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สารพัันนานากัับนายก
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

มิิติิใหม่่แห่่งการบููรณาการ
การขัับเคลื่่�อนที่่�ผ่่านมาซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อประชาชนหลััก ๆ ประกอบด้้วย ๒ เรื่่�องครัับ
นั่่�นก็็คืือ การแก้้ ไขและป้้องกัันปััญหาน้ำำ��ท่่วม ซึ่่�งปััจจุุบัันเทศบาลนครอุุดรธานีีของเราได้้ทำำ�งาน
เชิิงบููรณาการโดยผสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ให้้การแก้้ ไขปััญหาดัังกล่่าว
มีีประสิิทธิิภาพ  เกิิดผลกระทบต่่อพี่่�น้้องประชาชนในพื้้�นที่่�เขตเมืืองและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงน้้อยที่่�สุุด
เมื่่�อน้ำำ��มาถึึง โดยในครั้้�งนี้้� ได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านข้้อมููลคลองระบายน้ำำ��  วางท่่อลอดเส้้นทางที่่�
ขวางทางระบายน้ำำ�� เครื่่�องจัักรกลหนััก เครื่่�องสููบน้ำำ�� กำำ�ลัังพล ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่�อน ระบบระบายน้ำำ��
เครื่่�องปั่่�นไฟ ซ่่อมแซม และบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ป้้องกัันไฟ ทั้้�งจากจัังหวััดอุุดรธานีี องค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััด  กรมทางหลวง กรมชลประทาน ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (ปภ) และการไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อภารกิิจในการดำำ�เนิินการขุุดลอกคลองระบายน้ำำ��ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี 
พื้้�นที่่�รอยต่่ออย่่างเทศบาลเมืืองหนองสำำ�โรง และเทศบาลตำำ�บลหนองบััว  
สำำ�หรัับอีีกเรื่่�องซึ่่�งเทศบาลนครอุุดรธานีีเดิินหน้้าอย่่างเร่่งด่่วนไม่่ต่่างกััน
ก็็คืือ การฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด COVID-19 นอกจากจะได้้
มีีการประสานความร่่วมมืือระหว่่างภาคเอกชนโดยเปิิดศูนู ย์์บริิการฉีีดวััคซีีน
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด  COVID-19 ของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่�ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี เพื่่�อให้้กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ๖๐ ปีี
ขึ้้�นไป และกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง ๗ กลุ่่�มโรค ที่่�ลงทะเบีียนผ่่านแอปพลิิเคชััน
“หมอพร้้อม” ได้้เข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนแล้้ว ล่่าสุุดเทศบาลฯ ได้้จััดสรรงบ
ประมาณเพื่่�อทำำ�การจััดซื้้�อวััคซีีน “ซิิโนฟาร์์ม” จากราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์
จำำ�นวน ๖๓,๙๓๖,๐๐๐ ล้้านบาท สำำ�หรัับฉีีดให้้กลุ่่�มเป้้าหมายกว่่าสามหมื่่น� คน
ได้้แก่่ ประชาชน  ธุุรกิิจเอกชนด่่านหน้้า ครููทุุกกลุ่่�ม และข้้าราชการด่่านหน้้า
ที่่�อยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับการฉีีดวััคซีีนดัังกล่่าว ขอให้้
ชาวนครอุุดรธานีีทุุกท่่านโปรดติิดตามการประชาสััมพัันธ์์จากเทศบาลฯ
อีีกครั้้�งเมื่่�อวััคซีีนถููกจััดส่่งมายัังจัังหวััดอุุดรธานีีเป็็นที่่�เรีียบร้้อยครัับ  

คุุยกัับนายก Talk

หลัังจากที่่�การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ครั้้�งแรก ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประชุุมสภา
เทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ สมััยแรก ครั้้�งที่่� ๑ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้้�นสุุดลงไปพร้้อมกัับการแถลง
นโยบายหลัักทั้้�ง ๖ ด้้านของผม และคณะผู้้�บริิหารแล้้วนั้้�น ตอนนี้้�เทศบาลนครอุุดรธานีีได้้แต่่งตั้้�งผู้้�เข้้ามาดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ และทำำ�หน้้าที่่ใ� นการดููแลทุุกข์์สุขุ ของพี่่น้� อ้ งประชาชนชาวเทศบาลนครอุุดรธานีีอย่่างเป็็นทางการ
และครบถ้้วนแล้้วครัับ ต่่อแต่่นี้้เ� ราจะก้้าวไปพร้้อม ๆ กััน และจะทำำ�งานสอดคล้้องไปกัับนโยบายในการพััฒนา
เทศบาลนครอุุดรธานีีดัังที่่ผ� มได้้กล่่าวไว้้ในการเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ว่่าเราจะเดิินตาม
แนวทางหลัักในการพััฒนา ให้้เทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็น “เมืืองแห่่งโอกาสสำำ�หรัับทุุกคน” ด้้วยการเปิิดโอกาส
ให้้กัับตััวแทนจากทุุกภาคส่่วน ได้้มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการและพััฒนาเมืือง สร้้างพื้้�นที่่�ในการเข้้าถึึง
ให้้กับั ตััวแทนจากทุุกภาคส่่วน ด้้วยการจััดตั้้ง� “สภาพลเมืือง” เพื่่�อเป้้าหมายหลัักที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการพััฒนาเทศบาล
นครอุุดรธานีี สู่่� “เมืืองแห่่งความสุุข” พร้้อมก้้าวสู่่� “เมืืองที่่�น่่าอยู่่�และปลอดภััยอย่่างยั่่�งยืืน” เป็็นเมืืองที่่�ทุุกคน
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศจะต้้องมาเยืือน จากคำำ�แถลงนโยบายทั้้�ง ๖ ด้้าน ได้้แก่่ ๑. นโยบายเร่่งด่่วน
๒. ด้้านการพััฒนาเมืือง ๓. ด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจและการสร้้างรายได้้ ๔. ด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
และการศึึกษา ๕. ด้้านสาธารณสุุขและการกีีฬา ๖. ด้้านความปลอดภััยของเมืือง (Urban Security) กระผม
และผู้้บ� ริิหารทุุกท่่านจะนำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบััติิให้้เห็็นผลอย่่างเป็็นรููปธรรม และเพื่่�อให้้ตรงกัับความต้้องการ
ของประชาชนให้้มากที่่สุ� ุด ส่่งผลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อเทศบาลนครอุุดรธานีี
ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี

ตามไปดูู

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
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เทศบาลนครอุุดรธานีี ผสานมืือ ๘ หน่่วยงาน

