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หมากแข้ง...ก้าวไกล

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เปิดมุมมอง สร้างความเข้าใจ เพื่อก้าวไกลไปกับเทศบาลนครอุดรธานี

แอปพลิเคชัน @นครอุดรธานี
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๒
ฝายประชาสัมพันธ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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สารพัันนานากัับนายก
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ภารกิิจพิิชิติ โควิิด-๑๙ ระลอกใหม่่
นอกจากบทบาทของการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และยัับยั้้ง� การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-๑๙ ระลอกใหม่่อย่่างเข้้มข้้นของเทศบาลนครอุุดรธานีีแล้้ว พี่่�น้้อง
ประชาชนผู้้อ� าศััยอยู่่�ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะกลุ่่�มเสี่่�ยงอย่่างผู้้�สููงอายุุนั้้�น
เรายัังมีีความห่่วงใยเป็็นพิิเศษ และเป็็นประจำำ�ทุุกปีีครัับที่่�หน่่วยงานของเรา
ได้้เข้้าไปร่่วมทำำ�กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ มีีความรู้้�
ในเรื่่�องการใช้้สมุุนไพรไทยภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น  การบริิโภคอาหารที่่�ปลอดภััย
และการป้้องกัันโรคต่่าง ๆ กระตุ้้�นให้้ผู้้�สููงอายุุเกิิดแรงบัันดาลใจ และมีีขวััญ
กำำ�ลังั ใจในการพััฒนาดููแลรัักษาตนเองให้้มีีสุขุ ภาพดีีวิถีิ ไี ทย ห่่างไกลโควิิด-๑๙
อีีกด้้วยครัับ และแน่่นอนว่่าช่่วงหน้้าฝนอย่่างนี้้� เทศบาลฯ เรายัังคงเดิินหน้้า
ลงพื้้� น ที่่� รัั บ ฟัั ง ปัั ญ หาของชาวนครอุุ ด รธานีี อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในหลายชุุ ม ชน
เพื่่�อรัับเรื่่�องร้้องเรีียนในการแก้้ไขปััญหาน้ำำ��เสีียในชุุมชน  วางแผนเร่่งขุุดวาง
ท่่อระบายน้ำำ� 
� แก้้ไขปััญหาน้ำำ�ท่
� ว่ มขััง เพื่่อ� บรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับประชาชน
ที่่�อาศััยอยู่่�ในบริิเวณนั้้�นอย่่างเร่่งด่่วน รวมไปถึึงลำำ�ห้้วยคููคลองต่่าง ๆ ที่่�ได้้มีีการ
บููรณาการร่่วมกัันกับั หลายหน่่วยงานเพื่่�อแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่ว่ ม ผมเชื่่อ� ว่่าคลอง
สวยน้ำำ�� ใสในบ้้านเรานั้้นทำ
� �ำ ได้้ไม่่ยากครัับ ด้้วยการหมั่่นบำ
� �รุ
ำ งุ รัักษา ที่่สำ� �คั
ำ ญั เทศบาลฯ
ยัังเตรีียมทุ่่�มงบกว่่า ๒๔๐ ล้้านบาท ในการทำำ�ท่อ่ ระบายน้ำำ��และแก้้ปััญหาน้ำำ��ท่ว่ ม
ซึ่่�งเมื่่�อไม่่นานมานี้้� ผมพร้้อมทีีมงานได้้ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจ โครงการก่่อสร้้าง
ท่่อระบายน้ำำ��  ในพื้้�นที่่�เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�ง ๔ เขต  เพื่่�อเร่่งทำำ�
งบประมาณปีี ๒๕๖๕ และเงิินสะสม โดยเรามีีแผนงานด้้านสาธารณููปโภค
ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ได้้แก่่ ๑.ก่่อสร้้างท่่อระบายน้ำำ�� ๑๐๐ กว่่าโครงการ ใช้้งบประมาณราว
๑๘๐ ล้้านบาท  ๒.แก้้ปััญหาจุุดน้ำำ��ท่่วมซ้ำำ��ซาก ประมาณ  ๖๐ ล้้านบาท 
๓.โครงการเปลี่่�ยนโคมไฟฟ้้าส่่องสว่่างในชุุมชนทุุกชุุมชน  และถนนสายหลััก
อีีกราว ๓๐ ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้กล่่าวไว้้นั่่�นเองครัับ

คุุยกัับนายก Talk

จากตััวเลขล่่าสุุดของจัังหวััดอุุดรธานีีที่พ�่ บผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� สะสม ๓,๙๑๑ ราย ซึ่่ง� เป็็นตััวเลขยอดรวม
ในเดืือนกรกฎาคมที่ผ่่� า่ นมา ภารกิิจของเทศบาลนครอุุดรธานีี ในการบริิหารจััดการโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโควิิด-๑๙ ระลอกใหม่่นั้้�นยัังคงเดิินหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�องครัับ โดยข่่าวดีีที่่�เข้้ามาล่่าสุุด
คืือ เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้รัับการจััดสรรวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม จากราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์แล้้ว
จำำ�นวน  ๓๙,๒๐๐ โดส  คาดว่่าจะได้้รัับวััคซีีน  และจััดฉีีดให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนได้้ประมาณ 
๑๙,๖๐๐ คน ไม่่เกิินกลางเดืือนสิิงหาคมนี้้ค� รัับ นอกจากเรื่่อ� งของวััคซีีน การฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ
และการจััดรถรัับ-ส่่ง ผู้้�ที่่�เดิินทางมาจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยงแล้้ว โรงพยาบาลสนามก็็เป็็นอีีกส่่วน
ที่่เ� ทศบาลฯ เฝ้้าดููแลอยู่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ เช่่น “ศููนย์์มรกต” โรงพยาบาลสนามแห่่งที่่� ๒ ของจัังหวััด
อุุดรธานีี เราได้้นำำ�เครื่่�องจัักรกลเข้้าปรัับปรุุงพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอุุดรธานีี และนำำ�รถสุุขา
เคลื่่�อนที่่�ไปให้้บริิการแก่่ประชาชน  ขณะที่่� “ศููนย์์โอบอุ้้�ม” มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี
ศููนย์์สามพร้้าว ที่่�พบปััญหาสำำ�คััญจากการจััดการขยะติิดเชื้้�อที่่�มีีจำำ�นวนมากขึ้้�น ทางเทศบาลฯ ก็็ได้้เร่่งดำำ�เนิินการจััดเก็็บเพื่่�อนำำ�เข้้าสู่่�โรงงานกำำ�จััดขยะติิดเชื้้�ออย่่างเต็็มที่่�
เช่่นเดีียวกัันครัับส่่วนของผู้้�ประกอบการ พ่่อค้้า แม่่ค้้า ที่่�ตลาดร่่มขาว หรืือตลาดสดเทศบาล (ชั่่�วคราว) หลัังจากได้้ประชุุมคณะอนุุกรรมการจััดหาประโยชน์์ในทรััพย์์สินิ ของ
เทศบาลนครอุุดรธานีี ครั้้�งที่่� ๔ ตามมาตรการช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการตลาดที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดไวรััสโควิิด-๑๙ ทางเทศบาลฯ ได้้เห็็นควรให้้
ดํําเนิินการลดค่่าเช่่า และยกเว้้นค่่าเช่่าตามความจํําเป็็นและเหมาะสมแล้้วแต่่กรณีี ในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งด้้วยครัับ เหล่่านี้้� เป็็นสิ่่�งที่่�เราชาวเทศบาลนครอุุดรธานีี
กํําลัังร่่วมแรงร่่วมใจกัันฝ่่าฟัันเพื่่�อพี่่�น้้องประชาชนของเรา ขอให้้ทุุกคนผ่่านพ้้นวิิกฤติิ และผ่่านอุุปสรรคต่่าง ๆ ไปด้้วยกัันนะครัับ
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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เกาะติิด “เทศบาลนครอุุดรธานีี – อบจ. อุุดรธานีี”
กัับภารกิิจ บููรณาการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม
หลัังจากที่่�ได้้เริ่่�มก้้าวแรกของการบููรณาการร่่วมกัันระหว่่างเทศบาลนครอุุดรธานีี
และองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี (อบจ.อุุดรธานีี) ด้้วยการลงพื้้น� ที่ต่� รวจการขุุดลอก
คลอง กำำ�จััดผัักตบชวา และวััชพืืชน้ำ� 
ำ� บริิเวณถนนรอบเมืือง สายอุุดร-หนองบััวลำำ�ภูู  เพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมในการป้้องกัันและแก้้ไขในพื้้�นที่่�เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี และเขต
เศรษฐกิิจสำำ�คััญของจัังหวััดอุุดรธานีีในช่่วงฤดููฝนนี้้�
การปฏิิบััติิการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากการสนัับสนุุนทั้้�งในด้้านข้้อมููลคลอง
ระบายน้ำำ�� วางท่่อลอดเส้้นทางที่ข่� วางทางระบายน้ำำ�� เครื่่อ� งจัักรกลหนััก เครื่่อ� งสููบน้ำำ�� กำำ�ลังั พล
ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่�อน ระบบระบายน้ำำ�� เครื่่�องปั่่�นไฟ ซ่่อมแซม และบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์
ป้้องกัันไฟ จากหน่่วยงานอื่่�น ๆ แล้้ว ในส่่วนของ อบจ.อุุดรธานีี ยังั ได้้ให้้การสนัับสนุุนเครื่่อ� งจัักรกล
ขนาดใหญ่่ เพื่่�อดำำ�เนิินการขุุดลอกคลองระบายน้ำำ��ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้แก่่
แบคโฮแขนสั้้�น รถดั้้�มพ์์ รถแบคโฮแขนยาว เทรลเลอร์์ชานต่ำำ�� และเครื่่�องสููบน้ำำ��  
สำำ�หรัับในเดืือนกรกฎาคม เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ร่่วมกัับ อบจ.อุุดรธานีี ปฏิบัิ ติั งิ าน
แก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วมเมืือง ในช่่วงฤดููฝน ดัังนี้้�
ขุุดลอกโคลนเลน และกำำ�จัดั วััชพืืช  บริิเวณถนนรอบเมืือง เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่สี่่แ� ยกวิิทยาลััยพละ
ไปจนถึึงสถานีีสููบน้ำำ��ท้้ายห้้วยหมากแข้้ง ระยะทางประมาณ ๕-๖ กม.
ขุุดลอกโคลนเลน กำำ�จััดวััชพืืช  คลองขนานทางรถไฟ บริิเวณชุุมชนบ้้านเดื่่�อ
เริ่่�มจากสถานีีสููบคลองขนานทางรถไฟบริิเวณถนนรอบเมืืองไปจนถึึงชุุมชนรถไฟ
ระยะทางประมาณ ๑.๘ กม.
ในส่่วนของภารกิิจของเทศบาลนครอุุดรธานีีที่ดำ่� ำ�เนิินการเองเพื่่�อแก้้ปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มขััง
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการระบายน้ำำ� มี
� ีดัังนี้้�
ขุุดลอกคลองรอบเมืือง จากสถานีีสููบน้ำำ��ท้้ายห้้วยหมากแข้้งไปจนถึึงสถานีีสููบ
ท้้ายห้้วยมั่่�ง
ขุุดลอกคลองรอบเมืือง บริิเวณสี่่�แยกบายพาสขอนแก่่น ฝั่่�งชุุมชนดงวััด จากสี่่�แยก
ถึึงสถานีีสููบน้ำำ��ดงวััด
ขุุดลอกคลองระบายน้ำำ� 
� หลัังบิ๊๊ก� ซีี ถนนนิิตโย ท้้ายซอยบุุตรสมบััติไิ ปจนถึึงห้้วยมั่่ง�
ขุุ ด ลอกคลองห้้วยหมากแข้้ง บริิ เวณซอยจิิ นต คามจากสนามบิิ นถึึ งคลอง
ในมหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี
ขุุดลอกคลองและกำำ�จััดวััชพืืช คลองชลประทานบ้้านช้้าง
ตามแผนงานที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดข้้างต้้น  เทศบาลฯ ได้้ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จเป็็นที่่�
เรีียบร้้อย ยกเว้้น บริิเวณคลองชลประทานบ้้านช้้างที่่�มีีความคืืบหน้้าแล้้วประมาณ ๕๐%
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หมุุนตามโลก
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

