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สารพัันนานากัับนายก
ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลฯ เดิินหน้้ารัับมืือเชื้้�อไวรััส โควิิด-๑๙

สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-๑๙ ในช่่วงนี้้� เลขจำำ�นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ยัังคงเพิ่่ม� ขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ อยู่่�ครัับ สำำ�หรัับ
เทศบาลนครอุุดรธานีี  เราก็็ยัังคงดำำ�เนิินการในส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันและควบคุุมโรคให้้กัับพี่่�น้้อง
ประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเบื้้อ� งต้้นได้้มีีการลงพื้้น� ที่่�มอบเจลแอลกอฮอล์์
ล้้างมืือและหน้้ากากอนามััย สำำ�หรัับป้้องกัันเชื้้�อโควิิด-๑๙ ให้้ทุุกครััวเรืือนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�ง ๔ เขต 
๑๐๕ ชุุมชน รวมกว่่า ๒๔,๐๐๐ ครััวเรืือน ให้้ได้้รัับอย่่างทั่่วถึึ
� ง โดยทุุกครััวเรืือนจะได้้รัับเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ ๒ ขวด
และหน้้ากากอนามััย ๑ กล่่องครัับ นอกจากนั้้�นแล้้วก็็ยัังมีีการลงพื้้�นที่่�ตามตลาดต่่าง ๆ เพื่่�อมอบหน้้ากากอนามััย 
เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ ให้้กัับผู้้ป� ระกอบการ พร้้อมทั้้�งกำำ�ชับั ให้้ร่่วมกัันรัักษามาตรการป้้องกัันและควบคุุม โควิิด-๑๙
อย่่างเคร่่งครััด หลัังจากกลัับมาเปิิดตลาดอีีกครั้้�ง ทั้้�งนี้้�พื้้�นที่่�บริิเวณด้้านใน และบริิเวณโดยรอบของตลาดก็็จะมีี
เจ้้าหน้้าที่่�มาล้้างทำำ�ความสะอาด และพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรคเป็็นประจำำ�ทุุกวััน  
นอกจากการป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-๑๙ ด้้วยการสวมหน้้ากากอนามััยและล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์แล้้ว 
อีีกหนึ่่�งสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญมากก็็คืือ การได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันการติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙ ให้้ครบตามจำำ�นวนโดสนั่่�นเอง
เพราะจะเป็็นการสร้้างภููมิิคุ้้ม� กัันให้้กัับร่่างกาย ให้้สามารถดำำ�เนิินชีีวิิตในยุุค New Normal แบบนี้้ต่� อ่ ไปได้้ และหาก
กรณีีเกิิดการติิดเชื้้�อก็็จะช่่วยลดความรุุนแรงของอาการไม่่ให้้ถึึงแก่่ชีีวิิตได้้ เทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงขอใช้้พื้้�นที่่�ตรงนี้้�
เป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางประชาสััมพัันธ์์ให้้พี่่�น้้องประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตเทศบาล สำำ�หรัับใครที่่�ต้้องการรัับวััคซีีน
สามารถติิดตามขั้้น� ตอนการลงทะเบีียน และกำำ�หนดการเข้้ารัับวััคซีีนได้้ที่่�หน้้าเพจของเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้เลย
นะครัับ

คุุยกัับนายก Talk

ในช่่วงนี้้�ยัังคงมีีฝนตกหนัักอยู่่�บ่่อยครั้้�งครัับ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วมขัังตามจุุดต่่าง ๆ และเป็็น
อุุปสรรคต่่อการดำำ�รงชีีวิิตได้้ โดยเฉพาะการเดิินทางสััญจรของประชาชนในพื้้�นที่่� เทศบาลนครอุุดรธานีี
จึึงได้้ร่่วมกัับป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย เขต ๑๔ ทำำ�การติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��ขนาด ๑๔ นิ้้�ว โดยติิดตั้้�ง
เอาไว้้สองจุุดด้้วยกััน คืือ บริิเวณสถานีีสููบน้ำำ��ดงวััด และบริิเวณสถานีีสููบน้ำำ��คลองขนานทางรถไฟ และ
มีีการจััดเวรยามจากเจ้้าหน้้าที่่�งานป้้องกัันภััยมาเข้้าเวรยาม เป็็นหููเป็็นตาให้้ตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง
นอกจากนั้้�น ยัังมีีโครงการก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��และปรัับปรุุงภููมิิทัศั น์์ห้้วยหมากแข้้ง ที่่�เทศบาล
นครอุุดรธานีีจะต้้องเพิ่ม่� ในเรื่่อ� งของระบบป้้องกัันน้ำำ��ท่ว่ ม การแยกระบบของน้ำำ��ทิ้้ง� จากครััวเรืือนออกจาก
ระบบระบายน้ำำ��ฝนจากธรรมชาติิ และรวมไปถึึงการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์โดยรอบของพื้้�นที่่�ห้้วยหมากแข้้ง
จากที่่�เป็็นพื้้น� ที่่�รกร้้างให้้มีีความสวยงามและใช้้งานพื้้น� ที่่�ได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น�  ซึ่่�งตามกำำ�หนดโครงการจะแล้้วเสร็็จ
ประมาณปีี ๒๕๖๖ นอกจากที่่�ลำำ�ห้้วยหมากแข้้งจะมีีประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม ระบายน้ำำ��ขััง
ออกจากเมืืองได้้มากขึ้้น� แล้้ว ยัังช่่วยให้้น้ำำ��ในลำำ�ห้้วยเป็็นน้ำำ��ที่่มีีคุ
� ณภ
ุ าพดีี และมีีพื้้น� ที่่�สวนสาธารณะสีีเขีียว
ให้้กัับเมืืองเพิ่ม�่ ขึ้้น�  ประชาชนสามารถแวะเวีียนกัันมาใช้้พื้้น� ที่่ใ� นการพัักผ่่อนหย่่อนใจ เดิินเล่่น ถ่่ายรููปสวย ๆ หรืือ
ออกกำำ�ลังั กายก็็ได้้เช่่นกัันครัับผม ทั้้�งนี้้ใ� นเรื่่อ� งของความคืืบหน้้าของโครงการ ทางเทศบาลฯ จะคอยอััปเดต
ให้้ทราบเป็็นระยะกัันต่่อไปครัับ
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

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

ตามไปดูู

เร่่งปููพรมฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรค โควิิด-๑๙
ให้้กัับกลุ่่�ม ๖๐๘ เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�
เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้จััดหาวััคซีีนสำำ�หรัับให้้บริิการประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตเทศบาลฯ โดยเปิิดให้้ประชาชนที่่�ต้้องการรัับวััคซีีน
ได้้ลงทะเบีียนเพื่่�อรัับวััคซีีนเข็็มที่่� ๑ และ ๒ มาเป็็นระยะเวลาหนึ่่�งแล้้ว แต่่สำำ�หรัับประชาชนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�นัับว่่ามีีความเสี่่�ยงสููง และยัังมีี
อััตราการได้้รัับวััคซีีนไม่่ถึึง ๕๐% นั้้�น ก็็คืือประชาชนที่่�มีีอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้�นไป ประชาชนในกลุ่่�ม ๘ โรคเสี่่�ยง (ได้้แก่่ โรคหััวใจและหลอดเลืือด
โรคไตวายเรื้้�อรััง โรคหลอดเลืือดสมอง โรคอ้้วน โรคมะเร็็ง โรคเบาหวาน และหญิิงตั้้�งครรภ์์) รวมไปถึึงกลุ่่�มผู้้�ป่่วยติิดเตีียง หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า
กลุ่่�ม ๖๐๘ มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องได้้รัับวััคซีีนเพื่่�อให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�โดยเร็็ว และลดความรุุนแรงหากเกิิดการติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙
เทศบาลฯ จึึงได้้ร่่วมบููรณาการกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
อุุดรธานีี และศููนย์์อนามััยที่่� ๘ ออกหน่่วยบริิการเคลื่่อ� นที่่�ฉีีดวััคซีนี เชิิงรุุกเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้กัั บ พี่่� น้้ องประชาชนกลุ่่�มดัั ง กล่่ า ว  เนื่่� อ งจากไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางไปรัั บ บริิ ก ารฉีีดวัั ค ซีี น
ที่่โ� รงพยาบาลหรืือหน่่วยบริิการอื่่น� ได้้ เป็็นการเพิ่ม�่ ช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการและสนัับสนุุนกระจาย
วััคซีีนให้้เข้้าถึึงประชาชนอย่่างครอบคลุุม โดยมีีทั้้�งหน่่วยให้้บริิการที่่�ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข
ของเทศบาล หน่่วยให้้บริิการที่่�ศาลากลางบ้้านของแต่่ละชุุมชน สำำ�หรัับกลุ่่�ม ๖๐๘ ที่่�ยัังเดิินทาง
ในระยะใกล้้ได้้  แต่่สำำ�หรัับผู้้�พิิการ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ที่่�ไม่่สะดวกในการเดิินทาง ทางเทศบาลฯ
จะจััดเจ้้าหน้้าที่่�เข้้าฉีีดวััคซีีนเชิิงรุุกให้้ถึึงบ้้าน โดยสามารถติิดต่่อขอลงทะเบีียนการฉีีดวััคซีีน
เชิิงรุุกได้้กับั ศููนย์์บริกิ ารสาธารณสุุขของเทศบาลนครอุุดรธานีี หรืือ อสม. ที่่อ� ยู่่�ใกล้้บ้า้ นท่่าน
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับวััคซีีนครบ ๒ เข็็มแล้้ว ร่่างกายจะสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันเชื้้�อไวรััส
โควิิด-๑๙ สามารถช่่วยป้้องกัันในกรณีีที่่�ติิดเชื้้�อ ให้้อาการป่่วยไม่่รุุนแรงจนถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต 
นอกจากนั้้�นยัังเป็็นการสร้้างภููมิิคุ้้ม� กัันหมู่่� ให้้สามารถใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันั ในยุุค new normal
แบบนี้้ไ� ด้้ ดัังนั้้น� เทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงขอเชิิญชวนให้้ประชาชนชาวเทศบาลฯ มาฉีีดวััคซีีน
เพื่่�อให้้เมืืองของเราสามารถดำำ�เนิินได้้ต่่อไป 
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หมุุนตามโลก
ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