บููรณาการ ป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม

การแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วม คืือ  ภารกิิจลำำ�ดัับต้้น ๆ ที่่�ทางเทศบาลนครอุุดรธานีีให้้ความสำำ�คััญมาโดยตลอด
และต้้องวางแผนเพื่่�อรัับมืือกัับปััญหานี้้�ในทุุก ๆ ปีี โดยเฉพาะย่่านเขตเศรษฐกิิจสำำ�คััญของเมืืองอุุดร
ในอดีีตนั้้�น “ห้้วยหมากแข้้ง และห้้วยมั่่ง� ” ลำำ�คลองยาวคดเคี้้ย� วไหลผ่่านพื้้�นที่่เ� มืืองเป็็นหลััก สามารถรองรัับ
ปริิมาณน้ำำ��ได้้อย่่างพอเพีียง จนกระทั่่�งเมืืองได้้ก้้าวสู่่�ยุุคใหม่่ของการพััฒนาเกิิดการก่่อสร้้างอาคารบ้้านเรืือน และ
การย้้ายถิ่่�นฐานเข้้ามาอยู่่�อาศััยของประชาชนจำำ�นวนมาก สิ่่�งที่่�ตามมาคืือ  ขยะ และถืือเป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลััก
ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดน้ำำ��ท่ว่ มขััง เนื่่�องจากที่่ผ่� า่ นมามีีการทิ้้ง� ขยะทั้้�งชิ้้น� เล็็กชิ้้น� ใหญ่่ กิ่่ง� ไม้้ และเศษวััสดุุต่า่ ง ๆ ลงสู่่�ลำำ�คลองทำำ�ให้้
เกิิดการสะสมจนไปอุุดตัันทางไหลของน้ำำ��  แม้้ว่่าเทศบาลนครอุุดรธานีีจะมีีเครื่่�องสููบน้ำำ��ทั้้�งหมด ๑๔ สถานีี  แต่่ยััง
ไม่่สามารถระบายน้ำำ��ออกได้้ทัันกัับปริิมาณน้ำำ��ฝน นำำ�มาสู่่�วิิกฤตน้ำำ��ท่่วมในที่่สุ� ุด
อย่่างไรก็็ตาม การหาทางออกให้้น้ำำ��สามารถไหลต่่อจากพื้้�นที่่ตั� วั เมืืองอุุดรธานีีนั้้�นมัักจะส่่งผลกระทบต่่อพื้้น� ที่่�
ใกล้้เคีียง เช่่น เทศบาลตำำ�บลหนองบััว และเทศบาลเมืืองหนองสำำ�โรง ซึ่ง่� เป็็นพื้้�นที่่ร� อยต่่อ ดังั นั้้�น การกำำ�หนดทิิศทาง
ร่่วมกัันของหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องจึึงมีีความจำำ�เป็็นเป็็นอย่่างยิ่่ง� เพื่่�อไม่่ให้้กระทบต่่อพื้้น� ที่่อยู่่�อ
� าศััย และพื้้�นที่่เ� พาะปลููก
ทำำ�การเกษตรของประชาชนเป็็นวงกว้้าง
ล่่าสุุด หน่่วยงานหลัักภาครััฐ ประกอบด้้วย จัังหวััดอุุดรธานีี เทศบาลนครอุุดรธานีี เทศบาลเมืืองหนองสำำ�โรง
เทศบาลตำำ�บลหนองบััว องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี (อบจ.) กรมทางหลวง กรมชลประทาน ป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย (ปภ) และการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค เปิิดมิิติิใหม่่ของการประสานงาน และร่่วมมืือกันั ในการบริิหาร
จััดการน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจะเป็็นการสนัับสนุุนทั้้�งในด้้านข้้อมููลคลองระบายน้ำำ��  วางท่่อลอดเส้้นทาง
ที่่ข� วางทางระบายน้ำำ�� เครื่่อ� งจัักรกลหนััก เครื่่อ� งสููบน้ำำ�� กำำ�ลัังพล ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่อ� น ระบบระบายน้ำำ�� เครื่่อ� งปั่่�นไฟ
ซ่่อมแซม และบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ป้้องกัันไฟ เป็็นต้้น
พร้้อมเริ่่�มก้้าวแรกแบบบููรณาการด้้วยการลงพื้้�นที่่�ตรวจการขุุดลอกคลอง กำำ�จััดผัักตบชวา และวััชพืืชน้ำำ�� 
บริิเวณถนนรอบเมืื อ ง สายอุุ ด ร-หนองบัั ว ลำำ�ภูู นำำ� โดยนายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่ า ราชการจัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี 
พล.ต.ต.พิิษณุุ อุุณหเสรีี  ผบก.ก.จว.อุุดรธานีี  นายศราวุุธ เพชรพนมพร ส.ส.จัังหวััดอุุดรธานีี  นายวิิเชีียร ขาวขำำ� 
นายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี นายสุุชัมั บดีี ขาวขำำ� รองนายกองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี แขวง
ทางหลวงอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี 
สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  และทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการป้้องกัันและแก้้ไข
พื้้�นที่่�เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี และเขตเศรษฐกิิจสำำ�คััญของจัังหวััดอุุดรธานีีในช่่วงฤดููฝนนี้้�

เทศบาลนครอุุดรธานีี ขอรัับการสนัับสนุุนเครื่่อ� งจัักรกลขนาดใหญ่่จาก อบจ.อุุดรธานีี
เพื่่อดำ
� ำ�เนิินการขุุดลอกคลองระบายน้ำำ��ภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายน ๒๕๖๔ ดัังนี้้�
๑. งานขุุดลอกทางระบายน้ำำ��บริิเวณ ซ.บุุตรสมบััติิ ๗ ซ.คุุณารัักษ์์ (แบคโฮแขนสั้้�น ๑ คััน)
๒. งานขุุดลอกทางระบายน้ำำ��คลองขนานทางรถไฟจากจุุดตััดลำำ�ห้้วยมั่่�งถึึงถนนรอบเมืือง (แบคโฮแขนสั้้�น ๑ คััน)
๓. งานขุุดลอกทางระบายน้ำำ��ตามแนวถนนรอบเมืืองจากจุุดตััดถนนศรีีสุุข ถึึงเทสโก้้โลตััส รัังษิิณา
(แบคโฮแขนสั้้�น ๑ คััน รถดั้้�มพ์์ ๓ คััน)
๔. งานขุุดลอกลำำ�ห้้วยหมากแข้้งภายในมหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี (แบคโฮแขนสั้้�น ๑ คััน รถดั้้�มพ์์ ๓ คััน)
๕. งานรื้้�อถอนและขนย้้ายผนัังคอนกรีีตชำำ�รุุด ที่่�ลำำ�ห้้วยหมากแข้้ง ๒ แห่่ง (แบคโฮแขนสั้้�น ๑ คััน)
๖. งานขนย้้ายรถแบคโฮแขนยาวเทศบาลนครอุุดรธานีี (เป็็นครั้้�งคราว) (เทรลเลอร์์ชานต่ำำ�� ๑ คััน)
๗. งานติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��ชนิิดลากจููง ขนาด ๘” รัับน้ำำ��จากซอยพิิบููลย์์ (เครื่่�องสููบน้ำำ�� ๘”)
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เรื่่�องนี้้�ต้้องขยาย
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

เปิิดนโยบาย ๖ ด้้าน

“ดร. ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี” ย่่างก้้าวสู่่�การเป็็น
“เมืืองแห่่งโอกาส-เมืืองแห่่งความสุุข-เมืืองที่่�น่่าอยู่่�และปลอดภััยอย่่างยั่่�งยืืน”

ตามประกาศคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� เรื่่อ� งผลการเลืือกตั้้ง� นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี 
และสมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ประกาศ ณ วัันที่่� ๒๗ เมษายน พุุทธศัักราช ๒๕๖๔ และ
วัันที่่� ๒๕ พฤษภาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๔ นั้้�น เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิเทศบาล พุุทธศัักราช 
๒๔๙๖ แก้้ไขเพิ่่ม� เติิมฉบัับที่่� ๑๔ พุุทธศัักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรก ที่่ไ� ด้้บัญ
ั ญััติิไว้้ว่า่
ก่่อนนายกเทศมนตรีีเข้้ารัับหน้้าที่่� ให้้ประธานสภาเทศบาลเรีียกประชุุมสภาเทศบาล  เพื่่�อให้้
นายกเทศมนตรีีแถลงนโยบายต่่อสภาเทศบาล โดยไม่่มีีการลงมติิ ซึ่ง�่ ต้้องดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จภายใน
๓๐ วััน นัับตั้้ง� แต่่วันั ประกาศผลการเลืือกตั้้ง� นายกเทศมนตรีี
โดย นายธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้แถลงต่่อสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี 
เมื่่อวั
� นั ที่่� ๑๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ ณ สำำ�นักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีีว่่า
เทศบาลนครอุุดรธานีี คืือ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่เ� ป็็นจุุดศููนย์์กลางของจัังหวััดอุุดรธานีี 
มีีจุุดเด่่นสำำ�คัญ
ั ด้้านจุุดที่่ตั้้� ง� ที่่ส� ามารถเชื่่อ� มโยงสู่่�กลุ่่�มจัังหวััดในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน และ
เมืืองชายแดนสำำ�คัญ
ั ในต่่างประเทศ ประกอบกัับจัังหวััดอุุดรธานีีมีีการขยายตััวทางด้้านเศรษฐกิิจ
ที่่�เป็็นไปอย่่างรวดเร็็วต่่อเนื่่�องมาตลอด ส่่งผลให้้การใช้้ประโยชน์์ของที่่�ดิินขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว
เช่่นกััน เห็็นได้้จากการขยายตััวของเมืืองในพื้้น� ที่่ข� องเทศบาลนครอุุดรธานีี และเทศบาลอื่่�นโดยรอบ
เชื่่�อมโยงเป็็นระบบเมืืองเดีียวกััน การบริิหารจััดการเมืืองจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องอาศััย
บุุคลากร และองค์์ความรู้ที่�้ ห�่ ลากหลายมากยิ่่ง� ขึ้้น� รวมถึึงการบููรณาการความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน
สำำ�คัญ
ั  คืือ ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม เพื่่อร่
� ว่ มกัันบริิหารจััดการเทศบาลนครอุุดรธานีี 
และเทศบาลโดยรอบ ให้้เป็็น“เมืืองศููนย์์กลางของอนุุภาคลุ่่�มน้ำำ�� โขง”อย่่างแท้้จริิง
ในการเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี และคณะผู้้บ� ริิหารได้้กำ�ำ หนดนโยบาย
ในการพััฒนาเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยมีีแนวทางหลััก ในการพััฒนา ให้้เทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็น
“เมืืองแห่่งโอกาสสำำ�หรัับทุุกคน” ด้้วยการเปิิดโอกาสให้้กับั ตััวแทนจากทุุกภาคส่่วน ได้้มีีส่ว่ นร่่วม
ในการบริิหารจััดการและพััฒนาเมืืองให้้ตรงกัับความต้้องการของทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน สร้้างพื้้น� ที่่�
ในการเข้้าถึึงให้้กับั ตััวแทนจากทุุกภาคส่่วน ทุุกกลุ่่�ม ทุุกชุุมชน เพื่่อร่
� ว่ มกัันเสนอแนะแนวทางการ
บริิหารจััดการเมืือง และเสนอนโยบาย ต่่อคณะผู้้บ� ริิหารเทศบาลนครอุุดรธานีี ด้้วยการจััดตั้้ง� “สภาพลเมืือง”
เพื่่อ� เป้้าหมายหลัักที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการพััฒนาเทศบาลนครอุุดรธานีี สู่่� “เมืืองแห่่งความสุุข” หมายถึึง เมืือง
ที่่ป� ระชาชนทุุกภาคส่่วน ทุุกกลุ่่�ม ทุุกเพศ ทุุกวััย มีีส่่วนร่่วมในการออกแบบเมืืองในทุุกมิิติิที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ทั้้ง� ๓ ด้้าน คืือ  ๑. ด้้านโครงสร้้างพื้้น� ฐานและสิ่่ง� แวดล้้อม ๒. ด้้านเศรษฐกิิจ ๓. ด้้านสัังคม เพื่่อ� ให้้
เทศบาลนครอุุดรธานีีก้้าวสู่่�  “เมืืองที่่น่� า่ อยู่่�และปลอดภััยอย่่างยั่่ง� ยืืน” และเป็็นเมืืองที่่ทุ� กุ คนทั้้ง� ใน
ประเทศและต่่างประเทศจะต้้องมาเยืือน ดัังนั้้น� เพื่่อ� ให้้การบริิหารงานของเทศบาลนครอุุดรธานีีสำำ�เร็็จตาม
เป้้าหลััก พร้้อมยึึดมั่่น� ในหลัักการบริิหารที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ๒ ประการคืือ
๑. ยึึดมั่่�นและส่่งเสริิมการปกครองระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็น
ประมุุข

๒. บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับ ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม และใช้้กระบวนการ
การมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เป็็นธรรม มีีธรรมาภิิบาล  และบริิหารงาน
ให้้ตรงกัับความต้้องการของประชาชนมากที่่สุ� ดุ
โดยได้้กำ�ำ หนดนโยบายในการพััฒนา ๖ ด้้าน ดัังนี้้�

๑. นโยบายเร่่งด่่วน ที่่มีี� ความจำำ�เป็็นที่่ต้� อ้ งเร่่งดำำ�เนิินการ ๕ เรื่่อ� ง ดัังนี้้�

๑.๑ การป้้องกัันการแพร่่ระบาด และการส่่งเสริิมให้้กับั ประชาชนได้้เข้้าถึึงวััคซีีนป้้องกััน
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙
ถืือเป็็นบทบาทสำำ�คััญของเทศบาลนครอุุดรธานีีในการป้้องกััน และสนัับสนุุนหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทุุกภาคส่่วนเพื่่อป้
� อ้ งกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรค และประเด็็นที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั  คืือ 
การส่่งเสริิมให้้ประชาชนเข้้าถึึงการฉีีดวััคซีีนอย่่างรวดเร็็ว และครอบคลุุมเพื่่อ� ให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�เป็็น
สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั  ด้้วยการขออนุุมัติิั งบประมาณ จากสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ในการจััดซื้้อวั
� คั ซีีนเพื่่อ� เป็็น
ทางเลืือกจากวััคซีีนหลััก และเป็็นการช่่วยเหลืือรัฐั บาลในการเร่่งฉีีดวััคซีีน
๑.๒ การป้้องกัันน้ำำ�ท่
� ว่ ม
ด้้วยการวางแผนบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่น� เช่่น องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี 
สำำ�นักั งานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย จัังหวััดอุุดรธานีี แขวงทางหลวงอุุดรธานีีที่่� ๑ สำำ�นักั งาน
ชลประทานจัังหวััดอุุดรธานีี  เทศบาลเมืืองหนองสำำ�โรง เทศบาลตำำ�บลหนองบััว และหน่่วยงานอื่่น�
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� วางแผนระดมเครื่่อ� งจัักร เครื่่อ� งมืือ และบุุคลากร ขุุดลอกลำำ�ห้ว้ ยหมากแข้้ง ลำำ�ห้ว้ ยมั่่ง�
และทางระบายน้ำำ� 
� ในพื้้�นที่่�เขตเทศบาลนครอุุดรธานีี  และเขตพื้้�นที่่�เทศบาลอื่่�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�รัับน้ำำ� 
�
ติิดตั้้�งเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าที่่�สถานีีสููบน้ำำ�� เพื่่�อสำ�ำ รองไฟฟ้้าในกรณีีที่่�ไฟฟ้้าดัับ และติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��
เพื่่อ� เร่่งระบายน้ำำ�� ในจุุดที่่มีีน้ำ
� �ท่
�ำ ว่ มขัังครอบคลุุมทุุกพื้้น� ที่่� เตรีียมรัับมืือปัญ
ั หาน้ำำ�ท่
� ว่ มในเขตเทศบาล
นครอุุดรธานีี และพื้้น� ที่่โ� ดยรอบในช่่วงฤดููฝนที่่จ� ะถึึงนี้้�
๑.๓ การแก้้ไขปััญหาสาธารณููปโภคและโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ปรัับปรุุงซ่่อมแซมผิิวถนน ทางเท้้าในเขตเมืือง และในเขตชุุมชนที่่มีี� สภาพ เป็็นหลุุม บ่่อ
ให้้มีีพื้้น� ผิิวเรีียบ ทาสีีจราจร ทางม้้าลาย ติิดตั้้ง� ป้้ายสััญญาณจราจร ให้้เด่่นชััด และติิดตั้้ง� ระบบไฟฟ้้า
ส่่องสว่่างอย่่างทั่่ว� ถึึงเพื่่อ� ความปลอดภััยของประชาชนในการสััญจร
๑.๔ ความสะอาดและความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยของเมืือง
ทำำ�ความสะอาดถนน ทางเท้้า และจััดการเรื่่อ� งขยะไม่่ให้้ตกค้้าง เพื่่อ� ให้้ถนนทุุกสายสะอาด
สวยงามไร้้ฝุ่่น�  ตััดแต่่งต้้นไม้้ให้้สวยงามเป็็นระเบีียบ และเพื่่อ� ความปลอดภััยเมื่่อ� เกิิดฝนตกและลมกระโชก
๑.๕ จััดตั้้ง� สภาพลเมืือง
ที่่เ� ป็็นตััวแทนจากทุุกภาคส่่วน ทุุกกลุ่่�ม ทุุกชุุมชน เพื่่อจั
� ดั ตั้้ง� สภาพลเมืือง ในระดัับชุุมชน
และระดัับเมืือง เพื่่อ� วางแผนและนำำ�เสนอแนวทางการพััฒนาสู่่�นายกเทศมนตรีีและผู้้ค� ณะบริิหาร

