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สารพัันนานากัับนายก
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

ร่่วมแก้้
มแก้้ปััญหา

เดิินไปข้้างหน้้าด้้วยกััน
ฝนที่่�โปรยปรายลงมาอย่่างต่่อเนื่่�องและหนัักหน่่วงในช่่วงนี้้� ส่่งผลต่่อเส้้นทาง
ไหลของน้ำำ��ในพื้้น� ที่่เ� ขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทำำ�ให้้หลายชุุมชนเกิิดน้ำำ��ท่ว่ มขัังและไหลเข้้า
ท่่วมบ้้านประชาชน ซึ่่�งต้้องขอขอบคุุณฝ่่ายป้้องกัันและสาธารณภััยที่่�ออกปฏิิบััติิงาน
ดููแลประชาชน และป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมตลอด ๒๔ ชั่่�วโมงครัับ โดยที่่�ผ่่านมาแม้้เทศบาลนครอุุดรธานีีจะได้้เข้้าดำำ�เนิินการขุุดลอกตามท่่อระบายน้ำำ��  และตามลำำ�คลองสายหลัักแล้้ว
แต่่ในพื้้�นที่่�ที่่�ยัังไม่่มีีท่่อระบายน้ำำ�� ก็็มัักจะได้้รัับผลกระทบจากน้ำำ��ที่่� ไหลบ่่ามาท่่วมขััง
อยู่่�เสมอ เราจึึงมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�ต้้องทำำ�การก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ�� พร้้อมกัับ
ยื่่น� ญััตติต่ิ อ่ สภาเทศบาลฯ ขออนุุมัติั ใิ ช้้เงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��
ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�งสิ้้�น ๓๐ สาย จำำ�นวน ๕๙,๕๐๙,๙๐๐ บาท โดย
สภาเทศบาลฯ ได้้ ใ ห้้ ก ารอนุุ มัั ติิ เ ป็็ น ที่่� เ รีี ย บร้้ อ ย ทั้้� ง นี้้� ก็็ เ พื่่� อ เป็็ น การแก้้ ไ ขปัั ญ หา
ความเดืือดร้้อนของชาวนครอุุดรธานีี และเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยผมและคณะผู้้�บริิหาร จะตั้้�งใจบริิหารงบประมาณ
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อพี่่�น้้องชาวเทศบาลนครอุุดรธานีีทุุกท่่านครัับ
และเรื่่�องที่่�คงต้้องดููแลกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะเรากำำ�ลัังอยู่่�ในช่่วงของการ
แพร่่ระบาดโควิิด-๑๙ ล่่าสุุด พบว่่าปริิมาณขยะติิดเชื้้อ� นั้้�นเพิ่่ม� มากขึ้้น� อย่่างเห็็นได้้ชัดั ครัับ
ซึ่่�งเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้เร่่งหารืือ จัังหวััดอุุดรธานีี เกี่่�ยวกัับแนวทางแก้้ ไขปััญหา
การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อ โดยเบื้้�องต้้นจากการประชุุมนั้้�นได้้ข้้อสรุุปเพื่่�อเสนอต่่อ
คณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััดฯ เป็็นที่่�เรีียบร้้อย แต่่อย่่างไรก็็ตาม การจััดการขยะ
คััดแยกขยะ ตั้้�งแต่่ต้้นทางนั้้�นมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก จึึงขอเชิิญชวนให้้พี่่�น้้อง
ชาวเทศบาลนครอุุดรธานีีทุุกท่่านมาร่่วมกัันบริิหารจััดการขยะ ให้้มีีปริิมาณลดลง
ไปด้้วยกัันนะครัับ
ส่่วนอีีกเรื่่�องที่่�น่่ายิินดีีหลัังจากที่่�ทางผมและคณะผู้้�บริิหารได้้ประกาศนโยบาย
ตั้้�งแต่่ครั้้�งเมื่่�อเข้้ารัับตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีนั้้�น บััดนี้้�เราได้้มีีการ เริ่่�มต้้น Kick off
สภาพลเมืืองเทศบาลนครอุุดรธานีี อย่่างเป็็นทางการ และได้้มีีการจััดประชุุมสััมมนา
กัับผู้้�บริิหาร ข้้าราชการระดัับสููงของเทศบาลนครอุุดรธานีี  เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ในรููปแบบ และแนวทางที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การจััดตั้้�งสภาพลเมืืองด้้วยกัันอย่่างเป็็นรููปธรรม
อีีกครั้้�งครัับ

คุุยกัับนายก Talk

การให้้ความช่่วยเหลืือพี่�น้่ ้องประชาชนชาวเทศบาลนครอุุดรธานีี นอกจากการรัับฟัังและแก้้ไขปััญหา
น้ำำ�ท่
� ว่ มแล้้ว การติิดตามผู้้�ติดิ เชื้้อ� โควิิด-๑๙ ในช่่วงที่่ผ่� า่ นมานั้้น� เทศบาลฯ เราได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยเฉพาะหลัังจากที่่ไ� ด้้มีกี ารตรวจพบคลััสเตอร์์ใหม่่ ๆ จากสถานที่่ก่� อสร้
่ า้ งอาคาร ตลาด และถนนสายสำำ�คัญ
ั ของ
เมืืองอุุดร ทั้้�งนี้้� คณะผู้้บ� ริิหาร และเจ้้าหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั งิ านที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ลงพื้้น� ที่่เ� พื่่อ� ประเมิินสถานการณ์์ในพื้้น� ที่่ที่่� พ� บ
ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙ พร้้อมทำำ�การคััดกรอง ล้้างทำำ�ความสะอาด พ่่นน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้�อโรค เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม และ
สร้้างความมั่่น� ใจให้้กับั พ่่อค้า้ แม่่ค้า้ ประชาชนทั่่ว� ไป ซึ่่ง� การปฏิิบัติั กิ ารในครั้้ง� นี้้ต้� อ้ งขอขอบคุุณ ทีีม SRRT นัักวิิชาการ
สาธารณสุุข กองการแพทย์์ เทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่ไ� ด้้ออกปฏิิบัติั งิ านร่่วมกัับ สสจ.อุุดรธานีี เพื่่อ� ตรวจหาเชื้้อ� โควิิด-๑๙
เชิิงรุุกให้้กับั พ่่อค้า้ แม่่ค้า้ และประชาชนกลุ่่�มเสี่่ย� งด้้วยครัับ
และเพื่่อ� เป็็นการเฝ้้าระวัังให้้พี่น้�่ อ้ งประชาชนมีีอุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันเชื้้อ� โควิิด-๑๙ ไม่่ขาดสาย เทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึงได้้จัดั เตรีียมเจลแอลกอฮอล์์ และหน้้ากากอนามััย ให้้กับั ชุุมชนในช่่วงเดืือนกัันยายนนี้้� โดยได้้รับั ความร่่วมมืือ
อย่่างแข็็งขัันจากสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี คณะกรรมการชุุมชน อสม. ประธาน อสม. ประธานชุุมชน และ
ทุุกภาคส่่วน เพื่่อนำ
� �ำ ไปแจกจ่่ายให้้แก่่ชาวชุุมชนทั้้ง� ๑๐๕ แห่่ง กว่่า ๒๔,๓๐๘ ครััวเรืือนอย่่างทั่่ว� ถึึงครัับ ขณะเดีียวกััน
ปฏิิบัติั กิ าร “เร่่งฉีีดวััคซีีน เร่่งเปิิดเมืือง” ของเรานั้้น� ยัังคงเดิินหน้้าอย่่างเต็็มที่่� และเราจะบริิหารจััดการวััคซีีนให้้ดีที่่ี สุ� ดุ ครัับ
ในนามผู้้บ� ริิหาร ขอขอบคุุณเจ้้าหน้้าที่่จ� าก กองการแพทย์์ พนักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีีทุกุ กอง บุุคลากรทางการแพทย์์
กลุ่่�มจิิตอาสา ฝ่่ายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย ตลอดจนผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นร่่วมทุุกภาคส่่วนมา ณ โอกาสนี้้� ด้ว้ ยครัับ

ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

ตามไปดูู

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

เปิิดสงครามขยะติิ
สงครามขยะติิดเชื้้�อ

เทศบาลฯ เร่่งหารืือหน่่วยงานภาครััฐ

สรุุปแนวทางจััดการมููลฝอยติิดเชื้้�อล้้นหน้้าเตาเผา
ศููนย์์กำำ�จัดั ขยะมููลฝอยเทศบาลนครอุุดรธานีี ถือื เป็็น ๑ ใน ๒๑ ศููนย์์นำำ�ร่อ่ ง
ในการจััดการขยะมููลฝอยติิดเชื้้อ� แบบศููนย์์รวมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
๗ จัังหวััด ประกอบด้้วย อุุดรธานีี หนองคาย หนองบััวลำำ�ภูู บึึงกาฬ เลย สกลนคร 
และนครพนม ที่่� พร้้ อ มด้้ ว ยศัั ก ยภาพของเตาเผามููลฝอยติิ ด เชื้้� อ แบบที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด สามารถรองรัับขยะติิดเชื้้�อได้้ ๗,๒๐๐ กิิโลกรััมต่่อวััน และ
ที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ เมื่่�อเผาไหม้้ออกมาแล้้วไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ปััจจุุบันั  ศููนย์์กำำ�จัดั ขยะมููลฝอยเทศบาลนครอุุดรธานีีมีบี ทบาทเป็็นอย่่างมาก
ต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ หลัังจากทาง
จัังหวััดอุุดรธานีีได้้จััดตั้้�งโรงพยาบาลสนาม ศููนย์์เฝ้้าระวัังและกัักตััวผู้้�ป่่วย
โควิิด-๑๙ (Local Quarantine : LQ) ศููนย์์พัักคอย (Community Isolation : CI)
สำำ�หรัับผู้้�เดิินทางจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ส่่งผลทำำ�ให้้ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้�อเพิ่่�มสููงขึ้้�น
และกระทบต่่อการบริิหารจััดการมููลฝอยของเทศบาลนครอุุดรธานีีนำำ�มาซึ่่ง� การ
ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อตรวจสอบปริิมาณขยะมููลฝอยติิดเชื้้�อจากสถานพยาบาล และขยะ
ทั่่�วไปจากครััวเรืือนที่่�บ่อฝั
่ งั กลบ พร้้อมหาทางออกให้้กับั การจััดการมููลฝอยติิดเชื้้อ�
นำำ�โดย นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร 
และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรัับตััวเลขล่่าสุุดของปริิมาณขยะติิดเชื้้�อในช่่วงการแพร่่ระบาด
โควิิด-๑๙ จากสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี เปิิดเผยว่่า ตััวเลขของ
มููลฝอยติิดเชื้้�อปกติิจะอยู่่�ที่่� ๑.๑ กิิโลกรััม/วััน/คน แต่่ในช่่วงโควิิด-๑๙ ทำำ�ให้้
ตััวเลขเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น ๓.๕ กิิโลกรััม/วััน/คน ส่่งผลให้้ปริิมาณขยะติิดเชื้้�อที่่�ถููกส่่ง
เข้้าสู่่�ระบบเพื่่�อกำำ�จัดั ไต่่ระดัับไปที่่� ๘-๙ ตัันต่่อวันั เป็็นตััวเลขที่่�เกิินกว่่าศัักยภาพ
ของเตาเผามููลฝอยติิดเชื้้อ� ของทางเทศบาลฯ ที่่�สามารถรองรัับได้้เพีียง ๗.๒ ตััน
ต่่อวันั (๓๐๐ กิิโลกรััม/ชั่่ว� โมง) ทำำ�ให้้ปัจั จุุบันั ปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ� ตกค้้างสะสม
รอการกำำ�จััดมากกว่่า ๑๐๐ ตััน
นำำ�มาซึ่่ง� การหาทางแก้้ไขปััญหาแบบบููรณาการระหว่่างจัังหวััดอุุดรธานีี
เทศบาลนครอุุดรธานีี สาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี ศููนย์์อนามััยที่่� ๘ อุุดรธานีี
ท้้องถิ่่�นจัังหวััดอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อวัันที่่� ๑๙ สิิงหาคม
๒๕๖๔ โดยมีี นายกองเอกปราโมทย์์ ธัญ
ั ญพืืช รองผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี
เป็็นประธานในการประชุุมหารืือแนวทางการแก้้ไขปััญหาการจััดการมููลฝอย
ติิดเชื้้�อ จัังหวััดอุุดรธานีี
ทั้้�งนี้้� สำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม สำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้รายงานสถานการณ์์ปัญ
ั หา อุุปสรรคในการเก็็บขนและกำำ�จัดั มููลฝอยติิดเชื้้อว่
� า่
ปััญหาและอุุปสรรคหลััก ๆ เกิิดขึ้้น� จากขยะทั่่�วไปและขยะติิดเชื้้อ� ปะปนกัันทำำ�ให้้
ปริิมาณขยะมีีจำำ�นวนมากเกิินกว่่าความเป็็นจริิง ส่่งผลต่่อภาชนะรองรัับมููลฝอย
ติิดเชื้้�อไม่่เพีียงพอ  ขณะเดีียวกัันรอบการเก็็บขนมููลฝอยติิดเชื้้�อมีีความล่่าช้้า
จากรถบรรทุุกและบุุคลากรในการทำำ�งานนั้้�นมีีจำำ�นวนจำำ�กัดั นอกจากนี้้�ยังั มีีปัญั หา
จากการขาดการประสานงานระหว่่ า งหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการจัั ด ตั้้� ง
โรงพยาบาลสนาม และ LQ เพิ่่�ม จนส่่งผลกระทบต่่อการจััดเก็็บขยะดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากที่่�ได้้มีีการหารืือร่่วมกััน เบื้้�องต้้นในที่่�ประชุุมได้้
ข้้อสรุุปถึึงแนวทางแก้้ไขปััญหา พร้้อมเตรีียมเสนอเข้้าที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
โรคติิดต่่อจัังหวััดอุุดรธานีีเพื่่�อหารืือและพิิจารณาอนุุมััติิ โดยมีีข้้อเสนอแนะ
ในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวร่่วมกััน ดัังนี้้� ๑) มาตรการลดปริิมาณมููลฝอยติิดเชื้้อ 
�
ตั้้�งแต่่ต้้นทาง จากโรงพยาบาลสนาม LQ และศููนย์์พัักคอย CI ๒) การเพิ่่�มรอบ
ในการเก็็บขน และกำำ�จััดมููลฝอยติิดเชื้้�อที่่�ปลายทาง ๓) การกำำ�จััดมููลฝอยแบบ
Onsite ในโรงพยาบาลสนาม LQ ศููนย์์พัักคอย CI ได้้แก่่ มููลฝอยอิินทรีีย์์ นำ�ำ ไป
หมัักทำำ�ปุ๋๋�ยหรืือฝัังกลบ มููลฝอยติิดเชื้้�อบางประเภทที่่�สามารถเผาในเตาเผา
มููลฝอยทั่่�วไป

สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-๑๙ เฉลี่่�ย ๓.๗๙ ตััน/วััน
(ข้้อมููลวัันที่่� ๑-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔)
ศููนย์์กัักตััว LQ,
๑๘๘.๖๖ ตััน/วััน

รพ.สนาม
๑,๒๕๔.๖๘ ตััน/วััน
มููลฝอยติิดเชื้้�อ
๒,๓๔๖.๘ ตััน/วััน
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หมุุนตามโลก
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

พิิธีีถวายราชสัักการะเนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ศาลาบุุญสิิงห์์ วััดมััชฌิิมาวาส พระอารามหลวง ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ นายเรืืองยุุทธ
ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เข้้าร่่วมพิิธีีถวายราชสัักการะเบื้้�องหน้้าพระฉายาลัักษณ์์ สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง เนื่่�องใน
โอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา โดยมีี นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นำ�หั
ำ ัวหน้้าส่่วนราชการ ข้้าราชการตุุลาการ ตำำ�รวจ ทหาร องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

พิิธีีเชิิญถุุงยัังชีีพพระราชทานมููลนิิธิิราชประชานุุเคราะห์์
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ มอบให้้กัับผู้้�ประสบอััคคีีภััย ชุุมชนโพนบก
เมื่่�อวัันที่่� ๑๘ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ชุุมชนโพนบก เขตพื้้�นที่่�
เทศบาลนครอุุดรธานีี นายสยาม ศิิริิมงคล  ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี ประธาน
กรรมการมููลนิิธิิราชประชานุุเคราะห์์ ประจำำ�จัังหวััดอุุดรธานีี มอบหมายให้้ นายวัันชััย
จัันทร์์พร รองผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี เป็็นประธานเชิิญถุุงยัังชีีพพระราชทานมููลนิิธิิ
ราชประชานุุเคราะห์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์ มอบให้้กับั ผู้้ป� ระสบอััคคีีภัยั  ชุุมชนโพนบก
บ้้ า นเลขที่่� ๙๙/๒ ซ.โพนบก ๑๑ บ้้ า นพัั ก ของนายสงกรานต์์  อัั ม รัั ต นเจตแจ่่ ม
อายุุ ๕๐ ปีี (เสีียหายทั้้�งหลััง) โดยมีีนายธีีระภััทร์์ ผิิวสวััสธ์์ หััวหน้้าสำำ�นัักงานป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััยจัังหวััดอุุดรธานีี นางณััฐวดีี ลีลี าเลิิศแล้้ว รองนายกเหล่่ากาชาด
จัังหวััดอุุดรธานีี นางสิิริิวิิมล  เหมะธุุริินทร์์ พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
จัังหวััดอุุดรธานีี คณะกรรมการมููลนิิธิิราชประชานุุเคราะห์์จัังหวััดอุุดรธานีี คณะ
กรรมการเหล่่ากาชาดจัังหวััดอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี ข้า้ ราชการ เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี
อสม. และประชาชนในพื้้�นที่่�ชุุมชนโพนบก เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี เข้้าร่่วมพิิธีี
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว “องค์์พระราชููปถััมภก” แห่่งมููลนิิธิริ าชประชานุุเคราะห์์
ทรงมีีพระราชประสงค์์ที่่จ� ะสืืบสาน รัักษา และต่่อยอด พระราชปณิิธานของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ในการช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบภััย ทรงห่่วงใยความทุุกข์์ยากของราษฎรเป็็นอัันดัับแรก ได้้พระราชทาน
แนวทางในการปฏิิบัติั ิเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ประสบภััยให้้เป็็นระบบ รวดเร็็ว และ
ไม่่ซ้ำ�ซ้
�ำ อ้ น ทรงพระราชทานพระราชทรััพย์ผ่์ า่ นมููลนิิธิริ าชประชานุุเคราะห์์ ประจำำ�จังั หวััด
เพื่่�อเป็็นเงิินสำำ�รองจ่่ายในงานบรรเทาทุุกข์์ที่่�มีีอยู่่�ของจัังหวััด พร้้อมทั้้�งยัังพระราชทาน
พระราชดำำ�ริใิ ห้้จัดั ตั้้ง� ประชาชนจิิตอาสาในทุุกจัังหวััดเพื่่อ� ให้้การช่่วยเหลืือพี่น้�่ อ้ งประชาชน
ผู้้ป� ระสบภััย ภายใต้้แนวคิิดทำำ�ดีโี ดยไม่่หวังั สิ่่ง� ตอบ นัับเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ อัันหาที่่สุ� ดุ
มิิได้้

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

สุุขภาพดีีถ้้วนหน้้า
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Home Isolation

กัักตััวที่่�บ้้าน อย่่างถููกวิิธีี ครอบครััวไม่่เสี่่�ยง

หลัังจากจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙ มีีมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ จนโรงพยาบาล  และ
โรงพยาบาลสนามไม่่สามารถรองรัับผู้้�ป่่วยเข้้ารัักษาได้้ ทำำ�ให้้มีีผู้้�ติิดเชื้้�อต้้องรอเตีียง
และไม่่ได้้รับั การรัักษาที่่�ถููกวิิธี นำ
ี ำ�ไปสู่่�ระดัับอาการที่่�มีคี วามรุุนแรงถึึงขั้้น� เสีียชีีวิติ ในเวลา
ต่่อมาภาครััฐจึึงได้้มีกี ารนำำ�แนวคิิดเรื่่อ� งการรัักษาตััวเองจากที่่�บ้า้ น หรืือ Home Isolation
มาใช้้กัับผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�ไม่่มีีอาการ หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า “ผู้้�ป่่วยสีีเขีียว”

Home Isolation คืืออะไร
การกัักตััวที่่�บ้้าน (Home Isolation) เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ิเมื่่�อเตีียงสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
ณ สถานพยาบาลรัักษามีีไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยโควิิด-๑๙ ที่่�ไม่่ค่่อยมีีอาการสามารถ
พัักรัักษาตััวที่่�บ้้านได้้ หรืือสถานที่่�เฉพาะที่่�ถููกจััดไว้้ให้้แทนการรัักษาตััวที่่�โรงพยาบาล
โดยจะได้้รัับความช่่วยเหลืือและการติิดตามอาการจากแพทย์์อยู่่�เสมอ 
โดยปกติิแล้้วผู้้�ที่่�ทำ� 
ำ Home Isolation ได้้จะต้้องมีีเกณฑ์์ ดัังนี้้�
• ผู้้�ป่่วยโควิิด-๑๙ ที่่�รัักษาตััวแล้้ว : สำำ�หรัับผู้้�ที่่�รัักษาตััวประมาณ ๗-๑๐ วััน
ในโรงพยาบาล และแพทย์์วิินิิจฉััยว่่าสามารถรัักษาตััวต่่อที่่�บ้้านได้้
• ผู้้�ป่่วยโควิิด-๑๙ ที่่�กำำ�ลัังรอเตีียง : สามารถทำำ� Home Isolation ได้้หากผ่่าน
		
การวิินิิจฉััยจากแพทย์์ตามความเหมาะสม หรืือผู้้�ป่่วยสีีเขีียว คืือ มีีอาการไข้้ ไอ
เจ็็บคอ มีีน้ำำ��มููก ไม่่ได้้กลิ่่�น ไม่่รัับรส มีีผื่่�น และถ่่ายเหลว แต่่ไม่่มีีอาการหายใจ
เร็็วหายใจลำำ�บาก ปอดไม่่อัักเสบ และระดัับออกซิิเจนไม่่ต่ำำ��กว่่า ๙๖%  

คุุณสมบััติิของผู้้�ที่่�สามารถ Home Isolation ได้้
•
•
•
•
•

อายุุไม่่เกิิน ๖๐ ปีี
สุุขภาพแข็็งแรง มีีอาการน้้อยหรืือไม่่มีีอาการ
ไม่่มีีภาวะน้ำำ�หนั
� ักเกิินมาตรฐาน
อาศััยอยู่่�คนเดีียว หรืือมีีผู้้�อาศััยร่่วมด้้วยไม่่เกิิน ๑ คน
ต้้องไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว ได้้แก่่ โรคไต โรคหััวใจ-หลอดเลืือด โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลืือดสมอง และโรคปอด

ผู้้�ป่่วย Home Isolation ต้้องปฏิิบััติิตััวอย่่างไร

• กัักตััวอยู่่�ในพื้้�นที่่�ห้้ามออกจากที่่�พััก และห้้ามให้้ผู้�อื่่้ �นเข้้าเยี่่�ยม
• หากมีีคนอยู่่�ในบ้้านต้้องรัักษาระยะห่่างไม่่ต่ำำ��กว่่า ๒ เมตร และสวมหน้้ากากอนามััย
ตลอดเวลา
• ห้้ามใช้้สิ่่�งของร่่วมกัับผู้้�อื่่�น และแยกห้้องน้ำำ��ใช้้หากสามารถทำำ�ได้้
• ไม่่ทานอาหารร่่วมกัับผู้้�อื่่�น แยกซัักเสื้้�อผ้้ากัับผู้้�อื่่�น
• ล้้างมืือด้ว้ ยสบู่่�หรืือเจลแอลกอฮอล์์เป็็นประจำำ� และแยกขยะมััดปากถุุงให้้แน่่น
การทำำ�  Home Isolation ยัังต้้องเตรีียมอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นนอกจากเจลล้้างมืือ 
แอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ  และหน้้ากากอนามััย ได้้แก่่ ถุุงสำำ�หรัับขยะติิดเชื้้�อ  กระดาษชำำ�ระ
ทั้้�งชนิิดแห้้งและเปีียก น้ำำ��ยาฟอกขาวทำำ�ความสะอาด และยารัักษาโรคที่่�ทานเป็็นประจำำ�

ทำำ� Home Isolation แต่่ ไม่่ ได้้รัับการติิดต่่อสัังเกตอาการ
ควรทำำ�อย่่างไร

• กรอกข้้อมููลเพื่่�อลงทะเบีียนที่่� https://crmsup.nhso.go.th/ หรืือแอดไลน์์
@nhso และกดลงทะเบีียนในระบบดููแลที่่�บ้้าน Home Isolation และรอ
เจ้้าหน้้าที่่�ยืืนยัันข้้อมููล
• เมื่่�อได้้รัับการยืืนยัันแล้้วจะได้้รัับการดููแลพร้้อมจััดเตรีียมสิ่่�งต่่าง ๆ ให้้ดัังต่่อไปนี้้�
Video Call ติิดตามและประเมิินอาการจากบุุคลากรทางการแพทย์์วัันละ
อย่่างน้้อย ๒ ครั้้�งต่่อวััน/อาหาร  ๓ มื้้�อ/ยาพื้้�นฐานและยาฟ้้าทะลายโจร/
เครื่่�องวััดออกซิิเจนปลายนิ้้�ว/ปรอทวััดไข้้แบบดิิจิิตอล/ส่่งต่่อพร้้อมประสาน
โรงพยาบาลเพื่่�อรัับการรัักษาเมื่่�ออาการเปลี่่�ยนแปลง หรืือกรณีีอาการหนััก
		