พิิธีีถวายเทีียนพรรษาพระราชทาน

สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ � พระบรมราชิินีนี าถ พระบรมราชชนนีี
พัันปีีหลวง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมพระราชทาน
เทีียนพรรษา ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ ให้้เทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นปีีที่่� ๒๒
เพื่่� อ อัั ญ เชิิ ญ ไปถวายแด่่ วัั ด โพธิิ ส มภรณ์์ และวัั ด มัั ช ฌิิ ม าวาส
พระอารามหลวง จัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี เป็็ นพุุ ท ธบููชาและเป็็ น การ
ร่่วมอนุุรักั ษ์์และสืืบสานขนบธรรมเนีียมประเพณีีอันดี
ั งี ามของท้้องถิ่่น�
โดยเมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ  พระอุุโบสถวััดโพธิิสมภรณ์์ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี พร้้อมคณะผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้อััญเชิิญ
เทีียนพรรษาพระราชทานฯ ส่่งมอบแด่่นายสยาม ศิิริมิ งคล ผู้้ว่� า่ ราชการ
จัังหวััดอุุดรธานีี ประธานในพิิธีีถวายเทีียนพรรษาพระราชทานฯ
พร้้อมด้้วย พานไส้้เทีียนชนวนพระราชทานฯ ถวายแด่่พระสงฆ์์
วััดโพธิิสมภรณ์์ จากนั้้�นได้้เดิินทางไปที่่�ศาลาบุุญสิิงห์์ วััดมััชฌิิมาวาส 
เพื่่�อประกอบพิิธีีถวายเทีียนพรรษาพระราชทานฯ พร้้อมด้้วยพาน
ไส้้เทีียนชนวนพระราชทานฯ แด่่พระสงฆ์์วััดมััชฌิิมาวาส โดยมีีผู้้�แทน
จากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ประชาชน  เข้้าร่่วมพิิธีี ภายใต้้
มาตรการ การป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
อย่่างเคร่่งครััด

พิิธีีถวายราชสัักการะพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา

เมื่่� อ วัั น ที่่� ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ วััดมััชฌิิมาวาส พระอารามหลวง จัังหวััดอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เข้้าร่่วมพิิธีถี วายราชสัักการะเบื้้อ� งหน้้า
พระบรมฉายาลัักษณ์์พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว โดยมีีนายสยาม
ศิิริิมงคล ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นำ�ป
ำ ระกอบพิิธีถี วายราชสัักการะ
เบื้้� อ งหน้้าพระบรมฉายาลัั ก ษณ์์ พ ระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้าอยู่่�หัั ว
พร้้อมนำำ� กล่่ าวราชสดุุ ดีีเฉลิิ มพระเกีี ยรติิ ถวายพระพรชัั ยมงคล
โดยผู้้ร่� ว่ มพิิธีปี ระกอบด้้วย ข้้าราชการพลเรืือน ตุุลาการ ทหาร ตำำ�รวจ
ประชาชน ร่่วมพิิธีี ภายใต้้มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโควิิด-๑๙ อย่่างเคร่่งครััด

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

ไฟเขีียว!!

สุุขภาพดีีถ้้วนหน้้า
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ปรัับสููตรวััคซีีนต้้านโควิิด-๑๙
Latest News
Pfizer : บริิษัท 
ั ไฟเซอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั และไบออนเทค

ได้้ประกาศลงนามสััญญาร่่วมกัับกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
ในการจััดส่่งวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-๑๙ จำำ�นวน  ๒๐ ล้้านโดส 
สำำ�หรัับปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้้กัับประเทศไทยและมีีแผนกำำ�หนดการ
ส่่งมอบในไตรมาสที่่� ๔ ของปีีนี้้� โดยเบื้้อ� งต้้นจะมีีการส่่งมอบวััคซีีน
ไฟเซอร์์ทั้้ง� สิ้้นจำ
� ำ�นวน ๒๑.๕ ล้้านโดส แบ่่งเป็็นล็อ็ ตบริิจาค จำำ�นวน 
๑,๕๐๓,๔๕๐ โดส ส่่วนอีีก ๒๐ ล้้านโดส จะเป็็นการสั่่ง� ซื้้อ� โดยใน
ส่่วนนี้้�จะทยอยส่่งมอบแบ่่งออกเป็็น ๒ ล็็อต คาดว่่าไทยจะได้้รัับ
ไม่่เกิินเดืือนธัันวาคมนี้้�

AstraZeneca : หลัังจากที่่�รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นมอบวััคซีีน

แอสตร้้าเซนเนก้้าให้้กัับไทย จำำ�นวน ๑,๐๕๓,๐๙๐ โดส ไปเมื่่�อ
วัันที่่� ๑๒ ก.ค.ที่่�ผ่่านมา ล่่าสุุดรััฐบาลไทยจะได้้รัับการสนัับสนุุน
วัั ค ซีี น โควิิ ด -๑๙ จากรัั ฐ บาลสหราชอาณาจัั ก ร ของบริิ ษัั ท
แอสตร้้าเซนเนก้้า อีีกจำำ�นวน ๔๑๕,๐๔๐ โดส ซึ่่�งจะเดิินทางมา
ถึึงประเทศไทยช่่วงต้้นเดืือนสิิงหาคมนี้้� โดยเป็็นไปตามนโยบาย
ของสหราชอาณาจัักรที่�ป่ ระสงค์์บริิจาควััคซีีนให้้แก่่มิิตรประเทศ
ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ

หลัังจากที่่�มีีกระแสข่่าวในต่่างประเทศว่่า โควิิด-๑๙ สายพัันธุ์์�ใหม่่ มีีความรุุนแรงมาก ไวต่่อการติิดเชื้้�อ
ส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพของวััคซีีนลดลง ทำำ�ให้้วงการแพทย์์และสาธารณสุุขต้้องกลัับมาคิิดทบทวนหาทางแก้้ไข
เพื่่�อต่่อกรกัับโรคระบาดดัังกล่่าว โดยเน้้นหนัักไปที่่�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของวััคซีีน ด้้วยการปรัับสููตร
เพื่่�อกระตุ้้นภููมิ
� คุ้้ิ ม� กัันให้้ร่่างกาย อาทิิ ในเยอรมนีี ประเทศที่่นำ� ำ�ร่อ่ งให้้มีีการปรัับสููตรการฉีีด นำำ�โดยนายกรััฐมนตรีี
ได้้เข้้ารัับวััคซีีนโมเดอร์์นาเป็็นโดสที่่� ๒ หลัังจากที่่เ� ข็็มแรกได้้ฉีีดอ็็อกซ์์ฟอร์์ด-แอสตร้้าเซนเนก้้าไป ก่่อนที่จ่� ะออก
ข้้อแนะนำำ�ให้้ประชาชนรัับวััคซีีนเข็็มแรกเป็็นแอสตร้้าเซนเนก้้าและเข็็มที่่�สองควรรัับวััคซีีนประเภท  mRNA
เช่่น ไฟเซอร์์ หรืือโมเดอร์์นาแทน เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการต้้านทานเชื้้อ� ไวรััสโดยอ้้างอิิงผลการศึึกษา
วิิจััยในปััจจุุบัันที่่�พบว่่าการฉีีดวััคซีีนแบบผสมสามารถกระตุ้้�นการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันได้้ดีีกว่่าอย่่างชััดเจน 
อย่่างไรก็็ตาม องค์์การอนามััยโลก (WHO) ยัังคงมีีท่่าทีีที่�ไ่ ม่่เห็็นด้้วยต่่อการฉีีดวััคซีีนแบบผสม เพราะ
ปััจจุุบัันยัังคงมีีข้้อมููลวิิจััยเกี่่�ยวกัับการฉีีดวััคซีีนแบบผสมสููตรอยู่่�น้้อยมาก ทำำ�ให้้ไม่่สามารถรู้้�ได้้ถึึงผลข้้างเคีียง
แต่่ถ้้าหากเป็็นการตััดสิินใจของหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุขของรััฐที่่อ� ยู่่�บนพื้้น� ฐานข้้อมููลที่่มี� อี ยู่่�ก็็เป็็นสิ่่ง� ที่่ก� ระทำำ�ได้้
อ้้างอิิงตามการรายงานของสำำ�นัักข่่าวรอยเตอร์์ส  ได้้ระบุุถึึงรายชื่่�อประเทศที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาใช้้วััคซีีน
ต่่างชนิิดร่่วมกัันเพราะความขาดแคลน และเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น 
� ได้้แก่่
บาห์์เรน ภููฏาน แคนาดา จีีน อิินโดนีีเซีีย อิิตาลีี รััสเซีีย เกาหลีีใต้้ สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ เวีียดนาม และไทย
สำำ�หรัับประเทศไทย ทางคณะกรรมการโรคติิดต่่อแห่่งชาติิ ได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้ฉีีดวััคซีีนต่า่ งชนิิดร่่วมกัันได้้ 
โดยให้้ผู้้�ได้้รัับวััคซีีนซิิโนแวคเข็็มที่่� ๑ ได้้รัับการฉีีดเข็็มที่่� ๒ เป็็นแอสตร้้าเซนเนก้้า ห่่างกััน  ๓-๔ สััปดาห์์
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการป้้องกัันเชื้้�อกลายพัันธุ์์�สายพัันธุ์์�เดลตา โดยจะสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันมากขึ้้�น 
นอกจากนี้้� คณะกรรมการโรคติิดต่่อฯ ยัังมีีมติิรับั ทราบเรื่่อ� งการฉีีดวััคซีีนกระตุ้้นภููมิ
� คุ้้ิ ม� กััน หรืือบููสเตอร์์โดส
สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ด่า่ นหน้้า โดยให้้วััคซีีนเข็็มที่่� ๓ ห่่างจากเข็็ม ๒ ในระยะ ๓-๔ สััปดาห์์ เพื่่�อกระตุ้้น�
ให้้เกิิดภููมิิคุ้้ม� กัันสููง ซึ่่ง� วััคซีีนกระตุ้้นภููมิ
� จิ ะเป็็นของแอสตร้้าเซนเนก้้า วััคซีีนชนิดิ ไวรััลเวกเตอร์์เป็็นหลััก เนื่่�องจาก
บุุคลากรทางการแพทย์์ส่่วนใหญ่่ได้้รัับวััคซีีนชนิิดเชื้้�อตายของซิิโนแวค ผู้้�เชี่่�ยวชาญไทยพบว่่าการให้้วััคซีีน
คนละชนิิดจะมีีผลดีีต่่อการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันในร่่างกายเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-๑๙ เพิ่่�มมากขึ้้�น  ในเวลาต่่อมา
แพทย์์อาวุุโสศิิริริ าช-จุุฬาฯ ต่่างหนุุนมติิคณะกรรมการโรคติิดต่่อที่ใ่� ห้้ใช้้วััคซีีนป้อ้ งกัันโรคโควิิด-๑๙ แบบผสมสููตร
โดยยืืนยัันว่่าเป็็นแนวทางที่�เ่ หมาะสมกัับสถานการณ์์ในไทยและมีีผลการศึึกษารองรัับ
ที่่�มา : workpointtoday.com, www.bbc.com, www.infoquest.co.th

Moderna : ความคืืบหน้้าเกี่่�ยวกัับการเปิิดให้้องค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััด (อบจ.) ทั่่�วประเทศ จองวััคซีีนโมเดอร์์นาจาก
สภากาชาดไทย ล่่าสุุด อบจ.อุุดรธานีี ได้้รัับการจััดสรรวััคซีีน 
จำำ�นวน ๑๕,๓๘๔ โดส สามารถฉีีดให้้กัับประชาชนได้้ประมาณ 
๗,๕๐๐ คน  โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักตามวััตถุุประสงค์์ของ
สภากาชาดไทย ได้้แก่่ ๑.ผู้้�พิิการ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง สตรีีมีีครรภ์์
๒.ผู้้�สููงอายุุ ๗๐ ปีีขึ้้�นไป  ๓.บุุคลากรทางแพทย์์ในถิ่่�นทุุรกัันดาร
๔.ผู้้�ที่่�ทำำ�งานประจำำ�ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ครููโรงเรีียนอนุุบาล และ
๕.บุุคลากรที่่ปฏิ
� บัิ ติั งิ านสััมผััสประชาชน โดยทั้้�ง ๕ กลุ่่�มนี้้�ต้้องเป็็น
ผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับวััคซีีนใด ๆ มาก่่อน ทั้้�งนี้้� คาดว่่าวััคซีีนจะสามารถ
ส่่งมอบได้้ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม ๒๕๖๔ เป็็นต้้นไป
Sinopharm : หลัังจากที่่� อบจ.อุุดรธานีี ได้้รัับจััดสรร
วััคซีีนซิิโนฟาร์์ม จากราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ ครั้้�งที่่� ๑ จำำ�นวน 
๑๑,๒๖๐ โดส หรืือคิิดเป็็น  ๕,๖๓๐ คน (คนละ ๒ โดส) ล่่าสุุด
เทศบาลนครอุุดรธานีี ก็็ได้้รัับการจััดสรรวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม จาก
ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์มาเป็็นที่เ�่ รีียบร้้อยแล้้ว แบ่่งเป็็นจากการจััดสรร
ครั้้ง� ที่่� ๓ จำำ�นวน ๕,๖๐๐ คน (๑๑,๒๐๐ โดส) และจััดสรรครั้้ง� ที่�่ ๔
จำำ�นวน ๑๔,๐๐๐ คน (๒๘,๐๐๐ โดส) โดยคาดว่่าจะได้้รัับวััคซีีน 
และจััดฉีีดให้้กัับประชาชนได้้ไม่่เกิินกลางเดืือนสิิงหาคมนี้้�
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หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลนครอุุดรธานีียกเว้้นค่่าเช่่าการจััดหาประโยชน์์ ในทรััพย์์สิินนาน ๕ เดืือน
กระทรวงมหาดไทยได้้พิิจารณาให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น  ที่่�มีีความประสงค์์
จะช่่วยเหลืือและบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิิจให้้แก่่ผู้เ้� ช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น  เช่่น  ที่่�ดิินและอาคารสิ่่�งปลููกสร้้างต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิิด-๑๙) โดยสามารถยกเว้้นค่่าเช่่า
รวมถึึงประโยชน์์ตอบแทนอื่่�นที่ไ่� ด้้จาการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ได้้ตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสม
คณะอนุุกรรมการในการจััดหาประโยชน์์ในทรััพย์์สิินของเทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึงได้้มีีการประชุุมพิิจารณาช่่วยเหลืือผู้้ป� ระกอบการและผู้้ค้้� าในตลาดสดที่ไ่� ด้้ผลกระทบจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส  โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิิด-๑๙)   โดยในที่่�
ประชุุมได้้มติิงดเก็็บค่่าเช่่าและปรัับลดการเก็็บค่่าเช่่าทรััพย์์สิินของเทศบาลนครอุุดรธานีี
ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม-ธัันวาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๕ เดืือน ประกอบด้้วย