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

๒. ด้้านการพััฒนาเมืือง ขัับเคลื่่อ� นเทศบาลนครอุุดรธานีีสู่่� “เมืืองสีีเขีียว”

(Green City) หรืือเมืืองที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เมืืองที่่�ประชาชนร่่วมกัันออกแบบเมืืองด้้วย
“สภาพลเมืือง” โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และสร้้างระบบนิิเวศเมืืองให้้เกิิดความสมดุุล
ในโครงการ “รัักษ์์อุดุ ร ร่่วมสร้้างอุุดร” โดยมีีเป้้าหมายให้้ทุกุ องค์์กรทั้้ง� ภาครััฐ เอกชน และประชาชน
ทุุกคน นำำ�แนวคิิดวิิถีีชีีวิิตเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมไปปรัับใช้้ในวิิถีีชีีวิิตประจำำ�วันั จนกลายเป็็นวิิถีีชีีวิิตปกติิ
เพื่่อส่
� ง่ ผลให้้อุดุ รธานีีเป็็นเมืืองสีีเขีียวได้้อย่า่ งยั่่ง� ยืืน โดยมีีแผนงาน ดัังนี้้�
๒.๑ เพิ่่�มพื้้น� ที่่สี� เี ขีียว ปลููกต้้นไม้้ในเมืือง เพิ่่ม� ป่่าชุุมชน ด้้วยพัันธ์ุุ�ไม้้พื้้น� เมืือง และส่่งเสริิมให้้
ประชาชนร่่วมกัันปลููกต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�ของตนเองและพื้้�นที่่�ของเอกชนสร้้างปอดใหม่่ให้้คนเมืือง
เพิ่่ม� พื้้น� ที่่สั� นั ทนาการที่่ง่� า่ ยต่่อการเข้้าถึึงให้้กับั ทุุกชุุมชน สำำ�หรัับทุุกเพศ ทุุกวััย
๒.๒ บริิหารจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยระบบการจััดการขยะที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงปลายทาง รณรงค์์ส่่งเสริิมการลดและการคััดแยกขยะมููลฝอย
ในครััวเรืือน ในชุุมชน ส่่วนราชการ สถานศึึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี 
๒.๓ บริิหารจััดการระบบระบายน้ำำ�ทิ้้
� ง� และระบบระบายน้ำำ�� เสีียอย่่างเป็็นระบบ ครอบคลุุม
ทุุกพื้้น� ที่่ข� องเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี และประสานความร่่วมมืือกับั องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� อื่่น�
และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อร่
� ว่ มกัันออกแบบและบริิหารจััดการระบบระบายน้ำำ�ทิ้
� ง�้ และระบบ
ระบายน้ำำ�� เสีียอย่่างเป็็นระบบที่่ค� รอบคลุุมทุุกพื้้น� ที่่�
๒.๔ พััฒนาพื้้�นที่่ย่� า่ นเศรษฐกิิจในเขตเมืือง และส่่งเสริิมย่า่ นการค้้าใหม่่ ด้ว้ ยโครงการ
นำำ�สายไฟฟ้้าและสายสื่่อ� สารลงใต้้ดิิน ปรัับปรุุงเส้้นจราจร และเครื่่อ� งหมายจราจรให้้ชัดั เจนปรัับปรุุง
ผิิวถนนและทางเดิินเท้้า ให้้ได้้มาตรฐานการออกแบบ Universal Design ที่่เ� อื้้อต่
� อ่ คนทุุกเพศ ทุุกวััย
และคนพิิการ ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจย่่านธุุรกิิจเก่่าในเขตเมืือง ย่่านการค้้าใหม่่ให้้เชื่่อ� มโยงถึึงกััน สร้้างพื้้น� ที่่�
และส่่งเสริิมให้้มีีพื้้น� ที่่จ� อดรถยนต์์ ทั้้ง� ภาครััฐ และเอกชนในเขตเมืือง และส่่งเสริิมให้้คนเดิินสามารถ
เข้้าถึึงพื้้น� ที่่ย่� า่ นการค้้าได้้อย่า่ งสะดวก
๒.๕ พััฒนาย่่านชุุมชนที่่�อยู่่�อาศััยให้้สะอาดน่่าอยู่่�และปลอดภััย ด้้วยการปรัับปรุุง
สาธารณููปโภค ถนน ท่่อระบายน้ำำ� 
� ไฟฟ้้าแสงสว่่างในชุุมชน ส่่งเสริิมให้้ชุมุ ชนมีีส่่วนร่่วมในการจััดการ
ขยะ และจิิตอาสาดููแลเฝ้้าระวัังภััย เพื่่อ� สร้้างเครืือข่า่ ยกัับ อาสาป้้องกัันภััย อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) เพื่่อ� ให้้เป็็น “ชุุมชนน่่าอยู่่�และปลอดภััย”
๒.๖ ยกระดัับเทศบาลนครอุุดรธานีี สู่่� Smart Urban ด้้วยการนำำ�เอาเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมที่่ทั� นั สมััยและชาญฉลาดไม่่ว่า่ จะเป็็น Internet of Things (IoT) Artificial intelligence
(AI) หรืือปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ เพิ่่ม� Internet เมืืองและชุุมชน นำำ� Digital Platform มาใช้้ในการพััฒนา
เมืือง เพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพของการให้้บริิการและการบริิหารจััดการเมืือง ลดค่่าใช้้จ่า่ ยและการใช้้
ทรััพยากรของเมืือง โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของภาคธุุรกิิจ ภาคประชาชนในการพััฒนาเมืือง ร่่วมกััน
ออกแบบเมืืองภายใต้้กรอบแนวคิิดเมืืองน่่าอยู่่� เมืืองทัันสมััย และยั่่ง� ยืืน เช่่น การแก้้ปัญ
ั หาการจราจร
โดยใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ในการควบคุุมสััญญาณไฟจราจร ในเมืืองทั้้ง� ระบบ สร้้างพื้้น� ที่่จ� อดรถอััจฉริิยะ
ในเมืือง ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าด้้วยการเพิ่่ม� จุุดชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า (EV) และให้้สำ�นั
ำ กั งาน
เทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นต้้นแบบ Smart Office ที่่เ� อื้้อต่
� อ่ คนพิิการและทุุกเพศ ทุุกวััย (Universal
Design)
๒.๗ พััฒนาระบบขนส่่งมวลชน จััดระบบขนส่่งมวลชนที่่�มีีอยู่่�เดิิมและพััฒนาระบบ
ขนส่่งมวลชนใหม่่ให้้เป็็นไปตามผลการศึึกษาของ สำำ�นักั งานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม ด้้วยการร่่วมมืือกับั องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� อื่่น� เช่่น องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
อุุดรธานีี และเทศบาลอื่่�น โดยรอบ เพื่่อร่
� ว่ มลงทุุนและส่่งเสริิมให้้เกิิดระบบขนส่่งมวลชน ที่่เ� หมาะสม
ที่่เ� อื้้อต่
� อ่ ประชาชนและนัักท่่องเที่่ย� ว