ขึ้้น� ระหว่่างรอเตีียง/จ่่ายยาฟาวิิพิริ าเวีียร์์เพื่่�อประคัับประคองอาการระหว่่างรอ
การลงทะเบีียนติิดตามอาการ  Home Isolation หากมีีบััตรทองสามารถ
ลงทะเบีียนได้้ผ่า่ น สายด่่วน สปสช. ๑๓๓๐ กด ๑๔ หากมีีสิทิ ธิ์์ป� ระกัันสัังคม โทร. ๑๕๐๖
กด ๖ กรณีีต้้องการกลัับภููมิิลำำ�เนาเพื่่�อรัักษาตััว โทร. ๑๓๓๐ กด ๑๕
ที่่�มา : www.samitivejhospitals.com,www.petcharavejhospital.com
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หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

จัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมกัับอำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี และเทศบาลนครอุุดรธานีี
ลงพื้้�นที่่�บริิเวณตลาดหนองบััวและตลาดริิมทางรถไฟ
เมื่่�อวัันที่่� ๒๓ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ตลาดหนองบััวและตลาดนััด
ริิมทางรถไฟ  นายสยาม ศิิริิมงคล  ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายกองเอก
ปราโมทย์์ ธััญญพืืช รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นายสามารถ สุุวรรณมณีี นายอำำ�เภอ
เมืืองอุุดรธานีี ลงพื้้น� ที่่บ� ริิเวณตลาดหนองบััวและตลาดริิมทางรถไฟ โดยมีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี เลขานุุการนายกเทศมนตรีี สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม ลงพื้้�นที่่�ตรวจติิดตามประเมิิน
สถานการณ์์ COVID-19 ในพื้้�นที่่�บริิเวณตลาดหนองบััวและตลาดริิมทางรถไฟ  เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กับั พ่่อค้า้ แม่่ค้า้ ประชาชนทั่่�วไป ที่่�มาจัับจ่่ายซื้้อ� ของภายในเขตพื้้�นที่่�ดังั กล่่าว
นายสยาม ศิิริมิ งคล ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี ยังั ได้้กำำ�ชับั ให้้ พ่อค้
่ า้ แม่่ค้า้  รวมถึึงผู้้ป� ระกอบการได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการ
ป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ของจัังหวััดอุุดรธานีี อย่่างเคร่่งครััด

Big Cleaning ชุุมชนโพธิิวราราม เนื่่�องในโอกาสวัันแม่่แห่่งชาติิ
เมื่่�อวันั ที่่� ๑๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ชุุมชนโพธิิวราราม ดร.ธนดร 
พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ นายอริิยะ
แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายภัักดีี
พิิลาชััย น.ส.อัังคณา วรพิิมพ์์รััตน์์ ร.ต.ต.ประพัันธ์์ ศรีีเฉลิิม สมาชิิก
สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๓ และเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักสาธารณสุุข
และสิ่่�งแวดล้้อม ลงพื้้�นที่่� Big Cleaning ล้้างทำำ�ความสะอาดโดยรอบ
หมู่่�บ้้านมั่่�นคง ชุุมชนโพธิิวราราม ร่่วมกัับพี่่�น้้องประชาชน เนื่่�องใน
โอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรม
ราชิินีนี าถ พระบรมราชชนนีีพันั ปีีหลวง หรืือวันั แม่่แห่่งชาติิ พร้อ้ มทั้้�ง
เข้้ารัับฟัังปััญหา ระบบระบายน้ำำ��  ความสะอาด ขยะตกค้้าง เพื่่�อหา
แนวทางแก้้ไขปััญหา บรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับประชาชนต่่อไป

สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี รัับรองร่่างเทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จากการเสนอญัั ต ติิ ต่่ อส ภาเทศบาลนครอุุ ด รธานีี โดย ดร.ธนดร พุุ ท ธรัั ก ษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เรื่่�อง การพิิจารณาร่่างเทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยวิิสามััญ
สมััยที่่� ๑ ครั้้�งที่่� ๒ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสมาชิิกสภา
เทศบาลฯ ได้้ลงมติิรัับรองร่่างเทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่่ง� เทศบาลนครอุุดรธานีีจะได้้เสนอต่่อผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีีเพื่่�อพิิจารณา
เห็็นชอบให้้เทศบาลนครอุุดรธานีีประกาศใช้้เป็็นเทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่่อไป
สำำ�หรับั รายละเอีียดประกอบงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลนครอุุดรธานีี สรุปุ รายรัับประมาณการปีี ๒๕๖๕ รวมทั้้�งสิ้้น� ๑,๓๖๙,๓๕๐,๐๐๐
บาท แบ่่งได้้ดัังนี้้�
- รายได้้จััดเก็็บเอง จำำ�นวน ๒๓๙,๖๓๒,๒๐๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๗.๕๐ ของ
ประมาณการรายรัับ
- รายได้้ ที่่� รัั ฐ บาลเก็็ บ แล้้ ว จัั ด สรรให้้ อ งค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น  จำำ� นวน
๕๕๖,๘๖๒,๓๐๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๐.๖๗ ของประมาณการรายรัับ
- รายได้้ที่่�รััฐบาลอุุดหนุุนให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จำำ�นวน ๕๗๒,๘๕๕,๕๐๐
บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๑.๘๓ ของประมาณการรายรัับ

ในส่่ ว นของรายจ่่ า ยประมาณการปีี ๒๕๖๕ รวมจ่่ า ยจากงบประมาณทั้้� งสิ้้� น
๑,๓๖๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท แบ่่งได้้ดัังนี้้�
- งบกลาง ๒๒๕,๒๙๐,๖๐๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๖.๔๕ ของประมาณการรายจ่่าย
- งบบุุคลากร ๕๕๗,๔๕๐,๙๐๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๐.๗๑ ของประมาณการรายจ่่าย
- งบดำำ�เนิินงาน ๓๗๑,๓๑๑,๒๐๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๗.๑๒ ของประมาณการรายจ่่าย
- งบลงทุุน ๑๘๑,๘๒๔,๒๐๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๓.๒๘ ของประมาณการรายจ่่าย
- งบเงิินอุุดหนุุน ๓๓,๔๗๓,๑๐๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๒.๔๔ ของประมาณการรายจ่่าย
- งบรายจ่่ายอื่่�น ๐ บาท คิิดเป็็นร้้อยละ ๐ ของประมาณการรายจ่่าย

หมากแข้้
งพัังพััฒฒนา
หมากแข้้
นา

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีสมััยวิิสามััญ สมััยที่่� ๑ ครั้้�งที่่� ๑ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันที่่� ๑๓ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น ๓
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพัชรกิ
ั ติิ ยิ าภา สำำ�นักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีี นายไกรสิิทธิ์์ พุ
� ฒ
ุ ธรรม
ประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นประธานในการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� ๑ ครั้้�งที่่� ๑ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีีนายประทีีป ดอกนารีี นิิติิกร
ชำำ�นาญการ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�นจัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมรัับฟัังการประชุุม
โดยการประชุุมครั้้�งนี้้� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้เสนอญััตติิต่่อ
สภาเทศบาลพิิจารณา จำำ�นวน ๕ ญััตติิ ได้้แก่่
๑. ญััตติิขอรัับความเห็็นชอบร่่างเทศบััญญััติงิ บประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่่� ๑ ขั้้�นรัับหลัักการ) ประกอบด้้วย
- คำำ�แถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ รายรัับประมาณการรวมทั้้�งสิ้้�น ๑,๓๖๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท รายจ่่ายประมาณการ
รวมทั้้�งสิ้้�น ๑,๓๖๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท
-คำำ�แถลงงบประมาณรายจ่่ายเฉพาะการ กิิจการสถานธนานุุบาล แห่่งที่่� ๑ รายรัับ
ประมาณการรวมทั้้� ง สิ้้� น ๒๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท รายจ่่ า ยประมาณการรวมทั้้� ง สิ้้� น
๑๕,๘๘๗,๒๐๐ บาท
- คำำ�แถลงงบประมาณรายจ่่ายเฉพาะการ กิิจการสถานธนานุุบาล แห่่งที่่� ๒ รายรัับ
ประมาณการรวมทั้้�งสิ้้น� ๑๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท รายจ่่ายประมาณการรวมทั้้�งสิ้้น� ๘,๙๕๘,๐๐๐
บาท
- คำำ�แถลงงบประมาณรายจ่่ายเฉพาะการ กิิจการสถานีีขนส่่งผู้้�โดยสารจัังหวััด
อุุดรธานีี แห่่งที่่� ๑ รายรัับประมาณการรวมทั้้�งสิ้้�น ๓,๕๑๔,๔๐๐ บาท รายจ่่ายประมาณ
รวมทั้้�งสิ้้�น ๒,๓๗๓,๐๐๐ บาท
โดยสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการแปรญััตติิร่่างเทศบััญญััติิ
จำำ�นวน ๕ คน ได้้แก่่ ๑.นายนิิธิิศ นริินทร์์ ๒.นายสุุพจน์์ วงศ์์ใหญ่่ ๓.นายสามััญ พฤฒิิสาร 
๔.นายวิินัยั ดอนโคตรจัันทร์์ และ ๕.นายสุุพล วิจิ ารณรงค์์ และให้้มีกี ารประชุุมเพื่่�อพิจิ ารณา
รัับคำำ�ร้้องขอแปรญััตติิและตรวจร่่างเทศบััญญััติิ ในวัันศุุกร์์ที่่� ๑๓ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้้�งแต่่
เวลา ๑๑.๓๔ น. ถึึงวัันที่่� ๑๖ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เฉพาะในเวลาราชการ 
ณ ห้้องประชุุมกิิจการสภาชั่่�วคราว ชั้้�น ๓ สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี
๒. ญััตติิขออนุุมัติั จ่ิ า่ ยเงิินสะสมเพื่่�อจ่า่ ยเป็็นค่่าจััดซื้้อ� ครุุภัณ
ั ฑ์์ก่อสร้
่ า้ งรายการเครื่่อ� ง
เลื่่�อยยนต์์ จำ�ำ นวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำำ�นวน ๖ เครื่่�อง ใช้้ปฏิิบัติั ิงานด้้านการป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย โดยที่่�ประชุุมมีีมติิเห็็นชอบ
๓. ญััตติิขออนุุมััติิใช้้จ่่ายเงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างปรัับปรุุงผิิวจราจรถนน
ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี จำ�ำ นวน ๒ สาย เนื่่�องจากผิิวจราจรมีีสภาพชำำ�รุุด

เป็็นหลุุมเป็็นบ่่อ  ได้้แก่่ ซอยราชศัักดิ์์� (ถนนรอบเมืือง) ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง ๑ และถนนซอย
อนัันต์์ประสิิทธิ์์�หลัังโรงแรมอุุดรโฮเต็็ล  ถนนประจัักษ์์ เป็็นเงิินจำำ�นวน ๔๑๘,๐๐๐ บาท
โดยที่่�ประชุุมมีีมติิเห็็นชอบ
๔. ญัั ต ติิ ข ออนุุ มัั ติิแก้้ ไขเปลี่่� ย นแปลงคำำ�ชี้้� แจงงบประมาณรายจ่่ า ย ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศึึกษา งานบริิหารทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการศึึกษา
หมวดค่่าครุุภััณฑ์์ รายการโทรทััศน์์ แอล อีี ดีี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้้�ว
จำำ�นวน ๕๙ เครื่่�อง จำำ�นวนเงิิน ๑,๖๒๒,๕๐๐ บาท เนื่่�องจากคำำ�ชี้้�แจงงบประมาณรายจ่่าย
ไม่่ตรงตามแผนพััฒนาท้้องถิ่่�น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยที่่�ประชุุมมีีมติิเห็็นชอบ
๕. ญััตติิขออนุุมััติิใช้้เงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ภายในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี จำำ�นวน ๓๐ สาย เป็็นเงิินจำำ�นวน ๕๙,๕๐๙,๙๐๐ บาท เพื่่�อเป็็นการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยที่่�ประชุุมมีีมติิเห็็นชอบ
นอกจากนี้้� นายกเทศมนตรีีได้้มีีการรายงานการประกาศใช้้แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่่�มเติิม ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๔ และรายงานการประกาศใช้้แผนพััฒนา
ท้้องถิ่่�น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้้ไข ครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๔ ให้้สภาเทศบาลได้้รัับทราบ

การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีสมััยวิิสามััญ สมััยที่่� ๑ ครั้้�งที่่� ๒
ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันพุุธที่่� ๒๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น ๓ อาคาร
เฉลิิมพระเกีียรติิพัชรกิ
ั ติิ ยิ าภา สำำ�นักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีี นายไกรสิิทธิ์์ พุ
� ฒ
ุ ธรรม ประธานสภา
เทศบาลนครอุุดรธานีี เปิิดการประชุุมสภาเทศบาล สมััยวิิสามััญ สมััยที่่� ๑ ครั้้ง� ที่่� ๒ ประจำำ�ปี พ
ี .ศ. ๒๕๖๔
และมีีนายกองเอกปราโมทย์์ ธััญพืืช รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมเป็็นเกีียรติิรัับฟััง
การประชุุม ซึ่่ง� ที่่�ประชุุมมีีการพิิจารณาร่่างเทศบััญญััติงิ บประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระขั้้�นแปรญััตติิ และวาระขั้้�นลงมติิ โดยผลการลงมติิสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
มีีมติิเห็็นชอบให้้ตราเป็็นเทศบััญญััติิงบประมาณรายจ่่าย ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จากนั้้�น ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้เสนอญััตติิต่่อสภาเทศบาล
พิิจารณา จำำ�นวน ญััตติิ ๒ ได้้แก่่
๑. ญััตติิขอแจ้้งการลดยอดลููกหนี้้�ค่่าภาษีีท้้องถิ่่�นค้้างชำำ�ระ จำำ�นวน ๘ ราย เป็็นเงิินจำำ�นวน
๓๕,๓๕๓.๕๐ บาท เนื่่�องจากเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้จััดเก็็บข้้อมููลลููกหนี้้�ค่่าภาษีีท้้องถิ่่�นผิิดพลาด
และได้้บัันทึึกบััญชีีเป็็นรายได้้ประจำำ�ปีีไว้้แล้้ว ทำำ�ให้้มีียอดลููกหนี้้�ค้้างชำำ�ระไม่่ตรงตามความเป็็นจริิง
โดยที่่�ประชุุมมีีมติิเห็็นชอบ
๒. ญััตติิขอแจ้้งการลดยอดลููกหนี้้�รายได้้อื่่น� ๆ จำำ�นวน ๓ ราย เป็็นเงิินจำำ�นวน ๖๖,๕๓๐.๕๐ บาท
เนื่่�องจากเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้จััดเก็็บข้้อมููลลููกหนี้้�รายได้้อื่่�น ๆ ผิิดพลาดและได้้บัันทึึกบััญชีีเป็็น
รายได้้ประจำำ�ปีไี ว้้แล้้ว ทำำ�ให้้มียี อดลููกหนี้้�ค้า้ งชำำ�ระไม่่ตรงตามความเป็็นจริิง โดยที่่ป� ระชุุมมีีมติิเห็็นชอบ
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หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

ตรวจเยี่่�ยมการฉีีดวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
ของ รพ.เทศบาลนครอุุดรธานีี
เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ห้้องอุุดรธานีีฮอลล์์ ชั้้�น ๔
ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซาอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้อ้ มด้้วย
นายอริิยะ แต้้สุวุ รรณ รองนายกเทศมนตรีี นายพููนเกีียรติิ พุทุ ธรัักษ์์ เลขานุุการนายกเทศมนตรีี
ลงพื้้น� ที่่ต� รวจเยี่่ย� มและให้้กำ�ลั
ำ งั ใจเจ้้าหน้้าที่่ พร้
� อ้ มประชุุมเตรีียมความพร้้อมร่่วมกัับ นพ.เมธิิพจน์์
ชาตะเมธีีกุุล  ผู้้�อำำ�นวยการกองการแพทย์์ ทพญ.รสริิน สมประสงค์์ ทัันตแพทย์์ชำำ�นาญการ
พิิเศษ น.ส.ภััทร์์ธนพร  วงษ์์เส  เภสััชกร  กองการแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี
ในการเตรีียมฉีีดวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม Sinopharm สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ลงทะเบีียน รอบที่่� ๒
เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้รัับการจััดสรรวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม (Sinopharm) รอบแรก
๕,๖๐๐ คน ตามเกณฑ์์ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์กำำ�หนด เพื่่�อฉีีดให้้กัับกลุ่่�มองค์์กรการศึึกษา
กลุ่่�มองค์์กรการกุุศล กลุ่่�มองค์์กรด้้านการแพทย์์และการสาธารณสุุข กลุ่่�มผู้้�พิกิ าร กลุ่่�มผู้้�ด้อ้ ยโอกาส/
ชุุมชนแออััด ผู้้�สููงอายุุ ๗๐ ปีีขึ้้�นไป/ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง พระภิิกษุุสงฆ์์/นัักบวช  และเพิ่่�มเติิม
กลุ่่�มบุุคคลที่่�มีโี รคประจำำ�ตัวั ๗ กลุ่่�มโรคเสี่่ย� ง ที่่ล� งทะเบีียนผ่่านทางแอปพลิิเคชัันไลน์์ Line Officials
“รพ.เทศบาลนครอุุดรธานีี” เป็็นผู้้�มีีทะเบีียนบ้้านอยู่่�ในเขต ต.หมากแข้้ง โดยดำำ�เนิินงาน
ฉีีดวััคซีีน ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๖-๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔ และวัันที่่� ๒๓-๒๔ สิิงหาคม ๒๕๖๔

ลงพื้้�นที่่�ตรวจติิดตามประเมิินสถานการณ์์ โควิิด-๑๙ บริิเวณ ซ.สััมพัันธ์์มิิตร
เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสยาม ศิิริิมงคล
ผู้้�ว่่ า ราชการจัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี  พร้้ อ มด้้ ว ยนายกองเอกปราโมทย์์  ธัั ญ ญพืื ช 
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นายสามารถ สุุวรรณมณีี นายอำำ�เภอเมืือง
อุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และคณะผู้้�บริิหาร
เทศบาลนครอุุดรธานีี เจ้้าหน้้าที่่�จากสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี
สำำ�นัั ก สาธารณสุุ ข และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม เทศบาลนครอุุ ด รธานีี  ล งพื้้� น ที่่� บ ริิ เวณ
ซอยสััมพัันธ์์มิติ ร เพื่่�อสร้า้ งความเข้้าใจและกำำ�ชับั ให้้ผู้ป้� ระกอบการและประชาชน
ที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว ได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการป้้องกัันและควบคุุม
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-๑๙ ของจัังหวััดอุุดรธานีี อย่า่ งเคร่่งครััด เนื่่�องจากตรวจพบ
ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙ รายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น
เบื้้�องต้้นเทศบาลนครอุุดรธานีีโดยสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
ทำำ�การล้้างทำำ�ความสะอาดบริิเวณถนนและฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ 
� และประชาสััมพัันธ์์
ให้้ผู้�้ประกอบการค้้าและประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณซอยสััมพัันธ์์มิิตร  เข้้าไป
ตรวจหาเชื้้�อโควิิด-๑๙ ณ ศููนย์์การค้้ายููดีีทาวน์์

Kick Off ประชุุมหารืือเตรีียมจััดตั้้�ง “สภาพลเมืืองเทศบาลนครอุุดรธานีี” อย่่างเป็็นทางการ
หนึ่่�งในนโยบายเร่่งด่่วนของการบริิหารจััดการเมืืองที่่� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ ได้้แถลง
เมื่่�อครั้้�งเข้้ารัับตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี อย่่างเป็็นทางการ ก็็คืือ  การจััดตั้้�ง
“สภาพลเมืือง” ด้้วยเพราะเห็็นถึึงความสำำ�คััญของเมืืองที่่�มีีการขยายขอบเขตเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
ก่่อให้้เกิิดปััญหาด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม อาชญากรรม สาธารณููปโภค ประชากรแฝง และอื่่น� ๆ ตามมา
ขณะเดีียวกััน ความสมดุุลในการบริิหารจััดการระหว่่างภาครััฐ และประชาชน ยัังดีีไม่่เพีียงพอ 
ปััญหาบางอย่่างที่่�ประชาชนประสบจึึงไม่่ได้้รัับการแก้้ไขอย่่างถููกต้้องและตรงจุุดจากภาครััฐ
การจััดตั้้�งสภาพลเมืืองจึึงเป็็นเวทีีหารืือเพื่่�อช่่วยประชาชนหาทางออกให้้กัับปััญหา เสมืือน
กลไกเชื่่�อมต่่อระหว่่างประชาชนกัับสภาท้้องถิ่่�น และฝ่่ายบริิหารของท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้เกิิดการ
ทำำ�งานที่่�ตอบสนองความต้้องการของประชาชน ทั้้�งยัังสามารถใช้้อำำ�นาจของตนผ่่านสภาได้้
อย่่างแท้้จริิง
โดยเมื่่�อวันั ที่่� ๒๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ที่่�ผ่า่ นมา เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้จัดั ประชุุมหารืือ
แนวทางการจััดตั้้�งสภาพลเมืือง นำำ�โดย นายกเทศมนตรีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร  และ
ข้้าราชการระดัับสููงของเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในรููปแบบ และแนวทาง
ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การจััดตั้้�งสภาพลเมืืองเทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่�จะเปิิดตััวในอนาคตอัันใกล้้นี้้�

หมากแข้้
งพัังพััฒฒนา
หมากแข้้
นา

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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โครงการเสริิมสร้้างสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
วัันที่่� ๔ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ชุุมชนศรีีพินิิ จิ ดร.ธนดร 
พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ นายเรืืองยุุทธ
ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ  รอ
ิ งนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานการอบรม
ให้้ความรู้้�โครงการเสริิมสร้้างสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ แก่่ผู้้�สููงอายุุ
ชุุมชนศรีีพินิิ จิ โดยสำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี
จััดขึ้้น� เพื่่อส่
� ง่ เสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุตามหลััก ๓อ๒ส ด้้วยการอบรมให้้ความรู้�้
ในเรื่่อ� งการออกกำำ�ลังั กาย สุุขภาพดีีวิถีิ ไี ทยห่่างไกลโควิิด-๑๙ การใช้้สมุนุ ไพรไทย
การบริิโภคอาหารที่่�ปลอดภััย การป้้องกัันโรคต่่าง ๆ รวมถึึงการดููแลสุุขภาพฟััน
ในผู้้�สููงอายุุในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ภายใต้้มาตรการป้้องกัันและควบคุุม
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ อย่่างเคร่่งครััด

โครงการส่่งเสริิมโภชนาการและสุุขภาพอนามััยแม่่และเด็็ก
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และนายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานการอบรมโครงการส่่งเสริิมโภชนาการและสุุขภาพอนามััย
แม่่และเด็็ก ตามพระราชดำำ�ริสิ มเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
โดยสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้จััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่ อสม. ในชุุมชน
เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อเป็็นการเฝ้้าระวัังภาวะโภชนาการ พััฒนาการ สุุขภาพอนามััยแม่่และเด็็ก
ได้้อย่่างถููกต้้อง เสริิมสร้้างสุุขภาพเด็็กตั้้�งแต่่ในครรภ์์มารดาไปจนถึึงวััยเรีียน มีีการเจริิญเติิบโตและ
พััฒนาการที่่�สมวััย ส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนมีีสุุขภาวะที่่�ดีี มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�เหมาะสม โดยมีี
การอบรมในเดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๕ ครั้้ง� ได้้แก่่ วันั ที่่� ๖ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาอเนกประสงค์์
ชุุมชนโนนทััน วัันที่่� ๗ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ชุุมชนโนนวััฒนา วัันที่่� ๑๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ที่่�ทำำ�การ
ชุุมชนทุ่่�งมั่่�ง วัันที่่� ๑๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้้านโนน และวัันที่่� ๑๙ สิิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ที่่�ทำำ�การชุุมชนหนองตุุ ๒

โครงการสืืบสานพระราชปณิิธานสมเด็็จย่่า ต้้านภััยมะเร็็งเต้้านม
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้อ้ มด้้วย ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร รองนายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริ รอ
ิ งนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และนายอริิยะ
แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานกล่่าวเปิิดโครงการสืืบสานพระราชปณิิธาน
สมเด็็จย่่า ต้้านภััยมะเร็็งเต้้านม ภายใต้้มููลนิธิิ ถัิ นั ยรัักษ์์ในพระราชููปถััมภ์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
โดยสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้จััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่ อสม. ในชุุมชน
เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อให้้สามารถตรวจเต้้านมได้้ด้้วยตนเอง และเพื่่�อบอกต่่อวิิธีีการและความรู้้�
ดัังกล่่าวไปยัังชุุมชน พร้้อมทั้้�งยัังให้้มีีการติิดตามผลในระยะยาว เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาเป็็นแนวทาง สำำ�หรัับ
การป้้องกัันโรคมะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป โดยในวัันที่่� ๑๕ สิิงหาคม ๒๕๖๔ จััดอบรม
ณ หอประชุุมโรงเรีียนเทศบาล ๔ วััดโพธิิวราราม และวัันที่่� ๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔ จััดอบรม ณ ชุุมชนทุ่่�งสว่่าง
ตะวัันออก ๒ และชุุมชนบ้้านเดื่่�อ ๓

