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนทุุกคนแล้้ว นโยบายที่่�เด่่นมาก ๆ อีีกอย่่าง
ก็็คืือสภาพลเมืือง

สภาพลเมืืองหรืือ Civil Council จะเป็็นการสร้้างพื้้�นที่่�ให้้คนเข้้ามาร่่วมบริิหารเมืืองด้้วย
กััน เมื่่�อก่่อนเราใช้้พื้้�นที่่�ผ่่านมุุมมองมิิติิชุุมชนอย่่างเดีียว ซึ่่�งมิิติินี้้�ก็็ใช้้ได้้ แต่่ตอนนี้้�มัันไม่่ทัันการณ์์
กัับสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแล้้วมีีความเป็็นเมืืองมากขึ้้�น อีีกหลายคนในชุุมชน ไม่่ว่่าจะเป็็นอดีีตข้้าราชการ 
หมอ วิิศวกร สาธารณสุุข ไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในมิิติิชุุมชน การมีีสภาพลเมืืองจะทำำ�ให้้เรารัับ
ความคิิดเห็็นจากทุุกมิิติิ
โครงสร้้างของสภาพลเมืืองคืือ เทศบาลนครอุุดรธานีีแบ่่งเป็็น ๔ เขต ผมจะรวมกลุ่่�มชุุมชน
ที่่�อยู่่�ใกล้้กันั ในแต่่ละเขต ๔-๕ ชุุมชนรวมมาเป็็น ๑ สภาชุุมชน แต่่ละเขตก็็อาจจะมีีสักั ๕-๑๐ สภา
ชุุมชน รวมทั้้�ง ๔ เขตก็็จะมีีประมาณ ๓๐ สภาชุุมชนจาก ๑๐๕ ชุุมชน สมาชิิกในสภาก็็ประกอบ
ด้้วยสมาชิิกโดยตำำ�แหน่่ง เช่่น ประธานชุุมชน ประธาน อสม. ประธานชมรมผู้้�สููงอายุุ แล้้วก็็จะมีี
สมาชิิกที่่�มาจากเกณฑ์์ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิแต่่ละฝ่่าย ไปเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�มา ทั้้�งผู้้�
อาวุุโสหรืือเยาวชน
จากนั้้�นจะยกมาเป็็นสภาเขต ในสภาเขต ๔ สภาเขต ก็็จะมีีผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิอีีกระดัับหนึ่่�ง มีี
ตััวแทนจากองค์์กรต่่าง ๆ เช่่น ราชภััฏ  มหาวิิทยาลััยการกีีฬา  เข้้ามาโดยตำำ�แหน่่ง และให้้สภา
ชุุมชนแต่่ละสภาเลืือกตััวแทนเข้้าสภาเขตมาท่่านหนึ่่�ง แล้้วจากนั้้�นจึึงจะเป็็นสภาใหญ่่ที่่�ครึ่่�งหนึ่่�ง
จะประกอบไปด้้วยสมาชิิกโดยตำำ�แหน่่ง เช่่น ประธานหอการค้้า  ประธานอุุตสาหกรรม ประธาน
ธุุรกิจิ ท่่องเที่่ย� ว ประธานส่่งเสริิมพ่่อค้้าจีนี  ชุุมชนชาวเวีียดนาม แล้้วก็็เอาตััวแทนจากแต่่ละเขตขึ้้�นมา 
ผมเชื่่อ� ว่่าเมื่่อ� เราจะทำำ�โครงการอะไรแต่่ละโครงการ เราต้้องรัับฟัังความเห็็นจากประชาชน
หลาย ๆ โครงการเป็็นโครงการที่่�ดีีแต่่ถ้้าประชาชนไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วมในการออกแบบก็็จะมีีข้้อกัังขา
ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งความโปร่่งใส เรื่่อ� งการตอบสนองความต้้องการของประชาชน เราต้้องมาช่่วยกััน
คิิด นี่่�คืือเป้้าหมายของผม

ตอนนี้้�สิ่่�งที่่�อุุดรยัังขาดก็็คืือเรื่่�องของพื้้�นที่่�การแสดงออกหรืือการส่่งเสริิมเทรนด์์
ต่่าง ๆ ของวััยรุ่่�น เห็็นเด็็ก ๆ บอกว่่าอยากได้้หอศิิลป์์ ดร.หรั่่�งจะตอบสนองความ
ต้้องการของเด็็ก ๆ อย่่างไรบ้้าง

อยากได้้หอศิิลป์์ก็็ทำำ�เลยครัับ เมืืองมัันต้้องมีีไดนามิิก ต้้องมีีการขัับเคลื่่�อน หอศิิลป์์เองก็็
เป็็นอีีกเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยในการขัับเคลื่่�อนเพราะตอนนี้้�ปััญหาของเด็็ก ๆ คืือไม่่มีีที่่�ปล่่อยของ เรา
ก็็จะชวนเขามาคุุยว่่าตอนนี้้�เรามีีพื้้น� ที่่�สาธารณะกี่่ที่่� � เช่่น ทุ่่�งศรีีเมืือง พิิพิธิ ภััณฑ์์เองก็็มีพื้้ี น� ที่่�ว่า่ งเยอะ
นะ ถ้้าเราจััดเวทีีแสดงออกให้้เขา มีีตารางชััดเจน มานั่่�งคุุยกัันว่่าเด็็ก ๆ อยากโชว์์อะไร วัันไหน
แล้้วเราก็็จััดเวทีีที่่�มีีทั้้�งแสงสีีเสีียงให้้ มีีใบเกีียรติิบััตรให้้เขา รัับรองว่่าเด็็ก ๆ มากัันหมด พ่่อแม่่พี่�่
น้้องก็็มาดููกัันทั้้�งบ้้าน

นอกจากพื้้�นที่่�แสดงออกที่่�ยัังขาดแคลนอยู่่�แล้้ว เมืืองอุุดรเป็็นเมืืองที่่�มีีศัักยภาพด้้าน
พหุุวััฒนธรรม แต่่เหมืือนเรายัังไม่่ได้้ชููจุุดนั้้�นขึ้้�นมา

แนวคิิดถนนคนเดิินเองก็็หายไป เพราะจริิง ๆ มัันต้้องมีีพื้้�นที่่�ให้้เด็็ก ๆ แสดงออก ผมคิิด
ว่่าแนวคิิดของถนนคนเดิินจริิง ๆ สองข้้างทางควรจะเป็็นตึึกอาคารพาณิิชย์อ์ ยู่่�แล้้ว อย่่างเชีียงคาน
ก็็มีีโรงแรม มีีร้้านต่่าง ๆ กลางวัันก็็ขายได้้ กลางคืืนก็็ตั้้�งเป็็นถนนคนเดิิน จากตึึกร้้างที่่�ไม่่มีีมููลค่่าก็็
มีีคนมาเช่่าเพราะขายของได้้ทั้้�งวัันทั้้�งคืืน เชีียงใหม่่หรืือหลวงพระบางเองก็็ใช้้พื้้�นที่่�ที่่�เป็็นบล็็อก

เรื่่�อสุุงนี้้
�ต้้องขยาย
ขภาพดีี
ถ้้วนหน้้า
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เหมืือนกััน ส่่วนเราจะใช้้พื้้�นที่่�ตรงไหนก็็ต้้องมาคุุยกััน ถ้้ามัันไม่่กระทบการใช้้ชีีวิิตเราลองไปเปิิด
ย่่านหลัังเรืือนจำำ�ดีีไหม เพราะมัันเป็็นย่่านอยู่่�แล้้ว
แล้้วอะไรจะเกิิดขึ้้�นถ้้าเราทำำ�ไชน่่าทาวน์์ เวีียดนามทาวน์์ เพื่่�อดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว ตอนนี้้�
เรามีีแต่่เทศกาลแต่่ยัังไม่่มีีวิิถีีให้้เขาเห็็น ตรงแถว ๆ ศาลเจ้้าปู่่�-ย่่า ถ้า้ ลงทุุนทำำ�ถนนดีี ๆ ทำำ�ให้้มีี
กลิ่่�นอายเมืืองจีีน พอวัันศุุกร์์-เสาร์์ก็็ทำำ�เป็็นถนนคนเดิิน แถมยัังเดิินไปถึึงพระธาตุุหนองบััวกองที่่�
ถููกลืืมซึ่่�งอาจเป็็นพระธาตุุที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในอุุดรเลยก็็ได้้
ไม่่น่่าเชื่่�อนะว่่าถนนศรีีชมชื่่�น เยื้้�องโรงหนัังอััมพร ตรงนั้้�นมีีบ้้านคนที่่�ไม่่ใช่่ชาวเวีียดนาม
อยู่่�แค่่หลัังเดีียว ถ้้าเราเอาสายไฟฟ้้าลงดิิน ทำำ�ทางเท้้าใหม่่แบบถนนถลาง (ภููเก็็ต) ให้้ชาวเวีียดนาม
ตกแต่่งบ้้านให้้มีีความเป็็นเวีียดนาม เราก็็โปรโมทสิิ มีีทั้้�งอาหารเวีียดนามให้้เดิินชิิม แล้้วไปต่่อ
ถนนก๋๋วยเตี๋๋�ยวที่่�บ้้านจิิก ซึ่่�งบริิเวณบ้้านจิิกก็็มีีคนมาใส่่บาตรที่่�วััดบ้้านจิิกเยอะมาก มัันเป็็นวิิถีีของ
เราอยู่่�แล้้ว เราแค่่ต้้องสร้้างเรื่่�องราวให้้น่าส
่ นใจ ร้้านไหนอร่่อย ตลาดไหนที่่�มาแล้้วต้้องไปซื้้�อของ
ยกระดัับไปเลยว่่าสิินค้้าไหนที่่�มาอุุดรแล้้วต้้องซื้้�อ
แล้้วเรามาช่่วยกัันหาสตรีีทอาร์์ต หาตึึกที่่�ดีี ๆ ผมจะจััดประกวดถ่่ายภาพตึึกเก่่า เราทำำ�ได้้
ไหม ทำำ�ให้้มัันดีี ๆ มัันต้้องวางแผนเป็็นขั้้�นตอน ทางเท้้าก็็เหมืือนกััน เราต้้องจััดระเบีียบ ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�
สภาพลเมืืองก็็จะสามารถช่่วยเราได้้

อีีกเรื่่�องที่่�คิิดว่่าหลาย ๆ คนอยากจะรู้้�ก็็คืือการทำำ�คลองหมากแข้้งให้้เป็็นคลองสวยน้ำำ��ใส