๒. ปรัับลดอััตราส่่วนลดร้้อยละ ๓๐ จำำ�นวน ๔ รายการ ได้้แก่่
๒.๑ ค่่าธรรมเนีียมให้้สิิทธิิการจััดเก็็บสิ่่�งปฏิิกููล
๒.๒ ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�บางส่่วนอาคารสโมสรสนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี
๒.๓ ค่่าเช่่าพื้้น� ที่จำ่� ำ�หน่่ายสิินค้้าบริิเวณพื้้น� ที่ ชั้้
่� น 
� ๑ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี
๒.๔ ค่่าเช่่าที่่�ดิินบริิเวณศููนย์์บริิการสาธารณสุุขเทศบาลนครอุุดรธานีี ข้้างโรงเรีียน
     เทศบาล ๘
ซึ่่�งในส่่วนของค่่าเช่่าแผงจำำ�หน่่ายสิินค้้าตลาดสดเทศบาล ๑ ตลาดสดเทศบาล ๒
เทศบาลฯยัังคงต้้องชำำ�ระค่่าเช่่าในการใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินให้้กัับสำำ�นัักงานธนารัักษ์์พื้้�นที่่�
จัังหวััดอุุดรธานีี และค่่าเช่่าแผงจำำ�หน่่ายสิินค้้าตลาดบ้้านห้้วยเทศบาลฯ ยัังคงชำำ�ระค่่าเช่่า
ให้้กัับโรงเรีียนอุุดรพิิทยานุุกููลเจ้้าของพื้้�นที่่� แทนให้้กัับผู้้ค้้� าในตลาด

๑. งดเก็็บเงิินค่่าเช่่า จำำ�นวน ๑๕ รายการ ได้้แก่่
๑.๑ ห้้องสุุขาตลาดบ้้านห้้วย
๑.๒ อาหารเช้้า ณ เขตผ่่อนผัันบริิเวณถนนเทศา
๑.๓ ซุ้้�มจำำ�หน่่ายสิินค้้าบริิเวณหนองประจัักษ์์ศิิลปาคม
๑.๔ ห้้องสุุขาสาธารณะตลาดเทศบาล ๑
๑.๕ ห้้องสุุขาสาธารณะตลาดเทศบาล ๒
๑.๖ อาคารซุ้้�มนวดบริิเวณถนนเทศา
๑.๗ อาคารซุ้้�มพระติิดกัับรั้้�วสุุสานฮั่่�วเคี้้�ยวซััวจึึง
๑.๘ ตุ๊๊�กตาระบายสีี เขตผ่่อนผัันบริิเวณถนนเทศา
๑.๙ อาคารจำำ�หน่่ายสิินค้้าหลัังโรงพยาบาลศููนย์์อุุดรธานีี
๑.๑๐ อาคารจำำ�หน่่ายสิินค้้าบริิเวณถนนเทศาภิิบาล ๒๔ บููธ
๑.๑๑  แผงจำำ�หน่่ายสิินค้้าตลาดบ้้านห้้วย
๑.๑๒ แผงจำำ�หน่่ายสิินค้้าตลาดเทศบาล ๑
๑.๑๓ แผงจำำ�หน่่ายสิินค้้าตลาดเทศบาล ๒
๑.๑๔ ห้้องสุุขาสาธารณะลานสัังคีีตหนองประจัักษ์์ศิิลปาคม
๑.๑๕ ห้้องสุุขาสาธารณะรอบหนองประจัักษ์์ศิิลปาคม

ตรวจเยี่่�ยมจุุดคััดกรองป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
สถานีีขนส่่งผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีีแห่่งที่่� ๑
เมื่่�อวัันที่่� ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๐ น. ณ สถานีีขนส่่ง
ผู้้โ� ดยสารจัังหวััดอุุดรธานีีแห่่งที่่� ๑ นายวัันชัยั  จัันทร์พ์ ร รองผู้้ว่� า่ ราชการ
จัังหวััดอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่�ตรวจเยี่่�ยมมาตรการป้้องกัันและควบคุุม
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ของสถานีีขนส่่งผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีี
แห่่งที่่� ๑ เทศบาลนครอุุดรธานีี โดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ รองนายก
เทศมนตรีี นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์ รองนายกเทศมนตรีี พร้้อมด้้วย
นายประจวบ ทองเย็็น  ที่่�ปรึึกษาพิิเศษนายกเทศมนตรีี นางวััชรีีวรรณ 
สนธิิเทศ หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดเทศบาล ร่่วมรัับการตรวจเยี่่�ยม
สถานีีขนส่่งผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีีแห่่งที่่� ๑ เทศบาลนครอุุดรธานีี มีีมาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เดิินทางมาจากต่่างจัังหวััดและพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ให้้ปฏิิบััติิตาม
มาตรการของทางจัังหวััดอุุดรธานีีอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งผู้้�ที่่�เดิินทางมาจาก
พื้้�นที่่�เสี่่�ยงจะต้้องผ่่านการตรวจคััดกรอง โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้จัั ด รถรางและรถตู้้� อำำ�น วยความสะดวกนำำ� ผู้้� ที่่� ม าจากพื้้� น ที่่� เ สี่่� ย ง
เดิินทางไปกัักตััวยัังสถานที่กั�่ กั กััน (Local Quarantine) เป็็นเวลา ๑๔ วััน
ยกเว้้นผู้้�ที่่�ได้้รัับวััคซีีนตามที่่�จัังหวััดกำำ�หนด

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

หมากแข้้
งพัังพััฒฒนา
หมากแข้้
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การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีสมััยสามััญ สมััยที่่� ๒ ครั้้�งที่่� ๑
ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันพุุธที่่� ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น 
๓ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพัชั รกิิติยิ าภา สำำ�นักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีี นายไกรสิิทธิ์์ พุ
� ฒ
ุ ธรรม
ประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เปิิดการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีสมััยสามััญ
สมััยที่่� ๒ ครั้้�งที่่� ๑ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี และ
หััวหน้้าส่่วนราชการเทศบาลนครอุุดรธานีีเข้้าร่่วมประชุุม นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับเกีียรติิจาก
นายกองเอกปราโมทย์์ ธััญพืืช รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี เข้้าร่่วมรัับฟัังการประชุุม
ในครั้้�งนี้้�
ในการประชุุมครั้้�งนี้้� ดร.ธนดร  พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้เสนอ
ญััตติิต่่อสภาเทศบาลพิิจารณาอนุุมััติิ จำำ�นวน ๖ ญััตติิ ได้้แก่่
๑.ญััตติกิ ารคััดเลืือกสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพท้้องถิ่่�นเทศบาลนครอุุดรธานีี
โดยมติิที่�ป่ ระชุุมได้้คััดเลืือกให้้ นายแหลม เพลิิงภููเขีียว สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
เขต ๒ และนายประไพ มาสอน สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๔ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
๒.ญััตติกิ ารคััดเลืือกสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการพััฒนาเทศบาลนครอุุดรธานีี และกรรมการติิดตามและประเมิินผลแผนพััฒนา
เทศบาลนครอุุดรธานีี (แทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่าง) โดยมติิที่่�ประชุุมได้้คััดเลืือกกรรมการพััฒนา
เทศบาลนครอุุดรธานีี จำ�น
ำ วน ๓ คน ได้้แก่่ ๑. ร.ต.ต. มนตรีี พวงโพธิ์์� สมาชิิกสภาเทศบาล
นครอุุดรธานีี เขต ๔ ๒. นายวิินััย ดอนโคตรจัันทร์์ สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๑
๓. นายปรีีชาพล คนยััง สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๒ และมติิคัดั เลืือกกรรมการ
ติิดตามและประเมิินผลแผนพััฒนาเทศบาลนครอุุดรธานีี จำำ�นวน ๓ คน ได้้แก่่ ๑. นางวราพร
ศิิริิประเสริิฐ สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๑  ๒. นายนิิธิิศ นริินทร์์ สมาชิิกสภา
เทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๑ ๓. นายสามััญ พฤฒิิสาร สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
เขต ๔
๓.ญัั ตติิ ข ออนุุ มัั ติิ ใช้้จ่่ า ยเงิิ นส ะสมเพื่่� อ คืืนเงิิ นค่่ า ภาษีี ที่่� ดิิ น และสิ่่� ง ปลููกสร้้าง
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ จำำ�นวน ๕๘ ราย เป็็นเงิินจำ�น
ำ วน ๒๙๕,๗๕๐.๗๙ บาท เนื่่อ� งจากมีีการชำำ�ระ
เกิินกว่่าที่่�ควรจะเสีีย โดยมติิที่�ป่ ระชุุมได้้อนุุมััติิให้้ใช้้จ่่ายเงิินสะสมตามเสนอ

๔.ญััตติิขอความเห็็นชอบให้้สมาคมกีีฬาแห่่งจัังหวััดอุุดรธานีีใช้้อาคารสนามกีีฬา
เทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสมาคมกีีฬาแห่่งจัังหวััดอุุดรธานีี โดยที่่�ประชุุม
มีีมติิเห็็นชอบ
๕.ญัั ตติิ ก ารคัั ด เลืือกสมาชิิ กสภาเทศบาลนครอุุ ดรธานีี เพื่่� อแต่่ งตั้้� งเป็็ นคณะ
กรรมการจััดระเบีียบการจำำ�หน่่ายสิินค้้าในที่่ส� าธารณะ โดยมติิที่ป่� ระชุุมได้้คััดเลืือกกรรมการ
กำำ�หนดพื้้�นที่่�ผ่่อนผััน ได้้แก่่ นายพีีรวััฒน์์ ไชยเดช สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๒
และคััดเลืือกกรรมการจััดระเบีียบการจำำ�หน่่ายสิินค้้าและคััดเลืือกผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้า ได้้แก่่
นางสุุจิิตรา คำำ�พรหม สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๔
๖.ญััตติขิ อความเห็็นชอบให้้โรงเรีียนมััธยมเทศบาล ๖ นครอุุดรธานีี จัดั ทำำ�หลัักสููตร
พััฒนาผู้้�เรีียนสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านกีีฬาฟุุตบอล ตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดให้้สถานศึึกษา
สัังกััดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�จััดการศึึกษาในหลัักสููตรพััฒนาผู้้�เรีียนสู่่�ความเป็็นเลิิศ
เป็็น “สถานศึึกษาที่่�มีีการจััดการศึึกษาลัักษณะพิิเศษ” โดยที่�ป่ ระชุุมมีีมติิเห็็นชอบ

ตรวจเยี่่�ยมศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี
เมื่่�อวัันที่่� ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อุุดรธานีี
ฮอลล์์ ชั้้�น  ๔ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซาอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร
รองนายกเทศมนตรีี นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ รองนายกเทศมนตรีี
นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีี น.ส.ฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์
รองนายกเทศมนตรีี นายพููนเกีียรติิ พุทุ ธรัักษ์์ เลขานุุการนายกเทศมนตรีี
นายประจวบ ทองเย็็น  ที่่�ปรึึกษาพิิเศษนายกเทศมนตรีี ตรวจเยี่่�ยม
ศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้อ้ งกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-๑๙ ของโรงพยาบาล
เทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่�ให้้บริิการ ณ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา
อุุดรธานีี ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่� ๒ ของจัังหวััดอุุดรธานีีในการให้้บริิการฉีีดวััคซีีน
แก่่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีกลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้น� ไป และ
กลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง ๗ กลุ่่�มโรค ที่่�ลงทะเบีียนผ่่านแอปพลิิเคชััน
“หมอพร้้อม” โดยมีี นพ.เมธิิพจน์์ ชาตะเมธีีกุลุ ผู้้อำ� �น
ำ วยการกองการแพทย์์
และ ทพญ.รสริิน สมประสงค์์ ทันต
ั แพทย์์ชำ�น
ำ าญการพิิเศษ พร้้อมทีีมงาน 
กองการแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี   คอยอำำ�นวย
ความสะดวกให้้บริิ ก ารฉีี ด วัั ค ซีี นป้้ อ งกัั น โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -๑๙
แก่่ประชาชน
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หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