โครงการควบคุุมโรคขาดสารไอโอดีีน ตามพระราชดำำ�ริิ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้มอบหมายให้้นายเรืืองยุุทธ
ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริ รอ
ิ งนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานเปิิดการอบรมโครงการ
ควบคุุมโรคขาดสารไอโอดีีนแก่่ อสม. ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อให้้ประชาชนได้้
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการป้้องกัันการขาดสารไอโอดีีนและส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้ทุุก
ครอบครัั ว บริิ โ ภคอาหารที่่� มีี ส ารไอโอดีี น  อีี ก ทั้้� ง เป็็ น การสนองพระราชดำำ�ริิ ส มเด็็ จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี โดยมีีการ
จััดอบรม อสม. ทั้้ง� ๔ เขต ได้้แก่่ วันั ที่่� ๘ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ที่่ทำ� �ำ การประธาน อสม. ชุุมชนโนนวััฒนา
วัันที่่� ๙ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ที่่ทำ� �ำ การประธานชุุมชนทุ่่�งมั่่ง� และศาลาอเนกประสงค์์ชุมุ ชนบ้้านม่่วง
และวัันที่่� ๑๗ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ที่่�ทำำ�การชุุมชนโพธิิวราราม
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เรื่่�องนี้้�ต้้องขยาย
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

ชาวเทศบาลนครฯ เฮ!
สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�กัับ “วััคซีีนซิิโนฟาร์์ม”

เสิิร์์ฟล็็อตแรกกว่่า ๕ พัันราย

ภารกิิจ เร่่งฉีีดวััคซีีน ของทางเทศบาลนครอุุดรธานีี เริ่่�มดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่เดืือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็็นต้้นมา เพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�ฉีดี วััคซีีนให้้มากขึ้้น� และเพื่่�อเป็็นการอำำ�นวย
ความสะดวกต่่อประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทางเทศบาลนครอุุดรธานีี จึึงได้้ร่ว่ มมืือ
กัับศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซาอุุดรธานีี เพิ่่�มศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็็นแห่่งที่่�สอง และถืือเป็็นอีีกหนึ่่ง� จุุดบริิการหลัักของโรงพยาบาล
เทศบาลนครอุุดรธานีี
โดยในช่่วงที่่�ผ่่านมา ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย
คณะผู้้บ� ริิหาร ต่่างหมุุนเวีียนลงพื้้�นที่่�เพื่่�อตรวจเยี่่ย� มและให้้กำำ�ลังั ใจเจ้้าหน้้าที่่� ณ ศููนย์์บริิการ
ฉีีดวััคซีีนฯ ดัังกล่่าว พร้้อมประชุุมเตรีียมความพร้้อมในการฉีีดวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม (Sinopharm)
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ลงทะเบีียน ซึ่่�งเมื่่�อวัันที่่� ๑๖-๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๔ และวัันที่่� ๒๓-๒๔ สิิงหาคม
๒๕๖๔ ถืือเป็็นรอบปฐมบทของการฉีีดวััคซีีนซิิโนฟาร์์มเข็็มที่่� ๑ หลัังจากที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้รัับการจััดสรรวััคซีีนรอบแรก จำำ�นวน ๕,๖๐๐ คน (๑๑,๒๐๐ โดส) ตามเกณฑ์์
ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์กำำ�หนด
เพื่่�อฉีดี ให้้กับั กลุ่่�มองค์์กรการศึึกษา กลุ่่�มองค์์กรการกุุศล กลุ่่�มองค์์กรด้้านการแพทย์์
และการสาธารณสุุข กลุ่่�มผู้้�พิิการ กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส/ชุุมชนแออััด ผู้้�สููงอายุุ ๗๐ ปีีขึ้้�นไป/
ผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียง พระภิิกษุุสงฆ์์/นัักบวช และเพิ่่�มเติิมกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีโี รคประจำำ�ตัวั ๗ กลุ่่�มโรคเสี่่ย� ง
ได้้แก่่ โรคปอด/โรคทางเดิินหายใจเรื้้อรั
� งั โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคไตเรื้้อรั
� งั โรคหลอดเลืือด
ในสมอง โรคมะเร็็งทุุกชนิิด โรคเบาหวาน และโรคอ้้วน ที่่�ลงทะเบีียนไว้้แล้้วผ่่านทาง
แอปพลิิเคชัันไลน์์ Line Officials “รพ.เทศบาลนครอุุดรธานีี” เป็็นผู้้�มีีทะเบีียนบ้้านอยู่่�ใน
เขต ต.หมากแข้้ง สำำ�หรัับกรณีีผู้้�มีีรายชื่่�อในคิิวแต่่ไม่่มีีทะเบีียนบ้้านอยู่่�ในเขต ต.หมากแข้้ง
ต้้องมีีหลัักฐานการรัับรองจากบุุคคลที่่�อยู่่�ในเขต ต.หมากแข้้ง (เจ้้าบ้้าน/เจ้้าของกิิจการ)
อย่่างไรก็็ตาม ต่่อข้้อสงสััยของผู้้�ที่่�ลงทะเบีียนและมีีรายชื่่�อในการฉีีดวััคซีีนแล้้ว
แต่่ไม่่สามารถมาในวัันที่่�กำำ�หนดได้้นั้้�น ตามระบบของทางราชวิิทยาลััยฯ จะไม่่สามารถ
เปลี่่�ยนชื่่�อได้้ เพราะมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับประกัันชีีวิิตที่่�มาพร้้อมกัับวััคซีีนของแต่่ละคน
ซึ่่ง� วััคซีีนที่่ไ� ม่่ได้้ถููกนำำ�มาฉีีดให้้กับั ผู้้�ที่่ล� งทะเบีียน ทางเทศบาลฯ จะต้้องส่่งรายงานราชวิิทยาลััยฯ
พร้้อมส่่งรายชื่่�อสำำ�รองตามระบบคิิวเข้้าไปแทนเพื่่�อรอราชวิิทยาลััยฯ อนุุมััติิจึึงจะประกาศ
รายชื่่�อได้้ใหม่่อีีกครั้้�ง

กรณีีที่่�ผู้�ล้ งทะเบีียนมีีรายชื่่�อเพื่่�อรัับการฉีีดวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม แต่่ได้้ฉีีดวััคซีีนอื่่�น
มาก่่อนหน้้านี้้�แล้้ว ทางราชวิิทยาลััยฯ จะไม่่อนุุญาตให้้มีีการฉีีดวััคซีีนแบบไขว้้ หากฝ่่าฝืืน
แล้้วมีีความผิิดปกติิหลังั ฉีีด ท่่านจะไม่่ได้้รับั ความคุ้้�มครองใด ๆ จากประกัันทั้้�งของซิิโนฟาร์์ม
และรััฐบาล (สปสช.)
สำำ�หรัับการลงทะเบีียนขอฉีีดวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม รอบที่่�สอง ซึ่่�งทางเทศบาลฯ ได้้รัับ
การจััดสรรวััคซีีนจากราชวิิทยาลััยฯ จำำ�นวน ๑๔,๐๐๐ คน (๒๘,๐๐๐ โดส) นั้้�น ขอให้้
ประชาชนในเขตพื้้�นที่่�เทศบาลฯ ติิดตามข่่าวสารอััพเดทได้้
อีีกครั้้ง� ทาง line official โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี
(ID line: @udcityhos) เฟซบุ๊๊�ก และเว็็บไซต์์

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

เรื่่�องนี้้�ต้้องขยาย

สภาเทศบาลฯ อนุุมััติิแผน
“โครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้ำำ��”

๓๐ สาย งบฯ กว่่า ๕๙ ล้้านบาท

การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมัยั วิิสามััญ สมััยที่่� ๑ ครั้้ง� ที่่� ๑ ประจำำ�ปี พ
ี .ศ. ๒๕๖๔
ที่่ผ่� า่ นมา ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และคณะผู้้บ� ริิหาร ได้้เสนอญััตติิสำ�คั
ำ ญ
ั ๆ
หลายเรื่่�องต่่อสภาเทศบาลฯ และหนึ่่�งในนั้้�นยัังได้้รัับการอนุุมััติิจากสภาเทศบาลฯ แล้้ว ก็็คืือ 
ระเบีียบวาระเรื่่�อง “ขออนุุมััติิใช้้เงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��ภายในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี”
จากการที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ประสบปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังบางพื้้�นที่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีช่ว่ งฤดููฝน และพี่�น้่ ้องประชาชนได้้รับั ความเดืือนร้้อนจากปััญหาน้ำำ�ท่
� ว่ มขัังเนื่่�องจากไม่่มีี
ท่่อระบายน้ำำ��นั้้�น เพื่่�อเป็็นการแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนของชาวนครอุุดรธานีี และเป็็นการ
อำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี จึึงมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ต้้องทำำ�การก่่อสร้า้ งระบบระบายน้ำำ�� โดยจะเป็็นการก่่อสร้า้ งท่่อระบายน้ำำ�� พร้อ้ มบ่่อพักั และขยาย
ผิิวจราจร รวมถึึงก่่อสร้้างถนน (บางจุุด) ในพื้้�นที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
๑. ซอยสุุขสัันต์์ แยก ๑ ชุุมชนหนองนาเกลืือ 
๒. ซอยรวมน้ำำ�� ใจ ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง ๒
๓. ซอยบุุญศิิริิวััลย์์ (สวนฝรั่่�ง)
๔. ซอยสามััคคีี ชุุมชนโพธิ์์�สว่่าง ๑
๕. ซอยหลวงพ่่อพิิบููลย์์ ๒
๖. ซอยพิิชััยรัักษ์์ ๕
๗. ซอยพิิชััยรัักษ์์ ๓
๘. ซอยสุุขคณา-สละชีีพ 
๙. ซอยหนองเหล็็ก ๙ ชุุมชนหนองเหล็็ก ๒
๑๐. ซอยอดุุลยเดช ๑
๑๑. ซอยอดุุลยเดช ๓
๑๒. ซอยดงอุุดม ๒ ชุุมชนหนองเหล็็ก ๒
๑๓. ซอยอดุุลยเดช ๗
๑๔. ซอยวิิจารณรงค์์ ๒ ชุุมชนบ้้านห้้วย ๒
๑๕. ซอยหนองบััวกลอง
๑๖. ซอยร่่มเย็็นพััฒนา
๑๗. ซอยโพนพิิสััย ๒ แยก ๑ (ลีีลาวดีี)
๑๘. ซอยดงอุุดม ๓
๑๙. ซอยประชาสัันติิ ๙ ชุุมชนเก่่าจาน ๕
๒๐. ซอยไหลมา
๒๑. ซอยจัันทราทิิพย์์ ๕
๒๒. ซอยอาทรพััฒนา
๒๓. ซอยดงวััด ๑/๖
๒๔. ซอยนเรศวร ๔ ชุุมชนบ้้านจิิก
๒๕. ซอยศรีีรััฐกิิจ ๒
๒๖. ซอยบ้้านช้้าง ๖
๒๗. ซอยศรีีชมชื่่�น ๑/๔
๒๘. ซอยศรีีรััฐกิิจ ๔
๒๙. ซอยหน้้าวััดบ้้านช้้าง
๓๐. ซอยพลสนิิท ๓
แต่่เนื่่�องจากสำำ�นัักช่่างไม่่ได้้ตั้้�งงบประมาณเพื่่�อการนี้้� จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องขออนุุมััติิ
จ่่ายขาดเงิินสะสม จำำ�นวนเงิิน ๕๙,๕๐๙,๙๐๐ บาท (ห้้าสิิบเก้้าล้้านห้้าแสนเก้้าพัันเก้้าร้้อยบาทถ้้วน)
เพื่่�อจ่า่ ยเป็็นค่่าก่่อสร้า้ งระบบระบายน้ำำ��ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่่ง� ขณะนี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีี มีีเงิินสะสมคงเหลืือเพีียงพอที่่�จะนำำ�ไปใช้้ได้้ จำำ�นวน ๑๒๑,๐๘๒,๓๐๕.๖๕ บาท
(หนึ่่�งร้้อยยี่่�สิิบเอ็็ดล้้านแปดหมื่่�นสองพัันสามร้้อยห้้าบาทหกสิิบห้้าสตางค์์)
ทั้้�งนี้้� หลัังจากที่่�ได้้มีีการเสนอญััตติิดัังกล่่าว ในการขออนุุมััติิใช้้เงิินสะสมเพื่่�อจ่่ายเป็็น
ค่่าก่่อสร้า้ งระบบระบายน้ำำ�� ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี จำ�ำ นวน ๓๐ สาย แล้้วนั้้น�  สภาเทศบาลฯ
จึึงได้้พิิจารณาและมีีมติิอนุุมััติิเป็็นที่่�เรีียบร้้อย
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12 บริิบริิการงานสร้้
การงานสร้้
างสรรค์์างสรรค์์

ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

ขุุดลอกท่่อระบายน้ำำ�� ชุุมชนบ้้านม่่วง ๑
เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับประชาชน
เมื่่อวั
� นั ที่่� ๑๑ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่่� หมู่่�บ้า้ นมโนรมย์์ ซอย ๒ ชุุมชนบ้้านม่่วง ๑ เทศบาลนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
มอบหมายให้้นายอริิยะ แต้้สุวุ รรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้อ้ มด้้วยสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๓ และเจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นช่่างสุุขาภิิบาล สำำ�นักั ช่่าง เทศบาล
นครอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่�ขุุดลอกท่่อระบายน้ำำ�� เพื่่�อแก้้ไขปััญหาน้ำำ��รอการระบาย หรืือน้ำำ��ท่่วมขััง ในช่่วงฝนตกหนััก บรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�

มอบสิ่่�งของช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอััคคีีภััย
เมื่่�อวัันที่่� ๑๖ สิิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ชุุมชนโพนบก เขตพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
พร้้อมด้้วยนายอริิยะ แต้้สุวุ รรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายประไพ มาสอน และ นายสามััญ พฤฒิิสาร สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีเขต ๔ นางสมุุทร ฤกษาภิิรมย์์
ผู้้�อำำ�นวยการกองสวััสดิิการสัังคม และเจ้้าหน้้าที่่�งานสัังคมสงเคราะห์์ กองสวััสดิิการสัังคม เทศบาลนครอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมให้้กำำ�ลัังใจและมอบสิ่่�งของอุุปโภคบริิโภค
ให้้กัับผู้้�ประสบอััคคีีภััย นายสงกรานต์์ อััมรััตนเจตแจ่่ม อายุุ ๕๐ ปีี บ้้านเลขที่่� ๙๙/๒ ซ.โพนบก ๑๑ ต.หมากแข้้ง อ.เมืืองอุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี จำ�ำ นวน ๑ หลััง บ้้านพัักของ
(เสีียหายทั้้�งหลััง)

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

ก้้าวไกล...ไปด้้
ยกััน
เรื่่�องนี้้�ต้้อวงขยาย
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ธารน้ำำ��ใจหลั่่�งไหล โอบอุ้้�มผู้้�ประสบภััยโควิิด-๑๙
ในช่่วงเวลาที่่�ภาครััฐ ตลอดจนหน่่วยงานด่่านหน้้า และทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจ
ในการพิิชิิตโควิิด-๑๙ เร่่งฉีีดวััคซีีน เปิิดเมืือง ปลดแมสก์์ กำ�ลั
ำ ังปฏิิบััติิหน้้าที่่�กัันอย่่างเข้้มข้้น ใน
ส่่วนของภาคเอกชน และประชาชน ก็็มีีความเคลื่่�อนไหวภายใต้้บรรยากาศของความเอื้้�ออาทรซึ่่�ง
กัันและกััน โดยมีี เทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นตััวแทนเชื่่�อมโยงธารน้ำำ��ใจสู่่�บุุคลากรทางการแพทย์์
เจ้้าหน้้าที่่�ด่่านหน้้า และพี่่�น้้องประชาชนชาวนครอุุดรธานีีที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิิด-๑๙) ซึ่่�งตลอดเดืือนสิิงหาคมที่่�ผ่่านมา เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้รัับมอบสิ่่�งของ เครื่่�องอุุปโภคบริิโภค จากผู้้�มีีจิิตศรััทธา ประชาชน บริิษััท ห้้างร้้านต่่าง ๆ
เพื่่อนำ
� �ำ ไปแบ่่งปัันให้้แก่่ผู้�ที่่้ ไ� ด้้รับั ความเดืือดร้้อนจากโควิิด-๑๙ อย่่างครอบคลุุมทั้้ง� ๑๐๕ ชุุมชน ดัังนี้้�
คุุณปรีีชา-คุุณสรรค์์นรา ชััยรััตน์์ พร้้อมครอบครััว มอบน้ำำ��ดื่่ม� สนัับสนุุนให้้กับั บุุคลากร
ทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม และเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี
ผู้้�ปฏิิบััติิงานด่่านหน้้าในการดููแลประชาชน โดยคุุณปรีีชา-คุุณสรรค์์นรา ชััยรััตน์์ บริิษััท
โรงงานน้ำำ��ตาลทรายขาวเริ่่ม� อุุดม จำำ�กัดั โรงแรมบ้้านเชีียง โรงสีีอุดุ รศิิริสวั
ิ สดิ์์
ั � (ข้้าวตราดวงใจ)
ยัังได้้มอบข้้าวสาร จำำ�นวน ๔๐ กระสอบ กระสอบละ ๕๐ กิิโลกรััม และข้้าวสารจำำ�นวน ๑,๐๐๐ ถุุง
ถุุงละ ๕ กิิโลกรััม รวมทั้้�งหมด ๗,๐๐๐ กิิโลกรััม เพื่่�อทำำ�การจััดสรรให้้กัับประชาชนเขตเทศบาล
นครอุุดรธานีีต่่อไป
ชมรมอุุดรธานีีไรเดอร์์คลับั มอบน้ำำ��ดื่่ม�  จำำ�นวน ๑๐๐ แพ็็คให้้ศููนย์์เฝ้้าระวัังและกัักตััว
ผู้้�ป่่วยโควิิด-๑๙ (Local Quanrantine) เทศบาลนครอุุดรธานีี พร้้อมปัันน้ำำ��ใจ ส่่งมอบน้ำำ��ดื่่�มอีีก
จำำ�นวน ๑๐๐ แพ็็ค ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ด่่านหน้้า บุุคลากรทางการแพทย์์ รพ.เทศบาลนครอุุดรธานีี
ชมรมธรรมโฆษะ และผู้้�มีีจิิตศรััทธา ร่่วมใจปัันสุุข มอบถุุงยัังชีีพ  ๑,๒๐๐ ชุุด
ให้้กัับประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
ณ ศาลเจ้้าปู่่�-ย่่า อุุดรธานีี
หอการค้้าจัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมกัับ บจก.อุุดรกระจกรถยนต์์ มอบข้้าวกล่่อง เมนูู 
“บะหมี่่�น่่องไก่่+น้ำำ��ส้้มคั้้�นสด+กล้้วยหอม” และเมนูู  “ข้้าวหน้้าไก่่+น้ำำ��ส้้มคั้้�นสด+กล้้วยหอม”
จำำ�นวน ๑๘๐ ชุุด และรัับมอบฉากกั้้�นอะคริิลิิคแบบใส จำำ�นวน ๑๕ ชิ้้�น ให้้กัับบุุคลากรทาง
การแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่� เพื่่�อใช้้ในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ภายใต้้
กิิจกรรม “UD Auto Glass ปัันน้ำำ��ใจ ให้้สัังคม”
สำำ�นัักงานสรรพากรภาค ๑๐ อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี มอบอาหารว่่างและเครื่่�องดื่่�ม ให้้
กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่� ศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
ของ รพ.เทศบาลนครอุุดรธานีี นำำ�โดย นายอาทร ศรีีเชีียงสา สรรพากรภาค ๑๐ พร้้อมด้้วยคณะ
ผู้้�บริิหารสำำ�นัักงานสรรพากรภาค ๑๐ และนายอนุุชา เปรมเพชร  ผู้้�จััดการทั่่�วไปศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี ภายใต้้กิิจกรรมจิิตอาสา “มีีแล้้ว แบ่่งปััน” เราทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ
เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกัับเซฟมาร์์ท ซููเปอร์์สโตร์์ มอบสิ่่�งของอุุปโภคบริิโภค
และทุุนการศึึกษา ช่่วยเหลืือเด็็กด้้อยโอกาส  ตามโครงการสนัับสนุุนการพััฒนาครููและเด็็ก
นอกระบบการศึึกษา ณ ชุุมชนโพธิ์์�ทอง โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้รัับงบประมาณจากกองทุุน
เพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา ผ่่านกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น ในการดำำ�เนิินการ
ช่่วยเหลืือเด็็กด้้อยโอกาส ตามโครงการสนัับสนุุนการพััฒนาครููและเด็็กนอกระบบการศึึกษา สัังกััด
เทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการช่่วยเหลืือเด็็กกลุ่่�มเป้้าหมาย ให้้ได้้รัับโอกาสเข้้ารัับ
การศึึกษา การเรีียนรู้้�พััฒนาทัักษะอาชีีพได้้ตามศัักยภาพและความต้้องการ ให้้แก่่เด็็กด้้อยโอกาส 
จำำ�นวน ๓๑ ราย เหมาจ่่ายรายละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่่�พัันบาทถ้้วน) สำำ�หรัับสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�และ
พััฒนาทัักษะของเด็็กและเยาวชนแต่่ละบุุคคล และขอขอบคุุณ คุุณกััณฑ์์พงศ์์ สุุระวรรณวิิจิิตร
ประธานชมรมทายาทห้้างค้้าปลีีก-ค้้าส่่งไทย (YTS) กรรมการผู้้�อำำ�นวยการ เซฟมาร์์ท ซููเปอร์์
สโตร์์ ที่่�ร่่วมสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา สิ่่�งของอุุปโภคบริิโภค
กลุ่่�มเพื่่�อนราชิินููทิิศ และ ร้้านสมบููรณ์์เวชการ มอบน้ำำ��ดื่่�ม จำำ�นวน ๑๐๐ แพ็็ค
เพื่่�อให้้บริิการกัับประชาชนที่่�มาใช้้บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-๑๙ เทศบาลนครอุุดรธานีี และ รพ.เทศบาลนครอุุดรธานีี
สมาคมส่่งเสริิมพ่่อค้้าจีีน จ.อุุดรธานีี ร่่วมกัับห้้างเซฟมาร์์ท ซููเปอร์์สโตร์์ อุุดรธานีี
“ปัันอิ่่�ม” มอบอาหารกล่่อง จำำ�นวน ๑๐๐ กล่่อง น้ำำ��ดื่่�ม ๒๐๐ แพ็็ค จำำ�นวน ๒,๔๐๐ ขวด และนม
โฟร์์โมสต์์ จำำ�นวน ๒๐ หีีบ ให้้กัับ ศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
โตโยต้้า อุุดรธานีี และกลุ่่�มห้้างทองนำำ�โชค อุุดรธานีี มอบข้้าวสารจากโรงสีีข้้าว
รััชมงคล จำำ�นวน ๑๓๔ ถุุง น้ำำ��ดื่่�ม จำำ�นวน ๑๐๐ แพ็็ค บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป จำำ�นวน ๒๑๖ ห่่อ 
ขนมยููโร่่คัสั ตาร์์ดเค้้ก จำำ�นวน ๔๐๐ ชิ้้น� เพื่่อสนั
� บั สนุุนให้้กับั ครััว “คุุณทองโบราณ” By ชมรมแม่่บ้า้ น
เทศบาลนครอุุดรธานีี นำ�ำ ไปประกอบอาหาร ทำำ�ข้้าวกล่่องสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ด่่านหน้้า และจััดทำำ�
ถุุงยัังชีีพ ช่่วยเหลืือพี่่�น้้องประชาชน เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
สภาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวจัังหวััดอุุดรธานีี และ สมาคมธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวจัังหวััด
อุุดรธานีี มอบน้ำำ��ดื่่ม�  จำำ�นวน ๔๓๐ แพ็็ค และขอขอบคุุณ คุุณพรพิิมล กัังวานตระกููล นายกสมาคม