การแก้้ปัญ
ั หาคลองหมากแข้้ง ก่่อนจะเปลี่่ย� นภููมิทัิ ศั น์์ต้อ้ งแก้้ที่่ต้� น้ เหตุุก่อ่ นคืือน้ำำ��ที่่�ยังั เน่่า
เสีีย ปกติิเมืืองไทยน้ำำ��เสีียกัับน้ำำ��ฝนจะใช้้ท่่อเดีียวกััน ซึ่่�งมัันจะมีีขยะและน้ำำ��ก็็จะดำำ� แต่่เรามีีการ
สร้้างท่่อรวบรวมน้ำำ��เสีียในระยะแรกปีี ๒๕๕๔ ซึ่่�งกิินพื้้�นที่่�ประมาณ ๓๐ เปอร์์เซ็็นต์์ของพื้้�นที่่�
ภายในเขตเทศบาล ซึ่่�งจริิง ๆ จะสามารถรัับน้ำำ��เสีียจากบ้้านเรืือนคนที่่�ไหลลงคลองหมากแข้้งไป
ประมาณ ๕๐ เปอร์์เซ็็นต์์ของปริิมาณทั้้�งหมด แต่่ตอนนี้้�บ้้านเรืือนยัังไม่่มีีการต่่อเข้้าท่่อรวบรวม
น้ำำ��เสีีย มัันเลยไหลลงท่่อเดิิม และไหลลงคลองหมากแข้้ง ถ้้าเราทำำ�ให้้ท่่อน้ำำ��เสีียที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
๓๐ เปอร์์ เซ็็ น ต์์ นี้้� รัั บ น้ำำ�� เสีี ย จากบ้้ า นเรืื อ นได้้ เ ต็็ ม ศัั ก ยภาพ  โอกาสที่่� น้ำำ�� ในคลองจะใสขึ้้� น ก็็
๕๐ เปอร์์เซ็็นต์์แล้้ว นอกจากนั้้�นคลองหมากแข้้งก็็มีีพื้้�นที่่�ด้้านข้้างเยอะ หลัักการคืือทำำ�ยัังไงให้้คน
ไปเดิินได้้มากที่่�สุุด แล้้วมัันก็็จะเกิิดการขัับเคลื่่�อนขึ้้�นเอง

ในฐานะนายกสมาคมกีีฬาแห่่งจัังหวััดอุุดรธานีี จะสนัับสนุุนประชาชนและเยาวชนเรื่่อ� ง
การออกกำำ�ลัังกายและการเล่่นกีีฬาอย่่างไร

เขามีีคาร์์บอน เครดิิตกันั  อีีกอย่่างที่่�ผมอยากพาทำำ�คืือแคลลอรี่่� เครดิิต คืือการออกกำำ�ลััง
กาย เราจะเอานัักโภชนาการหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพมาคำำ�นวณเลยว่่าถ้้าออกกำำ�ลััง
กายแบบนี้้� ในเวลาเท่่านี้้� จะเผาผลาญพลัังงานได้้เท่่าไหร่่ คำำ�นวณออกมาแล้้วนำำ�ไปของบเพื่่�อส่่ง
เสริิมการออกกำำ�ลัังกาย นอกจากนั้้�นผมก็็สร้า้ งอาสาสมััครกีีฬา และตอนนี้้�อุดุ รมีีความเป็็นมิิติเิ มืือง
มากขึ้้น� ผมก็็จะตั้้ง� ชุุมชนเสมืือน คืือคนที่่�สนใจกิิจกรรมเดีียวกัันมารวมกลุ่่�มกััน เช่่น ชุุมชนบาสโลป
ชุุมชนบอดี้้�คอมแบท ชุุมชนซุุมบ้้า และสร้้างตััวตน ให้้ความสำำ�คััญกัับเขา คนก็็จะอยากมีีส่่วนร่่วม
การประชาสััมพัันธ์์เองก็็สำำ�คััญ ลองทำำ�สกู๊๊�ปข่่าวชมรมกีีฬาต่่าง ๆ ของอุุดรซึ่่�งบางกลุ่่�มไปได้้แชมป์์
ระดัับประเทศมาแล้้ว เราก็็ควรจะไปทำำ�
เรื่่อ� งพื้้�นที่่�ในการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา ผมจะเพิ่่�มพื้้น� ที่่�สันั ทนาการและใช้้ประโยชน์์
จากพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�เรามีีอยู่่�แล้้ว ส่่วนพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�ยังั ไม่่มีกี ารปรัับปรุุงแก้้ไข ผมก็็จะแก้้ไขให้้
เอื้้�อต่่อการเล่่นกีีฬาด้้วย เช่่น พื้้�นที่่�ทุ่่�งศรีีเมืือง ผมอยากออกแบบทุ่่�งศรีีเมืืองให้้เอื้้�อต่่อการทำำ�
กิิจกรรมทุุกประเภท เราต้้องรัับฟัังจากผู้ใ้� ช้้งานจริิงว่่าเขาต้้องการอะไร เราไปคิิดแทนเขาไม่่ได้้ ถ้า้
ถามแล้้วเราก็็จะได้้แก้้ปััญหาตรงจุุด
“เราต้้องมีีข้อ้ มููลของเมืืองว่่าเมืืองมัันเป็็นยัังไง อ่่านเมืืองให้้ออกแล้้วเราจะเข้้าใจเมืือง
และทำำ�งานกัับเมืืองได้้อย่่างสนุุก” ดร.หรั่่�ง ธนดร พุุทธรัักษ์์กล่่าวทิ้้�งท้้าย
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ผลการเลืือกตั้้�ง

สมาชิิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
นายธนดร พุุทธรัักษ์์

นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๑

สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๒

นางวราพร ศิิริิประเสริิฐ

นายจัันทร์์เพ็็ง สุุริิยงค์์

นายไกรสิิทธิ์์� พุุฒธรรม

นายแหลม เพลิิงภููเขีียว

นายสุุพจน์์ วงศ์์ ใหญ่่

นายสุุพล วิิจารณรงค์์

นางจำำ�ลอง ตัันสวััสดิ์์�

นายวิินััย ดอนโคตรจัันทร์์

นายนิิธิิศ นริินทร์์

นายพีีรวััฒน์์ ไชยเดช

นายปรีีชาพล คนยััง

นางรุ่่�งนภา ไพรซ์์

สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๓

นายภัักดีี พิิลาชััย

นางสาวอัังคณา วรพิิมพ์์รััตน์์ นางประพััฒน์์จิิต อัักษร

ร.ต.ต.ประพัันธ์์ ศรีีเฉลิิม นายนััธทวััฒน์์ ไกรศรีีวรรธนะ นางดารา ปิิตตะกาศ

สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๔

นายประไพ มาสอน

นายสามััญ พฤฒิิสาร

นางสุุจิิตรา คำำ�พรหม

ร.ต.ต.มนตรีี พวงโพธิ์์�

นายวีีรวิิทย์์ ภััทรโพธิิภัักดิ์์� นางสาวพััฒนา ทองใส

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th

แอปพลิิเคชััน Civic Education
สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
การปกครองระบอบประชาธิิป ไตย
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง และสำำ�นัักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
เปิิดตััวแอปพลิิเคชััน Civic Education เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ประชาชน
เกี่่�ยวกัับการปกครองระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
เพื่่อ� ให้้ประชาชนเข้้าถึึงสาระ ความรู้้� และข่่าวสารได้้อย่่างรวดเร็็วถููกต้อ้ ง ให้้นักั เรีียน
นัักศึึกษาและประชาชนได้้มีีความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินชีีวิิตตามวิิถีี
ประชาธิิปไตย มีีวััฒนธรรมการเมืืองในระบอบประชาธิิปไตย มีีจิิตสาธารณะ และ
รัับผิิดชอบต่่อตนเอง ผู้้�อื่่น�  สัังคม ประเทศชาติิ และยัังช่่วยสนัับสนุุนวิิทยากรเครืือ
ข่่ายในการฝึึกอบรมทั้้�งในสถานศึึกษา และนอกสถานศึึกษาได้้อย่่างสะดวก
โดยสามารถดาวน์์โหลดได้้ ทั้้�งในระบบ Android และ iOS โดยการสแกน
QR Code ที่่�ปรากฏในภาพ หรืือดาวน์์โหลดได้้ตามลิิงก์์ดัังต่่อไปนี้้�
ระบบ Android ดาวน์์โหลดได้้ที่่�
https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.go.th.civic
ระบบ iOS ดาวน์์โหลดได้้ที่่�
https://apps.apple.com/app/id1545105364

รัับมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
เมื่่�อวัันที่่� ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเทศบาล
นครอุุดรธานีี นายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาล ปฏิิบััติิหน้้าที่่�นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายประภาส บุุตรอุุดม รองปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี 
นพ.เมธิิพจน์์ ชาตะเมธีีกุุล ผู้้�อำำ�นวยการกองแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุุดรธานีี ทพญ.รสริิน สมประสงค์์ ทัันตแพทย์์ชำำ�นาญการพิิเศษ และบุุคลากร
ทางการแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี รัับมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์/
ชุุดป้้องกัันขณะปฏิิบััติิงาน และสิ่่�งของจำำ�เป็็น มููลค่่ากว่่า ๗๐,๐๐๐ บาท จาก
คุุณทััศนีีย์์–คุุณอภิิสิิทธิ์์� จิิรััฐิิติิภััทร์์ และครอบครััว พัันโทนายแพทย์์พีีรพงศ์์
วงศ์์วััฒนา และครอบครััว คุุณเอกเพชร (ร้้านจิิตต์์ ๒) และครอบครััว คุุณอรจิิตร
(ร้้านอุุดรไฮดรอลิิก) และครอบครััว และร้้านยืืนยงพานิิช  และครอบครััว ที่่�ร่่วม
ส่่งกำำ�ลัังใจสู้้�ภััยโควิิด  (COVID-19) ให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี

หมุุ
นตามโลก
หมากแข้้
งพััฒนา
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ฉีีดวััคซีีนต้้านโควิิด-๑๙