อบรมฟื้้�นฟููความรู้้�การควบคุุมโรคทางระบาดวิิทยาในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ 
ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีี เป็็นประธานเปิิด
โครงการอบรมฯ และยัังมีีนายศราวุุธ เพชรพนมพร สมาชิิกสภาผู้้แ� ทน
ราษฎรจัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี พร้้อมด้้วยสมาชิิ ก สภาองค์์ ก ารบริิ ห าร
ส่่ ว นจัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี  ส มาชิิ ก สภาเทศบาลนครอุุ ด รธานีี เข้้าร่่ ว ม
เป็็นเกีียรติิการอบรมฟื้้�นฟููความรู้้�ในการควบคุุมโรคทางระบาดวิิทยา
ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยสำำ�นัักสาธารณสุุขและ
สิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อเฝ้้าระวัังป้้องกัันและควบคุุมโรค
ไข้้เลืือดออกและโรคโควิิ ด -๑๙ ในชุุ ม ชน  ซึ่่� ง เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม ให้้
ประชาชนมีีความรู้้� ความสามารถในการเฝ้้าระวัังป้้องกัันโรคระบาด
ด้้วยตนเองได้้อย่่างถููกต้้องรวมทั้้�งสามารถถ่่ายทอดความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
โรคระบาดวิิทยาแก่่ชุุมชนในพื้้�นที่่� ให้้แก่่ อสม. ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี จำ�น
ำ วน ๒๐๐ คน แบ่่งการอบรมเป็็น ๔ เขต ๆ ละ ๕๐ คน ได้้แก่่
ครั้้�งที่่� ๑ วัันที่่� ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์์ชุุมชนบ้้านโนน 
ครั้้�งที่่� ๒ วัันที่่� ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์์ชุุมชนดอนอุุดม
ครั้้�งที่่� ๓ วัันที่่� ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้้องประชุุมโรงเรีียนเทศบาล ๔ วััดโพธิิวราราม
ครั้้�งที่่� ๔ วัันที่่� ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ที่�ทำ่ ำ�การประธาน อสม.ชุุมชนเวีียงพิิงค์์

โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพอนามััยมารดาและทารก
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย
ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีี และนายพิิเชษฐ์์ ศรีีวิไิ ล
รองปลัั ด เทศบาล เป็็ นป ระธานการอบรมพร้้อมมอบเกีี ย รติิ บัั ต ร
“หนููน้้อยนมแม่่” ภายใต้้โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพอนามััยมารดาและ
ทารก โดยสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี
ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสุุขภาพมารดาและทารก ปััจจุุบันน้ำ
ั �น
�ำ มแม่่
นัับว่่าเป็็นอาหารที่่�สำ�คั
ำ ัญและเหมาะสมที่่�สุุดสำำ�หรัับทารก ช่่วยส่่งเสริิม
พััฒนาการตั้้�งแต่่แรกเกิิดจนเจริิญเติิบโต จึึงได้้จััดอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
ให้้ความรู้แ�้ ก่่หญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์�  หญิิงมีีครรภ์์ หญิิงหลัังคลอด ผู้้�ดููแลเด็็ก
รวมถึึง อสม. ในชุุมชน จำำ�นวน ๒๐๐ คน ซึ่่ง� แบ่่งการอบรมเป็็น ๔ เขต ๆ
ละ ๕๐ คน ได้้แก่่
เขต ๑ วัันที่่� ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์์ชุุมชนบ้้านโนน 
เขต ๒ วัันที่่� ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ที่่�ทำำ�การประธานชุุมชนเวีียงพิิงค์์
เขต ๓ วัันที่่� ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้้องประชุุมโรงเรีียนเทศบาล ๔ วััดโพธิิวราราม
เขต ๔ วัันที่่� ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์์ชุุมชนดอนอุุดม

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

บริิการงานสร้้
างสรรค์์
หมากแข้้
งพััฒนา
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อบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องการควบคุุมยาสููบในชุุมชน
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้มอบหมายให้้ ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีี และนายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิริิ ิ รองนายกเทศมนตรีี
เป็็นประธานการอบรมให้้ความรู้เ�้ รื่่อ� งการควบคุุมยาสููบในชุุมชน แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายประกอบด้้วย
แกนนำำ�ชุุมชน  อสม. ประชาชนในพื้้น� ที่่� และเครืือข่่ายการป้้องกัันการบริิโภคยาสููบ จำำ�นวน 
๑๒๐ คน โดยสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ความรู้้�
เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับยาสููบ โทษและพิิษภััยยาสููบ การติิดยาสููบ กลไกการติิด การเสพติิดยาสููบ
การบำำ�บัดั ผู้้ติ� ดิ ยาสููบ การดููแลผู้้ติ� ดิ ยาสููบ สำำ�หรัับผู้้เ� ข้้ารัับการอบรมจะเป็็นผู้้มี� บี ทบาทในการดููแล
ช่่วยเหลืือผู้้�ติิดยาสููบในชุุมชนตนเอง
ทั้้�งนี้้� การอบรมได้้แบ่่งออกเป็็น ๔ เขต ๆ ละ ๓๐ คน  ได้้แก่่
ครั้้ง� ที่่� ๑ วัันที่่� ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์์
ชุุมชนบ้้านโนน 
ครั้้�งที่่� ๒ วัันที่่� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่�ทำ่ �ำ การประธาน
ชุุมชนเวีียงพิิงค์์
ครั้้ง� ที่่� ๓ วัันที่่� ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้้องประชุุมโรงเรีียน
เทศบาล ๔ วััดโพธิิวราราม
ครั้้ง� ที่่� ๔ วัันที่่� ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์์
ชุุมชนดอนอุุดม

โครงการเสริิมสร้้างสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย ดร.หทััยรััตน์์ เพชรพนมพร
รองนายกเทศมนตรีี นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีี นายพููนเกีียรติิ พุุทธรัักษ์์
เลขานุุการนายกเทศมนตรีี และสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกิิจกรรมโครงการ
เสริิมสร้้างสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ ซึ่่�งสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาล
นครอุุดรธานีี จััดขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุตามหลััก ๓อ๒ส โดยการอบรมให้้ความรู้้�ใน
เรื่่�องการออกกำำ�ลัังกาย สุุขภาพดีีวิิถีีไทยห่่างไกลโควิิด-๑๙ การใช้้สมุุนไพรไทย การบริิโภค
อาหารที่่ป� ลอดภััย การป้้องกัันโรคต่่าง ๆ รวมถึึงการดููแลสุุขภาพฟัันในผู้้สูู� งอายุุในเขตเทศบาล
นครอุุดรธานีี ภายใต้้มาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ อย่่างเคร่่งครััด
โดยในวัันที่�่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็็นการอบรมให้้ความรู้แ�้ ก่่ผู้สูู�้ งอายุุชุมุ ชนโนนวััฒนา
วัันที่�่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็็นการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้สูู้� งอายุุชุุมชนเก่่าจาน ๘ บ้้านมั่่�นคง
เพชรธนา และชุุมชนนาดีี  วัันที่่� ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็็นการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�สููงอายุุ
ชุุมชนดอนอุุดม และในวัันที่่� ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็็นการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�สููงอายุุ
ชุุมชนบ้้านจิิก

โครงการคนนครอุุดรฯ ไร้้พุุง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันที่่� ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น  ๓
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีี น ครอุุ ดรธานีี เป็็นประธานในพิิธีีเปิิดการอบรมปรัั บเปลี่่� ย นพฤติิ กรรม
ในโครงการคนนครอุุดรฯ ไร้้พุุง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ โดยมีี นายพููนเกีียรติิ พุุทธรัักษ์์ เลขานุุการ
นายกเทศมนตรีี นายพิิเชษฐ์์ ศรีีวิิไล รองปลััดเทศบาล สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
เข้้าร่่วมกิิจกรรม
สำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี จัดั ทำำ�โครงการคนนครอุุดรฯ
ไร้้พุุงต่่อเนื่่�องทุุกปีี ซึ่่�งปีีนี้้�เป็็นครั้้�งที่่� ๘ โดยร่่วมกัับบริิษััท  Fitness Lifestyle สาขาตึึกคอม
อุุดรธานีี จัดั การอบรมหลัักการรัับประทานอาหารคีีโตเจนิิก/โลว์์คาร์์บไดเอต ( Low-Carb Diet)
และการทำำ� IF ( Intermittent Fasting) ร่่วมกัับการออกกำำ�ลังั กายมาเป็็นหลัักการดููแลสุุขภาพ
เพื่่�อแก้้ไขหรืือลดต้้นเหตุุของโรค ที่่�มีีหลัักปฏิิบัติั ิเรีียบง่่ายได้้ผลเร็็ว ประหยััด ปลอดภััยให้้กัับ
ผู้้�สมััครเข้้าร่่วมโครงการที่่�มีีรอบเอวเกิินมาตรฐานจำำ�นวน  ๕๐ คน  โดยอบรมทฤษฎีีระหว่่าง
วัันที่่� ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และติิดตามประเมิินผลภาวะสุุขภาพหลัังการอบรม เป็็นเวลา
๑ เดืือน / ๓ เดืือน / ๖ เดืือน ถึึง ๑ ปีี หลัังการอบรมคาดว่่าผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะมีีศัักยภาพ
ในการดููแลตััวเอง เพื่่�อแก้้ไขปััญหาสุุขภาพและสาเหตุุของการเกิิดโรคได้้ด้้วยตนเองอย่่างยั่่ง� ยืืน
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เรื่่�องนี้้�ต้้องขยาย
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ปฏิิบััติิการ สู้้�ศึึกโควิิด-๑๙
เทศบาลนครอุุดรธานีี

ภารกิิจการบริิหารจััดการ โควิิด-๑๙ ระลอกใหม่่ของเทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นความร่่วมมืือกัันอย่่างแข็็งขััน
ระหว่่างหน่่วยงานในเทศบาลฯ ซึ่่�งประกอบไปด้้วยหน่่วยงานหลััก ๆ ได้้แก่่ สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
งานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย งานเทศกิิจ กองการแพทย์์ และสำำ�นักั ช่่าง โดยแต่่ละหน่่วยจะมีีหน้้าที่ใ�่ นการจััดการ
แบ่่งออกเป็็น ๓ ขั้้�นตอนหลััก ดัังนี้้�   

	ขั้้�นตอนที่่� ๑ การเฝ้้าระวััง

ในส่่วนงานนี้้� สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม จะดำำ�เนิินการจััดหาวััสดุุอุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือประชาชน
เช่่น หน้้ากากอนามััย และเจลแอลกอฮอล์์ เบื้้อ� งต้้นอย่่างละ ๓๐,๐๐๐ ชิ้้�น โดยมีีเป้้าหมายแจกจ่่ายให้้กัับกลุ่่�มโรงเรีียน 
เด็็กนัักเรีียนซึ่่�งส่่วนใหญ่่อายุุยัังไม่่ถึึงเกณฑ์์รัับวััคซีีนต้้านโควิิด-๑๙ กลุ่่�มผู้้�ประกอบการในตลาดซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�แออััด
มีีผู้้�มาจัับจ่่ายซื้้�อข้้าวของมาก จนอาจก่่อให้้เกิิดโอกาสเสี่่�ยงสููงต่่อการติิดเชื้้�อ กลุ่่�มแกนนำำ�ชุุมชนที่่�จำำ�เป็็นต้้องลงพื้้�นที่่�
เพื่่�อทำำ�กิิจกรรมคััดกรองในชุุมชน  รวมถึึงมููลนิิธิิและหน่่วยงานราชการที่่�มีีประชาชนเข้้ารัับบริิการเป็็นจำำ�นวนมาก
เช่่น ทีมี มููลนิิธิที่ิ ช่่� ว่ ยพ่่นน้ำำ��ยา หรืือรัับส่่งคนไข้้ไปยัังโรงพยาบาล ซึ่่ง� จะเป็็นการสนัับสนุุนในเชิิงของอุุปกรณ์์ในการทำำ�งาน
จากนั้้�นถึึงจะเป็็นกลุ่่�มประชาชน นอกจากนี้้� สำ�นั
ำ ักสาธารณสุุขฯ จะลงพื้้�นที่่�ให้้ความรู้้�ในตลาด สถานประกอบการ ร้้านค้้า
และเครืือข่่ายองค์์กรชุุมชน  ลงตรวจสถานที่่�ให้้กัับสถานประกอบการ ตลอดจนร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายองค์์กรชุุมชน
ในการดููแลผู้้�ที่่�เดิินทางมาจากจัังหวััดเสี่่�ยง
ด้้าน  งานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย และงานเทศกิิจ จะเป็็นด่่านแรกในการคอยดููแลผู้้�ที่่�เดิินทาง
มาจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยงและนำำ�ตััวไปยัังสถานที่่�กัักตััวของรััฐเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งจะมีีหน้้าที่่�ตั้้�งแต่่การจััดรถตู้้�รัับ-ส่่งผู้้�โดยสาร
ที่่�เดิินทางมายัังท่่าอากาศยานนานาชาติิอุุดรธานีีไปที่่�ศููนย์์โฮมฮััก จััดรถรางและรถของเทศกิิจรัับ-ส่่งผู้้�โดยสารจาก
สถานีีขนส่่งจัังหวััดอุุดรธานีีไปยัังศููนย์์โฮมฮััก จััดรถสุุขาเคลื่่�อนที่่�ไปให้้บริิการผู้้�ป่่วยและผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�เดิินทาง
จากกรุุงเทพฯ มาที่ม�่ ณฑลทหารบกที่�่ ๒๔ จััดเตรีียมที่พั�่ กั ชั่่ว� คราวให้้ผู้้ที่� ร�่ อเข้้าศููนย์์โฮมฮัักที่่ห้้� องพัักนัักกีีฬา สนามกีีฬา
เวสสุุวััณ พร้้อมบริิการรัับ-ส่่ง และคอยดููแลความเรีียบร้้อยใน Local Quarantine
สำำ�หรัับงานเฝ้้าระวัังของ กองการแพทย์์ นั้้�น  จะเริ่่�มตั้้�งแต่่การตรวจเอกสารของกลุ่่�มเสี่่�ยงก่่อนเข้้าศููนย์์
Local Quarantine ดููแลกระบวนการฆ่่าเชื้้�อของกลุ่่�มเสี่่�ยงก่่อนเข้้าศููนย์์ Local Quarantine รวมถึึงดููแลผู้้�เข้้าพััก
ที่่�ศููนย์์ Local Quarantine ทั้้�งความเจ็็บป่่วยทางร่่างกายและจิิตใจ