ประชาคมรัับฟัังความเห็็น โครงการอุุดรพลััสโมเดล
“Udon Plus Model”
เมื่่�อวัันที่่� ๒๒ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารนิิทรรศการ พิิพิิธภััณฑ์์เมืืองอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธาน
ในการประชุุมประชาคมรัับฟัังความคิิดเห็็นของหมู่่�บ้้าน ชุุมชนตำำ�บลเป้้าหมาย ตามโครงการอุุดรพลััส Udon Plus Model โดยเทศบาลนครอุุดรธานีีถืือเป็็นพื้้�นที่่�เป้้าหมายหนึ่่�ง
ที่่�รวมอยู่่�ในโครงการนี้้� จึึงได้้จััดให้้มีีการประชาคมเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจแก่่ประชาชนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โครงการ Udon Plus Model มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฟื้้�นฟูู
การท่่องเที่่�ยวของประเทศไทย ช่่วยกระตุ้้น� รายได้้เศรษฐกิิจชุมุ ชน
ในพื้้�นที่่�การท่่องเที่่�ยว  โดยให้้นัักเดิินทางต่่างชาติิที่่�ได้้รัับวััคซีีน
ครบโดสแล้้วสามารถเข้้าประเทศไทยได้้โดยไม่่ต้้องกัักตััว  และ
สามารถท่่องเที่่ยว
� ในจัังหวััดอุุดรธานีีได้้เป็็นเวลา ๑๔ วััน ก่่อนเดิินทาง
ไปยัังพื้้น� ที่่�อื่่น� หากผลตรวจไม่่พบเชื้้อ� โควิิด-๑๙ โดยจัังหวััดอุุดรธานีี
มีีแนวทางและข้้อกำำ�หนดกลางมาตรฐาน ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
(SOP) รููปแบบ Sandbox ภายใต้้เงื่่อ� นไขประชาชนในพื้้น� ที่่�ต้้องได้้
รัับการฉีีดวััคซีนี ได้้มากกว่่า ๗๐% บุุคลากรในสถานที่่ต้้� องฉีีด ๑๐๐%
ซึ่่ง� นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศจะเข้้าร่่วมโครงการต้้องมาด้้วยทััวร์์
ไม่่สามารถเดิินทางมาได้้ด้้วยตนเอง ฉีีดวััคซีีนชนิิดที่่�ไทยกำำ�หนด
มีีเงิินประกัันไม่่ต่ำำ��กว่่า ๑ แสนเหรีียญสหรััฐ และผลยืืนยัันการ
ตรวจหาเชื้้อ� แบบ PCR ภายใน ๗๐ ชม. และยัังขยายกลุ่่�มเป้้าหมาย 
“เขยอุุดรธานีี” รัับชาวต่่างชาติิที่่มีีคู่่�
� ครองเป็็นชาวอุุดรธานีี รวมทั้้�ง
ผู้้รั� ับบริิการทางการแพทย์์ใน สปป.ลาว 
โดยโครงการนี้้จั� งั หวััดอุุดรธานีีจะมีีการชี้้แ� จงต่่อคณะกรรมการ
โรคติิดต่่อจัังหวััดอุุดรธานีี เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นเพิ่ม่� เติิม ก่่อนจะ
เสนอไปให้้ส่่วนกลางพิิจารณาต่่อไป

เทศบาลนครอุุดรธานีี คว้้ารางวััลการจััดการสาธารณภััยดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔

เมื่่�อวัันที่่� ๗ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้้องประชุุมกรมหลวงประจัักษ์์ศิิลปาคม ชั้้�น ๕ ศาลากลางจัังหวััดอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี
นครอุุดรธานีี มอบหมายให้้ นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิริิ ิ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นผู้้�แทนเทศบาลนครอุุดรธานีีเข้้ารัับใบประกาศเกีียรติิคุุณองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นด้้านการจััดการสาธารณภััยดีีเด่่น ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ ระดัับเขต พร้้อมเงิินรางวััล ๑๐,๐๐๐ บาท จากนายนิิติพัิ ัฒน์์ ลีีลาเลิิศแล้้ว รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี 
โดยศููนย์์ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยเขต ๑๔ อุุดรธานีี
กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย จััดการประกวดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นด้้านการจััดการสาธารณภััยดีีเด่่น ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่่�อให้้
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ได้้ยกระดัับและเตรีียมความพร้้อมการปฏิิบัติั งิ านด้้านการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยให้้เป็็นมาตรฐานสากล และเป็็นการยกย่่องเชิิญชููเกีียรติิ
รวมถึึงสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�ซึ่่�งปฏิิบััติิงานด้้านการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย  โดยจััดการประกวดในระดัับเขต 
ระดัับภาค และในระดัับประเทศตามลำำ�ดัับ

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

รู้้�จัักภาวะ “Long Covid”
อาการที่่�อาจหลงเหลืืออยู่่�

หลัังติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙

Long Covid เป็็นอาการต่่อเนื่่�องหรืืออาการที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการติิดเชื้้อ� ของผู้้ป่� วย
่ โควิิด-๑๙ ที่่�เกิิดขึ้้น�
ในระยะยาว จากการที่่�ร่่างกายมีีลัักษณะการฟื้้�นฟููไม่่เต็็มที่่� สามารถสัังเกตได้้จากอาการเจ็็บป่่วยของร่่างกายจาก
Long Covid มีีอยู่่�หลายรููปแบบ ไม่่สามารถระบุุอาการที่่�ชััดเจนได้้ เช่่น หอบเหนื่่�อย หายใจไม่่ทััน ความดัันโลหิิตสููง
และซึึมเศร้้า เป็็นต้้น

ใครบ้้างที่่�เสี่่�ยง Long Covid

มัักพบในผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ที่่�มีีอาการไวรััสลงปอดหรืือมีีอาการรุุนแรง พบได้้มากในเพศหญิิง
นอกจากนี้้ยั� งั มีีปััจจัยั เสี่่ย� งอื่่น� ๆ ร่่วมด้้วย ได้้แก่่ ผู้้สูู� งอายุุ ผู้้ที่่� มีี� โรคประจำำ�ตัวั หรืือมีีโรคอ้้วน รวมไปถึึงผู้้ที่่� มีี� ระดัับ
ภููมิิคุ้้ม� กัันต่ำำ�� นอกจากผู้้ที่่� ติ� ดิ เชื้้อ� อาการหนััก และมีีปััจจัยั เสี่่ย� งข้้างต้้นแล้้ว ผู้้ที่่� มีี� อาการเบายัังสามารถเกิิดอาการ
Long Covid ได้้เช่่นกััน แต่่กรณีีมีีภููมิิคุ้้�มกัันจากการฉีีดวััคซีีนจะลดโอกาสในการพบอาการ Long Covid ได้้

Long Covid มีีอาการอย่่างไร

จากที่่�กล่่าวไปข้้างต้้นว่่ามีีอาการที่่�พบได้้ไม่่แน่่นอนของแต่่ละบุุคคลอาจมีีอาการเหมืือน
หรืือต่่างกัันก็็ได้้ ในขณะเดีียวกัันยัังคงมีีอาการที่่�พบได้้บ่่อยด้้วยเช่่นกััน
อาการของ Long Covid ที่่�สามารถพบได้้ : มีีไข้้ คััดจมููกไม่่ได้้กลิ่่�น ปวดศีีรษะ
ระคายเคืืองดวงตา รัับรสชาติิอาหารได้้น้้อย หายใจลำำ�บาก ปวดท้้อง นอนไม่่หลัับ ความดัันโลหิิตสููง
รู้้�สึึกสมองล้้า และมีีความวิิตกกัังวล เป็็นต้้น
อาการของ Long Covid ที่่�พบได้้บ่่อย : ไอ ปวดศีีรษะ อ่่อนเพลีียเหนื่่�อยล้้า รัับรสชาติิ
อาหารได้้น้้อย ท้้องร่่วง หายใจลำำ�บาก เจ็็บหน้้าอก มีีปััญหาด้้านการรัับกลิ่่�น และปวดข้้อต่่อ
ซึ่่�งต้้นเหตุุปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอาการเหล่่านี้้�เกิิดได้้จากทั้้�งการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
เป็็นระยะเวลานาน เกิิดจากผลกระทบจากยารัักษา ไปจนถึึงผลแทรกซ้้อนจากการติิดเชื้้อ� โควิิด-๑๙

การปฏิิบััติิตััวหลัังรัักษาการติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙ เพื่่�อลดโอกาสเกิิด
Long Covid