เสริิมภููมิิคุ้้�มกััน ก่่อนลุุกลามรุุนแรง
ปััจจุุบันั  สถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา  ๒๐๑๙
ได้้ เ กิิ ด ขึ้้� น ในหลายพื้้� น ที่่� และแพร่่
กระจายอย่่างรวดเร็็ว
จากการประเมิินสถานการณ์์
คาดว่่า  แม้้การระบาดจะยัังคงมีีอยู่่�
อีี ก ระยะหนึ่่� ง แต่่ ก ารที่่� รัั ฐ บาลได้้
ดำำ�เนิินมาตรการตรวจคััดกรองเชิิงรุุก
เพิ่่� ม ขึ้้� น ประกอบกัั บ การเร่่ ง รัั ด
ดำำ�เนิินการฉีีดวััคซีีนให้้แก่่ประชาชน
ซึ่่ง� หากได้้รับั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี
จากทุุกภาคส่่วนจะช่่วยให้้สถานการณ์์
มีีแนวโน้้มที่่�ดีขึ้้ี น� ตามลำำ�ดัับ แม้้จะเริ่่ม�
มีี ก ารผ่่ อ นคลายมาตรการควบคุุ ม
บางกรณีี เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินชีีวิิต  การประกอบอาชีีพ
ของประชาชน รวมถึึงการขัับเคลื่่�อน
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและสัังคม ให้้
สามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ควบคู่่�ไปกัับมาตรการด้้านสาธารณสุุข
แล้้วก็็ตาม แต่่การเพิ่่�มภููมิิคุ้้�มกัันให้้
กัับร่่างกายอย่่าง “การฉีีดวััคซีีนต้้าน
ไวรััสโควิิด-๑๙” ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งส่่วนที่่�
มีี ค วามสำำ� คัั ญ ต่่ อ การหยุุ ด เชื้้� อ ซึ่่� ง
รััฐบาลได้้ประกาศให้้เป็็นวาระแห่่งชาติิ พร้้อมเปิิดให้้ประชาชนลงทะเบีียนจองวััคซีีนผ่่าน
Line Application “หมอพร้้อม” ทั่่�วประเทศ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ นายแพทย์์อมร ลีีลารััศมีี นายกแพทยสภาแห่่งประเทศไทยฯ
และกรรมการแพทยสภา เผยถึึงประโยชน์์ของการฉีีดวััคซีีนต้้านไวรััสโควิิด-๑๙ ไว้้ว่า 
่ การฉีีดวััคซีีน
จะทำำ�ให้้ผู้้�ที่่รั� บั วััคซีีนเกิิดภููมิคุ้้�ิ มกัันต่่อเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-๑๙ ถ้้าติดิ เชื้้อ� อีีกก็็จะไม่่เจ็็บป่่วยรุุนแรง ไม่่ถึึงกัับ
รัักษาในหออภิิบาลไอซีียูู และไม่่ตายจากการติิดเชื้้�อแม้้จะได้้รัับวััคซีีนเพีียงเข็็มแรก และอาจจะ
ทำำ�ให้้ไม่่ติดิ เชื้้อ� /แพร่่เชื้้อ� ไม่่แพร่่กระจายเชื้้อ� ไปยัังคนอื่่น� ได้้หรืือแพร่่เชื้้อ� ได้้ในระยะเวลาสั้้�น ๆ เท่่านั้้น�
การฉีีดวััคซีีนที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน จะทำำ�ให้้ร่่างกายเกิิดภููมิิคุ้้�มกัันต่่อต้้านเชื้้�อสายพัันธุ์์�ที่่�ระบาดอยู่่�ใน
ประเทศไทย นอกจากนี้้� อาจจะเร่่งให้้ร่่างกายรีีบสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ยัังมีีน้้อยอยู่่�กัับสายพัันธุ์์�ที่่�เพิ่่�ง
กลายพัันธุ์์�ได้้บ้า้ ง หากเราได้้รัับเชื้้�อกลายพัันธุ์์�ใหม่่จำำ�นวนน้้อยเข้้าสู่่�ร่่างกาย จะยัังช่่วยให้้ร่่างกาย

ของผู้้�ที่่รั� บั วััคซีีนมาแล้้วคุ้้�นเคยกัับเชื้้อ� และสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันได้้รวดเร็็วทัันกาลมาต่่อสู้้�กัับเชื้้อ� กลายพัันธุ์์�
สายพัันธุ์์�ใหม่่ เพราะถึึงเป็็นเชื้้�อกลายพัันธุ์์�สายพัันธุ์์�ใหม่่ก็็ต้้องมีีสภาพของเชื้้�อเดิิมอยู่่�ด้้วย การฉีีด
จึึงยัังดีีกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่เคยฉีีดหรืือไม่่เคยเจอเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ใด ๆ มาก่่อน นอกจากนี้้� วััคซีีนรุ่่�นใหม่่
ที่่�จะออกสู่่�ตลาดในอนาคตจะทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�เคยฉีีดวััคซีีนหรืือติิดเชื้้�อมาก่่อนเกิิดภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีีมากขึ้้�น
และสร้้างได้้เร็็วขึ้้น�  ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้การป้้องกัันโรคดีียิ่่ง� ขึ้้น� ไม่่ให้้ป่ว่ ยหนััก จึึงแนะนำำ�ให้้สวมหน้้ากากอนามััย
และใช้้วิิถีชีี ีวิิตใหม่่อย่่างเข้้มข้้นร่่วมด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ต่่อข้้อกัังวลของประชาชนในเรื่่อ� งประสิิทธิิภาพของวััคซีีน จากการรายงาน
ผลการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-๑๙ ของโรงพยาบาลศิิริิราช  ให้้แก่่บุุคลากร  ๑๓,๕๙๖ ราย โดย
ร้้อยละ ๙๔ ที่่�ได้้รัับวััคซีีน Sinovac ตามความสมััครใจ และตามเกณฑ์์ที่่�กระทรวงสาธารณสุุข
กำำ�หนด พบว่่า ส่่วนใหญ่่ไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อน ไม่่พบอาการข้้างเคีียงที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ใด ๆ สำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�มีีภาวะข้้างเคีียงไม่่พึึงประสงค์์ทุุกรายสามารถหายได้้ และกลัับไปปฏิิบัติั ิงานได้้ตามปกติิ
รศ.นพ.นริิ ศ  กิิ จ ณรงค์์  ร องคณบดีี ฝ่่ า ยสื่่� อ สารองค์์ ก รและกิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คม
คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ราชพ
ิ ยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล เปิิดเผยว่่า คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ราชพ
ิ ยาบาล
ได้้ทำำ�การสำำ�รวจความต้้องการของบุุคลากร  สำำ�หรัับเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไวรััสโควิิด-๑๙
ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ๒๕๖๔ และได้้ดำำ�เนิินการฉีีดวััคซีีนให้้กัับบุุคลากรที่่�แสดงความจำำ�นงค์์ขอรัับ
การฉีีดวััคซีีนที่่�มีีในประเทศไทยตามความสมััครใจ ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม ๒๕๖๔ ข้้อมููล ณ วัันที่่�
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พบว่่า  คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล ได้้ทำำ�การฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
ไวรััสโควิิด-๑๙ ให้้กับั บุุคลากรของคณะฯ ไปแล้้วจำำ�นวน ๑๓,๕๙๖ ราย คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๐.๘ ของ
บุุคลากรทั้้�งหมด
ทั้้�งนี้้� ได้้รัับวััคซีีนชนิิด Sinovac จำำ�นวน ๑๒,๗๙๗ ราย เนื่่�องจากมีีอายุุน้้อยกว่่า ๕๙ ปีี
๑๐ เดืือน และได้้รัับวััคซีีน Astra Zeneca จำำ�นวน ๗๙๙ ราย เนื่่�องจากมีีอายุุมากกว่่า  ๕๙ ปีี
๑๐ เดืือน หรืือเป็็นอาสาสมััครในโครงการวิิจััย บุุคลากรที่่�ได้้รัับวััคซีีนเป็็นผู้้�ได้้รัับวััคซีีนเข็็มแรก
จำำ�นวน ๑๐,๗๔๑ ราย และเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับวััคซีีนเข็็มที่่� ๒ จำำ�นวน ๒,๘๕๕ ราย โดยร้้อยละ ๗๖.๙
ไม่่พบอาการข้้างเคีียงที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ใดๆ มีีรายงานภาวะข้้างเคีียงไม่่พึึงประสงค์์ภายใน ๓๐ นาทีี
ร้้อยละ ๒.๗ ประกอบด้้วย อาการบวมแดงบริิเวณที่่�ฉีดี (๑.๓๘% ) อาการชาตามร่่างกาย (๐.๓๖%)
อาการปวดศีีรษะ (๐.๓๑%) ปวดกล้้ามเนื้้�อ (๐.๑๖%) ผื่่�นตามร่่างกาย (๐.๑๔%) และอื่่�นๆ
(๐.๓๕%) อาการเหล่่านี้้�เป็็นอาการชั่่�วคราว และสามารถหายเป็็นปกติิได้้ในที่่�สุุด
สำำ�หรัับ ภาวะข้้างเคีียงไม่่พึึงประสงค์์ที่่พ� บ ๓๐ นาทีี หลัังได้้รับั วััคซีีนพบได้้ ร้อ้ ยละ ๒๓.๑
ได้้แก่่ อาการปวดกล้้ามเนื้้�อ (๔.๘๔ %) คลื่่�นไส้้ (๔.๑๖%) ปวดบวมแดงบริิเวณที่่�ฉีีด (๓.๙๗%)
ปวดศีีรษะ (๓.๓๖%) อ่่อนเพลีีย (๒.๘๓%) มีีไข้้ (๑.๕๗%) และอื่่�นๆ (๒.๓๗%) สำำ�หรัับอาการชา
ตามร่่างกายหรืือมีีอาการกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรงร่่วมด้้วยพบ ร้้อยละ ๐.๔๖ เมื่่อ� ตรวจร่่างกายทางระบบ
ประสาทโดยแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ รวมทั้้�งได้้รัับการตรวจด้้วยเครื่่�องมืือพิิเศษในรายที่่�มีีอาการมาก ก็็
ไม่่พบความผิิดปกติิใดๆ โดยส่่วนใหญ่่ (๗๒.๖ %) สามารถหายได้้เองภายในเวลา ๓๐ นาทีี หลััง
มีีอาการ
ที่่�มา : www.si.mahidol.ac.th, Facebook : แพทยสภา

      ๗ ข้้อ เตรีียมตััวก่่อนฉีีดวััคซีีน
๑. สองวัันก่่อน และหลัังการฉีีดวััคซีีน ให้้งดออกกำำ�ลัังกายหนััก หรืือยกน้ำำ��หนััก และนอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ
๒. การฉีีดวััคซีีนโควิิด ควรห่่างกัับวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่อย่่างน้้อย ๑ เดืือน
๓. ถ้้ามีีไข้้ หรืือปวดเมื่่�อยมาก ทนไม่่ไหว สามารถกิินยาพาราเซตามอลขนาด ๕๐๐ มิิลลิิกรััม ครั้้�งละหนึ่่�งเม็็ดซ้ำำ��ได้้ ถ้้าจำำ�เป็็น
แต่่ให้้ห่่าง ๖ ชั่่�วโมง และห้้ามกิินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็็ดขาด
๔. ฉีีดแขนข้้างที่่�ไม่่ค่่อยถนััด และหลัังฉีีดสองวััน อย่่าใช้้แขนนั้้�น อย่่าเกร็็งยกของหนััก 
๕. วัันที่่�ฉีีดควรกิินน้ำำ��อย่่างน้้อย ๕๐๐-๑,๐๐๐ ซีีซีี งดชา กาแฟ หรืือของที่่�มีีคาเฟอีีน รวมถึึงเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์
๖. หลัังฉีีดแล้้วเจ้้าหน้้าที่่�จะให้้รอดููอาการในบริิเวณที่่�ฉีีด ๓๐ นาทีี
๗. ถ้้ากิินยาละลายลิ่่�มเลืือดอยู่่�ให้้กิินยาตามปกติิ แต่่เมื่่�อฉีีดยาแล้้วให้้กดนิ่่�งตรงตำำ�แหน่่งที่่�ฉีีดต่่ออีีก ๑ นาทีี
ที่่�มา : กรมอนามััย

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th

หมากแข้้
งพัังพััฒฒนา
หมากแข้้
นา

9

ปฏิิบััติิการ “อุุดรธานีี ๑๔ วััน แห่่งความปลอดภััย”