	ขั้้�นตอนที่่� ๒ การค้้นหา

ด้้านการค้้นหาผู้้�สััมผััส  หรืือกลุ่่�มเสี่่�ยงสููงในชุุมชน  สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการมา
ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นเดืือนเมษายนที่่�มีีการระบาดระลอกใหม่่ในพื้้�นที่่�เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่่�งจะเป็็นการสอบถาม
สถานประกอบการตามไทม์์ไลน์์ผู้ป่�้ ว่ ยเพื่่อ� นำำ�มาตรวจหาเชื้้อ� โดยจะมีีทีมี พยาบาลวิิชาชีีพ และเจ้้าหน้้าที่่สำ� �นั
ำ กั สาธารณสุุขฯ
ลงพื้้�นที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการทำำ�ความสะอาดทุุก ๆ สองชั่่�วโมง รวมทั้้�งขอความร่่วมมืือในการปิิดสถานที่่�และ
ทำำ�ความสะอาด แจ้้งผู้้�ประกอบการตามร้้านค้้า/ตลาดต่่าง ๆ มาตรวจหาเชื้้�อก่่อนให้้คำำ�แนะนำำ�ในการกัักตััว นอกจากนี้้�
ยัังได้้ร่่วมกัับสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี ในการค้้นหาผู้้�ป่่วยและผู้้�สััมผััสที่่�มีีอาการ พร้้อมทำำ�การคััดกรองเบื้้�องต้้น 
และจััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยงที่่�จุุดตรวจโควิิดซึ่่�งจะเป็็นการดำำ�เนิินการแบบวัันต่่อวัันเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการสะสมของจำำ�นวน
ผู้้ป่� ว่ ยหรืือผู้้สั� มั ผััสที่่มี� อี าการ ตามมาด้้วยหน่่วยที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ในขั้้�นตอนการค้้นหาก็็คืือ กองการแพทย์์ โดยจะมีีหน้้าที่�่
ในการสอบสวนโรคและดำำ�เนิินการ Swab test ร่่วมกัับสาธารณสุุขจัังหวััดอุุดรธานีี

	ขั้้�นตอนที่่� ๓ การยัับยั้้�ง

การยัับยั้้�งจะเน้้นหนัักไปในเรื่่�องของการทำำ�ความสะอาด และพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อในพื้้�นที่่�สาธารณะ หรืือพื้้�นที่่�
ที่่�มีีคนอยู่่�รวมกัันเป็็นหมู่่�มากซึ่่�ง สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม จะจััดส่่งเจ้้าหน้้าที่่�งานป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยและเทศกิิจ เข้้าไปทำำ�ความสะอาดและพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อในพื้้น� ที่่�และตามไทม์์ไลน์์ของผู้้ป่� ่วย พ่่นน้ำำ��ยาฆ่่า
เชื้้�อใส่่ยานพาหนะ สิ่่�งของ และห้้องพัักที่่�อยู่่�ในศููนย์์ Local Quarantine ล้้างถนนในจุุดที่�มี่ ีผู้้�ไปใช้้บริิการเยอะ เช่่น 
บริิเวณร้้านอาหารถนนเทศา บริิเวณรอบ ๆ โรงพยาบาลศููนย์์อุดุ รธานีี และบริิเวณจุุดที่่ใ� ห้้บริิการในการคััดกรองตรวจ
หาเชื้้�อ เช่่น สนามทุ่่�งศรีีเมืือง และพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีีการล้้างตลาด โดยจะเป็็นการล้้างทำำ�ความสะอาด
และพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ ทั้้�งนี้้� ตามมาตรฐานแล้้วจะล้้างสััปดาห์์ละ ๑ ครั้้�ง แต่่เทศบาลฯ ต้้องการเพิ่่�มความเข้้มข้้นในการ
ทำำ�ความสะอาดจึึงจััดให้้มีีการล้้างเป็็น ๒ ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ ขณะที่่�ตลาดเอกชนจะเป็็นการขอความร่่วมมืือให้้ล้้างตลาด
สััปดาห์์ละ ๑ ครั้้ง�  ส่่วนห้้างร้้านขนาดใหญ่่จะเน้้นไปที่ก�่ ารเว้้นระยะห่่างและการทำำ�ความสะอาดทุุกสองชั่่ว� โมง นอกจากนี้้�
ยัังได้้จััดเตรีียมถัังขยะสำำ�หรัับทิ้้�งขยะติิดเชื้้�อจากพื้้�นที่่�กัักตััวทุุกพื้้�นที่่� รวมถึึงจััดรถขนขยะติิดเชื้้�อเพื่่�อขนขยะในเขต
อำำ�เภอเมืืองไปกำำ�จััดอีีกด้้วย โดยมีีสำำ�นัักช่่างช่่วยดููแลในส่่วนของการขนขยะติิดเชื้้�อจากนอกเขตอำำ�เภอเมืืองไปกำำ�จััด
สำำ�หรัับงานสุุดท้้ายที่จ่� ะช่่วยยัับยั้้ง� จำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ยไม่่ให้้อาการหนัักได้้ คืือส่่วนของ กองการแพทย์์ ซึ่่ง� จะทำำ�หน้้าที่ใ่� นการ
ฉีีดวััคซีีนให้้ประชาชนในเขตพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี โดยปััจจุุบัันจะมีีบุุคลากรทางการแพทย์์คอยให้้บริิการฉีีด
วััคซีีน ณ ศููนย์ก์ ารค้้าเซ็็นทรัลั พลาซา อุุดรธานีี เป็็นอีกี หนึ่่ง� ความร่่วมมืือระหว่่างเทศบาลนครอุุดรธานีีและภาคเอกชน
ที่่�พร้้อมใจกัันต่่อสู้้�กัับโควิิด-๑๙ ระลอกใหม่่นี้้�

เรื่่�องนี้้�ต้้องขยาย

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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ยกระดัับโครงข่่ายถนน “พรหมประกาย–นเรศวร”
เชื่่�อมสนามบิินอุุดร

เมื่่อ� เร็็ว ๆ นี้้� เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้จััดประชุุมหารืือโครงการจััดรููปที่ดิ่� นิ เพื่่�อพััฒนาพื้้น� ที่่�
ในเขตผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี ช่่วง ถ.พรหมประกาย–ถ.นเรศวร ร่่วมกัับสำำ�นัักงานโยธาธิิการ
และผัังเมืือง จ.อุุดรธานีี โดยโครงการดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้ พระราชบััญญััติจัิ ดั รููปที่ดิ่� นิ เพื่่�อพััฒนาพื้้น� ที่่�
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตราคืือ ๓๕ (๒) ซึ่่�งกำำ�หนดให้้กรมโยธาธิิการเเละผัังเมืือง การเคหะเเห่่งชาติิ
เเละองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ดำำ�เนิินการจััดรููปที่่�ดิินตามเเผนเเม่่บท เเละพื้้�นที่่�เป้้าหมายได้้เเก่่
พื้้น� ที่่ใ� นเขตชุุมชนเมืืองที่่มี� กี ารวางผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี เพื่่�อพััฒนาปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้น� ฐาน 
สภาพเเวดล้้อม เเละสอดคล้้องตามผัังเมืือง
วััตถุปุ ระสงค์์ในการกำำ�หนดพื้้น� ที่่�เป้้าหมาย  ได้้แก่่  
๑. แก้้ไขที่่�ดิินตาบอด                     
๒. เพื่่�อพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีมีีความน่่าอยู่่�
๓. พััฒนาระบบสาธารณููปโภคต่่าง ๆ โดยมีีการบููรณาการร่่วมกััน
๔. แก้้ไขปััญหาที่่�ดินรููปท
ิ
รงบิิดเบี้้�ยวจากการเวนคืืนที่�ดิ่ ินเพื่่�อตััดถนนโครงการ
ิ า่ งเปล่่าให้้ใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างคุ้้ม� ค่่า รวมถึึง
๕. เพื่่�อพััฒนาโครงข่่ายถนนและพััฒนาที่่ดิ� นว่
การเชื่่�อมโยงระบบโครงข่่ายถนนของเมืืองสู่่�สนามบิินนานาชาติิ  จัังหวััดอุุดรธานีี  
สำำ�หรัับ พื้้น� ที่่�เป้้าหมายการจััดรููปที่่�ดิินของจัังหวััดอุุดรธานีี มีีจำ�น
ำ วน ๖ บริิเวณ ดัังนี้้�
- พื้้น� ที่เ�่ ป้้าหมายบริิเวณที่�่ ๑ มีีพื้น�้ ที่ทั้้�่ ง� สิ้้น 
� ๑,๖๗๒.๓ ไร่่ อยู่่�ในเขตเทศบาลเมืืองหนองสำำ�โรง
- พื้้�นที่่�เป้้าหมายบริิเวณที่�่ ๒ มีีพื้น้� ที่่�ทั้้�งสิ้้�น ๑,๙๙๗.๓ ไร่่ อยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
- พื้้�นที่่�เป้้าหมายบริิเวณที่�่ ๓ มีีพื้น้� ที่่�ทั้้�งสิ้้�น ๑,๐๗๔.๒ ไร่่ อยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
- พื้้�นที่่�เป้้าหมายบริิเวณที่�่ ๔ มีีพื้น้� ที่่�ทั้้�งสิ้้�น ๓,๒๕๕.๔ ไร่่ อยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
- พื้้�นที่่�เป้้าหมายบริิเวณที่�่ ๕ มีีพื้น้� ที่่�ทั้้�งสิ้้�น ๗๙๐.๐ ไร่่ อยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
- พื้้น� ที่่เ� ป้้าหมายบริิเวณที่่� ๖ มีีพื้น้� ที่ทั้้่� ง� สิ้้น 
� ๓,๐๗๔.๔ ไร่่ อยู่่�ในเขตเทศบาลตำำ�บลหนองบััว
เบื้้�องต้้น สำำ�นัักงานโยธาธิิการเเละผัังเมืืองจัังหวััดอุุดรธานีี ได้้ดำำ�เนิินโครงการจััดรููปที่่�ดิิน
เพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ในเขตผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี จัังหวััดอุุดรธานีี ใน  พื้้�นที่่�เป้้าหมายการจััดรููป
ที่่�ดิินบริิเวณที่่� ๕ ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ทั้้�งสิ้้�น  ๗๙๐.๐ ไร่่ จำำ�นวนเเปลงที่่�ดิินประมาณ ๑,๙๒๓ แปลง อยู่่�ใน
เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี อำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี จังั หวััดอุุดรธานีี ซึ่่ง� อยู่่�บริิเวณการใช้้ประโยชน์์ที่ดิ่� นิ
ประเภทที่่�อยู่่�อาศััยหนาเเน่่นน้้อย (สีีเหลืือง) บริิเวณหมายเลข ๒.๑๗ เเละบริิเวณการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิิน ประเภทที่่�อยู่่�อาศััยหนาเเน่่นปานกลาง (สีีส้้ม) บริิเวณที่�ดิ่ ินหมายเลข ๓.๑๔ เเละอยู่่�ในเเนว
ถนน โครงการผัังเมืือง สาย ค๗ ขนาดเขตทาง ๒๕ เมตร เเละถนนสาย ง๔ ขนาดเขตทาง ๓๐ เมตร
โดยการจััดรููปที่่ดิ� นนำ
ิ ำ�ร่อ่ งจะเกิิดขึ้้น� บริิเวณถนนโครงการสาย ค๗ (ช่่วงถนนพรหมประกาย
ถึึงถนนนเรศวร) มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อพััฒนาพื้้น� ที่อ่� ยู่่�อาศััยในเขตเมืืองให้้เป็็นที่อ่� ยู่่�อาศััยที่มี่� คี วามเป็็น
ระเบีียบเรีียบร้้อย  มีีศักั ยภาพในการพััฒนารวมถึึงการเพิ่่�มมููลค่่าของที่ดิ่� นิ ในอนาคตซึ่่ง� เป็็นไปตาม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในผัังเมืืองรวม และมีีความสอดคล้้องกัับการพััฒนาเมืืองอุุดรธานีีในอนาคต นอกจากนี้้�
เพื่่อ� เป็็นการแก้้ปััญหาพื้้น� ที่ต�่ าบอด พััฒนาถนนโครงการตามผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี ถนนสาย ค๗
เเละเพื่่�อเชื่่อ� มโยงเส้้นทางการคมนาคมจากตััวเมืืองอุุดรธานีีเดิินทางไปสู่่�สนามบิินนานาชาติิอุดุ รธานีี
ให้้มีีความสะดวกและรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น 