• เพิ่่�มการดููแลตนเองเพื่่�อฟื้้�นฟููร่่างกาย : อาการของ Long Covid อาจมีี
ความรุุนแรงแตกต่่างกัันหากรุุนแรงมากต้้องทำำ�การรัักษาต่่อตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์
แต่่หากอาการน้้อยและกลัับบ้้านได้้ต้้องหมั่่น� ออกกำำ�ลังั กายแบบเบา พัักผ่่อนให้้เพีียงพอ
และทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์
• ตรวจสุุขภาพเพื่่�อดููความสมบููรณ์์ของร่่างกาย : การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
เป็็นการตรวจดููความแข็็งแรงของร่่างกายในหลายจุุดจะสามารถช่่วยตรวจสอบได้้ว่่า
จุุดไหนของร่่างกายมีีการทำำ�งานผิิดปกติิเพื่่�อทำำ�การรัักษาต่่อไป
• อย่่าประมาทแม้้มีีภููมิิคุ้้�มกััน : หลัังจากการติิดเชื้้�อโควิิด-๑๙ ภายใน
ระยะเวลา ๓ เดืือนภููมิิคุ้้ม� กัันจะขึ้้น� สููงมากก่่อนจะค่่อย ๆ ลดลงกรณีียัังไม่่เคยรัับวััคซีนี
ควรวางแผนรัับวััคซีีน และถึึงจะรัับวััคซีีนแล้้วยัังต้้องปฏิิบััติิตนตามมาตรการเพื่่�อ
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อต่่อไป

การรัักษา Long Covid

การรัักษาจะเป็็นไปตามอาการที่่�พบดัังนั้้�นหลัังจากรัักษาอาการติิดเชื้้อ� แล้้วต้้องสัังเกตอาการ
ของตนเองว่่ามีีความผิิดปกติิอย่่างไร เนื่่�องจากแพทย์์จะรัักษาตามอาการ นอกจากนี้้�ต้้องให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับข้้อปฏิิบัติั ติ นตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์และดููแลตนเองอย่่างเคร่่งครััดจนกว่่าจะมั่่น� ใจว่่าไม่่มีี
อาการของ Long Covid
หากไม่่สัังเกตอาการหรืือผลข้้างเคีียงหลัังการรัักษาอาจทำำ�ให้้เกิิดอาการเรื้้�อรัังได้้  เมื่่�อเจอ
อาการเบื้้�องต้้นแล้้วรีีบพบแพทย์์จะสามารถรัักษาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ที่่�มา : www.petcharavejhospital.com

สุุขภาพดีีถ้้วนหน้้า
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หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา
ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

จัังหวััดอุุดรธานีีตรวจเยี่่�ยมสถานีีขนส่่งผู้้�โดยสาร
ติิดตามมาตรการป้้องกัันโรคไวรััสโควิิด-๑๙
เมื่่อ� วัันที่่� ๑ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัันชััย จันั ทร์์พร รองผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย นายณััฎฐวััฒน์์ ศรีีโยวงศ์์ ปลัดั อำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี น.ส.ปิิยวรรณ ทะแพงพัันธ์์
หััวหน้้ากลุ่่�มวิิชาการขนส่่ง สำำ�นัักงานขนส่่งจัังหวััดอุุดรธานีี น.ส.ฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตรวจเยี่่�ยม ลงพื้้�นที่่�ตรวจติิดตามมาตรการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ และการล้้างทำำ�ความสะอาด พ่่นน้ำำ�ย
� าฆ่่าเชื้้�อ สถานีีขนส่่งผู้้�โดยสารจัังหวััดอุุดรธานีี  แห่่งที่่� ๑ พร้้อมกำำ�ชัับให้้เจ้้าหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการ
ตามมาตรการและแนวทางปฏิิบัติั ติ ามมติิคณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััดอุุดรธานีีอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้้โ� ดยสารที่่�มาจากพื้้น� ที่่�ควบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวด ที่่�ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์การฉีีดวััคซีนี
ต้้องเข้้ารัับการกัักตััว ณ ศููนย์์โฮมฮััก มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี (Local Quarantine)

จััดอบรมเทศบาลต้้นแบบด้้านการป้้องกัันการทุุจริิต ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันที่่� ๑๓ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น ๓
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี  ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานเปิิดโครงการเทศบาลต้้นแบบด้้านการป้้องกัันการ
ทุุจริิต ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิิจกรรมการฝึึกอบรมส่่งเสริิมองค์์กร STRONG
จิิ ตพ อเพีียงต้้านทุุ จริิ ต  โดยมีีนายเรืืองยุุ ท ธ ประสาทสวัั ส ดิ์์� ศิิ ริิ รองนายกเทศมนตรีี 
นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีี นายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาล พร้้อมหััวหน้้า
ส่่วนราชการของเทศบาลนครอุุดรธานีีร่่วมเป็็นเกีียรติิ
เทศบาลนครอุุดรธานีีจััดโครงการเทศบาลต้้นแบบด้้านการป้้องกัันการทุุจริิต ตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. ๒๕๕๕ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง และได้้รัับการคััดเลืือกจาก สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ให้้เป็็นองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ดีี  เป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้นแบบด้้านการป้้องกัันทุุจริิต 
จึึงได้้จััดฝึึกอบรมส่่งเสริิมองค์์กร STRONG ขึ้้�นเพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้บุุคลากร มีีคุุณธรรม
และมีีความโปร่่งใสในการปฏิิบััติิงาน มีีส่่วนร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิต  ป้้องกัันการทุุจริิตของ
หน่่วยงาน นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สุุขแก่่ประชาชนในท้้องถิ่่�นต่่อไป ซึ่่�ง
ในการอบรมได้้รัับเกีียรติิวิิทยากรจาก สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.อุุดรธานีี นายยศศิิริิ แพงเวีียงจัันทร์์
เจ้้าพนัักงานป้้องกัันการทุุจริตชำ
ิ ำ�นาญการ และว่่าที่่� ร.ต.ปรีีชา สีีแสง หััวหน้้ากลุ่่�มงานนิิติิการ
สำำ�นัักปลััดเทศบาลเมืืองหนองสำำ�โรง จัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมบรรยาย

ประชุุมหารืือ “เร่่งฉีีดวััคซีีน เปิิดเมืือง ปลดแมสก์์”
พร้้อมออกหน่่วยเคลื่่�อนที่่�ฉีีดวััคซีีนถึึงบ้้าน
เมื่่�อวัันที่่� ๑๓ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุมเทพารัักษ์์ ชั้้�น ๓
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี  นายสยาม ศิิริิมงคล
ผู้้ว่� า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี นายสามารถ สุุวรรณมณีี นายอำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยหััวหน้้า
ส่่วนราชการเทศบาลนครอุุดรธานีีที่่�เกี่่ยวข้้
� อง ร่่วมประชุุมหารืือ “เร่่งฉีีดวััคซีีน เปิิดเมืือง ปลดแมสก์์”
โดยจัังหวััดอุุดรธานีี อำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี  เทศบาลนครอุุดรธานีี สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
อุุดรธานีี  สาธารณสุุขอำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี  และศููนย์์อนามััยที่่� ๘ อุุดรธานีี จะร่่วมกัันออกหน่่วย
เคลื่่อ� นที่่�ให้้บริิการฉีีดวััคซีนี ให้้กัับประชาชนถึึงบ้้าน โดยมีีเป้้าหมายเร่่งฉีีดวััคซีนี ป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโควิิด-๑๙ ให้้กัับกลุ่่�ม ๖๐๘ ซึ่่�งได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุมากกว่่า ๖๐ ปีีขึ้้�นไป กลุ่่�มผู้้�ป่่วย 
๗ กลุ่่�มโรคเรื้้�อรััง และกลุ่่�มหญิิงตั้้�งครรภ์์ มากกว่่า ๑๒ สััปดาห์์ขึ้้�นไป เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�โดยเร็็ว

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

หมากแข้้
งพัังพััฒฒนา
หมากแข้้
นา

แจกจ่่ายเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ หน้้ากากอนามััย
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ รายครััวเรืือน
เทศบาลนครอุุดรธานีี นำำ�โดย ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร
เทศบาลนครอุุดรธานีี สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี 
อสม.ทั้้ง� ๔ เขต และเจ้้าหน้้าที่่ที่่� เ� กี่่ยวข้้
� อง ได้้ร่่วมลงพื้้น� ที่่�
เพื่่�อมอบเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ และหน้้ากากอนามััย
ให้้ถึึงมืือพี่่�น้้องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี 
โดยทุุกครััวเรืือนจะได้้รัับเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ
๒ ขวด และหน้้ากากอนามััย  ๑ กล่่อง ทั้้�ง ๑๐๕ ชุุมชน
แบ่่งเป็็น เขต ๑ จำำ�นวน ๒๑ ชุุมชน มีี ๔,๙๖๔ ครััวเรืือน
เขต ๒ จำำ�นวน ๒๕ ชุุมชน มีี ๖,๙๐๕ ครััวเรืือน เขต ๓
จำำ�นวน ๓๒ ชุุมชน มีี ๖,๒๑๐ ครััวเรืือน และเขต ๔ จำำ�นวน
๒๗ ชุุมชนมีี ๖,๒๒๙ ครััวเรืือน รวมทั้้�งหมด ๒๔,๓๐๘
ครััวเรืือน