เราจะทำำ�อะไรกัันบ้้าง เพื่่�อก้้าวสู่่�อุุดรธานีี มีีผู้้�ติิดเชื้้�อเป็็น “๐”
นี่่�คือื โจทย์์สำำ�คััญในการรัับมืือกัับยอดตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-๑๙ ที่่�กลัับมาเพิ่่�ม
จำำ�นวนมากขึ้้�นในช่่วงเดืือนเมษายนที่่�ผ่่านมาของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นายสยาม
ศิิริิมงคล หลัังจากที่่�ได้้เดิินทางไปยััง “ศููนย์์แคร์์อุุดรธานีี” หรืือ โรงพยาบาลสนาม
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี (ศููนย์์สามพร้้าว) เพื่่�อติิดตามอาการ  และสถานการณ์์การ
กัักตััวของผู้้�ติิดเชื้้อ� ที่่�เข้้ามารัับการรัักษาพัักฟื้้น�  ก่่อนเข้้าร่ว่ มประชุุมกัับคณะกรรมการควบคุุม
โรคติิดต่่อจัังหวััดอุุดรธานีี พร้อ้ มพิิจารณาออกมาตรการเสริิมจากมาตรการของศููนย์์บริิหาร
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา  ๒๐๑๙ (ศบค.) ภายใต้้ชื่่�อโครงการ 
“อุุดรธานีี ๑๔ วัันแห่่งความปลอดภััย” โดยเป็็นการทำำ�งานแบบบููรณาการระหว่่าง จัังหวััด
อุุดรธานีี, เทศบาลนครอุุดรธานีี, สํํานัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี, โรงพยาบาลอุุดรธานีี
และภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
“อุุดรธานีี ๑๔ วัันแห่่งความปลอดภััย” ภายใต้้มาตรการ  “๔ก๒ป.” (เก็็บกวาด
ให้้หมด-กัักตััว-กฎหมาย-กลุ่่�มเฝ้้าระวััง-ประกาศ-ประชาสััมพัันธ์์) คืือ ปฏิิบััติิการตรวจหา
เชื้้�อโควิิด-๑๙ เชิิงรุุกแบบ Rapid Test ให้้กัับประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงและประชาชนทั่่�วไปที่่�มีี
ความประสงค์์รัับการตรวจ ถืือเป็็นหนึ่่�งในมาตรการเก็็บกวาดให้้หมดที่่�จะช่่วยสกััด และ
ลดจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้อ� จากกลุ่่�มเสี่่ย� งหรืือผู้้�ติิดเชื้้อ� ที่่�ไม่่แสดงอาการ เพื่่�อนำำ�เข้้าสู่่�ระบบการรัักษา 
ก่่อนที่่�จะแพร่่เชื้้�อให้้แก่่ผู้้�อื่่�น
ทั้้�งนี้้� มีกี ารตั้้ง� เป้้าตรวจเชื้้อ� ให้้ได้้อย่่างน้้อย ๑,๐๐๐ คนต่่อวััน ผ่่านทางโรงพยาบาล
ของรััฐทุุกแห่่ง พร้้อมตั้้�งจุุดตรวจในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีเพิ่่�มเติิมในส่่วนของตลาด
ซึ่่�งเป็็นจุุดตรวจแบบเคลื่่�อนที่่� และจุุดตรวจหลััก ณ โรงเรีียนเทศบาล ๒ มุุขมนตรีี โดยจะ
เป็็นการตรวจแบบ Rapid Test COVID-19 ให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายในหลากหลายอาชีีพตาม
ที่่�สาธารณสุุขจัังหวััดกำำ�หนดไว้้ แบบไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย ประกอบด้้วย ประชาชนจากกลุ่่�มที่่�มา
จากจัังหวััดเสี่่�ยง ตลาด ครอบครััวกลุ่่�มเสี่่�ยง กลุ่่�มผัับ บาร์์ สนามมวย สนามไก่่ชน พนัักงาน
ส่่งอาหาร ห้้างสรรพสิินค้้า ร้า้ นค้้า ร้า้ นสะดวกซื้้�อ ธนาคาร กลุ่่�มโรงงาน สถานประกอบ
การ พนัักงานขัับรถ สถานีีขนส่่ง ท่่าอากาศยาน สถานีีรถไฟ ฟู้้�ดไรเดอร์์ สถานที่่�ราชการที่่�
มีีการต่่ออายุุแรงงานต่่างด้้าว โรงเรีียน ศาสนสถาน และเจ้้าหน้้าที่่�สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินมาตรการรณรงค์์ “อุุดรธานีี ๑๔ วัันแห่่งความปลอดภััย”
อ้้างอิิงข้้อมููลจากเพจ “อุุดรปลอดภััย” ซึ่่�งได้้รายงานตััวเลขจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อใหม่่ ตั้้�งแต่่
วัันที่่� ๑-๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔ พบว่่า มีผู้้�ติ
ี ิดเชื้้�อรายใหม่่ ไม่่เกิินวัันละ ๑๐ ราย ซึ่่�งยอดผู้้�ติิดเชื้้�อ
สะสม ๑๕ วััน มีีจำำ�นวน ๕๖ ราย จากการตรวจเชิิงรุุกมากกว่่า  ๓๐,๐๐๐ ราย โดยส่่วน
ใหญ่่เกิิดจากการสััมผััสผู้้�ติิดเชื้้�อก่่อนหน้้า และผู้้�ที่่�เดิินทางมาจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยง

อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากที่่�ปฏิิบัติั กิ ารดัังกล่่าวสิ้้น� สุุดลง การตรวจเชิิงรุุกจะลดลง และ
จะเป็็นการให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจที่่�โรงพยาบาลโดยทางจัังหวััดได้้ออกมาตรการใหม่่
มาเพิ่่�มอีีก ๑๔ วััน คืือ “ก ป ว” (เก็็บกวาด-กัักกััน-กฎหมาย-ประกาศ-วััคซีีน) ภายใต้้
สโลแกน “ฉีีดวััคซีีน เปิิดเมืือง ปลดแมสก์์” พร้้อมการยึึดหลััก มาตรการส่่วนบุุคคล
มาตรการทางสัังคม และหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยง
ขณะที่่�ตััวเลขล่่าสุุด เมื่่�อวัันที่่� ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี
ได้้รายงานยอดผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙ ของจัังหวััดอุุดรธานีี (ตั้้�งแต่่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) มีียอด
ผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมอยู่่�ที่่� ๔๗๕ ราย กำำ�ลัังรัักษา ๗๕ ราย กลัับบ้้านแล้้ว ๓๙๗ ราย และเสีียชีีวิิต
สะสม ๓ รายสำำ�หรัับความคืืบหน้้าการฉีีดวััคซีีนในจัังหวััดอุุดรธานีี มีผู้้�ี ลงทะเบีียนจองคิิว
ขอรัับวััคซีีนผ่่านระบบ “หมอพร้้อม” และผ่่านเจ้้าหน้้าที่่สา
� ธารณสุุข ประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ ราย
เฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้น� ไป และกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเรื้้อ� รััง ๗ กลุ่่�มโรคที่่�จะได้้รับั การฉีีดวััคซีีน
ช่่วงมิิถุนุ ายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ และในส่่วนของผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การฉีีดวััคซีีน Sinovac เข็็มแรก
มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด ๒๓,๗๑๐ คน และเข็็มที่่� ๒ ทั้้�งหมด ๑๓,๓๐๙ คน อยู่่�ในกลุ่่�มบุุคลากร
ทางการแพทย์์, อสม. และเจ้้าหน้้าที่่ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องกัับการควบคุุมโรค โดยกลุ่่�มเป้้าหมายลำำ�ดัับ
ถััดไปจะเป็็นการฉีีดวััคซีีนให้้กัับครูู และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานในโรงเรีียนรััฐ และเอกชน
มากกว่่า ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่่�งจะทำำ�การฉีีดให้้ครบทุุกคน ก่่อนเปิิดเทอมในวัันที่่� ๑๔ มิิถุุนายน
๒๕๖๔ เพื่่�อเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจและความปลอดภััยให้้กัับนัักเรีียนและผู้้�ปกครอง
ต่่อไป

10 บริิหมากแข้้
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ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

สำำ�นัักสาธารณสุุขฯ เดิินหน้้าหยุุดการแพร่่ระบาด
ตามไทม์์ ไลน์์ผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19
จากการที่่�คณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััดอุุดรธานีี ได้้รัับมอบ
หมายให้้เทศบาลนครอุุดรธานีีปฏิิบััติิภารกิิจในการให้้ความรู้้�  ให้้คำำ�
แนะนำำ� และสอบสวนค้้นหาผู้้�เสี่่�ยงสููง และผู้้�สััมผััสโรค เพื่่�อควบคุุมโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด ๒๐๑๙ (COVID-19 ) โดยออกตรวจคััดกรองเชิิงรุุก
ด้้วยวิิธีี Rapid Test ร่่วมกัับสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี  
ตลอดจนการยัับยั้้�งการแพร่่กระจายเชื้้�อตามไทม์์ไลน์์ของไวรััสโควิิด
COVID-19  ในพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี โดยการทำำ�ความสะอาดและ
ฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ� โรค ภายในอาคารพื้้�นที่่�เสี่่ย� ง และพื้้�นที่่�สัมั ผััสโรคตาม
รายงานการสอบสวนโรค และไทม์์ไลน์์ของผู้้�ที่่ติ� ดิ เชื้้อ� COVID-19  , ล้้าง
ถนน ทั้้�งถนนสายหลััก ตามตรอกซอกซอย ทุุกชุุมชน ทำำ�ความสะอาด
และฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อภายในตลาดสดซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�เทศบาลนคร
อุุดรธานีี เพื่่�อเป็็นการระงัับการแพร่่ระบาดของโรค ซึ่่ง� สำำ�นัักสาธารณสุุข
และสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี ยัังคงเดิินหน้้าปฏิิบััติิงาน
ทำำ�ความสะอาด และพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ� โรค ตั้ง้� แต่่วันั ที่่� ๙ เมษายน ๒๕๖๔
เป็็นต้้นมา จนถึึงปลายเดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่่ง� ได้้เข้้าทำำ�ความสะอาด
ร้้านอาหาร ศููนย์์การค้้า ห้า้ งร้้าน ตลาด โรงแรม อพาทเม้้นท์์ คอนโด
และสถานประกอบการต่่าง ๆ ไปแล้้วกว่่า ๖๐๐ แห่่ง