รายละเอีียดโครงการจััดรููปที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ในเขตผัังเมืืองรวมเมืืองอุุดรธานีี
ช่่วง ถ.พรหมประกาย–ถ.นเรศวร

- มีีพื้้�นที่่�ประมาณ ๑๒๓.๕๓ ไร่่
- มีีเเปลงที่่�ดิินทั้้�งหมด ๓๓ แปลง
- มีีเจ้้าของที่่�ดิินทั้้�งหมด ๒๗ ราย
- พิิกััดโครงการ : บริิเวณถนนพรหมประกาย พิิกััด ๑๗.๓๙๙๑๗๖, ๑๐๒.๗๗๑๙๑๖
          บริิเวณถนนนเรศวร พิิกััด ๑๗.๓๙๕๔๑๙, ๑๐๒.๗๘๐๘๖๙
ด้้านเหนืือ เริ่่�มจากแนวเขตถนนพรหมประกาย ฟากตะวัันออก จดเส้้นขนานระยะ ๕๐๐
เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนโครงการสาย ค๗ ฟากเหนืือ ไปทางทิิศตะวัันออก ตามเส้้นขนานระยะ
๕๐๐ เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนโครงการสาย ค๗ ไปจนจดแนวเส้้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
จากจุุดศููนย์์กลางถนนนเรศวร
ด้้านตะวัันออก จากแนวเส้้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนโครงการสาย
ค๗ ฟากเหนืือ จดแนวเส้้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนนเรศวร ไปทางทิิศใต้้
ตามแนวเส้้นขนาน ระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนนเรศวร ไปจนจดกองบิิน ๒๓ กองทััพอากาศ
ด้้านใต้้ กองบิิน ๒๓ กองทััพอากาศ
ด้้านตะวัันตก จากกองบิิน ๒๓ กองทััพอากาศ ไปทางทิิศเหนืือ ตามแนวเขตถนนพรหมประกาย ไปจนจดแนวเส้้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุุดศููนย์์กลางถนนโครงการสาย ค๗ ฟากเหนืือ

ความคืืบหน้้าล่่าสุุด

ตามขั้้�นตอนเเห่่งพระราชบััญญััติจัิ ัดรููปที่�ดิ่ ินเพื่่�อพััฒนาพื้้น� ที่่� พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่่�งในปััจจุุบััน
ได้้ดำำ�เนิินการถึึงขั้้�นเตรีียมการโครงการ การประชุุมเจ้้าของที่่�ดิิน  เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น  เเละ
ข้้อเสนอเเนะ พร้้อมทั้้�งพิิจารณาร่่างผัังเเปลงที่�ดิ่ นิ ใหม่่ เเละผัังโครงข่่ายคมนาคมในพื้้น� ที่่�โครงการ
โดยสำำ�นัักงานโยธาธิิการเเละผัังเมืืองจัังหวััดอุุดรธานีี สามารถรวบรวมใบยิินยอมการเข้้าร่่วม
โครงการจากเจ้้าของที่่�ดิิน  (จร.๑) ได้้เเล้้ว จำำ�นวน  ๒๖ ราย เเละอยู่่�ระหว่่างติิดตามใบยิินยอม
การเข้้าร่่วมโครงการจากเจ้้าของที่่�ดิิน (จร.๑) อีีกจำำ�นวน ๗ ราย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อรวบรวมหนัังสืือเเสดง
ความยิินยอมจากเจ้้าของที่่�ดิิน (จร.๑) ให้้ได้้ ๒ ใน ๓ ของเจ้้าของในพื้้น� ที่่�โครงการ ในการดำำ�เนิิน
โครงการจััดรููปที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ก่่อนเสนอขออนุุมััติดำิ ำ�เนิินโครงการฯ ต่่อไป

12 บริิบริิการงานสร้้
การงานสร้้
างสรรค์์างสรรค์์

ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เทศบาลนครอุุดรธานีีนำำ�เครื่่�องจัักรกล
เข้้าปรัับปรุุงพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอุุดรธานีี
เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ 
รองนายกเทศมนตรีี และนายพููนเกีียรติิ พุุทธรัักษ์์ เลขานุุการ
นายกเทศมนตรีี พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่� สำำ�นัั ก ช่่ า ง และสำำ�นัั ก
สาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี ลงพื้้�นที่่�
โรงพยาบาลสนามแห่่งที่่� ๒ (ศููนย์์มรกต) ซึ่่�งตั้้�งเป็็นศููนย์์รองรัับ
ผู้้� ป่่ ว ยติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -๑๙ ที่่� เ ดิิ นท างมาจากพื้้� น ที่่� เ สี่่� ย ง
ตามมาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดต่่อของจัังหวััดอุุดรธานีี
โดยเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้นำำ�เครื่่อ� งจัักรกล เข้้าพื้้น� ที่บ่� ริิเวณโกดััง
สิินค้้าของนิิคมอุุตสาหกรรมอุุดรธานีีเพื่่�อปรัับปรุุงพื้้�นที่่�บริิเวณ
โดยรอบ พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนเต็็นท์์สำำ�หรัับใช้้งาน  และสนัับสนุุน
รถสุุขาเคลื่่อ� นที่่� เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก ให้้บริิการกัับประชาชน 
และตรวจเยี่่�ยมให้้กำำ�ลัังใจกัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน

เดิินเครื่่�องจัักรขุุดเจาะอุุโมงค์์ระบายน้ำำ�� ถ.นิิตโย
บริิเวณหน้้าสนามกีีฬากลางเทศบาลนครอุุดรธานีี
เมื่่�อวัันที่่� ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลาน
ด้้านหน้้าสนามกีีฬาเทศบาลนครอุุดรธานีี (เวสสุุวััณ สเตเดีียม)
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายเรืืองยุุทธ
ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ รองนายกเทศมนตรีี นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ 
รองนายกเทศมนตรีี นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์ รองนายกเทศมนตรีี
เลขานุุการนายกเทศมนตรีี ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี พร้้อมด้้วย
นายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาล นายดาวเรืือง หากัันได้้ 
ผู้้อำ� �น
ำ วยการสำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี รวมทั้้ง� ผู้้ที่� มี�่ ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
ร่่วมในพิิธีีเปิิดงานเริ่่�มเดิินเครื่่�องจัักรขุุดเจาะอุุโมงค์์ระบายน้ำำ��
ตามโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบระบายน้ำำ��ถนนนิิตโย บริิเวณ
หน้้าสนามกีีฬากลางเทศบาลนครอุุดรธานีี (เวสสุุวััณ สเตเดีียม)
โดยการดัันท่อ่ ค.ส.ล. ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง ๑.๘๐ เมตร ระยะทาง
ประมาณ  ๒๒๐ เมตร พร้้อมบ่่อดัันและบ่่อรัับ พร้้อมทั้้�งทำำ�การ
ย้้ายเครื่่อ� งสููบน้ำำ��จากบ่่อสููบน้ำำ��เดิิมสู่่�บ่่อสููบน้ำำ��ใหม่่ที่มี่� ขี นาดเพีียงพอ
ต่่ อ การรัั บ น้ำำ�� และเชื่่� อ มต่่ อ ระบบท่่ อ ส่่ ง น้ำำ�� จากเครื่่� อ งสููบน้ำำ��
เข้้าท่่อส่่งน้ำำ��ให้้สามารถส่่งน้ำำ��ไปวัังมััจฉาหนองบััวได้้เหมืือนเดิิม
โดยบริิษัทั ผู้้รั� บั จ้้าง คืือ กิิจการร่่วมค้้า เอส ซีี จีี และ ดีี จีี เอส จำำ�กัดั

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

ก้้าวไกล...ไปด้้
ยกััน
เรื่่�องนี้้�ต้้อวงขยาย
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การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจัังหวััดอุุดรธานีี ๒
มอบน้ำำ��ดื่่�มหน้้ากากอนามััยและถัังขยะติิดเชื้้�อ
วัันที่่� ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
พร้้อมด้้วย นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีี
นายพููนเกีียรติิ พุทุ ธรัักษ์์ เลขานุุการนายกเทศมนตรีี
นพ.เมธิิ พ จน์์  ช าตะเมธีี กุุ ล ผู้้� อำำ�น วยการกอง
การแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุ ด รธานีี
ร่่วมรัับมอบน้ำำ��ดื่่�มจำำ�นวน ๖๐ แพ็็ค ถัังขยะติิดเชื้้�อ
หน้้ากากอนามััย และถุุงผ้้า จากการไฟฟ้้าส่่วน
ภููมิิภาคจัังหวััดอุุดรธานีี ๒ โดยมีีนางนัันทยา ยศเมฆ 
รองผู้้จั� ดั การ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจัังหวััดอุุดรธานีี ๒
พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาคจัังหวััด
อุุดรธานีี ๒ ร่่วมให้้กำำ�ลัังใจบุุคลากรทางการแพทย์์

ประชาชนมอบวััสดุุการแพทย์์ ให้้กัับ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี
วัันที่่� ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์ รองนายก
เทศมนตรีี  น ายประจวบ ทองเย็็ น  ที่่� ปรึึ กษาพิิ เ ศษนายกเทศมนตรีี
นายประภาส บุุตรอุุดม รองปลััดเทศเทศบาล และ นพ.เมธิิพจน์์ ชาตะเมธีีกุลุ
ผอ.กองการแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมรัับมอบน้ำำ��ดื่่�ม
๑๐๐ แพ็็ค แอลกอฮอล์์แบบน้ำำ��  ๙๕% ๔๐๐ ลิิตร เครื่่�องวััดความดััน
แบบบีีบมืือ ๑ เครื่่�อง เครื่่�องวััดออกซิิเจนปลายนิ้้�ว ๒ เครื่่�อง รวมมููลค่่า
๓๕,๐๐๐ บาท  จากร้้านสมบููรณ์์ เวชการ และคุุ ณทัั ศ นีี ย์์  จิิ รัั ฐิิ ติิ ภัั ทร์์
พร้้อมครอบครััว มอบแอลกอฮอล์์แบบน้ำำ� 
� ๙๕% ๔๐๐ ลิิตร แอลกอฮอล์์เจล
๒ กิิโลกรััม ๑๐ แกลลอน  รวมมููลค่่า ๒๕,๐๐๐ บาท  ให้้กัับโรงพยาบาล
เทศบาลนครอุุดรธานีี

ผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี มอบอาหารและน้ำำ��ดื่่�ม
ให้้กัับประชาชนที่่�โรงพยาบาลสนาม
ผู้้บ� ริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี นำำ�โดยนายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายภุุชงค์์ กิิจขยััน เลขานุุการ
นายกเทศมนตรีี นายยิ่่�งใหญ่่ กองทอง ส.อบจ.อุุดรธานีี และคณะแม่่บ้้าน
ผู้้�บริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีีนำำ�ข้้าวกล่่องและน้ำำ��ดื่่�มร่่วมบริิจาคให้้กัับ
ประชาชนชาวจัังหวััดอุุดรธานีี ที่่�เดิินทางมาจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยงและเข้้าทำำ�การ
รัักษาตััวและกัักตััวเป็็นเวลา ๑๔ วััน ตามมาตรการป้้องกัันและควบคุุม
โรคติิดต่่อของจัังหวััดอุุดรธานีี โดยในวัันที่่� ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำำ�ไป
มอบให้้กัับโรงพยาบาลสนามศููนย์์โอบอุ้้ม� (Local Quarantine) มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏอุุดรธานีี (ศููนย์์สามพร้้าว) และในวัันที่่� ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
นำำ�ไปมอบให้้กัับโรงพยาบาลสนาม ศููนย์์โฮมฮััก (Local Quarantine)
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี
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สุุขสบายใน “นครอุุดรธานีี”
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ท่่องไปกัับรถราง “คุุณทองโบราณ (จะ) พาเที่่�ยว”