สำำ�รวจพื้้�นที่่�ชุุมชนหนองเหล็็ก วััดป่่าสามััคคีีหนองแก้้ว
และชุุมชนบ้้านเดื่่�อ หาแนวทางการแก้้ ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วม
เมื่่�อวัันที่่� ๑๕ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ดร.ธนดร พุุ ท ธรัั ก ษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุ ด รธานีี 
มอบหมายให้้ นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีี
นครอุุ ด รธานีี  นายภุุ ช งค์์  กิิ จขยัั น เลขานุุ ก ารนายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายประจวบ ทองเย็็น ที่่�ปรึึกษา
พิิเศษนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายสุุพจน์์ วงศ์์ใหญ่่
สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  เขต  ๒ นายยรรยงค์์
ตรีีวััชรานนท์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นช่่างสุุขาภิิบาล สำำ�นักั ช่่าง
เทศบาลนครอุุดรธานีี ออกสำำ�รวจพื้้น� ที่่�ชุมุ ชนหนองเหล็็ก
วััดป่่าสามััคคีีหนองแก้้ว และชุุมชนบ้้านเดื่่�อ เพื่่�อสำำ�รวจ
จุุดวางท่่อระบายน้ำำ��  ขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง ๑.๐๐ ม.
วางท่่ อ รวบรวมน้ำำ�� บริิ เ วณประตููหน้้าวัั ด ป่่ า สามัั ค คีี
หนองแก้้ว ผ่่านพื้้�นที่่�วััดทะลุุออกไปสู่่�คลองระบายน้ำำ��
เลีียบทางรถไฟ ระยะทางประมาณ ๒๖๐ ม. ตามแนวทาง
การแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มซ้ำำ��ซาก โดยเทศบาลนครอุุดรธานีี 
จะเร่่งสำำ�รวจพื้้�นที่่�เพิ่�่มเติิม ออกแบบรายละเอีียดและ
ดำำ�เนิินการในโดยเร็็ว
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หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา
ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

จััดอบรมพััฒนาครููด้้านการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััยแบบ Coding
สู่่�การจััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์
เมื่่�อวัันที่่� ๑๖ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุมประจัักษ์์ศิิลปาคม โรงเรีียนเทศบาล ๑๐ อนุุบาลหนููดีี สัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีี  ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วย ดร.หทััยรัตน์
ั ์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นประธานเปิิดการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารโครงการพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ โรงเรีียนเทศบาล ๑๐ อนุุบาลหนููดีี 
       โดยนายคมสัันต์์ บุญ
ุ สิิทธิ์์� รก.ผอ.โรงเรีียนเทศบาล ๑๐ อนุุบาลหนููดีี คณะครูู และบุุคลากร
ทางการศึึกษา เข้้าร่่วมอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร ระหว่่างวัันที่่� ๑๖-๑๗ กัันยายน ๒๕๖๔ โดยเป็็นการ
เกี่่�ยวกัับการออกแบบการจััดประสบการณ์์ เพื่่�อจััดการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััยแบบ Coding
สู่่�การจััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ โดยการสอนแบบโค้้ดดิ้้�ง Coding จะช่่วยพััฒนาความคิิด
ของเด็็กปฐมวััย ให้้เด็็กเข้้าใจกระบวนการทำำ�งาน ผ่่านสื่่�อการเรีียนการสอน หรืือเกม ที่่�จะช่่วยให้้
เด็็กมีีทัักษะการคิิดอย่่างเป็็นขั้้�นตอน ประมวลผล แยกแยะ อย่่างมีีหลัักการ มีีความเชื่่�อมโยง
มองและแก้้ปััญหาได้้อย่่างเป็็นระบบ กระตุ้้น� ศัักยภาพและความคิิดสร้้างสรรค์์ของเด็็ก ทั้้�งแบบ
ใช้้คอมพิิวเตอร์์ (In-Plug) และแบบไม่่ใช้้คอมพิิวเตอร์์ (Un-Plugged) ซึ่่�งประเทศไทยได้้ลงนาม
MOU กัับ Code.org ซึ่่�งเป็็นองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร เป็็นการร่่วมมืือของบริิษััทยัักษ์์ใหญ่่อย่่าง
Amazon, Facebook, Google, มููลนิิธิิ Infosys และ Microsoft หลัังจากทำำ�การ MOU แล้้ว 
ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�  codingthailand.org อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อเด็็กและ
เยาวชนไทยในศตวรรษที่่� ๒๑

มอบเงิินช่่วยเหลืือประชาชนผู้้�ประสบอััคคีีภััย
เมื่่�อวัันที่่� ๑๗ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศููนย์์ช่วย
่ เหลืือประชาชน กองสวััสดิิการสัังคม เทศบาลนครอุุดรธานีี  ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี 
มอบหมายให้้นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีี พร้้อมด้้วย
นายอนุุ ส รณ์์ กลิ่่� น แก้้วณรงค์์  ที่่� ปรึึ กษานายกเทศมนตรีี 
นางอรุุณีี วรรัักษ์์ ที่่ปรึึ
� กษาพิิเศษนายกเทศมนตรีี นายสุุรศัักดิ์์�
ภัักดีีไทย รองปลััดเทศบาล นางสมุุทร ฤกษาภิิรมย์์ ผอ.กอง
สวััสดิิการสัังคม ร่่วมมอบเงิินช่่วยเหลืือผู้้ป� ระสบอััคคีีภััยให้้แก่่
นายสงกรานต์์ อััมรััตนเจตแจ่่ม ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประสบเหตุุไฟไหม้้
บ้้านที่่�ชุมุ ชนโพนบก เสีียหายทั้้�งหลััง โดยคณะกรรมการช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบเหตุุสาธารณภััยเทศบาลนครอุุดรธานีี  ได้้ประชุุม
และอนุุมััติิเงิินช่่วยเหลืือ ตามระเบีียบกระทรวงมหาดไทย
เป็็นเงิินจำำ�นวน ๖๐,๑๐๐ บาท

มอบหน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ ให้้ผู้้�ประกอบการตลาดบ้้านห้้วย
เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ตลาดบ้้านห้้วย 
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิ� ริิ ิ
รองนายกเทศมนตรีี  นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีี พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริิหาร สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๒ หััวหน้้าส่่วนราชการ
และเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี ลงพื้้น� ที่่�ตลาดบ้้านห้้วย เพื่่�อมอบหน้้ากาก
อนามััย พร้้อมเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ ให้้กัับพ่่อค้้า แม่่ค้้า ผู้้ป� ระกอบการตลาด
บ้้านห้้วย พร้้อมเน้้นย้ำำ��ให้้ร่่วมกัันรัักษามาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ อย่่างเคร่่งครััด หลัังจากกลัับมาเปิิดตลาดอีีกครั้้�ง
โดยเทศบาลนครอุุ ด รธานีีได้้นำำ� เจ้้าหน้้าที่่� ล้้ างทำำ� ความสะอาด
พ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรคบริิเวณด้้านใน และพื้้�นที่่�โดยรอบตลาดทุุกวััน พร้้อมทั้้�ง
ประชาสััมพัันธ์์ให้้พ่่อค้้า แม่่ค้้า ผู้้�ประกอบการร้้านค้้า และประชาชนผู้้�ที่่�
มาจัับจ่่ายซื้้�อของ ที่่�ยัังไม่่ลงทะเบีียนฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-๑๙ ลงทะเบีียน
เพื่่�อรัับวััคซีีน และจะดำำ�เนิินการจััดชุุดตรวจโควิิดแบบ Rapid Test ให้้กัับ
ผู้้�ประกอบการค้้าต่่อไป

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

หมากแข้้
งพัังพััฒฒนา
หมากแข้้
นา
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มอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ให้้กัับเรืือนจำำ�กลางอุุดรธานีี
เมื่่�อวัันที่่� ๒๑ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุุมโรงเรีียน
มััธยมเทศบาล ๖ นครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี 
มอบหมายให้้ ดร.หทััยรัตน์
ั ์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีี นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีี  นายภุุชงค์์ กิิจขยััน เลขานายกเทศมนตรีี พร้้อมด้้วย
คุุณกัณ
ั ฑ์์พงศ์์ สุรุ ะวรรณวิิจิติ ร กรรมการผู้้อำ� ำ�นวยการห้้างเซฟมาร์์ท ซููเปอร์์สโตร์์
ร่่วมมอบหน้้ากากอนามััย  จำำ�นวน ๓๐๐ กล่่อง และเจลแอลกอฮอล์์ ๗๕%
จำำ�นวน ๒๐๐ ขวด ให้้แก่่เรืือนจำำ�กลางอุุดรธานีี และในโอกาสนี้้�คุุณกััณฑ์์พงศ์์
สุุระวรรณวิิจิิตร กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการห้้างเซฟมาร์์ท ซููเปอร์์สโตร์์ ยัังร่่วมมอบ
ชุุด PPE แว่่นตาครอบใส หน้้ากากอนามััยชนิิด N95 รองเท้้าบููทยาง ถุุงมืือยาง
สัังเคราะห์์แบบใช้้แล้้วทิ้้�ง และชุุดปฏิิบัติั กิ ารสำำ�หรัับใส่่เก็็บขนขยะติิดเชื้้อ� ให้้แก่่
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานด่่านหน้้า จากสำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม และ
ส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล สำำ�นัักช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี

ตรวจหาเชื้้�อโควิิด-๑๙ เชิิงรุุก ให้้กัับพ่่อค้้า แม่่ค้้า
ผู้้�ประกอบการค้้าตลาดร่่มขาว (ทุ่่�งศรีีเมืือง)
เมื่่�อวัันที่่� ๒๒ กัันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ตลาดร่่มขาว
(ทุ่่�งศรีีเมืือง) จัังหวััดอุุดรธานีี นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี 
ลงพื้้น� ที่่ต� รวจเยี่่ย� มพบปะ พ่่อค้้า แม่่ค้้า ผู้้ป� ระกอบการค้้ารายเดิิมของตลาดร่่มขาว 
(ทุ่่�งศรีีเมืือง) โดยมีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ดร.หทััยรัตน์
ั ์
เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีี นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ รองนายก
เทศมนตรีี  นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีี  นายจรููญ ผิิวงาม
ที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี  นายภุุชงค์์ กิิจขยััน เลขานุุการนายกเทศมนตรีี 
นายประจวบ ทองเย็็น ที่่�ปรึึกษาพิิเศษนายกเทศมนตรีี น.พ.เมธิิพจน์ ช
์ าตะเมธีีกุุล
ผอ.กองการแพทย์์ และบุุคลากรทางการแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ร่่วมลงพื้้�นที่่�
โดยกองการแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ทำำ�การตรวจหา
เชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ เชิิงรุุก แบบ Rapid Test โดยใช้้ ATK ให้้กัับพ่่อค้้า แม่่ค้้า
ผู้้�ประกอบการค้้ารายเดิิมทุุกคน และได้้มอบบััตรยืืนยัันให้้กัับผู้้�ประกอบการค้้า
ที่่�ผ่า่ นการตรวจแล้้ว ซึ่่�งจะได้้รัับสิิทธิิในการขายสิินค้้าที่่�ตลาดร่่มขาวต่่อไป และ
ยัังจะดำำ�เนิินการตรวจหาเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ เชิิงรุุกให้้กัับทุุกตลาดในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี
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เรื่่�องนี้้�ต้้องขยาย
ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลฯ เข้้าร่่วมโครงการ T-ver ขายคาร์์บอนเครดิิต

พร้้อมร่่วมลดก๊๊าซเรืือนกระจก

ในโลกปััจจุบัุ นั นี้้� การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันั ของผู้้ค� น รวมไปถึึงการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
หรืือองค์์กรต่่าง ๆ ทั่่�วโลก ล้้วนก่่อให้้เกิิดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ออกมาสู่่�
ชั้้น� บรรยากาศ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการใช้้เครื่่อ� งปรัับอากาศ การเผาไหม้้ของสิ่่ง� ต่่าง ๆ อุุตสาหกรรม
การผลิิต การก่่อสร้้าง การคมนาคม ฯลฯ ซึ่่�งการสะสมของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในชั้้�น
บรรยากาศนี้้ส่� ง่ ผลให้้สภาพภููมิิอากาศทั่่ว� โลกมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และตามมาด้้วย
ภาวะโลกร้้อน นานาประเทศทั่่�วโลกจึึงได้้ร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ปััญหาดัังกล่่าว
จากที่่�ประเทศไทยได้้ร่่วมลงนามในสนธิิสััญญา “ความตกลงปารีีส” เมื่่�อวัันที่่� ๒๑
กัันยายน ๒๕๕๙ ว่่าจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ร่่วมลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ออกสู่่�
ชั้้น� บรรยากาศ ทางรััฐบาลไทยจึึงประกาศเป้้าหมายไว้้ว่่าใน ๑๕ ปีี ไทยจะต้้องลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลงให้้ได้้ถึึง ๒๐-๒๕% โดยมีีนโยบายให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งรััฐและเอกชน
ช่่วยกัันลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง และจะมีี  “องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซ
เรืือนกระจก” เป็็นหน่่วยงานกลางที่่�คอยกำำ�กัับดููแล รวมไปถึึงตรวจสอบอััตราการลด
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของแต่่ละหน่่วยงาน
สำำ�หรัับเทศบาลนครอุุดรธานีี  ได้้เข้้าร่่วมการลดก๊๊าซเรืือนกระจกใน “โครงการ
ลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตามมาตรฐานประเทศไทย  (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program: T-VER) โดยทำำ�เกี่่�ยวกัับกระบวนการคััดแยกขยะ
เป็็นเชื้้�อเพลิิง แต่่เดิิมนั้้�นทางเทศบาลใช้้วิิธีีการจััดการขยะปลายทางโดยการฝัังกลบ
(landfill) ซึ่่�งจะปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนออกมาจำำ�นวนมาก หลัังจากที่่�มีีการสร้้างโรงไฟฟ้้า
ขยะเสร็็ จจึึ งเปลี่่� ย นกระบวนการมาเป็็ นการนำำ�ขยะเข้้าโรงงานเพื่่� อคัั ดแยกแทน
ซึ่่�งระบบคััดแยกก็็จะคััดแยกขยะออกมาแต่่ละชนิิด ไม่่ว่่าจะเป็็นขยะอิินทรีีย์์ โลหะ
พลาสติิก และขยะที่่�ต้้องนำำ�ไปฝััง สำำ�หรัับขยะที่่�สามารถนำำ�ไปแปรรููปเป็็นแท่่งพลัังงาน
ได้้ก็็จะถููกนำำ�ไปเข้้าตามกระบวนการต่่อไป 
หากเปรีียบเทีียบให้้เข้้าใจภาพง่่าย ๆ ก็็คืือ แต่่เดิิมที่่�เทศบาลฯ ใช้้การจััดการขยะ
ปลายทางแบบฝัังกลบซึ่่�งอาจปล่่อยคาร์์บอนหรืือก๊๊าซเรืือนกระจกออกมา ๑๐๐ %
เมื่่�อเปลี่่�ยนไปใช้้การจััดการขยะแบบคััดแยก ก็็จะปล่่อยคาร์์บอนออกมาเพีียง ๕๐ % ซึ่่�ง
ส่่วนต่่างของจำำ�นวนคาร์์บอนที่่�ปล่่อยออกมาระหว่่างวิิธีีการเดิิมที่่�เป็็นการฝัังกลบกัับ
วิิธีีการใหม่่ซึ่่ง� เป็็นการคััดแยกขยะนี้้ จ� ะเรีียกว่่า “คาร์์บอนเครดิิต” ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปแลกเปลี่่�ยน
ซื้้�อขายได้้ทั้้�งระหว่่างหน่่วยงานในไทยและต่่างประเทศ
เทศบาลนครอุุดรธานีี มีีคาร์์บอนเครดิิตที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนไปแล้้วในครั้้�งแรก
เป็็นจำำ�นวน ๓๗,๗๘๓ ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากมููลนิิธิิเยอรมััน
ที่่�ร่่วมสนัับสนุุนการลดคาร์์บอนของไทย  และหากหน่่วยงานใดเข้้าร่่วมกัับทาง T-VER
ทางมููลนิิธิิดัังกล่่าวก็็จะรัับซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตในราคาที่่�สููงกว่่าตลาดทั่่�วไปด้้วยราคาตัันละ
๘ ยููโร แต่่จะมีีเงื่่อ� นไขว่่าเงิินที่่�ได้้จากการขายคาร์์บอนเครดิิตนั้้น� จะต้้องนำำ�ไปใช้้เพื่่�อโครงการ
ลดก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อไป โดยมีีเงื่่�อนไข ๓ ข้้อ คืือ
๑. นำำ�ไปใช้้ในการต่่อยอดโครงการเดิิม แต่่ห้้ามเกิิน ๒๕% ของมููลค่่าโครงการ
๒. นำำ�ไปทำำ�โครงการใหม่่ที่่�สามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 
๓. นำำ�ไปใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์และให้้ความรู้้�ประชาชนเรื่่�องการลดก๊๊าซเรืือน
กระจก
ในตอนนี้้�ทางเทศบาลนครอุุดรธานีีก็็อยู่่�ในขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการยื่่�นเรื่่�องขาย
คาร์์บอนเครดิิตให้้กัับหน่่วยงานดัังกล่่าวด้้วยการเสนอแผนขั้้น� ต้้นไปแล้้ว ซึ่่�งหากได้้เงิินจาก
การขายมาเมื่่�อไหร่่ ก็็จะมีีการวางแผนการดำำ�เนิินงานในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ชััดเจน
ขึ้้�นในลำำ�ดัับถััดไป