ลงสถานีีขนส่่ง ติิดตามมาตรการ “อุุดรธานีี ๑๔ วััน แห่่งความปลอดภััย”
เมื่่อ� วัันที่่� ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถานีีขนส่่ง
ผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีี แห่่งที่่� ๑ นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่�ตรวจเยี่่ย� มการปฏิิบัติั ตา
ิ มมาตรการ “อุุดรธานีี
๑๔ วััน แห่่งความปลอดภััย” โดยมีีนายพิิเชษฐ์์ ศรีีวิไิ ล รองปลััดเทศบาล
นครอุุดรธานีี นางวััชรีีวรรณ สนธิิเทศ หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดเทศบาลนคร
อุุดรธานีี และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมติิดตามพร้้อมให้้กำำ�ลัังใจเจ้้า
หน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน
สถานีีขนส่่งผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีี แห่่งที่่� ๑ ซึ่่ง� เป็็นจุุดตรวจ
Checking Point ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่�ผู้้�โดยสารทุุกคนที่่�เดิิน
ทางผ่่านรถโดยสารประจำำ�ทางเข้้าจังั หวััดอุุดรธานีี ต้อ้ งลงทะเบีียนผ่่าน
โปรแกรม COVID-19 Watch Out และสแกนคิิวอาร์์โค้้ด QR Code
ผ่่านแอพลิิเคชั่่น� “ไทยชนะ” เพื่่�อให้้สามารถติิดตามดููแลผลของสุุขภาพ
ประชาชน และติิดตามการปฏิิบััติิตนตามมาตรการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน
และควบคุุ ม การแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา  ๒๐๑๙
(COVID-19) โดยเฉพาะผู้้�ที่่�จะเดิินทางมาจากพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและ
เข้้มงวด จัังหวััดพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด หรืือพื้้�นที่่�สีีแดง ซึ่่�งนอกจากนี้้�
สถานีีขนส่่งผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีี ยังั ได้้มีกี ารจััดระเบีียบพื้้�นที่่�นั่่ง� พััก
ของผู้้�โดยสารให้้มีีการรัักษาระยะห่่าง ลดความแออััด ตามมาตรการ 
D-M-H-T-T อย่่างเคร่่งครััดอีีกด้้วย

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th

หมากแข้้
ฒนา
เรื่่�องนี้้�งต้พัั้องขยาย

11

เทศบาลนครอุุดรธานีี ขานรัับมาตรการ ๔ ก ๒ ป
คณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััดอุุดรธานีี ได้้จััดกิิจกรรม
“อุุดรธานีี ๑๔ วัันแห่่งความปลอดภััย” ระหว่่างวัันที่่� ๑-๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่่�งมีีมาตรการ ๔ ก ๒ ป ได้้แก่่
๔ ก : เก็็บกวาดให้้หมด กัักตัวั กฎหมาย กลุ่่�มเฝ้้าระวััง
๒ ป : ประกาศ ประชาสััมพัันธ์์
ซึ่่�งเน้้นการทำำ�งานแบบเชิิงรุุก โดย ๒ ป นั้้�นเป็็นการ
ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 และประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนลงทะเบีียนรัับวััคซีีน
รวมไปถึึงการจััดรถประกาศประชาสััมพัันธ์์ให้้ครอบคลุุมในทุุก
พื้้�นที่่� เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ปฏิิบััติตา
ิ มมาตรการดัังกล่่าว ด้้วย
การประกาศและประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารและมาตรการป้้องกััน
COVID-19 ด้้วยรถประชาสััมพัันธ์์ตามถนนสายต่่างๆ และบริิเวณ
สวนสาธารณะ และการประกาศประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นระบบกระจาย
เสีียงทางไกลอััตโนมััติิชนิิดไร้้สายซึ่่�งครอบคลุุม ๘๗ ชุุมชนในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี

ให้้ความรู้้�จิิตอาสาปฏิิบััติิหน้้าที่่� อํํานวยความสะดวก
ผู้้�เข้้ารัับการ ฉีีดวััคซีีนป้้องกััน COVID-19
เมื่่� อ วัั น ที่่� ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๑๑.๐๐ น.
ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี นายสุุรศัักดิ์์� ภัักดีีไทย รองปลััด
เทศบาลนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายประภาส บุุตรอุุดม รองปลััด
เทศบาลนครอุุดรธานีี เปิิดการอบรมให้้ความรู้้�การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องจิิต
อาสา พนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่�จะร่่วมปฏิิบััติิงานใน
การอํํานวยความสะดวกแก่่ประชาชน กลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้�นไป และ
๗ กลุ่่�มโรคเรื้้อ� รััง ที่่�ลงทะเบีียนฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรืือ COVID-19 กัับโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่่�งจะ
เริ่่ม� ฉีีดให้้กับั ประชาชนระหว่่างเดืือนมิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ถึึง เดืือนสิิงหาคม
๒๕๖๔ โดยมีี นพ.เมธิิพจน์์ ชาตะเมธีีกุุล ผู้้�อำำ�นวยการกองแพทย์์ โรง
พยาบาลเทศบาลนครอุุ ด รธานีี และ ทพญ.รสริิ น  สมประสงค์์
ทัันตแพทย์์ชำำ�นาญการพิิเศษ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการให้้การอบรม
โดยแนวทางการปฏิิ บัั ติิ ง านเพื่่� อ อํํานวยความสะดวกแก่่
ผู้้�เข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน COVID-19 ได้้แบ่่งหน้้าที่่จิ� ติ อาสาออกเป็็น
๗ จุุดบริิการ  ได้้แก่่ จุุดที่่� ๑ ประชาสััมพัันธ์์ รอคิิว/แจกคิิว จุุดที่่� ๒
ลงทะเบีียน จุุดที่่� ๓ ซัักประวััติิ พบแพทย์์ จุุดที่่� ๔ บัันทึึกข้้อมููล จุุดที่่� ๕
ฉีีดวััคซีีน จุุดที่่� ๖ สัังเกตอาการ  หลัังฉีีดวััคซีีน และจุุดที่่� ๗ ติิดตาม
อาการ ไม่่พึึงประสงค์์รุุนแรง

12 หมากแข้้งพััฒนา

ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไวรััส COVID-19 ให้้บุุคลากรทางการแพทย์์
เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี
แพทย์์ พยาบาล บุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�
กองการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักการสาธารณสุุข
และสิ่่�งแวดล้้อม หััวหน้้าส่่วนราชการ และ อสม.
เทศบาลนครอุุดรธานีี เข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคติิดเชื้้�อ ไวรััส  COVID-19 เข็็มที่่� ๒ หลัังจาก
ได้้รัับวััคซีีนเข็็มแรกเมื่่�อวัันที่่� ๒๖ เดืือนเมษายน
๒๕๖๔ ที่่�ผ่า่ นมา โดยมีี นพ.เมธิิพจน์์ ชาตะเมธีีกุลุ
ผู้้�อำำ�นวยการกองแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุุ ด รธานีี และ ทพญ.รสริิ น  สมประสงค์์
ทัันตแพทย์์ชำำ�นาญการพิิเศษ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
ปฏิิบััติิงาน

ติิดตามการดำำ�เนิินกิิจกรรม “อุุดรธานีีปลอดภััย”
เมื่่�อวัันที่่� ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วััดศรีีคุุณเมืือง บ้้านเหล่่า เขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นายสามารถ
สุุวรรณมณีี นายอำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี นายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาล ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่น� ายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
จัังหวััดอุุดรธานีี เจ้้าหน้้าที่่สา
� ธารณสุุขอำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่�ติดิ ตามการดำำ�เนิินกิิจกรรม
“อุุดรธานีีปลอดภััย” ตรวจคััดกรองเชื้้�อไวรััส COVID-19 เชิิงรุุก สืืบเนื่่�องจากคลััสเตอร์์ใหม่่
ในการจััดงานพิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ พื้้�นที่่�อำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ที่่�ผ่่านมา โดยพบผู้้�ติิดเชื้้�อจากคลััสเตอร์์นี้้�และมีีผู้้�สััมผััสเสี่่�ยงสููง จากการรัับประทานอาหาร
ร่่วมกัันภายหลัังพิิธีบี ายศรีีสู่่�ขวััญเสร็็จสิ้้น� โดยมีีการตั้้ง� จุุดตรวจคััดกรองและตรวจหาผู้้�ติิดเชื้้อ�
COVID-19 เชิิงรุุก ด้้วยวิิธีี Swab เพื่่�อทำำ�การ Rapid Test ที่่�ตลาดหนองบััวจำำ�นวน ๗๐ ราย
ตลาดบ้้านเหล่่า จำำ�นวน ๑๗๕ ราย กลุ่่�มผู้้�ขัับรถประจำำ�ทาง จำำ�นวน ๕๐ ราย และกลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการร้้านนวดแผนโบราณ นวดสปา จำำ�นวน ๕๘ ราย
และในวัันที่่� ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ยัังมีีการตรวจคััดกรองและตรวจหาผู้้�ติิดเชื้้อ� จาก
คลััสเตอร์์นี้้เ� พิ่่�มเติิม ในกลุ่่�มคนขัับรถสองแถว, กลุ่่�มร้้านนวด, กลุ่่�มคลิินิกิ เสริิมความงาม และ
กลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด จำำ�นวน ๓๘ ราย ที่่�บริิเวณงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย

ป้้องกัันฯฝึึกซ้้อมระงัับเหตุุ กรณีีแก๊๊สรั่่�วไหล
เมื่่�อวัันที่่� ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๑๑.๐๐ น.
บริิเวณงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย สวนสาธารณะ
หนองประจัักษ์์ศิิลปาคม เจ้้าหน้้าที่่�งานป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย สำำ�นัักปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ร่่วมฝึึกซ้้อม
การเข้้าระงัับเหตุุกรณีีมีีแก๊๊สรั่่�วไหล และเกิิดเพลิิงลุุกไหม้้ โดย
เป็็นแผนการฝึึกป้้องกัันอััคคีีภัยั การใช้้อุปุ กรณ์์เพื่่�อป้้องกัันอััคคีี
ภััยที่่�เกิิดจากแก๊๊ส เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�และทัักษะ ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับการดัับเพลิิงให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�งานป้้องกัันฯ ทุุกคน
ให้้เกิิดความชำำ�นาญ มีีความพร้้อมต่่อทุุกสถานการณ์์ สามารถ
ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ประชาชน และเข้้ าพื้้� น ที่่� แ ก้้ ปัั ญ หาได้้
ทัันท่่วงทีี อย่่างปลอดภััย ลดความสููญเสีียที่่อ� าจเกิิดจากเหตุุการณ์์
อััคคีีภััย ภายใต้้สโลแกน “๑๙๙ นครอุุดรธานีี มีีภััย มีีเรา”