๓. ด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจ การท่่องเที่่ย� ว และการสร้้างรายได้้ ด้ว้ ย

การประสานความร่่วมมืือกับั หอการค้้า สภาอุุตสาหกรรม สมาคมธุุรกิิจการท่่องเที่่ย� ว และหน่่วยงานอื่่น�
เพื่่อส่
� ง่ เสริิมและเปิิดพื้้น� ที่่ใ� ห้้นักั ธุุรกิิจ และนัักอุุตสาหกรรมรุ่่�นใหม่่ ได้้สร้้างนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีี 
สร้้างอุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ สร้้างนวััตกรรมด้้านการตลาด online สร้้างงาน สร้้างรายได้้ กระจายสู่่�
ทุุกพื้้น� ที่่ทั้้� ง� ในย่่านเขตเศรษฐกิิจในเมืือง และชุุมชนโดยมีีโครงการพััฒนาเศรษฐกิิจภาพรวมในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี ดัังนี้้�
๓.๑ โครงการเกษตรปลอดภััย “ปลููกกิินได้้ ปลููกขายก็็ดีี” เกษตรวิิถีีเมืือง (Urban Farming)
๑ ชุุมชน ๑ โรงเรืือนอััจฉริิยะ
๓.๒ ยกระดัับชุุมชนที่่มี� ศัี กั ยภาพให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� ววิิถีเี มืืองและวััฒนธรรม เฟ้้นหา
ของดีีและจุุดเด่่นแต่่ละชุุมชน เช่่น ยกระดัับตลาดในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีให้้เป็็นตลาดสีีเขีียว
ส่่งเสริิมให้้มีีย่่านอาหาร (Street Food) เพิ่่�มพื้้�นที่่�ผ่่อนผัันและจััดระเบีียบให้้กัับผู้้�ประกอบการ
รายย่่อยได้้มีีพื้้น� ที่่ค้� า้ ขายอย่่างถููกต้้องตามระเบีียบ สร้้างตลาดน้ำำ�� แห่่งแรกของอุุดรธานีี  “ตลาดน้ำำ��
ชุุมชนคลองเจริิญ” พััฒนาแหล่่งท่่องเที่่ย� วทางวััฒนธรรม ศาลเจ้้าปู่่-� ย่่า ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมไทย-จีีน พััฒนา
ย่่านชุุมชนคนไทยเชื้้อ� สายเวีียดนาม หรืือ  เวีียดนามทาวน์์ ปรัับปรุุงพระธาตุุหนองบััวกอง ให้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยว สวนสาธารณะหนองใหญ่่ สวนสาธารณะหนองเตาเหล็็ก และสวนสาธารณะ
หนองเหล็็ก เพื่่อ� เป็็นสถานที่่พั� กั ผ่่อนและแหล่่งท่่องเที่่ย� ววิิถีีชุมุ ชน และเพิ่่ม� พื้้น� ที่่สีี� เขีียวด้้วยพัันธ์ุุ�ไม้้พื้้น� ถิ่่น�
เปิิดพื้้�นที่่� Street Art เพื่่�อสร้้างเสน่่ห์์ให้้กัับเมืือง เปิิดพื้้�นที่่�ให้้มีีการแสดงศิิลปะในทุุกสาขา
ณ ลานพิิพิิธภััณฑ์์เมืือง เพิ่่ม� ถนนคนเดิิน ยกระดัับและปรัับปรุุงถนนคนเดิินให้้เป็็นหมวดหมู่่�สวยงาม
เพิ่่ม� กิิจกรรมส่่งเสริิมให้้คนมาเดิินซื้้อ� ของมากขึ้้น�  ส่่งเสริิมผู้้�สููงอายุุในชุุมชน มีีสัันทนาการ มีีงานทำำ�และ
มีีรายได้้ สร้้าง Land mark ใหม่่ของเมืือง ด้้วยการปลููกต้้นจาน และพัันธ์ุุ�ไม้้พื้้น� ถิ่่น�
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๓.๓ สนัับสนุุนให้้คนจนเมืือง และผู้้�ด้อ้ ยโอกาสได้้เข้้าถึึงแหล่่งทุุน เพื่่อล
� ดภาระค่่าใช้้จ่า่ ย
ประจำำ�วันั และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น�
๓.๔ ประสานความร่่วมมืือ สมาคมธุุรกิิจท่อ่ งเที่่ย� วฯ สมาคมโรงแรม ร้้านอาหาร สร้้าง
เครืือข่า่ ย เพื่่อ� รองรัับนัักท่่องเที่่ย� วกว่่า ๓ ล้้านคนต่่อปีใี ห้้เกิิดความสุุข สะดวกสบาย เพื่่อ� เกิิดการ
ใช้้จ่า่ ยในจัังหวััดอุุดรธานีี

๔. ด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และการศึึกษา

มีีเป้้าหมายการพััฒนาคนในทุุกช่่วงวััยให้้เป็็นคนที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ มีีสุุขภาวะที่่ดีี มีีจิิ
� ตสาธารณะ มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสังั คม มีีวิินััย รัักษาศีีลธรรม มีีทัักษะที่่จำ� �ำ เป็็น ในศตวรรษที่่� ๒๑ เช่่น ยกระดัับโรงเรีียน
เทศบาลทั้้�ง ๑๒ แห่่ง ให้้ได้้มีีคุณ
ุ ภาพมาตรฐานโดดเด่่น เปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้เรีียนรู้ต�้ ามอััธยาศััยเพื่่อ�
เป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ในการเรีียนรู้ต�้ ลอดชีีวิิต โดยเน้้นให้้นักั เรีียนได้้เรีียนภาษาที่่� ๓ ปรัับบทบาทครููให้้
เป็็นครููยุุคใหม่่วางพื้้น� ฐานระบบรองรัับการเรีียนรู้ใ�้ นดิิจิิตอลแพลตฟอร์์ม ส่่งเสริิมการเรีียนวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี นำำ�ภููมิิปัญ
ั ญาชาวบ้้านมาสร้้างนวััตกรรม โดยเปิิดโอกาสให้้ทุกุ คนได้้เรีียนรู้ต�้ ลอดชีีวิิต

๕. ด้้านสาธารณสุุขและการกีีฬา มุ่่�งเน้้นให้้ประชาชนมีีสุุขภาวะที่่ดีี�
และส่่งเสริิมการกีีฬาให้้กับั ประชาชน เช่่น ผลัักดัันโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี ให้้สามารถบริิการ
ประชาชนได้้เต็็มรููปแบบ มีีแพทย์์ พยาบาล และบุุคลากรทางการแพทย์์ไว้้บริิการประชาชนตลอด
๒๔ ชั่่�วโมง เพิ่่ม� ศููนย์์บริิการทางการแพทย์์ให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้น� ที่่ใ� นเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี  และ
สะดวกต่่อการเข้้าถึึง โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุ และคนพิิการ จะได้้รับั ความสะดวกในการเข้้ารัับบริิการ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) ด้้วยการสนัับสนุุนด้้านอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์เบื้้อ� งต้้นที่่จำ� �ำ เป็็น และสร้้างเครืือข่า่ ยร่่วมกัับอาสาสมััครป้้องกัันภััย อื่่น� ๆ ส่่งเสริิมให้้มีีลานกีีฬา
ประจำำ�ชุุมชน และส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกาย เปิิดพื้้น� ที่่ส� วนสาธารณะหนองประจัักษ์์ สวนสาธารณะ
หนองสิิม สวนสาธารณะหนองบััว ทุ่่�งศรีีเมืือง และพื้้น� ที่่ส� าธารณะอื่่น� ๆ ให้้เยาวชน และประชาชน
ทั่่ว� ไป จััดให้้มีีพื้้น� ที่่สั� นั ทนาการ และการออกกำำ�ลัังกาย สนัับสนุุนอุุดรธานีีเมืืองกีีฬา (Udonthani
Sports City) ให้้เป็็นเมืืองกีีฬาระดัับนานาชาติิ และก้้าวสู่่�เมืืองอุุตสาหกรรมกีีฬา (Sports Industry
City) สนัับสนุุนส่่งเสริิม ให้้เกิิดกิิจกรรม ธุุรกิิจ และผลิิตภััณฑ์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับด้้านการกีีฬา เพื่่อ� เพิ่่ม�
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้กับั เมืือง อาทิิเช่่น สร้้างศููนย์์ฝึกึ กีีฬาระดัับภููมิิภาค และระดัับชาติิ
๖. ด้้านความปลอดภััยของเมืือง (Urban Security)