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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โครงการก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��
และปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ห้้วยหมากแข้้ง
จากการประชุุม ครม.สััญจร เมื่่อ� วัันที่่� ๑๓ ธัันวาคม ๒๕๖๑ ที่่�ประชุุม
ได้้มีีมติิ เ ห็็ น ชอบประเด็็ น การพัั ฒ นาแหล่่ ง น้ำำ�� เพื่่� อ แก้้ไขปัั ญ หาอุุ ท กภัั ย
ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี  เนื่่�องจากเทศบาลนครอุุดรธานีี  เป็็นชุุมชน
ขนาดใหญ่่ที่่�มัักประสบปััญหาอุุทกภััยทุุก ๆ ปีี ในช่่วงปีีที่่�มีีฝนตกหนััก
โดยห้้วยหมากแข้้งจะเป็็นจุุดที่่�ระบายน้ำำ��ฝนจากพื้้�นที่่�ภายในเขตเทศบาล
ถึึงแม้้ว่่าจะมีีการก่่อสร้้างลำำ�ราง ค. ส. ล. (คอนกรีีตเสริิมเหล็็ก) เพื่่�อรวบรวม
และระบายน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ทิ้้�งลงสู่่�ระบบบำำ�บััดบริิเวณปลายน้ำำ��ของลำำ�ห้้วย
หมากแข้้งไว้้แล้้ว แต่่จากสภาพการเติิบโตของชุุมชนในเขตเทศบาล ที่่�มีีการ
ขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ลำำ�รางดัังกล่่าวไม่่สามารถระบายน้ำำ��ฝนและ
น้ำำ��ทิ้้ง� ในปริิมาณมากได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประกอบกัับต้้องการแยกระบบ
น้ำำ�ทิ้้
� ง� ออกจากระบบระบายน้ำำ�� ฝน และปรัับปรุุงภููมิิทัศั น์์ของลำำ�ห้้วยหมากแข้้ง
ให้้สวยงาม เพื่่�อประโยชน์์ของประชาชนในพื้้�นที่่�
ทางกระทรวงมหาดไทย จึึงได้้และมอบหมายให้้กรมโยธาธิิการและ
ผัังเมืืองทำำ�  “โครงการก่่อสร้้างระบบระบายน้ำำ��และปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ห้้วย
หมากแข้้ง” โดยจะต้้องมีีระบบป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม และงานปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์
รวมระยะทาง ๙๓๖ เมตร จากจุุดเริ่่ม� ต้้นโครงการ บริิเวณถนนประจัักษ์์ศิลิ ปาคม
ถึึง จุุดสิ้้�นสุุดที่่�ถนนอุุดรดุุษฎีี งบประมาณ ๑๕๐ ล้้านบาท เป็็นงบผููกพััน
ปีี ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ล่่าสุุด เมื่่อ� วัันที่่� ๙ กัันยายน ๒๕๖๔ นายทรงศัักดิ์์� ทองศรีี รััฐมนตรีี
ช่่วยว่่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้้เดิินทางมาตรวจเยี่่�ยมพื้้�นที่่�โครงการฯ
ณ บริิเวณสะพานเทศบาล ๔ พร้้อมด้้วย นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดอุุดรธานีี  นายวัันชััย จัันทร์์พร รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี 
นายวิิเชีียร ขาวขำำ� นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี นายพรเทพ ศรีีวรานัันท์์ โยธาธิิการและผัังเมืือง
จัังหวััดอุุดรธานีี และหััวหน้้าส่่วนราชการ
ทั้้ง� นี้้� เมื่่อ� โครงการแล้้วเสร็็จ จะทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาเมืือง
และประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ในด้้าน
๑) ลำำ�ห้้วยหมากแข้้งมีีประสิิทธิิภาพในการระบายน้ำำ�ขั
� งั ออกจากเมืือง
๒) น้ำำ�� ในลำำ�ห้้วยเป็็นน้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพดีี 
๓) ห้้วยหมากแข้้งมีีทััศนีียภาพสวยงาม
๔) ประชาชนสามารถใช้้ประโยชน์์เป็็นพื้้น� ที่่�พักั ผ่่อน ออกกำำ�ลังั กาย 
๕) ส่่งเสริิมพััฒนาเมืืองอุุดรธานีีให้้เป็็นเมืืองน่่าอยู่่� สะดวก สะอาด
ลดมลภาวะ และยัังเป็็นการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สวนสาธารณะอีีกด้้วย
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12 บริิบริิการงานสร้้
การงานสร้้
างสรรค์์างสรรค์์

ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

เทศบาลนครอุุดรธานีีติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��ขนาดใหญ่่
เตรีียมพร้้อมเฝ้้าระวัังพายุุ
ในช่่วงนี้้ จ� ะเห็็นได้้ว่่ามีีฝนตกหนัักเป็็นประจำำ� ส่ว่ นหนึ่่ง�
เป็็นเพราะอิิทธิิพลจากพายุุที่่�พััดผ่่านเข้้ามายัังประเทศไทย
นั่่�นเอง และนั่่�นก่่อให้้เกิิดปััญหาน้ำำ��ท่่วมขัังในขณะที่่�ฝนตก
อยู่่�บ่่อยครั้้�ง สร้้างความเดืือดร้้อนให้้กัับประชาชนในการ
เดิินทางไปยัังที่่�ต่า่ ง ๆ ดัังนั้้�น เทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงตั้้ง� เป้้า
ที่่�จะแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวนี้้�
โดยเมื่่อ� วัันที่่� ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๔ ที่่�ผ่า่ นมา เทศบาล
นครอุุดรธานีี ร่่วมกัับป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย เขต ๑๔
ทำำ�การติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��ขนาด ๑๔ นิ้้�ว ซึ่่�งมีีความสามารถ
ในการสููบน้ำำ�� ๒๘,๐๐๐ ลิิตร/นาทีี เอาไว้้ ๒ จุุดด้้วยกััน ได้้แก่่
บริิเวณสถานีีสููบน้ำำ��ดงวััดและบริิเวณสถานีีสููบน้ำำ��คลองขนาน
ทางรถไฟ (ข้้างโตโยต้้า ชิินนนท์์) และมอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่�
งานป้้องกัันภััย  เทศบาลนครอุุดรธานีี  เข้้าเวรเฝ้้าประจำำ�
จััดตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง
นอกจากนี้้�ที่่�ประตููน้ำำ��ทั้้�ง ๗ แห่่ง ก็็จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�
สุุขาภิิบาล เฝ้้าประจำำ�อยู่่�ด้้วย  ได้้แก่่ สถานีีซอยโยธาวิิจิิตร
สำำ�นัักงานจััดหางาน (โพศรีี ๓) สถานีีท้้ายลำำ�ห้้วยหมากแข้้ง
สถานีีท้้ายคลองขนานรถไฟ สถานีีห้้วยมั่่�ง สำำ�นักั งานประปา
เขต ๗ และสถานีีวััดโยธานิิมิิต

ติิดตั้้�งหลอดไฟส่่องสว่่าง เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย
ลดการใช้้พลัังงาน
เทศบาลนครอุุ ด รธานีีได้้วางเป้้ า ในการเปลี่่� ย น
หลอดไฟถนน จากเดิิมที่่�ใช้้หลอดนีีออนเป็็นหลอด LED
จำำ�นวน ๑,๐๐๐ ชุุด เพื่่�อให้้ท้้องถนนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีสว่่างไสวมากขึ้้�น เพิ่่�มความปลอดภััยให้้ประชาชน
ทั้้�งในเรื่่อ� งของการลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ และลดโอกาสในการ
เกิิดอาชญากรรม รวมไปถึึงการโจรกรรม โดยมีีสำำ�นัักช่่าง
เทศบาลนครอุุดรธานีี  เป็็นฝ่่ายดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนหลอดไฟ
ตามถนนสายรองในชุุมชน
สำำ�หรัับข้้อดีีของการเปลี่่�ยนมาใช้้หลอดแบบ LED
ก็็คืือ การประหยััดพลัังงาน เพราะจากเดิิมที่่�ใช้้หลอดไฟ
นีีออนฟลููออเรสเซนต์์ จะใช้้พลัังงาน ๘๐ วััตต์์ โดยให้้ค่่าความ
สว่่าง ๓,๖๐๐ ลููเมนต่่อหลอด แต่่เมื่่อ� เปลี่่�ยนมาใช้้หลอด LED
จะใช้้พลัังงานเพีียง ๖๐ วััตต์์ แต่่ให้้ค่่าความสว่่างมากถึึง
๕,๐๐๐ ลููเมนต่่อหลอด เมื่่�อเทีียบกัันแล้้วจะเห็็นว่่าการใช้้
หลอดแบบ LED ใช้้พลัังงานน้้อยกว่่า แต่่ให้้ค่่าความสว่่าง
มากกว่่า และยัังช่่วยลดการใช้้พลัังงานในระยะยาวอีีกด้้วย 
นอกจากนั้้�น หลอด LED ยัังมีีความทนทานต่่อการใช้้งาน
กว่่าเดิิมเพราะมีีระบบป้้องกัันฟ้้าผ่่าและไฟกระชากในตััวเอง
จึึงเป็็นการช่่วยลดค่่าซ่่อมบำำ�รุุงและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดซื้้�อ
อุุปกรณ์์บำำ�รุุงซ่่อมแซมได้้อีีกด้้วย