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th

บริิการงานสร้้างสรรค์์
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เตรีียมความพร้้อม ระบบระบายน้ำำ��
ป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมขัังช่่วงฤดููฝน
 ส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล สำำ�นัักช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี นำำ�เครื่่�องจัักรกลพร้้อมเจ้้า
หน้้าที่่�ออกปฏิิบััติิงานเตรีียมความพร้้อมระบบระบายน้ำำ�� เพื่่�อป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมขัังในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีีช่่วงฤดููฝน โดยทำำ�การขุุดลอกวััชพืช 
ื เศษตะกอนดิิน รวมถึึงเศษขยะ
ตกค้้าง ออกจากคลองระบายน้ำำ��ถนนรอบเมืือง โดยเริ่่ม� จากท้้ายห้้วยมั่่ง� บริิเวณหน้้าโรงแรม
๙ดีี สปอร์์ต โฮเต็็ล ไปถึึงท้้ายห้้วยหมากแข้้งบริิเวณโชว์์รููม โตโยต้้า ชิิณณ์์นนท์์ ระยะทาง
๕๐๐ เมตร และขุุดลอกร่่องระบายน้ำำ��ถนนรอบเมืืองบริิเวณสี่่แ� ยกบ้้านจั่่น�  ระยะทาง ๕๐๐
เมตร นอกจากนี้้� ยัังขุุดลอกคลองขนานทางรถไฟ (หลัังโรงเรีียนบ้้านหนองบััว) ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ เมตร และขุุดลอกห้้วยหมากแข้้ง บริิเวณซอยจิินตคาม (รั้้�วมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏอุุดรธานีี) ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการตรวจสอบ และ
ซ่่อมแซมปั๊๊�มน้ำำ�� รวมถึึงติิดตั้้�งระบบควบคุุมสถานีีสููบน้ำำ��คลองขนานทางรถไฟ  ให้้สามารถ
สููบน้ำำ��ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ก่่อสร้้างปรัับปรุุง
ถนนคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
ซอยโพนบก ๑๑
ส่่วนการโยธา สำำ�นัักช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี ดำำ�เนิินการ
ก่่ อ สร้้ า งปรัั บ ปรุุ ง ถนนคอนกรีี ต เสริิ ม เหล็็ ก ที่่� ซ อยโพนบก ๑๑
โดยมีีการปรัับปรุุงผิิวจราจรกว้้างประมาณ ๔ เมตร  ยาวประมาณ
๑๑๐ เมตร  หนาเฉลี่่�ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้้�นที่่�ปรัับปรุุงไม่่น้้อยกว่่า 
๔๔๐ ตารางเมตร  เนื่่�องจากสภาพพื้้�นผิิวการจราจรในซอยโพนบก
๑๑ นั้้�น มีีสภาพชำำ�รุุดเสีียหายและอาจทำำ�ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุได้้ จึึงได้้
ทำำ�การปรัับปรุุงถนน เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถสััญจรได้้โดยสะดวก

ทาสีีตีีเส้้นจราจร เส้้นทางม้้าลาย
ส่่วนการโยธา  สำำ�นัักช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเส้้น
จราจรและเครื่่�องหมายจราจรในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี รวมกว่่า  ๕๒ ทางแยก
โดยมีีการตีีเส้้นทางม้้าลาย ทางข้้าม เส้้นประ แบ่่งช่่องรถ ทำำ�จุุดรถจัักรยานยนต์์
ตามแยกต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ได้้จอดในพื้้�นที่่�ที่่�ปลอดภััย โดยใช้้
สีีเทอร์์โมพลาสติิกในการตีีเส้้น และใช้้สีโี คพลาสติิก (สีีฟ้า้ ) ในการทำำ�ช่่องจัักรยานยนต์์
ซึ่่�งการทาสีีตีีเส้้นจราจรจะทำำ�ให้้มีีความปลอดภััยมากขึ้้�น และเป็็นไปตาม
หลัักวิิศวกรรมจราจร ที่่�จะช่่วยลดอุุบัติั เิ หตุุบนท้้องถนนได้้ ประชาชนก็็ได้้ใช้้เส้้นทาง
สััญจรอย่่างสะดวกและปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเจ้้าหน้้าที่่�จะออกดำำ�เนิินการทาสีี
ตีีเส้้น ตั้้�งแต่่เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ของแต่่ละวััน ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�มีีประชาชนใช้้
ท้้องถนนน้้อย ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบกัับการสััญจรน้้อยที่่�สุุด
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สุุสุุขข...สบายในนครอุุ
สบายในนครอุุ
ดรธานีี
ดรธานีี

เปิิดโดมผััก
ชมสวนเมล่่อน
ณ คลองเจริิญ

	พื้้น� ที่่ริ� มค
ิ ลองระยะกว่่าหนึ่่ง� กิิโลเมตรที่่�ได้้รับั การปรัับปรุุงใหม่่ ภายใต้้ “โครงการก่่อสร้้างพััฒนา
ภููมิิทััศน์์คลองเจริิญเฉลิิมพระเกีียรติิ เนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษกตามรอย
เศรษฐกิิจพอเพีียง” ปััจจุุบันั เริ่่มมี
� กี ารต่่อยอดให้้เป็็นไปตามแนวทางที่ท่� างเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้วาง
ไว้้ภายหลัังจากที่่�งานก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ คืือ การผลัักดัันให้้เกิิดตลาดค้้าผัักปลอดสารพิิษ สวนร่่มรื่่�น
และลานกิิจกรรมของคนในชุุมชน
ที่่�นี่่จึึ� งถืือเป็็นแลนด์์มาร์์กแห่่งใหม่่ของชาวบ้้านย่่านคลองเจริิญ ที่่�ได้้มาร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรม โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการดููแลภููมิิทััศน์์ใหม่่ และสานต่่อเรืือนเพาะปลููก หรืือที่่�ชุุมชนเรีียกว่่า “โดม” นั่่�นเอง สำำ�หรัับโดม
ขนาด ๖-๑๒ เมตร ที่่�ตั้�ง้ เรีียงรายอยู่่�ตลอดแนวคลองเจริิญนั้้�นจะใช้้เพื่่�อเป็็นแหล่่งปลููกผัักปลอดสารพิิษ มีี
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑๐ โดม โดยมีีแกนหลััก ๔ ชุุมชนสำำ�คััญเป็็นผู้้�ดููแล ได้้แก่่ ชุุมชนโพธิิสมภรณ์์, ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง ๒, ชุุมชน
คลองเจริิญ ๑, ชุุมชนคลองเจริิญ ๒ พร้้อมด้้วยสมาชิิกพิิเศษอีีกสองแห่่ง นั่่�นก็็คืือ กลุ่่�มกฎบััตรเมืืองอุุดรธานีี และชุุมชน
เวีียงพิิงค์์ ที่่�ขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องการปลููกเมล่่อนมาร่่วมสร้้างปรากฎการณ์์ใหม่่ให้้กัับชุุมชนริิมคลองเจริิญอีีกด้้วย
ขณะเดีียวกััน หน่่วยงานที่่�มีบี ทบาทสำำ�คััญต่่อการเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่ง และเพิ่่�มพููน
ความรู้้�ด้้านการเกษตร พร้้อมหนุุนแนวทางการสร้้างรายได้้อย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น ต้้องยกให้้กัับ “กอง
สวััสดิิการสัังคม เทศบาลนครอุุดรธานีี” ที่่�ได้้เข้้ามาช่่วยประสานให้้แนวทางดัังกล่่าวเป็็นรููปเป็็น
ร่่างขึ้้น� ซึ่่ง� งานที่่�เทศบาลฯ ต้้องดููแลนั้้�นยัังรวมไปถึึงการปรัับปรุุง ตััดหญ้้า การดููแลพื้้�นที่่�โดยรอบ
อย่่างการทำำ�ขั้้�นบัันไดริิมคลองไว้้เพื่่�อลดการทลายของหน้้าดิิน โดยจะมีีการปลููกหญ้้าแฝก หรืือ
นำำ�พืืชพัันธุ์์�ต่่างๆ รวมถึึงไม้้ดอกไม้้ประดัับมาปลููก เหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้ภาพรวมออกมาสวยงามกลาย
เป็็นจุุดแลนด์์มาร์์กสำำ�คััญในชุุมชนเมืือง เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ส่ว่ นใหญ่่ของเทศบาลฯ โดยเฉพาะใจกลาง
เมืือง มีีพื้้�นที่่�ทางการเกษตรค่่อนข้้างน้้อย ดัังนั้้�น เทศบาลฯ จึึงมองเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการส่่ง
เสริิมอาชีีพด้้านการเกษตร เพราะนั่่�นยัังหมายถึึงปากท้้องของชุุมชนอีีกด้้วย
ในส่่วนนี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้มีกี ารส่่งเสริิมทางด้้านวิิชาการเพื่่�อให้้การปลููกผััก มีีรูปู
แบบ แบบแผนที่่�ชััดเจนในการดำำ�เนิินการ สำำ�หรัับพืืชที่่�นำำ�มาปลููกในช่่วงทดลองนั้้�นเทศบาลฯ ให้้
ชุุมชนเป็็นผู้้�ตััดสิินใจ แต่่ส่ว่ นใหญ่่จะเกี่่ย� วกัับสวนครััวรั้้ว� กิินได้้ทั้้ง� หมด ไม่่ว่า่ จะเป็็น มะเขืือ ตะไคร้้
แตงกวา ถั่่�ว พริิก ข้้าวโพด เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายคืือ ให้้ชุุมชนมีีพื้้�นที่่�ปลููกพืืชผัักในเมืือง สามารถทำำ�มาหากิินได้้ สร้้างรายได้้
ให้้ครอบครััว ลดรายจ่่าย ซึ่่ง� ในอนาคตเทศบาลฯ เตรีียมที่่�จะจััดกิิจกรรมมากมายให้้เกิิดขึ้้น� เช่่น การจััดให้้มีตี ลาดชุุมชน ตลาด
ประชารััฐ รวมถึึงวางแผนให้้มีีศููนย์์การเรีียนรู้้� หรืือ “ห้้องเรีียนรู้้�ชีีวิติ ” ซึ่่�งจะเป็็นการนำำ�ชุุมชนหรืือปราชญ์์
ชาวบ้้าน มาให้้ความรู้้�ผู้้�ที่่�มาดููงานในด้้านการปลููกพืืช 
สำำ�หรัับชาวเมืืองอุุดรธานีีที่่อ� ยากชมความเปลี่่ย� นแปลงของ “คลองเจริิญ ยุุคใหม่่ ๒๕๖๔” ว่่ามีหี น้้า
ตาแปลกแตกต่่างไปอย่่างไร  ขอเชิิญชวนให้้ลองแวะเวีียนไปชม ไปออกกำำ�ลัังกาย โดยมีีวิิวโดมและแปลง
ผัักเป็็นเพื่่�อน นอกจากจะได้้เห็็นการปลููกผัักแบบออร์์แกนิิก ปลอดสารพิิษแล้้ว ยัังมีีแปลงปลููกผลไม้้อย่่าง
เมล่่อน และสตรอว์์เบอร์์รีี ให้้ได้้ดููได้้อุุดหนุุนกัันอีีกด้้วย

ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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ข้้อกำำ�หนด ออกตามความในมาตรา ๙
แห่่ง พ.ร.ก. ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบัับที่่� ๒๓)
ตามที่่�ได้้มีีประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิินในทุุกเขตท้้องที่่�ทั่่�วราชอาณาจัักร ตั้้�งแต่่วัันที่่�
๒๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่่อมา  ได้้ขยายระยะเวลาการบัังคัับใช้้ประกาศสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินดัังกล่่าวออกไป เป็็นระยะอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงวัันที่่� ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้้�น
ล่่าสุดุ ได้้มีกี ารกำำ�หนดมาตรการควบคุุมที่่�จำำ�เป็็น ตามระดัับของพื้้�นที่่�สถานการณ์์ให้้สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปััจจุุบััน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิิน
ชีีวิิตของประชาชนและการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและสัังคม สามารถดำำ�เนิินไปได้้
อย่่างต่่อเนื่่�องควบคู่่�ไปกัับมาตรการด้้านสาธารณสุุข อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา ๙ แห่่ง
พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่่ง
พระราชบััญญััติริ ะเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรััฐมนตรีีจึึงออกข้้อกำำ�หนด
และข้้อปฏิิบััติิขึ้้�นไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
ข้้อ ๑ ข้้อปฏิิบััติิในการสวมหน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้าอย่่างถููกวิิธีี ตามข้้อ
แนะนำำ�ของกระทรวงสาธารณสุุข เมื่่�ออยู่่�นอกเคหสถานหรืือเมื่่�ออยู่่�ในที่่�สาธารณะยัังคงเป็็น
ข้้อปฏิิบััติิ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการแพร่่หรืือรัับเชื้้�อ
ข้้อ ๒ การกำำ�หนดพื้้�นที่่�สถานการณ์์ ปรัับระดัับการกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�สถานการณ์์
เพื่่�อการบัังคัับใช้้มาตรการควบคุุมแบบบููรณาการจำำ�แนกตามเขตพื้้�นที่่�สถานการณ์์ ดัังนี้้�
(๑) พื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวด รวม ๔ จัังหวััด ๑. กรุุงเทพมหานคร 
๒. จัังหวััดนนทบุุรีี ๓.จัังหวััดปทุุมธานีี ๔. จัังหวััดสมุุทรปราการ 
(๒) พื้้�นที่่�ควบคุุมสูงู สุุด รวม ๑๗ จัังหวััด ๑. จัังหวััดกาญจนบุุรีี ๒. จัังหวััดชลบุุรีี
๓. จัังหวััดฉะเชิิงเทรา  ๔. จัังหวััดตาก ๕. จัังหวััดนครปฐม ๖. จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
๗. จัังหวััดนราธิิวาส ๘. จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์ ๙. จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ๑๐.จัังหวััดเพชรบุุรีี
๑๑.จัังหวััดยะลา ๑๒.จัังหวััดระนอง ๑๓.จัังหวััดระยอง ๑๔.จัังหวััดราชบุุรีี ๑๕.จัังหวััดสงขลา 
๑๖.จัังหวััดสมุุทรสาคร ๑๗.จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เป็็นพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด
(๓) พื้้�นที่่�ควบคุุม รวม ๕๖ จัังหวััด ๑.จัังหวััดกระบี่่� ๒.จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� 
๓.จัังหวััดกำำ�แพงเพชร ๔.จัังหวััดขอนแก่่น ๕.จัังหวััดจัันทบุุรีี ๖.จัังหวััดชััยภููมิิ ๗.จัังหวััดชััยนาท
๘.จัังหวััดชุุมพร ๙.จัังหวััดเชีียงราย ๑๐.จัังหวััดเชีียงใหม่่ ๑๑.จัังหวััดตรััง ๒ ๑๒.จัังหวััดตราด
๑๓.จัังหวััดนครนายก ๑๔.จัังหวััดนครพนม ๑๕.จัังหวััดนครราชสีีมา ๑๖.จัังหวััดนครสวรรค์์
๑๗.จัั ง หวัั ด น่่ า น ๑๘.จัั ง หวัั ด หนองคาย ๑๙.จัั ง หวัั ด บึึงกาฬ ๒๐.จัั ง หวัั ด บุุ รีี รัั ม ย์์
๒๑.จัั ง หวัั ด ปราจีี น บุุ รีี ๒๒.จัั ง หวัั ด ปัั ตตานีี ๒๓.จัั ง หวัั ด พัั ง งา  ๒๔.จัั ง หวัั ด พัั ท ลุุ ง
๒๕.จัั ง หวัั ด พะเยา  ๒๖.จัั ง หวัั ด พิิ จิิ ตร  ๒๗.จัั ง หวัั ด พิิ ษ ณุุ โ ลก ๒๘.จัั ง หวัั ด เพชรบูู รณ์์
๒๙.จัั ง หวัั ด แพร่่ ๓๐.จัั ง หวัั ด ภูู เ ก็็ ต  ๓๑.จัั ง หวัั ด มหาสารคาม ๓๒.จัั ง หวัั ด มุุ ก ดาหาร 
๓๓.จัั ง หวัั ด แม่่ ฮ่่ อ งสอน ๓๔.จัั ง หวัั ด ยโสธร  ๓๕.จัั ง หวัั ด ร้้ อ ยเอ็็ ด ๓๖.จัั ง หวัั ด ลพบุุ รีี
๓๗.จัั ง หวัั ด ลำำ� ปาง ๓๘.จัั ง หวัั ด ลำำ� พูู น ๓๙.จัั ง หวัั ด เลย ๔๐.จัั ง หวัั ด ศรีี ส ะเกษ
๔๑.จัั ง หวัั ด สกลนคร  ๔๒.จัั ง หวัั ด สตูู ล ๔๓.จัั ง หวัั ด สระแก้้ ว ๔๔.จัั ง หวัั ด สระบุุ รีี
๔๕.จัังหวััดสมุุทรสงคราม ๔๖.จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี ๓ ๔๗.จัังหวััดสุุโขทััย ๔๘.จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
๔๙.จัังหวััดสุุริินทร์์ ๕๐.จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู ๕๑.จัังหวััดอ่่างทอง ๕๒.จัังหวััดอุุดรธานีี
๕๓.จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ ๕๔.จัังหวััดอุุทััยธานีี ๕๕.จัังหวััดอุุบลราชธานีี ๕๖.จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ
ข้้อ ๓ มาตรการควบคุุมแบบบููรณาการ จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�สถานการณ์์ที่่�จำำ�เป็็นอย่่าง
เร่่งด่่วน สำำ�หรัับสถานที่่� กิิจการ หรืือกิิจกรรม
		
(๑) พื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวด
ก. ร้้านจำำ�หน่่ายอาหารหรืือเครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิโภคอาหารและเครื่่�องดื่่�มในร้้านได้้
ไม่่เกิิน เวลา  ๒๑.๐๐ นาฬิิกา  โดยจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�นั่่�งบริิโภคในร้้านได้้ไม่่เกิินร้้อยละ ๒๕
ของจำำ�นวนที่่�นั่่ง� ปกติิ ห้า้ มการบริิโภคสุุราหรืือเครื่่อ� งดื่่ม� ที่่�มีแี อลกอฮอล์์ในร้้าน และให้้จำำ�หน่่าย
อาหารและเครื่่�องดื่่�มในลัักษณะ ของการนำำ�ไปบริิโภคที่่�อื่่�นได้้จนถึึงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิิกา 
ข. โรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษาทุุกประเภท ให้้งดใช้้อาคารหรืือสถานที่่�เพื่่�อ
การ จััดการเรีียนการสอน การสอบ การฝึึกอบรม หรืือการทำำ�กิิจกรรมใด ๆ ที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมเป็็นจำำ�นวนมาก และมีีโอกาสติิดต่่อสััมผััสกันั ได้้ง่า่ ยทำำ�ให้้เสี่่ย� งต่่อการแพร่่โรค เว้้นแต่่
เป็็นกรณีีที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ ๑ แห่่งข้้อกำำ�หนด (ฉบัับที่่� ๒๐) ลงวัันที่่� ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) พื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด
ก. ร้้านจำำ�หน่่ายอาหารหรืือเครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิโภคอาหารและเครื่่�องดื่่�มในร้้านได้้
ไม่่เกิิน เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิิกา โดยห้้ามการบริิโภคสุุราหรืือเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ในร้้าน
ข. โรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษาทุุกประเภท ให้้สามารถใช้้อาคารหรืือสถานที่่�
เพื่่�อการ จััดการเรีียนการสอน การสอบ การฝึึกอบรม หรืือการทำำ�กิิจกรรมใด ๆ ที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วม
กิิจกรรม เป็็นจำำ�นวนมากได้้โดยให้้พิิจารณาตามความจำำ�เป็็น และดำำ�เนิินการตามมาตรการ
ป้้องกัันโรค ที่่�ทางราชการกำำ�หนด ซึ่่�งผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานครหรืือผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
โดยคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการโรคติิดต่่อกรุุงเทพมหานครหรืือคณะกรรมการโรคติิดต่่อ
จัังหวััด แล้้วแต่่กรณีี
		
(๓) พื้้�นที่่�ควบคุุม
ก. ร้้านจำำ�หน่่ายอาหารหรืือเครื่่�องดื่่�ม ให้้บริิโภคอาหารและเครื่่�องดื่่�มในร้้านได้้
ภายใน กำำ�หนดเวลาปกติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยห้้ามการบริิโภคสุุราหรืือเครื่่�องดื่่�มที่่�มีี
แอลกอฮอล์์ในร้้าน
ข. โรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษาทุุกประเภท ให้้สามารถใช้้อาคารสถานที่่�เพื่่�อ
การจััดการเรีียนการสอน การสอบ การฝึึกอบรม หรืือการทำำ�กิิจกรรมใด ๆ ได้้ตามความเหมาะสม
และความพร้้อม โดยให้้ดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�ของทางราชการและมาตรการป้้องกัันโรค
ที่่�ทางราชการกำำ�หนด ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิจัิ ัยและนวััตกรรม หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง แล้้วแต่่กรณีี
ข้้อ ๔ แนวทางการปฏิิบััติิของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบ
การปฏิิบััติิหรืือการดำำ�เนิินการของบุุคคล สถานที่่� กิิจการ หรืือกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตาม
เงื่่�อนไข เงื่่�อนเวลา  การจััดระบบและระเบีียบ รวมทั้้�งมาตรการป้้องกัันโรคที่่�ทางราชการ
กำำ�หนด ในกรณีีที่่� พบผู้้�ไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ว่่ากล่่าวตัักเตืือน และ
สั่่ง� ให้้ผู้้�นั้้น� ปฏิิบัติั ใิ ห้้ถูกู ต้้อง ถ้้าผู้้�นั้้น� ไม่่ปฏิิบัติั ตา
ิ มให้้ดำำ�เนิินการตามกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องต่่อไป
ข้้อ ๕ การเร่่งรััดการฉีีดวััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันโรค และบริิหารจััดการสถานการณ์์แพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่่�กำำ�หนดเป็็นวาระแห่่งชาติิปรากฏผลเป็็นรููปธรรม
และประชาชนได้้รับั ประโยชน์์โดยเร็็ว ให้้ศูนู ย์์ปฏิิบัติั กิ าร ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด - ๑๙
(ศปก.ศบค.) ปฏิิบััติิการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันระหว่่างกระทรวง
สาธารณสุุข กระทรวงมหาดไทย และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ข้้อ ๖ การป้้องกัันและปราบปราม การมีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�อัันเป็็นเหตุุให้้เกิิด
การระบาดของโรค เช่่น การมีีส่่วนร่่วมกัับขบวนการลัักลอบเข้้าเมืือง การเปิิดบ่่อนการพนััน
ขึ้้�นในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ ประสานการปฏิิบััติิงานอย่่าง
ใกล้้ชิิด เพิ่่�มความเข้้มงวด และให้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนทางกฎหมายเพื่่�อปราบปรามต่่อไป
ข้้อ ๗ การปฏิิบัติั ิงานนอกสถานที่่�ตั้้�ง ให้้หััวหน้้าส่่วนราชการและหน่่วยงานของรััฐ
เจ้้าของกิิจการหรืือผู้้�ประกอบการภาคเอกชน พิิจารณาดำำ�เนิินมาตรการขั้้�นสููงสุุด เพื่่�อลด
จำำ�นวนการเดิินทาง ป้้องกัันและลดโอกาสเสี่่�ยงต่่อการแพร่่เชื้้�อ เป็็นระยะเวลาต่่อเนื่่�องออก
ไปอีีกอย่่างน้้อยสิิบสี่่�วััน ซึ่่�งอาจสั่่�งการให้้ปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่�ตั้้�ง การลดจำำ�นวนบุุคคลที่่�
ประจำำ�อยู่่�สถานที่่�ตั้้�ง การสลัับวัันทำำ�งาน หรืือวิิธีีการอื่่�นใดตามความเหมาะสม โดยพิิจารณา
ให้้เพีียงพอต่่อภารกิิจในการให้้บริิการประชาชน
ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็็นต้้นไป