ธุุรกิจิ การท่่องเที่่�ยวจัังหวััดอุุดรธานีี คณะกรรมการและตััวแทนผู้้ป� ระกอบการโรงแรมเจริิญโฮเต็็ล 
โรงแรมสยามแกรนด์์ โรงแรมหนองหานแกรนด์์ โรงแรมเบลล์์แกรนด์์ โรงแรม DD Place
หจก.ธััญวรััตม์์ ทราเวล บจก.ชััยประดิิษฐ์์ทัวั ร์์ ร้า้ นอาหารชบาบาร์์น ครััวอีีสานวิินเทจ สวนอาหาร
ท่่าน้ำำ��บึึงบ้้านขาม ร้้านอาหาร T-Bar และร้้านอาหาร Woods & Hoods International Buffet
ที่่�ร่ว่ มสนัับสนุุนให้้กับั บุุคลากรทางการแพทย์์ และประชาชนผู้้เ� ข้้ารัับบริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไวรััส
โควิิด-๑๙
เทศบาลนครอุุดรธานีี ขอขอบคุุณผู้้�ใหญ่่ใจดีี และผู้้�มีีอุุปการะคุุณทุุกท่่านที่่�ร่่วมกััน
สนัับสนุุนมา ณ โอกาสนี้้� และทุุกท่่านยัังสามารถแจ้้งความประสงค์์บริิจาค ข้้าวสาร อาหารแห้้ง
เครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภค เพิ่่�มเติิมได้้ที่่ท� าง LINE Official Account ชมรมแม่่บ้า้ นเทศบาลนครอุุดรธานีี
https://lin.ee/pUhuO37 หรืือโทรศััพท์์ ๐๙ ๕๑๙๑ ๕๒๙๒, ๐๘ ๑๗๑๗ ๕๖๐๖
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สุุขสบายใน “นครอุุดรธานีี”
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

เปิิดป่่ากลางเมืือง ปลููกฟ้้าทะลายโจร
ณ “สวนป่่า ท.๘”

“สวนป่่า ท.๘” พื้้�นที่่�ร่่มรื่่�นด้้วยต้้นไม้้ใหญ่่ใจกลางเมืืองใกล้้กัับ

โรงเรีียนในสัังกััดของเทศบาลนครอุุดรธานีี อย่่างโรงเรีียนเทศบาล ๘ (ไทยรััฐวิิทยา ๗๒)
กำำ�ลัังจะถููกนำำ�มาปััดฝุ่่�นให้้กลายเป็็นสวนป่่าเพื่่�อสุุขภาพแห่่งใหม่่ขนาด ๖ ไร่่เศษ
เดิิมทีี “สวนป่่า ท.๘” แห่่งนี้้� เป็็นพื้้�นที่่�ป่่าช้้าของวััดบ้้านจิิก ด้้วยความอุุดมสมบููรณ์์
ของธรรมชาติิ ทำำ�ให้้มีีสััตว์์อาศััยอยู่่�มาก และบางชนิิดก็็ก่่อความรำำ�คาญให้้กัับ
ประชาชนเทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงได้้มีีโอกาสเข้้ามาปรัับปรุุงพื้้�นที่่�อีีกครั้้�ง
หากจะกล่่ า วถึึ ง ความโดดเด่่ น ของสวนป่่าแห่่ ง นี้้� ที่่� นี่่� ยัั ง ถืื อ เป็็ น ป่่า
เบญจพรรณหรืือป่่าผสมผลััดใบ ประกอบด้้วย ไม้้ยืืนต้้นขนาดใหญ่่ ขนาดกลาง
ขนาดเล็็ก ตลอดจนไม้้ไผ่่ปะปนกัันไปที่่สำ� ำ�คัญป่่
ั าเบญจพรรณยัังมีีศัักยภาพในการ
ดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ จุุดนี้ทำ้� ำ�ให้้เทศบาลฯ มุ่่�งเน้้นไปที่่ก� ารลงทะเบีียนต้้นไม้้
เพื่่�อเริ่่�มโครงการขายคาร์์บอนเครดิิตอย่่างเป็็นรููปธรรม
	ขณะเดีียวกััน การรัักษาพยาบาลในปััจจุุบัันท่่ามกลางสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-๑๙ มีีพืืชสมุุนไพรที่่กำ� ำ�ลังั ได้้รับั ความสนใจเป็็นอย่่างมาก
อย่่าง “ฟ้้าทะลายโจร” ด้้วยสรรพคุุณที่่�สามารถยัับยั้้�งการเพิ่่�มจำำ�นวนของไวรััส
ได้้จึึงถููกนำำ�มาใช้้เป็็นยารัักษาร่่วมกัับการแพทย์์แผนปััจจุุบัันในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ
ไม่่รุุนแรง

จากความต้้องการที่่�จะพััฒนาพื้้�นที่่�ป่่าอัันรกร้้างแห่่งนี้้� ให้้มีีความสำำ�คััญ
ทั้้�งต่่อชุุมชน เศรษฐกิิจ และสุุขภาพ เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ สิิงหาคม ๒๕๖๔ ที่่�ผ่่านมา
ณ ศููนย์์เรีียนรู้้�เทศบาล ๘ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ภายในสวนป่่า ท.๘ สำำ�นัักสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นัักช่่าง และกองการแพทย์์ จึึงได้้ร่่วมมืือกัันจััด “กิิจกรรมมีีและ
ใช้้พืืชสมุุนไพรไทย” โดยมีีดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
เป็็นประธานเปิิดกิิจกรรมดัังกล่่าวพร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารเทศบาล สมาชิิกสภา
เทศบาลฯ เขต ๔ อสม. ในชุุมชน ได้้มาร่่วมกัันปลููกต้้นฟ้้าทะลายโจร ในบริิเวณ
สวนป่่า ท.๘ เพื่่� อ เป็็ น การเฉลิิ ม พระเกีียรติิ แ ด่่ ส มเด็็ จ พระนางเจ้้ า สิิ ริิ กิิ ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
นอกจากนี้้� สำำ�นัักช่่างยัังได้้เตรีียมเพาะพัันธุ์์�พืืชสมุุนไพรฟ้้าทะลายโจร
จำำ�นวน ๑,๐๐๐ ต้้น เพื่่�อนำำ�มาแจกจ่่ายให้้แก่่ประประชาชน ได้้นำำ�กลัับไปปลููกไว้้เป็็น
สมุุนไพรประจำำ�บ้้าน ครััวเรืือนละ ๑ ต้้น กิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นอีีกหนึ่่�งการส่่งเสริิม
ให้้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�ง ๑๐๕ ชุุมชน ได้้ตระหนัักถึึงคุุณค่า่ ของ
สมุุนไพรและใช้้อย่่างถููกต้้อง สืืบสานพืืชสมุุนไพรให้้อยู่่�คู่่�กัับชุุมชนและสวนป่่า ท.๘
ต่่ อ ไป หากประชาชนคนใดสนใจอยากเข้้ า ไปเรีี ย นรู้้�เกี่่� ย วกัั บ พรรณไม้้ แ ละ
พืืชสมุุนไพรเพิ่่�มเติิม ก็็สามารถแวะเวีียนเข้้าไปเยี่่�ยมชมกัันได้้

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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สิิทธิิ “รัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสาร”

ตาม พ.ร.บ.ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้้อมููลข่า่ วสารที่่�มีอยู่่�
ี มากมายบนโลกใบนี้้� ต่า่ งถููกจััดเก็็บไว้้อย่า่ งเป็็นสััดเป็็นส่่วน
โยงใยกัันอยู่่�มาก ทั้้�งที่่�เป็็นข้้อมููลส่่วนตััว และข้้อมููลสาธารณะ แต่่เมื่่�อกล่่าวถึึงข้้อมููล
ในส่่วนงานของราชการแล้้ว บางคนอาจเข้้าใจว่่าเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับคนในองค์์กรหรืือ
หน่่วยงานนั้้น� แล้้วเราในฐานะประชาชน มีีสิทิ ธิิที่่จ� ะรัับรู้�ข้้ อมููลข่
้ า่ วสารของราชการได้้หรือื ไม่่
 อ้้างอิิงตาม พระราชบััญญััติข้ิ อมููลข่
้
า่ วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้้กำำ�หนด
สิิทธิิสำ�คั
ำ ัญ ๆ แก่่ประชาชนไว้้ ดัังนี้้�
๑.สิิทธิิ “ได้้รู้้�ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ” พระราชบััญญััติิได้้รองรัับสิิทธิิไว้้ใน
มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๖
๒.สิิทธิิ “คััดค้้านการเปิิดเผยข้้อมููลข่า่ วสารกรณีีมีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย” ตามมาตรา
๑๗
๓.สิิทธิิ “ร้้องเรีียนหน่่วยงานของรััฐ” ตามมาตรา ๑๓
๔.สิิทธิิ “อุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งไม่่เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของราชการ” ตามมาตรา ๑๘
และ ๒๕
๕.สิิทธิิ “ได้้รัับการคุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสสารส่่วนบุุคคล” ตามมาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๔
สำำ�หรัับ พระราชบััญญััติข้ิ ้อมููลข่่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้้กํําหนดให้้หน่่วยงาน
ของรััฐมีีหน้้าที่่�ต้้องดํําเนิินการเปิิดเผยข้้อมููล ข่่าวสารของราชการให้้ประชาชนได้้รัับ
ทราบใน ๓ วิิธีีการ ดัังนี้้�
๑. การนํําข้้อมููลข่่าวสารของราชการตามที่่�กฎหมายกํําหนดไปลงพิิมพ์์ใน
ราชกิิจจานุุเบกษา มาตรา ๗
๑.๑ โครงสร้้างและการจััดองค์์กรในการดํําเนิินการ 
๑.๒ สรุุปอํํานาจหน้้าที่่�ที่่�สํําคััญและวิิธีีการดํําเนิินงาน
๑.๓ สถานที่่� ติิดต่่ อเพื่่� อขอข้้ อมููลข่่าวสารหรืื อคํําแนะนํําในการติิ ดต่่ อกัับ
หน่่วยงานของรััฐ
๑.๔ กฎ มติิคณะรััฐมนตรีี ข้้อบัังคัับ คํําสั่่�ง หนัังสืือเวีียน ระเบีียบแบบแผน
นโยบายหรืือการตีีความ ทั้้�งนี้้�เฉพาะที่่�จััดให้้มีีขึ้้�นโดยมีีสภาพอย่่างกฎ เพื่่�อให้้มีีผล
เป็็นการทั่่�วไปต่่อเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๑.๕ ข้้อมููลข่่าวสารอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการกํําหนด
๒. หน่่วยงานของรััฐต้้องจััด ให้้มีีข้้อมููลข่่าวสารของราชการอย่่างน้้อยตามที่่�
กํําหนดไว้้ในมาตรา ๙ ของกฎหมาย เพื่่�อให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้ ได้้แก่่ ต้อ้ งจััดให้้มีี
สถานที่่�หรืือ ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารและข้้อมููลข่่าวสารไว้้ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้โดย
สะดวก ต้้องจััดทํําดััชนีีหรืือรายการข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีรายละเอีียดเพีียงพอสํําหรัับ
ประชาชนสามารถค้้นหาข้้อมููลข่่าวสารได้้ด้้วยตนเอง ฯลฯ ในการจััดข้้อมููลข่่าวสารไว้้
ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููนี้้�กฎหมายได้้กํําหนดให้้ประชาชนมีีสิิทธิิขอหรืือขอสํําเนาที่่�มีี
คํํารัับรองถููกต้้องด้้วย ข้้อมููลข่่าวสารของราชการที่่�หน่่วยงานของรััฐจะต้้องรวบรวมไว้้
ให้้ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้อย่่างน้้อยที่่�สุุดตามที่่�กฎหมายกํําหนด ได้้แก่่
๒.๑ ผลการพิิจารณาหรืือคํําวิินิจิ ฉััยที่่�มีผล
ี โดยตรงต่่อเอกชนรวมทั้้�งความเห็็นแย้้ง
และคํําสั่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการพิิจารณาวิินิิจฉััยดัังกล่่าว
๒.๒ นโยบายหรืือการตีีความที่่�ไม่่เข้้าข่่ายต้้องตีีพิิมพ์์ในราชกิิจจานุุเบกษา
๒.๓ แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่่ายประจํําปีีของปีีที่่กํํ� าลัังดํําเนิินการ
๒.๔ คู่่�มืือหรือคํํ
ื าสั่่ง� เกี่่ย� วกัับวิิธีปี ฏิิบััติงิ านของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ซึ่่ง� มีีผลกระทบ
ถึึงสิิทธิิหน้้าที่่�ของเอกชน
๒.๕ สิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ได้้มีีการอ้้างอิิงถึึงในราชกิิจจานุุเบกษา
๒.๖ สััญญาสััมปทานสััญญาที่่�มีีลัักษณะเป็็นการผููกขาดตััดตอนหรืือสััญญา
ร่่วมทุุนกัับเอกชน ในการจััดทํําบริิการสาธารณะ
๒.๗ มติิคณะรััฐมนตรีีหรือื มติิคณะกรรมการที่่�แต่่งตั้้ง� โดยกฎหมายหรืือโดยมติิ
คณะรััฐมนตรีี ทั้้�งนี้้�ให้้ระบุุรายชื่่�อรายงานทางวิิชาการ รายงานข้้อเท็็จจริิง หรืือข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�นํํามาใช้้ในการพิิจารณาไว้้ด้้วย
๒.๘ ข้้อมููลข่่าวสารอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการกํําหนด

๓. การเปิิดเผยหรืือการจััดหาข้้อมููลข่่าวสารของราชการให้้กัับประชาชนที่่�ขอ
ข้้อมููลข่่าวสารเป็็นการ เฉพาะราย มาตรา ๑๑ แห่่งพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้้กํําหนดให้้หน่ว่ ยงานของรััฐมีีหน้า้ ที่่� จัดั หาข้้อมููลข่า่ วสารให้้กับั
ประชาชนตามที่่�ขอ โดยกํําหนดเป็็นหลัักปฏิิบัติั ว่ิ า่  ถ้้ามีีผู้ม้� าขอข้้อมููลข่า่ วสารอื่่�นใดของ
ราชการและคํําขอของผู้้�นั้้�นระบุุข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้้องการในลัักษณะที่่�อาจเข้้าใจได้้
ตามควรให้้หน่่วยงาน ของรััฐผู้้�รัับผิิดชอบจััดหาข้้อมููลข่่าวสารนั้้�นให้้แก่่ผู้�ข้ อในเวลาอััน
สมควร ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ว่า่ รููปแบบการจััดข้้อมููล ข่า่ วสารให้้กับั ประชาชนตามวิิธีนี้้ี  มี
� ลัี กั ษณะ
เป็็นการจััดข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับผู้้�ขอเป็็นรายกรณีี ซึ่่�งมีีความแตกต่่างกัันขึ้้�นกัับความ
ต้้องการของแต่่ละคน จึึงอาจถืือได้้ว่า่ เป็็นการจััดข้้อมููลข่า่ วสารให้้กับั ประชาชนเป็็นการ
เฉพาะราย หน้้าที่่�ในการเปิิดเผยหรืือการจััดหาข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับประชาชนเป็็น
การเฉพาะรายนี้้� แตกต่่างจาก ๒ วิิธีแี รก ซึ่่ง� มีีการกํําหนดไว้้อย่า่ งชััดเจนว่่าข้้อมููลข่า่ วสาร
ประเภทใดที่่�ต้อ้ งนํํามาเปิิดเผยโดยนํําไปประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาและข้้อมููลข่า่ วสาร
ประเภทใดที่่�จะต้้องนํํามาเปิิดเผยโดยการจััดไว้้ให้้ ประชาชนเข้้าตรวจดููได้้ตลอดเวลา
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�ประชาชนต้้องการทราบข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
เรื่่อ� งหนึ่่ง� เรื่่อ� งใด ให้้ศึึกษาและพิิจารณาก่่อนว่่า ข้้อมููลข่า่ วสารที่่�ต้อ้ งการทราบนั้้น� เกี่่ย� วข้้อง
และอยู่่�ในความดููแลของหน่่วยงานของรััฐแห่่งใด แต่่ในกรณีีที่่�ไม่่ทราบจริิง ๆ ว่่า
หน่่วยงานของรััฐแห่่งใดเป็็นผู้้�ครอบครองข้้อมููลข่่าวสารนั้้�น ให้้ไปยื่่�นคำำ�ขอดููข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�ต้อ้ งการ ณ หน่่วยงานของรััฐที่่�อยู่่�ใกล้้ และสะดวกที่่�สุดุ โดยกฎหมายกำำ�หนด
ให้้เป็็นหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�รัับคำำ�ขอจะต้้องให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�ถููกต้้องเพื่่�อไปยื่่�นคำำ�ขอ
ต่่อหน่่วยงานของรััฐที่่�ควบคุุมข้้อมููลข่่าวสารนั้้�นโดยไม่่ชัักช้้า
หากหน่่วยงานของรััฐเพิิกเฉยไม่่พิจิ ารณาคำำ�ขอข้้อมููลข่า่ วสารในเวลาอัันสมควร 
ประชาชนสามารถไปติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รับั ผิิดชอบ โดยทำำ�หนังั สืือหรือื โดยวาจา ขอทราบ
ผลการพิิจารณาโดยยกสิิทธิิรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารตาม พ.ร.บ. นี้้� ขึ้้�นอ้้างได้้ โดยสามารถ
ติิดตามทวงถามผลการพิิจารณาได้้ รวมไปถึึงขอพบผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับขั้้�นของ
หน่่วยงานของรััฐแห่่งนั้้�นได้้เพื่่�อเร่่งรััดการพิิจารณา และหากยัังไม่่บัังเกิิดผลให้้ใช้้สิิทธิิ
ร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการข้้อมููลข่า่ วสารของราชการ โดยทำำ�เป็็นหนัังสืือ จ่า่ หน้้าซองถึึง
ประธานกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ  สำำ�นัักงานปลััด สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
ทำำ�เนีียบรััฐบาล กรุุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ที่่�มา : สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้อมููลข่่าวสารของราชการ 

เพื่่� อ ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น การเปิิ ด เผยข้้ อมููลข่่ า วสารของราชการ  ตาม
พ.ร.บ.ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย
และมีีประสิิทธิิภาพ เทศบาลนครอุุดรธานีี จึึงได้้มีปี ระกาศจััดตั้้ง� “ศููนย์์ข้อมููล
้
ข่่าวสารของราชการ  เทศบาลนครอุุดรธานีี” ณ สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี อาคารสำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี (อาคาร ๗ ชั้้�น) ชั้้�น ๒ ห้้อง
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ หรืือติดิ ต่่อสอบถามข้้อมููล
ได้้ที่่� โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ  ๒๐๐๒ โทรสาร  ๐ ๔๒๒๒ ๓๒๖๖
E-mal : pr.udon.news@gmail.com และสามารถเข้้าดููข้้อมููลข่า่ วสารทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ที่่� www.udoncity.go.th
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หมากแข้้
ก้้าวไกลในอาเซีียน
หมากแข้้
งก้้างวไกลในอาเซีียน
ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม ๒๕๖๔

การเป็็นเจ้้าภาพเอเปก ปีี ๒๕๖๕ ของไทย
APEC 2022 THAILAND

อาเซีียน ถืือเป็็นการทููตพหุุภาคีีในระดัับภููมิิภาคที่่�ไทยให้้ความสำำ�คััญ
ซึ่่�งครอบคลุุมความร่่วมมืือ ๓ ด้้าน ได้้แก่่ การเมืือง-ความมั่่�นคง เศรษฐกิิจ และ
สัังคม-วััฒนธรรม ส่่วนองค์์การสหประชาชาติิ (UN) เป็็นการทููตพหุุภาคีีระดัับโลก
ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างสัันติิภาพ  และส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศในแทบทุุกด้้าน ขณะเดีียวกััน ความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในเอเชีียแปซิิฟิิก (APEC) หรืือ  “เอเปก” ก็็เป็็นการทููตพหุุภาคีีอีีกเวทีีหนึ่่�งที่่�ไทยให้้
ความสำำ�คััญ และกำำ�ลัังจะเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุมในปีีหน้้า
นัับย้้อนกลัับไปครั้้ง� สุุดท้้ายที่่�ประเทศไทยได้้มีโี อกาสเป็็นเจ้้าภาพเอเปก
เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้้�น ล่่วงเลยมาถึึง ๑๙ ปีีแล้้ว และในปีี ๒๕๖๕ นี้้� ประเทศไทย
ได้้รับั เกีียรติิให้้เป็็นเจ้้าภาพการจััดประชุุมอีีกครั้้ง�  ถืือเป็็นโอกาสในการขัับเคลื่่อ� น
ประเด็็นที่่เ� ป็็นผลประโยชน์์ต่อ่ ไทยและภููมิิภาค ทั้้�งการกระตุ้้�นและฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจ
จากวิิกฤตโควิิด-๑๙ (โดยเฉพาะการเดิินทางและท่่องเที่่�ยว) ตลอดจนเป็็นการ
แสดงศัักยภาพเศรษฐกิิจของไทยต่่อสายตาตััวแทนจากหลากหลายประเทศ
โดยประเด็็นสำำ�คัญ
ั (Priorities) ในช่่วงที่่�ไทยเป็็นเจ้้าภาพจััดการประชุุม
เอเปก ในปีี ๒๕๖๕ มีี ๓ ด้้าน ได้้แก่่
๑) การอำำ�นวยความสะดวกด้้านการค้้าและการลงทุุน โดยมีีผลลััพธ์์
ที่่�เป็็นรููปธรรม (Key Deliverables) คืือ การขัับเคลื่่อ� นการจััดทำำ�เขตการค้้าเสรีี
เอเชีีย–แปซิิฟิิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP)) ที่่�เป็็น
รููปแบบใหม่่ในบริิบทการเจริิญเติิบโตในยุุคหลัังโควิิด-๑๙ ที่่�ยั่่�งยืืนและสมดุุล
กัับสิ่่�งแวดล้้อม ประกอบด้้วย ๘ โครงการ 
๒) การฟื้้�นฟููความเชื่่�อมโยงโดยเฉพาะการเดิินทางและการท่่องเที่่�ยว
โดยมีีผลลััพธ์์ที่่�เป็็นรููปธรรม คืือ  การจััดทำำ�  APEC Frequent Travel Card
(AFTC) ประกอบด้้วย ๒ โครงการ
๓) การส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนและครอบคลุุม โดยมีีผลลััพธ์์
ที่่�เป็็นรููปธรรม คืือ การจััดทำำ� Bangkok Goals on BCG ซึ่่ง� เป็็นเอกสารในระดัับ
ผู้้�นำำ�เขตเศรษฐกิิจเอเปก เพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์ในการสร้้างการเจริิญเติิบโต
ช่่วงหลัังโควิิด-๑๙ ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับความสมดุุลระหว่่างการเจริิญเติิบโต
ที่่�ยั่่�งยืืน และการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ประกอบด้้วย ๙ โครงการ
ที่่�มา: www.aseanthai.net, mfa.go.th, prd.go.th

APEC คืืออะไร?
APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation หรืือ  กรอบความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก
- มีีเป้้าหมายในการส่่งเสริิมการค้้าการลงทุุน และด้้านอื่่�น ๆ เช่่น สัังคม การเกษตร 
ภััยพิิบััติิ บทบาทสตรีี สาธารณสุุข
- APEC มีีสมาชิิก ๒๑ เขตเศรษฐกิิจ ประกอบด้้วย ประเทศมหาอำำ�นาจทางการเมืือง
และเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ รวมถึึงสมาชิิกอาเซีียน และประเทศในอเมริิกาเหนืือและใต้้ ได้้แก่่
สหรััฐอเมริิกา รััสเซีีย จีีน ญี่่�ปุ่่�น ออสเตรเลีีย บรููไนฯ แคนาดา ชิิลี ฮ่
ี ่องกง อิินโดนีีเซีีย
เกาหลีีใต้้ มาเลเซีีย เม็็กซิิโก นิิวซีีแลนด์์ ปาปััวนิิวกิินีี เปรูู ฟิิลิิปปิินส์์ สิิงคโปร์์ ไต้้หวััน ไทย
และเวีียดนาม
- มีีประชากรรวม ๒.๘ พัันล้้านคน
- มีี GDP คิิดเป็็น ๕๙% เมื่่�อเทีียบกีีบ GDP โลก
- การค้้าระหว่่างประเทศของไทยกัับสมาชิิก APEC คิิดเป็็น ๖๙.๘% เมื่่�อเทีียบกัับ
การค้้าระหว่่างประเทศของไทยทั้้�งหมด

๕ เรื่่�องน่่ารู้้� APEC
๑. สมาชิิก APEC เรีียกว่่า “เขตเศรษฐกิิจ” แทนคำำ�ว่่า “ประเทศ”
- เนื่่�องจากบางสมาชิิกไม่่มีีสถานะเป็็นประเทศ แต่่มีีความสำำ�คััญทางเศรษฐกิิจ
๒. วััตถุุประสงค์์ APEC
- เป็็นแหล่่งบ่่มเพาะทางความคิิด สนัับสนุุนการรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจในภููมิิภาค
- ดำำ�เนิินการโดยยึึดหลัักฉัันทามติิ ความสมััครใจ ไม่่โยงการเมืือง
- เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายในการเปิิดเสรีีด้า้ นการค้้าและการลงทุุน (เป้้าหมายโบกอร์์)
๓. APEC ไม่่ใช้้ธงชาติิในการประชุุมและการประชาสััมพัันธ์์
๔. ผู้้�สัังเกตการณ์์ถาวร ๓ หน่่วยงาน
- สำำ�นัักงานเลขาธิิการอาเซีียน
- สภาความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในภาคพื้้�นแปซิิฟิิก (PECC)
- กรอบการประชุุมหมู่่�เกาะแปซิิฟิิก (PIF)
๕. เจ้้าภาพการประชุุม APEC
- เรีียงไทม์์ไลน์์ ๒๕๖๒ ชิิลีี > ๒๕๖๓ มาเลเซีีย > ๒๕๖๔ นิิวซีีแลนด์์ (ปััจจุุบััน)
> ๒๕๖๕ ไทย (ปีีต่่อไป) > ๒๕๖๘ เกาหลีีใต้้