นัับตั้้ง� แต่่มีกี ารขุุดค้้นพบฟอสซิิลสุุนัขั โบราณ ซึ่่ง� เป็็นโครงกระดููกสุุนัขั สภาพสมบููรณ์์
เต็็มตััวและฝัังอยู่่�เคีียงข้้างกัับโครงกระดููกมนุุษย์์โบราณ โดยขุุดค้้นพบบริิเวณพิิพิธิ ภััณฑ์์เปิิด
วััดโพธิ์์�ศรีี ต.บ้้านเชีียง อ.หนองหาน  จ.อุุดรธานีี เมื่่�อปีี ๒๕๔๖ บ่่งบอกว่่าชาวบ้้านเชีียง
ในอดีีตได้้เลี้้�ยงสุุนััขไว้้เป็็นเพื่่�อนหรืือใช้้งานแล้้ว ต่่อมา พญ.คุุณหญิิงอััมพร สุุคนธมาน 
พร้้อมด้้วย นสพ.นพกฤษณ์์ จันทิ
ั กิ ผู้้ขุ� ดุ ค้้นโบราณคดีีบ้้านเชีียงได้้นำำ�ความขึ้้น� กราบบัังคมทููล
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิิตร
(รััชกาลที่่� ๙) และนำำ�ตััวอย่่าง “กราม” ไปให้้ทอดพระเนตร ซึ่่�งทรงตรััสให้้นำำ�กลัับไป
เก็็บรัักษาไว้้ และพระราชทานนามว่่า “คุุณทองโบราณ” ก่่อนที่�จั่ ังหวััดอุุดรธานีีได้้เล็็งเห็็น
ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของโครงกระดููกสุุนัขั คุุณทองโบราณ จึึงได้้ดััดแปลงให้้เป็็นมาสคอต ประจำำ�
จัังหวััดอุุดรธานีี เพื่่�อเป็็นตััวแทนการท่่องเที่่�ยว และภาพลัักษณ์์ของจัังหวััด ในปีี ๒๕๖๐
เป็็นต้้นมา
เทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นอีีกหนึ่่�งหน่่วยงานภาครััฐที่่�ในปีี ๒๕๖๔ นี้้� ได้้หยิิบยก
นำำ�เอามาสคอตคุุณทองโบราณมาเป็็นสื่่�อกลางในการประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมที่่�สำำ�คััญ
ในพื้้�นที่่�
โดยเฉพาะในแง่่ของการท่่องเที่ย่� วเทศบาลฯ ยัังเตรีียมนำำ�สัญ
ั ลัักษณ์์คุณท
ุ องโบราณ
มาเป็็นตััวแทนด้้านการท่่องเที่่�ยวชุุมชนเมืืองอีีกด้้วย พร้้อมเตรีียมเส้้นทางรถรางนำำ�เที่่�ยว
ในพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีีภายใต้้โครงการและกิิจกรรมที่่�มีีชื่่�อว่่า “คุุณทองโบราณ
พาเที่่�ยว”  
หลัังจากเมื่่�อปลายปีีที่�ผ่่ ่านมา อุุดรธานีียกระดัับสู่่�การเป็็น  MICE City หรืือ เมืือง
ที่่�มีีความพร้้อมและศัักยภาพในการเป็็นจุุดหมายปลายทางเพื่่�อรองรัับการจััดกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยว การจััดประชุุม นิิทรรศการ ตลอดจนศููนย์์จััดแสดงสิินค้้า
โดยเมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� จัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมกัับสำำ�นัักงานการท่่องเที่่�ยวและกีีฬาจัังหวััด
อุุดรธานีี ในฐานะผู้้�แทนกระทรวงการท่่องเที่�ย่ วและกีีฬา เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการท่่องเที่�ย่ วและ
กีีฬาจัังหวััดอุุดรธานีี ได้้ประสานมายัังเทศบาลนครอุุดรธานีีเพื่่�อร่่วมกำำ�หนดรายละเอีียด
แผนงาน โครงการ กิิจกรรม ด้้านการท่่องเที่�ย่ วจัังหวััดอุุดรธานีีประจำำ�ปีี ๒๕๖๕-๒๕๗๐
หนึ่่�งในแผนงานดัังกล่่าวที่่�จะถููกนำำ�มาพััฒนาต่่ออย่่างเป็็นรููปธรรม ก็็คืือ กิิจกรรม
“รถรางนำำ�เที่่�ยว” ซึ่่�งจะเป็็นการจััดตารางนำำ�เที่่�ยว เน้้นเสาร์์-อาทิิตย์์ พร้้อมจััดจุุดรัับ-ส่่ง
โดยจะเป็็นความร่่วมมืือกัันระหว่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
สมาคมธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวจัังหวััดอุุดรธานีี และชมรมมััคคุุเทศก์์

“คุุณทองโบราณพาเที่่ย� ว” จะเป็็นการนำำ�ทัศั นาจรแบบครึ่่ง� วััน หรืือ Half Day Trip
ใช้้เวลาในการเดิินทางประมาณ  ๓ ชั่่�วโมง ค่่าบริิการอยู่่�ที่่� ๙๙ บาทต่่อรอบ มีีมััคคุุเทศก์์
ช่่วยบอกเล่่าเรื่่�องราวในแต่่ละจุุด สำำ�หรัับเส้้นทางนำำ�เที่่�ยว คณะทำำ�งานเทศบาลฯ ได้้ลง
สำำ�รวจพื้้น� ที่เ่� บื้้อ� งต้้นแล้้ว โดยจะเริ่่ม� จากพิิพิธิ ภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี-สำำ�นักั งาน ททท. (บริิเวณ
สวนสาธารณะหนองประจัักษ์์ฯ)-ศาลหลัักเมืือง-ต้้นโพธิ์์�ใหญ่่ (บริิเวณวััดมััชฌิิมาวาส)ซอยหมอลำำ�  (ข้้างวัั ด มัั ช ฌิิ ม าวาส)-วงเวีี ย นน้ำำ��พุุ - อนุุ ส าวรีี ย์์ ก รมหลวงประจัั ก ษ์์ ฯ ศููนย์์วััฒนธรรมไทย-จีีน  (ศาลเจ้้าปู่่�-ย่่า)-ตลาดร่่มเขีียว-วััดโพธิิสมภรณ์์ ทั้้�งนี้้� ยัังมีีเส้้นทาง
เลีี ย บคลองหมากแข้้ง บริิ เวณหน้้าร้้านพรแหนมเนืืองลัั ด เลาะไปออกตรงสำำ�นัั ก งาน
สรรพสามิิต ระยะทางราว ๕๐๐ เมตร ที่่�จะถููกนำำ�มาบรรจุุลงในเส้้นทางนำำ�เที่่�ยวหากแต่่ยััง
ต้้องมีี ก ารประเมิิ น อย่่ า งรอบด้้านเสีี ย ก่่ อ นเนื่่� อ งจากพื้้� น ที่่� ดัั ง กล่่ า วจำำ� เป็็ นต้้ องได้้รัั บ
การปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ และเพิ่่�มเติิมความมีีชีีวิิตชีีวาให้้เป็็นแหล่่งชุุมชนเมืืองอย่่างแท้้จริิง
เพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับจุุดท่่องเที่�ย่ วอื่่�น ๆ ทั้้�งในและนอกเขตพื้้น� ที่�่
นี่่�เป็็นเพีียงก้้าวเริ่่�มของแผนการจััดการด้้านการท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดที่่�คาดว่่าจะ
เปิิดตััวได้้ในช่่วงเดืือนตุุลาคมนี้้�

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

กฎหมายใกล้้
กฎหมายใกล้้ตัตััวัว
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เปิิดโทษ ผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� โควิิด-๑๙
“ปกปิิดไทม์์ ไลน์์-ไม่่กัักตััว”
ในช่่ ว งของการเฝ้้ า ระวัั ง และยัั บ ยั้้� ง การขยายตัั ว ของจำำ�น วนตัั ว เลขผู้้� ติิ ด เชื้้� อ
ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิิด-๑๙) หนึ่่ง� ในมาตรการที่่ปล่
� อ่ ยออกมาจากภาครััฐ คืือ การสกััดกั้้น�
ผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�พยายามหลบหนีีจากการกัักตััว หรืือปกปิิดไทม์์ไลน์์ จนก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ต่่อผู้้อื่่� น� ที่อ่� าจจะต้้องติิดเชื้้อ� โควิิด-๑๙ ตามไปด้้วย เพราะเป็็นที่่ท� ราบกัันดีอี ยู่่�แล้้วว่่า ปััจจุุบันั
โรคโควิิด-๑๙ ยัังไม่่มีีตััวยาที่่�สามารถรัักษาให้้หายขาดได้้  และสามารถติิดเชื้้�อได้้อีีกแม้้จะ
ฉีีดวััคซีีนต้้านโควิิด-๑๙ ไว้้แล้้วก็็ตาม เพราะหากมีีการติิดเชื้้อ� เพิ่่�มมากขึ้้นน
� อกจากจะกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจและรายได้้ตลอดจนความเป็็นอยู่่�ของประชาชนแล้้ว ความรุุนแรงของการ
ติิดเชื้้�อในผู้้�ป่่วยบางรายก็็นำำ�ไปสู่่�ชีีวิิตได้้เช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�นแล้้ว การเฝ้้าระวัังและยัับยั้้�ง
เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการติิดเชื้้�อมากยิ่่�งขึ้้�นจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก
ทั้้�งนี้้� ในหลาย ๆ ประเทศ ได้้กำำ�หนดบทลงโทษต่่อผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�ไม่่มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและเพื่่�อนมนุุษย์์ไว้้แรงและเบาบ้้างแตกต่่างกัันไป ยกตััวอย่่างเช่่น  การปกปิิดไทม์์ไลน์์
หรืือให้้ข้้อมููลเท็็จเกี่่�ยวกัับ Covid-19 ที่่�ประเทศสิิงคโปร์์จะให้้ความสำำ�คััญกัับการติิดตาม
เส้้นทางของผู้้�ติิดเชื้้�อมาก โดยตามกฎหมายโรคติิดต่่อของสิิงคโปร์์ การให้้ข้้อมููลเท็็จและ
ขัั ด ขวางการติิ ด ตามเส้้นทางการติิ ด เชื้้� อ ของเจ้้าหน้้าที่่� จ ะมีี โ ทษปรัั บ ไม่่ เ กิิ น คนละ
๑๐,๐๐๐ เหรีียญสิิงคโปร์์ หรืือ ๒๒๕,๒๓๓.๔๐ บาท หรืือจำำ�คุกุ ไม่่เกิิน  ๖ เดืือน หรืือทั้้ง� จำำ�
ทั้้ง� ปรัับ
บางกรณีีเมื่่�อรัับโทษครบแล้้วต้้องถููกเนรเทศและห้้ามไม่่ให้้เดิินทางเข้้าสิิงคโปร์์อีกี
หรืืออย่่างที่่�ประเทศไต้้หวัันซึ่่�งคุุมการแพร่่ระบาดของ Covid-19 ได้้ดีีมากประเทศหนึ่่�ง
ล่่าสุุดสั่่�งปรัับผู้้�ที่่�ฝ่่าฝืืนการกัักตััวแอบออกจากที่่�พัักอย่่างน้้อย ๗ ครั้้�งภายในเวลา ๓ วััน
เป็็นเงิิน  ๑ ล้้านเหรีียญไต้้หวััน  หรืือ ๑.๐๗ ล้้านบาท ขณะที่่�ในประเทศญี่่�ปุ่่�น กระทรวง
สาธารณสุุขมีีแผนจะลงโทษบุุคคลที่่�โกหกหรืือไม่่ตอบคำำ�ถามเพื่่อ� ตามหาเส้้นทางการติิดเชื้้อ�
โดยเสนอให้้ลงโทษปรัับไม่่เกิิน ๕๐๐,๐๐๐ เยน หรืือ ๑๔๓,๕๒๓ บาท และกำำ�หนดโทษสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่�ห่ นีีการกัักตััวให้้จำำ�คุุกพร้้อมกัับใช้้แรงงานไม่่เกิิน ๑ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ๑ ล้้านเยน หรืือ
๒๘๖,๙๕๓ บาท 
สำำ�หรัับประเทศไทย มีีข้้อกำำ�หนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่่งพระราชกำำ�หนด
การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบัับที่่� ๑๗ ) ข้้อ ๔ เรื่่�องโทษ ระบุุว่่า
ผู้้� ฝ่่ า ฝืืนข้้อกำำ� หนดซึ่่� ง ออกตามมาตรา ๙ แห่่ ง พระราชกำำ� หนดการบริิ ห ารราชการ
ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ย่่อมเป็็นความผิิดซึ่่�งอาจต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน
๒ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ

อ้้างอิิ ง  ข้้อกำำ� หนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่่ ง พระราชกำำ� หนด
การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบัับที่่� ๑๗) ที่่�ประกาศ
เมื่่�อวัันที่่� ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในเว็็บไซต์์ราชกิิจจานุุเบกษา ระบุุ บทกำำ�หนดโทษ
ของผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�จงใจปกปิิดข้้อมููลการเดิินทางหรืือแจ้้งข้้อมููลเท็็จ ต่่อเจ้้าพนัักงาน
ควบคุุมโรคติิดต่่อทำำ�ให้้เป็็นอุุปสรรคต่่อการสอบสวนและควบคุุมโรคเป็็นผลให้้
เชื้้�อโรคแพร่่ออกไป  อาจเข้้าข่่ายเป็็นการฝ่่าฝืืน  หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามสั่่�งเจ้้าพนัักงาน
ควบคุุมโรคติิดต่่อซึ่่�งเป็็นความผิิดตามพระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อพ.ศ. ๒๕๕๘ ด้้วย
โดยมาตรา ๔๙ ผู้้ใ� ดไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามคำำ�สั่่ง� ของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ด้้านวิิชาการหรืือคณะอนุุกรรมการตามมาตรา ๑๘ หรืือคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการ
โรคติิดต่่อจัังหวััด ตามมาตรา ๒๒(๖) หรืือคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการโรคติิดต่่อ
กรุุงเทพมหานครมาตรา ๒๘(๖) หรืือคำำ�สั่่�งของเจ้้าพนัักงานควบคุุมโรคติิดต่่อตาม
มาตรา ๔๕(๑) ต้้องระวางโทษจำำ�คุกุ ไม่่เกิินหนึ่่ง� เดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินหนึ่่ง� หมื่่น� บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
มาตรา ๕๐ ผู้้�ใดไม่่ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแจ้้งตามมาตรา ๓๑
ต้้องระวางโทษปรัับไม่่เกิินสองหมื่่�นบาท
มาตรา ๕๑ ผู้้ใ� ดฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามคำำ�สั่่ง� ของเจ้้าพนัักงานควบคุุมโรค
ติิดต่่อตามมาตรา ๓๔ (๑)(๒)(๔) หรืือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑)(๒)(๓) หรืือ (๕) มาตรา
๔๐ (๕) หรืือไม่่อำำ�นวยความสะดวกแก่่เจ้้าพนัักงานควบคุุมโรคติิดต่่อตามมาตรา
๓๙ (๔) ต้้องระวางโทษปรัับไม่่เกิินสองหมื่่�นบาท
มาตรา ๕๒ ผู้้�ใดฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งของเจ้้าพนัักงานควบคุุม
โรคติิดต่่อตามมาตรา ๓๔ (๓)(๔)(๗) หรืือ (๘) หรืือมาตรา ๔๐ (๓) หรืือ (๔) หรืือ
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดหรืือผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๕ ต้้องระวาง
โทษจำำ�คุุกไม่่เกิินหนึ่่�งปีี หรืือปรัับไม่่เกิินหนึ่่�งแสนบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
มาตรา ๕๓ ผู้้�ใดไม่่อำ�น
ำ วยความสะดวกแก่่เจ้้าพนัักงานควบคุุมโรคติิดต่่อ
หรืือเจ้้าพนัักงานท้้องถิ่่�นตามมาตรา ๓๘ ต้้องระวางโทษปรัับไม่่เกิินสองหมื่่�นบาท
มาตรา ๕๔ เจ้้าของพาหนะหรืือผู้้�ควบคุุมพาหนะผู้้�ใดไม่่ปฏิิบััติติ ามคำำ�สั่่�ง
ของเจ้้าพนัักงานควบคุุมโรคติิดต่่อตามมาตรา ๔๐ (๒) ต้้องระวางโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน
สองปีี หรืือปรัับไม่่เกิินห้้าแสนบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
มาตรา ๕๕ ผู้้ใ� ดขััดขวางหรืือไม่่อำำ�นวยความสะดวกแก่่เจ้้าพนัักงานควบคุุม
โรคติิดต่่อตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ต้้องระวางโทษปรัับไม่่เกิินสองหมื่่�นบาท
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หมากแข้้
ก้้าวไกลในอาเซีี
ยน
หมากแข้้
งก้้างวไกลในอาเซีี
ยน
ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ตลาดชอปปิิงออนไลน์์ ก้้าวไกลยุุคโควิิด-๑๙
แม้้ว่่าตลอดสองปีีที่่�โควิิด-๑๙ ได้้เข้้ามาสร้้างความเสีียหายให้้กัับเศรษฐกิิจ และกระทบความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนภายในประเทศ
เป็็นวงกว้้าง แต่่อีีกฟากหนึ่่�งจะมีีใครล่่วงรู้้�หรืือไม่่ว่่ายัังคงมีีความรุ่่�งโรจน์์ว่่ายวนอยู่่�ในรููปแบบของธุุรกิิจออนไลน์์ ยุุค New Normal และ
ถืือเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนที่่�ดีีที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับธุุรกิิจแบบออฟไลน์์หรืือการค้้าขายผ่่านหน้้าร้้านเป็็นหลััก
ธุุรกิิจ E-commerce ในประเทศไทย มีีการเติิบโตขึ้้�นอย่่างมาก ตั้้�งแต่่ก่่อนการมาของโควิิด-๑๙ โดยมููลค่่าของ E-commerce
ในประเทศไทย มีีเม็็ดเงิินอยู่่�ราว ๗ แสนกว่่าล้้านบาท นัับว่่าเป็็นอัันดัับหนึ่่�งของมููลค่่าธุุรกิิจ E-commerce ในภููมิิภาคอาเซีียน 
ขณะเดีียวกัันอุุตสาหกรรมอีีคอมเมิิร์์ซ  (E-Commerce) ใน ๖ ตลาดยัักษ์์ใหญ่่ ได้้แก่่ อินิ โดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์
เวีียดนาม และไทย ประมาณการว่่าจะมีีมููลค่่ารวมกัันแตะ ๑.๗๒ แสนล้้านดอลลาร์์สหรััฐภายในปีี ๒๐๒๕ ตามที่่� Google Temasek
และบริิษััทเบน ได้้คาดการณ์์เอาไว้้ 
ทั้้�งนี้้� จากการศึึกษาข้้อมููล โดย iPrice Group บริิษััทวิจัิ ัยตลาดได้้ร่่วมมืือกัับ SimilarWeb และ Appsflyer จััดทำำ�งานวิิจััยเรื่่�อง
Map of E-commerce Yearend Report 2020 ขึ้้�น  พบว่่า ร้้านค้้าอีีคอมเมิิร์์ซที่่�ได้้รัับความนิิยมช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-๑๙
คืือ ร้้านค้้าอีีคอมเมิิร์์ซทั่่�วไป  ขณะที่่�ร้้านค้้าแฟชั่่�น  และอิิเล็็กทรอนิิกส์์มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าชมสิินค้้าลดลง แม้้สิินค้้าที่่�เลืือกซื้้�อจากร้้านค้้าทั่่�วไป
จะมีีสิินค้้าประเภทแฟชั่่�น และอิิเล็็กทรอนิิกส์์รวมเป็็นส่ว่ นใหญ่่ก็็ตาม อาจเพราะโปรโมชัันจากร้้านค้้าทั่่�วไปดึึงดููดใจให้้ซื้้อ� สิินค้้าหลากหลาย
ประเภทพร้้อมกััน  ซึ่่�งจากข้้อมููลของ iPrice ที่่�รวบรวมจากแพลตฟอร์์มใน  ๖ ประเทศ ได้้แก่่ อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์
เวีียดนาม และไทย พบข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�น่่าสนใจ ดัังนี้้�  
อััตราการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าในภููมิิภาคเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉลี่่�ยถึึง ๑๙% และจำำ�นวนการใช้้จ่่ายโดยเฉลี่่�ยสููงถึึง $๓๒ ต่่อการสั่่�งซื้้�อ โดยตลาด
อีีคอมเมิิร์์ซที่่�มีีอััตราการใช้้จ่่ายสููงสุุดคืือ สิิงคโปร์์ $๖๒ มาเลเซีีย $๔๑ ไทย $๒๙ ฟิิลิิปปิินส์์ $๒๓ อิินโดนีีเซีีย $๒๑ และเวีียดนาม $๑๗
ตามลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย
แฟชั่่�น คืือ หมวดหมู่่�สิินค้้าที่่�มีีอัตั ราการสั่่�งซื้้�อมากที่่�สุุดโดยเฉลี่่�ย $๔๖ ตามด้้วยอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ $๔๑ และสิินค้้าอุุปกรณ์์
กีีฬาและเพื่่�อการออกกำำ�ลัังกาย $๓๓ พร้้อมยัังสามารถแบ่่งหมวดหมู่่�สิินค้้าที่่�ได้้รัับความนิิยมในแต่่ละประเทศได้้ ดัังนี้้�
หมวดหมู่่�สิินค้้าแฟชั่่�น: มีีจำำ�นวนการสั่่�งซื้้�อสููงสุุดในตลาดมาเลเซีีย ฟิิลิิปปินส์
ิ ์ และสิิงคโปร์์
หมวดหมู่่�สิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์: มีีจำำ�นวนการสั่่�งซื้้�อสููงสุุดในตลาดไทย และเวีียดนาม
หมวดหมู่่�สิินค้้าอุุปกรณ์์กีีฬา และเพื่่�อการออกกำำ�ลัังกาย: มีีจำำ�นวนการสั่่�งซื้้�อสููงสุุดในตลาดอิินโดนีีเซีียเท่่านั้้�น
นอกเหนืือจาก ๖ ตลาดอีีคอมเมิิร์์ซที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้ว ตลาดฮ่่องกงยัังมีีข้้อมููลที่่�สอดคล้้องกััน  โดยจากการเปรีียบเทีียบข้้อมููล
ระหว่่างไตรมาสที่่� ๒-๔ พบว่่า ช่่วงไตรมาสที่่� ๒ (การแพร่่ระบาดสููงสุุด) จำำ�นวนผู้้เ� ข้้าชมสิินค้้าผ่่านทางร้้านค้้าอีีคอมเมิิร์ซส
์ ายแฟชั่่นมี
� จำี ำ�นวน
ลดลง คาดว่่าเกิิดจากการที่รั�่ ฐั บาลประกาศให้้ทำำ�งานที่บ้้�่ านช่่วงไตรมาสที่�่ ๒ และพนัักงานเริ่่ม� ทยอยกลัับไปทำำ�งานที่อ�่ อฟฟิิศช่่วงไตรมาสที่�่ ๓

รายงาน ๑๐ อัันดัับแพลตฟอร์์มอีีคอมเมิิร์์ซในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�มีีผู้้�เข้้าชมเว็็บไซต์์มากที่่�สุุด

ในส่่วนของอััตราการใช้้งานสมาร์์ทโฟนเพิ่่�มมากขึ้้นทำ
� ำ�ให้้ร้้านค้้าอีีคอมเมิิร์ซส่
์ ว่ นใหญ่่ต่า่ งก็็สร้้างแอปพลิิเคชัันรองรัับความต้้องการ
เพื่่�อง่่ายต่่อการจัับจ่่ายใช้้สอยได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ด้้วยเหตุุนี้้� iPrice จึึงร่่วมมืือกัับ Appsflyer ผู้้�นำำ�ด้้านแพลตฟอร์์มการวััดผลโฆษณาและ
การวิิเคราะห์์การตลาดบนมืือถืือ เผยข้้อมููลอััตราถอนการติิดตั้้�งของแอปพลิิเคชัันหมวดหมู่่�ชอปปิิงใน  ๕ ประเทศตลาดอีีคอมเมิิร์์ซชั้้�นนำำ� 
(เฉพาะระบบปฏิิบััติิการ Android) ได้้แก่่ อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย เวีียดนาม และไทย โดยเปรีียบเทีียบระหว่่างไตรมาสที่่� ๑ และ ๒
ปีี ๒๐๒๐ (ช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดมากที่่�สุุด) พบว่่า อััตราถอนการติิดตั้้�งแอปพลิิเคชัันในไตรมาสที่่� ๒ เพิ่่�มมากขึ้้�นโดยเฉลี่่�ย ๔๒.๒%
ต่่างจากไตรมาสแรกที่่�มีีเฉลี่่�ย ๓๗.๔% โดยมีีข้้อมููลในแต่่ละประเทศ และเฉพาะตลาดไทยกัับเวีียดนามนั้้�นมีีอัตั ราถอนการติิดตั้้�งที่่�ต่่างจาก
ไตรมาสแรกเพีียง ๑% โดยไทยเพิ่่�มจาก ๓๖% เป็็น ๓๗% และเวีียดนาม ๔๘% เป็็น ๔๙%
อย่่างไรก็็ตาม คาดว่่าอััตราถอนการติิดตั้้�งที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้�เกิิดจากทั้้�ง ๕ ประเทศต่่างอยู่่�ภายใต้้การปิิดเมืือง (Lockdown) หรืือปิิดเมืือง
บางส่่วน (Partial Lockdown) ทำำ�ให้้ส่่วนใหญ่่ต้้องทำำ�งานที่่�บ้้าน และออกไปจัับจ่่ายใช้้สอยได้้เพีียงเท่่านั้้�น  แอปพลิิเคชัันซื้้�อของออนไลน์์
จึึงก้้าวขึ้้�นมามีีบทบาทสำำ�คััญ และส่่วนใหญ่่โปรโมชัันสุุดคุ้้�มมัักจะนำำ�เสนอให้้แก่่สมาชิิกใหม่่ นำำ�ไปสู่่�สาเหตุุอััตราเพิ่่�มขึ้้�นของการถอน
การติิดตั้้ง� เพื่่�อลงทะเบีียนในชื่่�อผู้้ใ� ช้้ใหม่่ อีกี ทั้้�งการติิดตั้้ง� แอปฯ อาจทำำ�ให้้หน่่วยความจำำ�ในตััวเครื่่อ� งสมาร์์ทโฟนลดน้้อยลง นำำ�ไปสู่่�การทยอย
ลบแอปฯ ที่่�ไม่่ค่่อยได้้ใช้้งานออก
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