จากสภาพปััญหาของเมืืองใหญ่่ที่�มีี่ ความซัับซ้้อนในทุุกมิิติิ  เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันให้้กัับประชาชน
และนัักท่่องเที่่ย� ว ต้้องมีีความปลอดภััยมากกว่่าที่่เ� ป็็นอยู่่� และรองรัับอนาคตสำำ�หรัับนครอุุดรที่่จ� ะเป็็น
เมืืองแห่่งการท่่องเที่่ย� วด้้วยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ ดังั นี้้ จั
� ดั ตั้้ง� ศููนย์์กำ�กั
ำ บั ดููแลเมืืองตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง
เป็็นศููนย์์ควบคุุมการจราจร และความปลอดภััยของเมืือง ที่่�สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููล กัับเทศบาล
โดยรอบ และหน่่วยงานด้้านความปลอดภััยทั้้ง� หมด เพื่่อ� สามารถรองรัับอุุบัติิภั
ั ยั ได้้ทุกุ ระดัับ ติิดตั้้ง�
กล้้อง CCTV เพิ่่�มให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่� และเชื่่�อมโยงกัับระบบกล้้อง CCTV กัับหน่่วยงานอื่่�น
ให้้ครอบคลุุมทั้้ง� ระบบ เช่่น เทศบาลโดยรอบ พื้้�นที่่เ� อกชน ศููนย์์การค้้า และแบ่่งปัันข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์
ให้้กับั ประชาชน จััดตั้้ง� อาสาสมััครในชุุมชน เพื่่อดูู
� แลความปลอดภััย และป้้องกัันภััยยาเสพติิดพร้้อม
ฝึึกอบรมให้้ได้้มาตรฐานและประสานความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานด้้านความปลอดภััย และปรัับปรุุง
ระบบแสงสว่่างให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้น� ที่่ใ� นเทศบาลฯ เพื่่อ� ความปลอดภััยในชุุมชน
ทั้้ง� นี้้� นายกเทศมนตรีี  และคณะผู้้บ� ริิหาร พร้้อมที่่จ� ะนำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบััติิให้้เห็็นผล
อย่่างเป็็นรููปธรรม และเพื่่อ� ให้้ตรงกัับความต้้องการของประชาชนให้้มากที่่สุ� ดุ โดยมีีแผนยุุทธศาสตร์์
จัังหวััดอุุดรธานีี  แผนพััฒนาเศรษฐกิิจ และสัังคมแห่่งชาติิ  และยุุทธศาสตร์์ชาติิเป็็นกรอบในการ
บริิหารงาน เพื่่อส่
� ง่ ผลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อเทศบาลนครอุุดรธานีี และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� อื่่น�
โดยรอบต่่อไป   
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ก้้กาารงานสร้้
วไกล...ไปด้้
บริิ
างสรรค์์วยกััน
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

ผลการเลืือก “ประธาน รองประธาน เลขานุุการ”

สภาเทศบาลนครอุุดรธานีี

เมื่่�อวัันที่่� ๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น ๓ อาคาร
เฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีี หลัังจากที่่ค� ณะกรรมการการ
เลืือกตั้้ง� (กกต.) ได้้ประกาศผลการเลืือกตั้้ง� สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีครบตามจำำ�นวน
แล้้วนั้้�น นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีีจึึงได้้เรีียกเปิิดประชุุมสภาท้้องถิ่่�น
โดยได้้มอบหมายให้้ นายนิิติิพััฒน์์ ลีีลาเลิิศแล้้ว รองผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี เป็็นประธาน
ในการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ครั้้�งแรก ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
สำำ�หรัับสาระสำำ�คััญในการประชุุมสภาฯ คืือ  การเลืือกประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นหััวหน้้าฝ่่ายนิิติิบััญญััติิ  และรองประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีีเป็็นผู้้�ช่่วย
ประธานสภาฯ ในการดำำ�เนิินกิิจการของสภาฯ ซึ่่�งเป็็นไปตามระเบีียบกระทรวงมหาดไทย
ว่่าด้้วยข้้อบังั คัับการประชุุมสภาท้้องถิ่่น�   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้้ไขเพิ่่�มเติิมถึึง  (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้้อ  ๖ โดยสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  ได้้มีีมติิเลืือกประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  รองประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  และเลขานุุการสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี
ดัังต่่อไปนี้้�

นายไกรสิิทธิ์์� พุุฒธรรม

เป็็นประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี

นายสุุพล วิิจารณรงค์์

เป็็นรองประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี

ทั้้�งนี้้� เป็็นไปตามความในข้้อ ๑๘ วรรคแรก แห่่งระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วย
ข้้อบังั คัับการประชุุมสภาท้้องถิ่่น� พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้้มีีหน้้าที่่ต� ามระเบีียบกระทรวงมหาดไทย
ว่่าด้้วยข้้อบัังคัับการประชุุมสภาท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้้อ  ๑๙ และได้้แต่่งตั้้�งให้้พนัักงาน
เทศบาลนครอุุดรธานีีปฏิิบััติิหน้้าที่่� ผู้้�ช่่วยเลขานุุการสภาเทศบาลนคร อุุดรธานีี ดัังนี้้�

นายอาทิิตย์์ นามบุุตร

ปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี

นายสุุรศัักดิ์์� ภัักดีีไทย

รองปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี

นายพีีรวััฒน์์ ไชยเดช

เป็็นเลขานุุการสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี

นอกจากนี้้� ได้้มีีการกำำ�หนดสมััยประชุุม สมััยสามััญ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
เป็็น ๔ สมััย ได้้แก่่   
- สมััยสามััญ สมััยแรก เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๐ ถึึง ๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๔
มีีกำำ�หนด ๑๕ วััน
- สมััยสามััญ สมััยที่่� ๒ เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๑ ถึึง ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มีีกำำ�หนด ๓๐ วััน
- สมััยสามััญ สมััยที่่� ๓ เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๑ ถึึง ๓๐ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มีีกำำ�หนด ๓๐ วััน
- สมััยสามััญ สมััยที่่� ๔ เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๑ ถึึง ๓๐ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มีีกำำ�หนด ๓๐ วััน
และยัังได้้กำำ�หนดสมััยประชุุม สมััยสามััญ สมััยแรกของปีี ๒๕๖๕
เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ ถึึง ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕ มีีกำำ�หนดเวลา ๒๘ วััน

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

ก้้าวไกล...ไปด้้
ยกััน
เรื่่�องนี้้�ต้้อวงขยาย
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การแต่่งตั้้�งรองนายกเทศมนตรีี ที่่�ปรึึกษาฯ และเลขานุุการฯ ช่่วยบริิหารราชการ

ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้มีีคำำ�สั่่�งเทศบาลนครอุุดรธานีี ที่่� ๑๙๖๗/๒๕๖๔ และคำำ�สั่่�งที่่� ๑๙๖๘/๒๕๖๔ ลงวัันที่่� ๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ แต่่งตั้้�ง
รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี เป็็นผู้้�ช่ว่ ยเหลืือนายกเทศมนตรีีในการบริิหารราชการของเทศบาลนครอุุดรธานีี เพื่่�อให้้การบริิหารงานของนายกเทศมนตรีีเป็็นไปด้้วยความรวดเร็็ว
มีีประสิิทธิิภาพ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ท้้องถิ่่�น จึึงได้้มอบหมาย และมอบอำำ�นาจในการสั่่�ง การอนุุญาต การอนุุมััติิ  และการปฏิิบััติิราชการของนายกเทศมนตรีี
ในหน่่วยงานของเทศบาลนครอุุดรธานีี ให้้กัับรองนายกเทศมนตรีีปฏิิบััติิราชการแทน ดัังต่่อไปนี้้�

นางหทััยรััตน์์ เพชรพนมพร

นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ

รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิราชการแทน
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ในหน่่วยงานดัังนี้้�
๑. สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
๒. สำำ�นัักการศึึกษา

รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิราชการแทน
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ในหน่่วยงานดัังนี้้�
๑. กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
๒. กองทะเบีียนราษฎรและบััตรประจำำ�ตััว
ประชาชน
๓. ฝ่่ายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
และฝ่่ายรัักษาความสงบ สำำ�นัักปลััดเทศบาล 

นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ

นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์

รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิราชการแทน
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ในหน่่วยงานดัังนี้้�
๑. กองสวััสดิิการสัังคม
๒. กองสารสนเทศภาษีีและ
ทะเบีียนทรััพย์์สิิน
๓. สถานธนานุุบาล แห่่งที่่� ๒

รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิราชการแทน
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี
ในหน่่วยงานดัังนี้้�
๑. สำำ�นัักคลััง ยกเว้้น ส่่วนพััสดุุ ที่่�วงเงิิน
การจััดซื้้�อจััดจ้้างเกิิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ฝ่่ายส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
สำำ�นัักปลััดเทศบาล

เป็็นรองนายกเทศมนตรีี คนที่่� ๑

เป็็นรองนายกเทศมนตรีี คนที่่� ๒

เป็็นรองนายกเทศมนตรีี คนที่่� ๓

เป็็นรองนายกเทศมนตรีี คนที่่� ๔

สำำ�หรัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ นอกจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นให้้อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ดัังนี้้�
๑. สำำ�นัักช่่าง
๒. สำำ�นัักปลััดเทศบาล ยกเว้้น ฝ่่ายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย ฝ่่ายรัักษาความสงบ และฝ่่ายส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
๓. กองการเจ้้าหน้้าที่่�
๔. กองการแพทย์์
๕. ส่่วนพััสดุุ สำ�นั
ำ ักคลััง เฉพาะวงเงิินงบประมาณ ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างเกิิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
๗. สถานธนานุุบาล แห่่งที่่� ๑
พร้้อมกัันนี้้� ยัังได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลเป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือนายกเทศมนตรีีในการบริิหารราชการของเทศบาล ดัังนี้้�

นายอนุุสรณ์์ กลิ่่�นแก้้วณรงค์์
เป็็นที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี

นายจรููญ ผิิวงาม

เป็็นที่่�ปรึึกษานายกเทศมนตรีี

นายพููนเกีียรติิ พุุทธรัักษ์์

เป็็นเลขานุุการนายกเทศมนตรีี

นายเวชยัันต์์ ช้้างรัักษา

เป็็นเลขานุุการนายกเทศมนตรีี

นายภุุชงค์์ กิิจขยััน

เป็็นเลขานุุการนายกเทศมนตรีี
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หมุุนตามโลก
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

รู้้�จััก วััคซีีนทางเลืือก

“โมเดอร์์นา-ซิิโนฟาร์์ม”
หนึ่่�งร้้อยล้้านโดส คืือ  เป้้าหมายที่่�ภาครััฐวางไว้้สำำ�หรัับการจััดหาวััคซีีนเข้้ามาฉีีด
ให้้แก่่คนไทยและต่่างชาติิที่่�อยู่่�ในประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�  (Herd Immunity)
ปััจจุุบัันนอกจากแอสตราเซเนกา ซิิโนแวค และจอห์์นสััน แอนด์์ จอห์์นสััน แล้้ว โมเดอร์์นา
(Moderna) วััคซีีนสััญชาติิอเมริิกา ได้้เข้้ามาเป็็นวััคซีีนโควิิด-๑๙ ลำำ�ดัับที่่� ๔ ของไทย
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้้รัับรองการขึ้้�นทะเบีียนตำำ�รัับยาเป็็นที่่�
เรีียบร้้อย หลัังจากที่่�องค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้อนุุมััติิให้้สามารถใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิินได้้
สำำ�หรัับ วััคซีีน “โมเดอร์์นา” ใช้้เทคโนโลยีีวััคซีีนรููปแบบใหม่่ mRNA วััคซีีนดัังกล่่าว
ต้้องฉีีดทั้้�งหมด ๒ เข็็ม (เข็็มที่่� ๑ และ ๒ ฉีีดห่่างกััน ๒๘ วััน) โดยหลัังจากฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่� ๒
ไปแล้้ว ๑๔ วััน จะสามารถป้้องกัันการติิดโรคได้้ ๙๔.๑% ในประชากรทั่่�วไป ป้้องกัันการ
ติิดโรคได้้ ๘๖.๔% ในผู้้�สููงวััยที่่อ� ายุุมากกว่่า ๖๕ ปีีขึ้้น� ไป ช่่วยลดความรุุนแรงของโรค ๑๐๐%
ลดอััตราการเสีียชีีวิิตจากการติิดเชื้้อ� โควิิด-๑๙ ได้้ ๑๐๐% ที่่ผ่� า่ นมามีีประเทศต่่าง ๆ ได้้ทำำ�การ
สั่่�งซื้้�อไปใช้้แล้้ว ได้้แก่่ สหราชอาณาจัักร สหภาพยุุโรป สหรััฐฯ ญี่่�ปุ่่�น เป็็นต้้น
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจวััคซีีนทางเลืือกนี้้�สามารถลงทะเบีียนจองฉีีดวััคซีีนได้้แล้้วกัับทาง
โรงพยาบาลเอกชนที่่�ให้้บริิการ โดยล่่าสุุดได้้มีีการเคาะราคากลางใหม่่สำำ�หรัับค่่าบริิการ
วััคซีีนทางเลืือกโมเดอร์์นา ซึ่ง่� สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้้กำำ�หนดอััตราค่่าบริิการฉีีดวััคซีีน
(ราคาสุุทธิิรวม: ค่่าวััคซีีน ค่่าบริิการ ค่่าประกัันวััคซีีน) จำำ�นวน ๒ เข็็ม อยู่่�ที่่� ๓,๓๐๐ บาท 
หรืือเข็็มละ ๑,๖๕๐ บาท  (จากเดิิมราคาอยู่่�ที่่�เข็็มละ ๑,๙๐๐ บาท) ทั้้�งนี้้� จะเป็็นอััตรา
เดีียวกัันทุุกโรงพยาบาลเอกชนที่่�ให้้บริิการ และคาดว่่าเมื่่�อองค์์การเภสััชกรรมได้้รัับการ
จััดสรรวััคซีีนโมเดอร์์นามาแล้้วจะเริ่่�มทยอยส่่งมอบให้้กัับโรงพยาบาลเอกชนได้้ในช่่วง
ไตรมาสสุุดท้้ายของปีี ๒๕๖๔ หรืือราวเดืือนตุุลาคมนี้้�    
ขณะเดีียวกััน WHO และ อย. ได้้รัับรองให้้กัับ “ซิิโนฟาร์์ม” (Sinopharm)
เป็็นอีีกหนึ่่�งวััคซีีนทางเลืือกที่่ส� ามารถนำำ�เข้้ามาใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิินได้้ พร้้อมขึ้้น� ทะเบีียนตำำ�รับั ยา
ลำำ�ดัับที่่� ๕ ในไทย สำำ�หรัับ Sinopharm วััคซีีนสััญชาติิจีีน เป็็นวััคซีีนชนิิดเชื้้�อตาย
ใช้้เทคโนโลยีีแบบเดิิม ผลิิตแบบ Inactivated vaccine ที่่�มีีความปลอดภััยสููง ใช้้กัับผู้้�ที่่�มีี
ภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่องได้้ และจากการทดลองระยะที่่� ๓ ในหลายประเทศ พบว่่า ผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั วััคซีีน
ครบ ๒ โดส หลัังผ่่านไป ๑๔ วััน จะมีีประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันอาการป่่วยและเสีียชีีวิิต
จากโควิิด-๑๙ ได้้มากถึึง ๗๙% โดยสามารถฉีีดในประชาชนที่่มีีอ
� ายุุ ๑๘ ปีีขึ้้น� ไป ทั้้�งนี้้� วัคั ซีีน
ซิิโนฟาร์์มถููกฉีีดไปแล้้วมากกว่่า ๖๕ ล้้านโดส และมีีการใช้้ไปแล้้ว ๕๗ ประเทศทั่่�วโลก
ในส่่วนของประเทศไทยนั้้�น มีีราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ เป็็นผู้้�นำำ�เข้้าวััคซีีนซิิโนฟาร์์ม
โดยลอตแรกจำำ�นวน ๑ ล้้านโดสได้้ถููกจััดส่่งมาจากประเทศจีีนแล้้ว และได้้กระจายวััคซีีน
ให้้โรงพยาบาลต่่าง ๆ ที่่รั� ับฉีีดวััคซีีนให้้กัับองค์์กรและหน่่วยงานที่่�ได้้ลงทะเบีียนแจ้้งความ