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

ก้้าวไกล...ไปด้้
ยกััน
เรื่่�องนี้้�ต้้อวงขยาย
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ปัันอิ่่�ม ปัันสุุข ร่่วมกัันผ่่านพ้้นวิิกฤติิโรคโควิิด-๑๙
ในช่่วงเดืือนกัันยายนที่่�ผ่่านมานี้้� ได้้มีีทางภาคเอกชน ทั้้�งบริิษััท ห้้างร้้านต่่าง ๆ และ
ประชาชนผู้้มีีจิ
� ติ ศรััทธา ร่่วมกัันสนัับสนุุนสิ่่ง� ของ และเครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภค เข้้ามาเป็็นจำำ�นวนมาก
เพื่่�อให้้ทางเทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้นำำ�ไปแจกจ่่ายให้้กัับประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�ง ๑๐๕ ชุุมชน รวมไปถึึงทีีมบุุคลากรทางการแพทย์์ และผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านด่่านหน้้าทุุกท่่าน
โดยหน่่วยงาน ห้้างร้้าน และบริิษััทที่่�ได้้ร่่วมมอบสิ่่�งของ และเครื่่�องอุุปโภคบริิโภคต่่าง ๆ
เข้้ามาในเดืือนกัันยายน มีีดัังนี้้�
• คุุณปรีีชา-คุุณสรรค์์นรา ชััยรััตน์์ มอบข้้าวสาร ถุุงละ ๕ กก. ให้้กัับพี่่�น้้องประชาชนผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ที่่�อาศััยอยู่่�ในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี  เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๔,๓๐๕ ถุุง รวมทั้้�งหมด ๒๑,๕๒๕ กิิโลกรััม เพื่่�อให้้
เทศบาลนครอุุดรธานีีจััดสรร และมอบข้้าวสารให้้แก่่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี 
ทั้้�ง ๑๐๕ ชุุมชน
• เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกัับเซฟมาร์์ท ซููเปอร์์สโตร์์ มอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด-๑๙ ให้้กัับ “เรืือนจำำ�กลางอุุดรธานีี” และเจ้้าหน้้าที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีี เจ้้าหน้้าที่่ด่� า่ นหน้้า
ผู้้�ออกปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยมีีคุุณกััณฑ์์พงศ์์ สุุระวรรณวิิจิิตร กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการห้้างเซฟมาร์์ท
ซููเปอร์์สโตร์์ ร่่วมมอบหน้้ากากอนามััย จำำ�นวน ๓๐๐ กล่่อง และเจลแอลกอฮอล์์ ๗๕% จำำ�นวน
๒๐๐ ขวด ให้้แก่่ เรืือนจำำ�กลางอุุดรธานีี  และในโอกาสนี้้�ยัังได้้มอบ ชุุด PPE แว่่นตาครอบใส่่
หน้้ากากอนามััยชนิดิ N95 รองเท้้าบููทยาง ถุุงมืือยางสัังเคราะห์์แบบใช้้แล้้วทิ้้�ง และชุุดปฏิิบัติั กิ าร
สำำ�หรัับใส่่เก็็บขนขยะติิดเชื้้�อ ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานด่่านหน้้า จากสำำ�นัักสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อม และส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล
• บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย (แก่่งคอย) จำำ�กััด ร่่วมสนัับสนุุนงบประมาณเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย
โควิิด-๑๙ จำำ�นวน ๓๕,๐๐๐ บาท ให้้กัับเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่วย
่ ติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด-๑๙ เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
• ร้้าน NT เคมีี มอบชุุด PPE จำำ�นวน ๑๐๐ ชุุด ให้้กัับเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�
เทศบาลนครอุุดรธานีี  ใช้้ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ ในการปฏิิบััติิงาน โดย นางณีีรบล
ตั้้�งอรุุณสวััสดิ์์� มอบให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี และเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ปฏิิบััติิงานด่่านหน้้าได้้นำำ�ไปใช้้เพื่่�อป้้องกัันและลดการสััมผััสที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการแพร่่กระจาย
เชื้้�อไวรััส-๑๙ ได้้
• เทศบาลนครอุุดรธานีี ร่่วมกัับมููลนิิธิิส่่งเสริิมธรรมแห่่งอุุดรธานีี มอบถุุงยัังชีีพให้้กัับพี่่�น้้อง
ประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙
ในเทศบาลนครอุุดรธานีี  โดยทางเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยกู้้�ภััยฉุุกเฉิิน มููลนิิธิิส่่งเสริิมธรรมแห่่งอุุดรธานีี 
ได้้ลงพื้้�นที่่�จัังหวััดอุุดรธานีี  เพื่่�อมอบถุุงยัังชีีพให้้กัับพี่่�น้้องประชาชน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๗๐๐ ถุุง
ซึ่่�งมีีการมอบถุุงยัังชีีพให้้กัับผู้้�ได้้รัับผลกระทบในพื้้�นที่่�ชุุมชนเขต ๑ แล้้ว จำำ�นวน ๑๑๐ ถุุง และ
ในส่่วนของถุุงยัังชีีพที่่�เหลืืออยู่่�นั้้�นจะนำำ�ถุุงยัังชีีพไปมอบให้้กัับชุุมชนโดยตรงอย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งจัังหวััด
อุุดรธานีี
บจก.นาวิินแทรคเตอร์์ อุุดรธานีี ร่่วมมอบน้ำำ�ดื่่
� ม� จำำ�นวน ๕๐ แพ็็ก สนัับสนุุนเทศบาลนครอุุดรธานีี และ “ครััวคุุณทองโบราณ By : ชมรมแม่่บ้้านเทศบาลนครอุุดรธานีี” เพื่่�อนำำ�ไปแจก
จ่่ายให้้กัับประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-๑๙
เทศบาลนครอุุดรธานีี ขอขอบคุุณผู้้�ใหญ่่ใจดีีทุุกท่่าน ที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนมา
ณ  โอกาสนี้้� สำำ�หรัับท่่านใดที่่�มีีความประสงค์์ ต้้องการบริิจาคน้ำำ��ดื่่�ม ข้้าวสารอาหารแห้้ง
รวมไปถึึงอุุปกรณ์์ของใช้้อื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็น สามารถแจ้้งความประสงค์์ได้้ทาง LINE Official Account
ชมรมแม่่บ้้านเทศบาลนครอุุดรธานีี https://linee/pUhO37 หรืือโทรศััพท์์ ๐๙ ๕๑๙๑ ๕๒๙๒,
๐๘ ๑๗๑๗ ๕๖๐๖
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สุุขสบายใน “นครอุุดรธานีี”
ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

หน่่วยบริิการเคลื่่�อนที่่� ทำำ�บััตรประชาชน
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ และผู้้�สููงอายุุ

เทศบาลนครอุุดรธานีี  ได้้เปิิดให้้บริิการสำำ�หรัับประชาชนที่่�ต้้องการติิดต่่อทำำ�บััตรประชาชน
เป็็นจำำ�นวนสองแห่่งด้้วยกััน คืือ ศููนย์์แห่่งการบริิการนานาชาติินครอุุดรธานีี (สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี) และศููนย์์บริิการเทศบาลนครอุุดรธานีีแห่่งที่่� ๒ (สนามกีีฬาเทศบาล) โดยประชาชนสามารถ
เลืือกไปใช้้บริิการตามจุุดให้้บริิการที่่�ตนสะดวกได้้ 
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ รวมไปถึึงผู้้�สููงอายุุ อาจจะไม่่สะดวกที่่�ต้้องเดิินทางมาที่่�
สำำ�นักั งานด้้วยตนเอง เทศบาลฯ จึึงได้้ อำำ�นวยความสะดวกให้้ประชาชนในกลุ่่�มดัังกล่่าว โดยกองทะเบีียนราษฎร
และบััตรประจำำ�ตััวประชาชน เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับสำำ�นัักบริิหารการทะเบีียน ภาค ๔ โดยจะมีี
หน่่วยบริิการเคลื่่�อนที่่�ไปให้้บริิการถึึงที่่�บ้้านเลยค่่ะ
	สำำ�หรัับขั้้น� ตอนการให้้บริกิ ารนั้้น� ขั้้น� แรก ผู้้�ดูแู ลผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ หรืือผู้้�สูงู อายุุ (บุุพการีี คู่่�สมรส
ลููกหลาน หรืือผู้้�ปกครอง) สามารถนำำ�บััตรประจำำ�ตััวประชาชนของผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้อง บััตรประจำำ�ตััวประชาชน
ของผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ หรืือผู้้�สููงอายุุ ที่่�ไม่่สามารถเคลื่่�อนที่่�ได้้ (ถ้้ามีี) รวมทั้้�งหลัักฐานทางทะเบีียน
และเอกสารอื่่น� ๆ เช่่น หนัังสืือรัับรองจากแพทย์์ ภาพถ่่าย ฯลฯ เข้้ามายื่่น� คำำ�ร้อ้ งได้้ที่่� กองทะเบีียน
ราษฎรและบััตรประจำำ�ตััวประชาชน เทศบาลนครอุุดรธานีี ตามวััน-เวลาที่่�เปิิดบริิการได้้เลย
จากนั้้�น เมื่่�อรัับคำำ�ร้้องแล้้ว  เจ้้าหน้้าที่่�จะทำำ�การตรวจสอบคำำ�ร้้องว่่ากรอกข้้อความครบถ้้วน
หรืือไม่่ ตรวจสอบข้้อมููลผู้้�ป่่วย คนชรา หรืือผู้้�พิิการ ตรวจสอบสภาพข้้อเท็็จจริิง รวบรวมแบบคำำ�ร้้อง
และหลัักฐาน เพื่่�อกำำ�หนดวัันเวลาในการออกไปจััดทำำ�บััตรประชาชนนอกสถานที่่�ค่่ะ
ตอนนี้้ผู้� ป่้� วย
่ ติิดเตีียง คนชรา และผู้้พิ� กิ าร จนไม่่สามารถเคลื่่อ� นที่่�ได้้ ก็็สามารถมีีบััตรประชาชน
ได้้โดยไม่่ต้้องเดิินทางมาที่่�สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีีแล้้ว  เพราะเจ้้าหน้้าที่่�จะไปให้้บริิการถึึง
ที่่�บ้้านเลยล่่ะค่่ะ

กฎหมายใกล้้
กฎหมายใกล้้ตัตััวัว

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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กฎหมายการเผยแพร่่
อย่่างไรจึึงเรีียกว่่า Fake News

โดยทั่่�วไป Fake News หมายความถึึงข้้อมููล ข้้อความ หรืือข่่าว “อัันเป็็นเท็็จ
หลอกลวงหรืือบิิดเบืือนจากข้้อเท็็จจริงิ ” ที่่�ถููกนำำ�เสนอและเผยแพร่่ออกสู่่�สาธารณชน
ผ่่านสื่่�อในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ การออกอากาศ หรืือสื่่�อออนไลน์์
(Online social media) ซึ่่�งเจตนาของผู้้�สร้้าง Fake News คืือ การจงใจให้้ข้้อมููล
ที่่�ไม่่ตรงกัับความจริิงเพื่่�อหวัังผลประโยชน์์จากความเข้้าใจผิิดนั้้�น ทำำ�ให้้ประชาชน
ได้้รัับข้้อมููลที่่�ผิดิ พลาดคลาดเคลื่่อ� นไปจากความเป็็นจริิง และส่่งต่่อข้้อมููลที่่�ผิดิ พลาด
(Misinformation) ดัังกล่่าวไปยัังบุุคคลอื่่�น ๆ โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ

ข้้อห้้าม Fake News ในพระราชกำำ�หนด (พ.ร.ก.) ฉุุกเฉิิน

พ.ร.ก. ฉุุ ก เฉิิ น ได้้กำำ� หนดห้้ามการนำำ� เสนอ Fake News เกี่่� ยวกัั บ
“สถานการณ์์โควิิด-๑๙” ไว้้ในสองลัักษณะ คืือ ๑) ห้้ามนำำ�เสนอข่่าวที่่�ไม่่เป็็นความจริิง
ทำำ�ให้้ประชาชนหวาดกลััว  หรืือ ๒) ห้้ามนำำ�เสนอข่่าวโดยมีีเจตนาบิิดเบืือนข้้อมููล
จนทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด ซึ่่�งการสร้้างข้้อมููลอัันเป็็นเท็็จดัังกล่่าวมีีผลกระทบ
ต่่อการดููแลรัักษาความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน
อย่่างไรก็็ดีี  หากฝ่่าฝืืน พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน ได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�นำำ�เสนอ Fake News
มีีความผิิดตามกฎหมายหลายฉบัับ ได้้แก่่ ๑) พระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.) คอมพิิวเตอร์์
๒) พ.ร.ก.การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๒ ปีี/
ปรัับไม่่เกิิน ๔ หมื่่น� บาท) ๓) พ.ร.บ.โรคติิดต่่อ (จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๑ ปีี/ปรัับไม่่เกิิน ๑ แสนบาท)
๔) และหากการนำำ�เสนอ Fake News ดัังกล่่าวกระทบต่่อราคาสิินค้้าหรืือบริิการ
ก็็เป็็นไปได้้ว่่า กรณีีอาจเข้้าข่่ายเป็็นความผิิดตาม พ.ร.บ.ว่่าด้้วยราคาสิินค้้าและ
บริิการซึ่่�งมีีโทษสููงสุุดถึึง ๗ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

ข้้อห้้าม Fake News ในกฎหมายไทย (กรณีีปกติิ)

ในกรณีีปกติิ การนำำ�เสนอ Fake News ก็็มีีความผิิดตามกฎหมายในปััจจุบัุ นั
อยู่่�แล้้ว ซึ่่�ง พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินเองก็็ได้้กำำ�หนดให้้ความผิิดในการนำำ�เสนอ Fake News
ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�ใช้้อยู่่�ในกรณีีปกติิ (ซึ่่�งได้้แก่่ พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์)
ดัังนั้้�น ผู้้�ที่่�ผลิิต นำำ�เสนอ และเผยแพร่่ข้้อความอัันเป็็นเท็็จ  หรืือบิิดเบืือน โดยได้้ใช้้
ระบบคอมพิิวเตอร์์เป็็นสื่่�อกลางในการเผยแพร่่ และผลจากการกระทำำ�ดัังกล่่าว
ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประเทศ ความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ  หรืือก่่อให้้เกิิดความ
ตื่่� น ตระหนกต่่ อ ประชาชนย่่ อ มมีีความผิิ ดตาม พ.ร.บ. คอมพิิ วเตอร์์ (ม.๑๔)
ซึ่่�งมีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิด ๕ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ๑ แสนบาท
อีีกหนึ่่�งประเด็็นที่่�น่่าสนใจ คืือ กฎหมายได้้กำำ�หนดโทษสำำ�หรัับ “ผู้้ส่� ่งต่่อ”
(ผู้้แ� ชร์์) ข้้อมููลอัันเป็็นเท็็จไว้้ด้้วย โดยผู้้ส่� ง่ ต่่อจะผิิดก็็ต่อ่ เมื่่อ� “รู้อ�้ ยู่่�แล้้วว่่าเป็็นข้้อมููลเท็็จ”
แต่่ยัังส่่งต่่อข้้อความนั้้�น ซึ่่�งกฎหมายกำำ�หนดให้้ “ผู้้ส่� ่งต่่อ” มีีความผิิดและได้้รัับโทษ
เช่่นเดีียวกัันกัับผู้้�นำำ�เสนอข่่าวเท็็จดัังกล่่าวด้้วยและหากการนำำ�เสนอและส่่งต่่อ
Fake News นั้้�น ทำำ�ให้้บุุคคล (บุุคคลธรรมดา หรืือองค์์กร/หน่่วยงาน) เสื่่อ� มเสีียชื่่�อเสีียง
หรืือถููกดููหมิ่่�นเกลีียดชััง ยัังอาจมีีความผิิดฐานหมิ่่�นประมาทตามกฎหมายอาญา
ซึ่่�งมีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน ๑ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ๒ หมื่่�นบาท
ข้้อมููล : www.bangkokbiznews.com
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หมากแข้้
ก้้าวไกลในอาเซีี
ยน
หมากแข้้
งก้้างวไกลในอาเซีี
ยน
ประจำำ�เดืือนกัันยายน ๒๕๖๔

ความสััมพัันธ์์

อาเซีียน-สหรััฐอเมริิกา

ภาพรวม

• เป็็นประเทศคู่่�เจรจาของอาเซีียนตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๒๐
• ยกระดัับความสััมพัันธ์์เป็็นหุ้้�นส่่วนทางยุุทธศาสตร์์เมื่่�อปีี ๒๕๕๘
• เป็็นประเทศมหาอำำ�นาจที่่�เป็็นพัันธมิิตรใกล้้ชิิดและยาวนานของอาเซีียน
และมีีบทบาทต่่อความมั่่�นคงและการเติิบโตของเศรษฐกิิจในภููมิิภาค
• ใช้้ยุุทธศาสตร์์ Free and Open Indo–Pacific ในการดำำ�เนิินความสััมพัันธ์์
และสนัับสนุุนมุุมมองของอาเซีียนต่่อแนวคิิดอิินโด-แปซิิฟิิก (AOIP)
• มีีแผนปฏิิบัติั กิ ารการดำำ�เนิินการความเป็็นหุ้้�นส่่วนทางยุุทธศาสตร์์อาเชีียน
–สหรััฐอเมริิกา (POA) ฉบัับปีี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕

ด้้านการเมืืองความมั่่�นคง

• เป็็นอััครภาคีีของสนธิิสัญ
ั ญามิิตรภาพและความร่่วมมืือในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ (TAC)
• เป็็ น สมาชิิ ก กรอบการประชุุ ม สุุ ด ยอดเอเชีียตะวัั น ออก (EAS) และ
การประชุุมอาเชีียนว่่าด้้วยความร่่วมมืือด้้านการเมืืองและความมั่่�นคงใน
ภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก (ARF)
• มีีความร่่ ว มมืือด้้านการต่่ อ ต้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิ ภ ายใต้้กรอบ
การประชุุมระดัับเจ้้าหน้้าที่่อ� าวุุโสอาเชีียน-สหรััฐฯ ด้้านอาชญากรรมข้้ามชาติิ
(SOMTC+U.S.) และกรอบ PROSPECT
• ประเด็็ น ความร่่ ว มมืือด้้านความมั่่� น คงที่่� สำำ�คัั ญ ได้้แก่่ การต่่ อ ต้้าน
อาชญากรรมข้้ามชาติิ การต่่อต้้านการก่่อการร้้ายและแนวคิิดสุุดโต่่ง
ที่่�นิิยมความรุุนแรง ความมั่่�นคงทางทะเล การต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ และ
ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์

ด้้านเศรษฐกิิจ

• การค้้ารวมระหว่่างกัันในปีี ๒๕๖๒ มีีมููลค่่า ๒๙๕ พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
• มีีมููลค่่าการลงทุุนมายัังอาเซีียนในปีี ๒๕๖๒ จำำ�นวน ๒๔ พัันล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ
• มีีสภาธุุรกิิจสหรััฐอเมริิกา–อาเชีียน (USABC)
• มีีโครงการ “Inclusive Growth in ASEAN through Innovation, Trade,
and E–Commerce (IGNITE)” ปีี ค.ศ. ๒๐๑๘–๒๐๒๓ เพื่่�อส่่งเสริิมการ
		
บููรณาการทางเศรษฐกิิจของอาเซีียน และเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ทางการค้้า
		
ระหว่่างอาเชีียนและสหรััฐฯ
• ต้้องการส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านโครงสร้้างพื้้น� ฐานผ่่านข้้อริิเริ่่ม� Blue Dot
Network และกลไกการเงิินภายใต้้ USDFC
• มีีกลไกส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านพลัังงานภายใต้้ Asia EDGE และ JUMPP
• มีีความร่่วมมืือพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ

ด้้านสัังคมและวััฒนธรรม

• ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ผ่่านการให้้ความร่่วมมืือใน
โครงการต่่าง ๆ อาทิิ การให้้ทุุนการศึึกษาฟุุลไบรท์์ และโครงการ Young
Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)
• ประกาศข้้อริิเริ่่ม� ASEAN–U.S. Health Futures และจััดสรรงบประมาณ
สนัับสนุุนอาเชีียนด้้านสาธารณสุุขกว่่า ๘๗ ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ

เกร็็ดสาระน่่ารู้้�

• การประชุุมสุุดยอดอาเชีียน–สหรััฐ ฯ ครั้้�งแรกจััดขึ้้�นเมื่่�อปีี ค.ศ. ๒๐๑๓
ที่่�บัันดาร์์เสรีีเบกาวััน
• สหรััฐ ฯ เป็็นประเทศคู่่�เจรจาประเทศแรกที่่�ได้้แต่่งตั้้�งเอกอััครราชทููต
ประจำำ�อาเซีียน ณ กรุุงจาการ์์ตา
ที่่�มา : ศููนย์์การเรีียนรู้้�อาเซีียน asean.dla.go.th