ที่่�มา: www.ratchakitcha.soc.go.th
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หมากแข้้
ก้้าวไกลในอาเซีี
ยน
หมากแข้้
งก้้างวไกลในอาเซีี
ยน
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

การประชุุมผู้้�นำำ�อาเซีียน สมััยพิิเศษ
ทิิศทางการขัับเคลื่่�อนอาเซีียน ยุุคหลัังโควิิด-๑๙

หลัังจากการประชุุมผู้้�นำำ�อาเซีียน (ASEAN Leaders’ Meeting) สมััยพิิเศษ ณ กรุุงจาการ์์ตา
ที่่�สิ้้น� สุุดไปเมื่่อ� วัันที่่� ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีีสมเด็็จพระราชาธิิบดีีแห่่งบรููไนฯ ในฐานะประธาน
อาเซีียนปีี ๒๕๖๔ เป็็นประธานการประชุุม และถืือเป็็นครั้้�งแรกที่่�ผู้้�นำำ�อาเซีียนได้้มีีโอกาสพบปะ
กัันด้้วยตนเองในรอบกว่่า ๑ ปีี ตั้้�งแต่่มีีการแพร่่ระบาดของโควิิด-๑๙
ทั้้�งนี้้� การประชุุมดัังกล่่าวจะให้้ความสำำ�คััญกัับ ๓ ประเด็็นหลััก ได้้แก่่
๑) ข้้อริิเริ่่ม� ในการรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของโควิิด-๑๙ และความพยายามในการฟื้้น� ฟูู
เศรษฐกิิจสัังคม
๒) ความสััมพัันธ์์ภายนอกของอาเซีียน
๓) พััฒนาการระหว่่างประเทศและในภููมิิภาคที่่�มีีผลประโยชน์์ และข้้อห่่วงกัังวลร่่วมกััน

สำำ�หรัับ ประเด็็นที่่�ถือื เป็็นสาระสำำ�คััญอยู่่�ที่่ก� ารเสนอแนวทางสนัับสนุุนอาเซีียนแก้้ไขปััญหา
ในเมีียนมา โดย บรููไนฯ ในฐานะประธานอาเซีียนได้้ออกแถลงการณ์์ของประธาน ระบุุประเด็็นที่่�
อาเซีียนเห็็นชอบร่่วมกัันเพื่่�อแก้้ไขสถานการณ์์ในเมีียนมา ๕ ประการ ได้้แก่่
(๑) การยุุติิความรุุนแรงและการเรีียกร้้องให้้ทุุกฝ่่ายใช้้ความยัับยั้้�งชั่่�งใจ
(๒) การหารืืออย่่างสร้้างสรรค์์ระหว่่างทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อประโยชน์์ของประชาชน
ชาวเมีียนมา 
(๓) ผู้้�แทนพิิเศษ (Special Envoy) ของประธานอาเซีียนจะช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
กระบวนการหารืือ โดยการสนัับสนุุนของเลขาธิิการอาเซีียน
(๔) อาเซีียนจะให้้ความช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรมผ่่าน AHA Centre
(๕) ผู้้�แทนพิิเศษและคณะจะเดิินทางไปเมีียนมาเพื่่�อพบกัับฝ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และเพื่่�อเป็็นการย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของการมีีบทบาทที่่�สร้้างสรรค์์ของอาเซีียนในการ
ร่่วมกัันคลี่่�คลายสถานการณ์์และช่่วยสนัับสนุุนเมีียนมาให้้กลัับคืืนสู่่�สถานการณ์์ปกติิ ไทยจึึงได้้
เสนอให้้อาเซีียนพิิจารณาจััดตั้้ง� กลุ่่�ม “Friends of the Chair” เพื่่�อช่่วยประสานงานการสนัับสนุุน
การแก้้ไขปััญหาในเมีียนมา โดยยึึดแนวทาง D4D ได้้แก่่ การยุุติคิ วามรุุนแรง (de-escalate violence)
การจััดส่่งความช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรม (delivery of humanitarian assistance) การปล่่อยตััว
ผู้้�ถููกคุุมขััง (discharge of detainees) และการหารืือ (dialogue) เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายเรื่่�อง
การพััฒนา (development) อย่่างยั่่�งยืืนในเมีียนมา
นอกจากนี้้� การประชุุมดัังกล่่าวยัังได้้หารืือเกี่่�ยวกัับความคืืบหน้้าของประชาคมอาเซีียน
และสนัับสนุุนการทำำ�หน้้าที่่�ประธานอาเซีียนของบรููไนฯ ภายใต้้หััวข้้อหลััก “เราห่่วงใย เราเตรีียม
พร้้อม เรารุ่่�งเรืือง” (We care, We prepare, We prosper) ตลอดจนหารืือเกี่่ย� วกัับการเสริิมสร้้าง
ความร่่วมมืือของอาเซีียนในการรัับมืือกัับโควิิด-๑๙ โดยบรููไนฯ และเมีียนมาได้้ประกาศสมทบ
กองทุุนอาเซีียนเพื่่�อรัับมืือโควิิด-๑๙ ซึ่่ง� เป็็นข้้อริิเริ่่ม� ของไทย ประเทศละ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์์สหรััฐ
ในการนี้้� ไทยได้้เสนอแนะให้้อาเซีียนใช้้โมเดลเศรษฐกิิจ BCG เป็็นยุุทธศาสตร์์ทางเลืือกเพื่่�อการ
ฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจของภููมิิภาคในยุุคหลัังโควิิด-๑๙ อีีกด้้วย
ที่่�มา : www.mfa.go.th

มาทำำ�ความรู้้�จััก “BCG Economy” โมเดลใหม่่ เศรษฐกิิจไทย
BCG Economy คืือ โมเดลเศรษฐกิิจสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เป็็นแนวคิิดการ
นำำ�วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมไปยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างยั่่ง� ยืืน
ให้้กัับ ๔ อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (S-curves) ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
อุุตสาหกรรมพลัังงานและวััสดุ อุ
ุ ตสา
ุ หกรรมสุุขภาพและการแพทย์์ อุตสา
ุ หกรรมการท่่องเที่่ย� ว
และบริิการ  โดย สอดคล้้องกัับหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง ส่่งเสริิมการเติิบโตโดย
ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง และการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ภายใน ๒๐ ปีี จะสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับ
สิินค้้าเกษตรมากกว่่า ๓ เท่่าตัวั และลดการใช้้ทรััพยากรเหลืือสองในสามจากปััจจุุบันั รััฐบาล
ในช่่วงที่่�ผ่่านมาจึึงพยายามผลัักดัันนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบเศรษฐกิิจแบบใหม่่ โดย
ครอบคลุุม ๖ ด้้านสำำ�คััญ ดัังนี้้�
(๑) เศรษฐกิิจชีีวภาพ (Bioeconomy) เน้้นการนำำ�ความรู้้�ระดัับสููงด้้านเทคโนโลยีี
ชีีวภาพ  และต้้นทุุนด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ ที่่�ประเทศไทยมีีอยู่่�มากมาเป็็นตััว
ขัับเคลื่่�อน
(๒) เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) เน้้นการใช้้ประโยชน์์จากวััตถุดิุ บิ
ต่่าง ๆ ตลอดวััฏจักั รชีีวิต 
ิ และการนำำ�วััสดุเุ หลืือทิ้้�งเดิิมมาสร้้างเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ โดยเฉพาะ
ผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าสููงทางอุุตสาหกรรม ซึ่่�งช่่วยลดขยะและผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวม
(๓) เศรษฐกิิจสีีเขีียว (Green Economy) ที่่เ� น้้นส่่งผลดีีต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม และการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนเป็็นเป้้าหมายสููงสุุด
(๔) เศรษฐกิิจอััจฉริิยะ (Intelligent Economy) เป็็นการนำำ�ความรู้้�ด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศมาอำำ�นวยความสะดวก ช่่วยวางแผน และจััดการระบบต่่างๆ ให้้ดีีขึ้้�น
(๕) เศรษฐกิิจร่่วมใช้้ประโยชน์์ (Sharing Economy) เป็็นระบบเศรษฐกิิจแบบ
ใหม่่ที่่�อิิงกัับการให้้บริิการแบบทางเลืือกต่่างๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเลืือกใช้้รถยนต์์โดยสารและ
การหาที่่�พัักผ่่านแอปพลิิเคชััน ที่่�แแต่่ละคนสามารถเลืือกใช้้ประโยชน์์ได้้ตามความต้้องการ 
ได้้อย่่างสะดวกและยืืดหยุ่่�นกว่่าเดิิม

(๖) เศรษฐกิิจผู้้�สููงวััย (Silver Economy) ระบบที่่�นำำ�ความรู้้� เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรม มาสร้้างผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการที่่�รองรัับการเข้้าสู่่�สังั คมผู้้�สููงวััย เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�สูงู อายุุ
พึ่่�งพาตนเองได้้ ใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพและความสุุข อีีกทั้้�งเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ยัังใช้้ได้้กัับกลุ่่�ม
ผู้้�พิิการและผู้้�ด้้อยโอกาสด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม อุุปสรรคสำำ�คััญของโมเดลนี้้� คืือ เรื่่�องของความพร้้อมในส่่วนของ
ประชาชน ความรู้้�เรื่่�องเทคโนโลยีี เงิินทุุนเพื่่�อการพััฒนาต่่อยอด และการรัับความเสี่่�ยงจาก
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�น
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