ประสงค์์ขอรัับการจััดสรรวััคซีีนทางเลืือกผ่่านระบบออนไลน์์ของราชวิิทยาลััยฯ ซึ่่�งได้้เริ่่�ม
ฉีีดพร้้อมกัันไปเมื่่�อวัันที่่� ๒๕ มิิถุุนายนที่่ผ่� ่านมา สำำ�หรัับค่่าบริิการฉีีดวััคซีีน สถานพยาบาล
สามารถเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่า่ ยได้้กับั องค์์กร/หน่่วยงานนั้้�น ๆ ทั้้�งนี้้� ราชวิิทยาลััยฯ กำำ�หนดราคา
วััคซีีนตััวเลืือก เข็็มละ ๘๘๘ บาท และต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ ศบค. ต้้องไม่่เก็็บเงิินเพิ่่�ม
จากผู้้�รัับวััคซีีน หน่่วยงานต้้องบริิจาควััคซีีนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ ๑๐ ที่่�ขอรัับจััดสรร
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับจัังหวััดอุุดรธานีี  ได้้มีีการจััดสรรงบประมาณเพื่่�อทำำ�การ
จััดซื้้�อวััคซีีน “ซิิโนฟาร์์ม” จากราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ รวมทั้้�งสิ้้�น ๑๖๖,๑๕๒ โดส สามารถ
ฉีีดได้้ ๘๔,๐๗๖ คน แบ่่งเป็็น งบประมาณจาก องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด (อบจ.) จำำ�นวน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่่�อซื้้�อวััคซีีน และฉีีดให้้กลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมด ๕๐,๖๗๖ คน
ประกอบด้้วย ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มโรคเรื้้�อรััง และครููทุุกสัังกััด ในทุุกอำำ�เภอของจัังหวััดอุุดรธานีี 
และงบประมาณจากเทศบาลนครอุุดรธานีี จำำ�นวน ๖๓,๙๓๖,๐๐๐ ล้้านบาท เพื่่�อซื้้อวั
� คั ซีีน
และฉีีดให้้กลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมด ๓๒,๔๐๐ คน ประกอบด้้วย ประชาชน ธุุรกิิจเอกชน
ด่่านหน้้าครููทุุกกลุ่่�ม และข้้าราชการด่่านหน้้าที่่�อยู่่�ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีีเท่่านั้้�น
โดยคาดว่่าจะเริ่่�มทำำ�การฉีีดวััคซีีนได้้ในช่่วงเดืือนกรกฎาคมนี้้� และจะมีีการประชาสััมพัันธ์์
ให้้ประชาชนได้้ทราบอีีกครั้้�งเมื่่�อวััคซีีนถููกจััดส่่งมายัังจัังหวััดอุุดรธานีี
ที่่�มา : www.bangkokbiznews.com, www.prachachat.net

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

สุุขภาพดีีถ้้วนหน้้า
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“ลััมปีี สกิิน และ ฝีีหนอง”

สองโรคระบาดในสััตว์์ ที่่�ไม่่ติิดต่่อสู่่�คน
ในปีี นี้้� ป ระเทศไทยได้้ รู้้�จัั ก กัั บ โรคระบาดใหม่่ ใ นโคกระบืื อ ไทยอย่่ า งโรคลัั ม ปีี สกิิน
(Lumpy Skin Disease) ซึ่่�งแม้้ว่่าโรคนี้้�จะเป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�นในแอฟริิกาและมีีการกระจายมาสู่่�
ภููมิิภาคเอเชีียอย่่าง บัังกลาเทศ อิินเดีีย ฮ่่องกง จีีน ไต้้หวััน เนปาล ภููฏาน เวีียดนาม เมีียนมา
แต่่ ก็็ ถืื อ เป็็ น โรคอุุ บัั ติิ ใหม่่ ใ นไทย ที่่� พ บครั้้� ง แรกเมื่่� อ ปลายเดืื อ นมีีนาคมที่่� ผ่่ า นมา ในเนื้้� อ โค
ของเกษตรกรรายย่่อยที่่� อำำ�เภอพนมไพร จัังหวััดร้้อยเอ็็ด ก่่อนจะแพร่่ระบาดจนกลายเป็็น
วิิกฤติิการณ์์สำำ�หรัับชาวเกษตรกรกว่่า ๔๑ จัังหวััดในภาคอีีสาน ภาคเหนืือ  ภาคตะวัันตก และ
ภาคใต้้ ส่่งผลให้้มีีตััวเลขสััตว์์ที่่�ป่่วยด้้วยโรคลััมปีี สกิินกว่่า ๒๒,๐๐๐ ตััว
โรคลััมปีี สกิิน (Rumpy Skin Disease) นั้้น� เกิิดจากเชื้้อ� ไวรััส Lumpy Skin Disease Virus
ซึ่่�งมีีแมลงดููดเลืือด เช่่น เห็็บ แมลงวัันดููดเลืือด และยุุงเป็็นพาหะ หรืืออาจติิดต่่อได้้ผ่่านการสััมผััส
สััตว์์ป่่วยโดยตรง ผ่่านทางน้ำำ��เชื้้�อของพ่่อพัันธุ์์�ที่่�เป็็นโรค หรืือทางรกได้้ โดยโรคนี้้�จะเกิิดเฉพาะใน
โค กระบืือ  และไม่่เป็็นโรคติิดต่่อจากสััตว์์สู่่�คน อาการของโรคดัังกล่่าวคืือ  การมีีตุ่่�มเนื้้�อขนาด
ประมาณ ๒-๕ เซนติิเมตรขึ้้�นบนผิิวหนััง พบมากที่่� คอ หััว เต้้านม ถุุงอััณฑะและหว่่างขา และมีี
เยื่่�อเมืือกทั่่�วร่่างกาย ซึ่่�งต่่อมาจะตกสะเก็็ดและทำำ�ให้้เกิิดแผลหลุุม โคกระบืือที่่�ติิดโรคนั้้�นอาจจะ
มีีไข้้ หายใจลำำ�บาก มีีอาการน้ำำ��ลายไหล  ตาอัักเสบ และหากพบในโคนมจะส่่งผลให้้ผลิิตน้ำำ��นม
ได้้ลดลงถึึง ๒๕-๖๕% แต่่มีีอััตราการตายน้้อยกว่่า ๑๐%
การป้้องกัันโรคลััมปีี สกิินนั้้�นสามารถทำำ�ได้้โดยการกำำ�จัดั แหล่่งเพาะพัันธุ์์�และแมลงพาหะ
นำำ�โรคด้้วยการใช้้สารเคมีีแบบฉีีด ราดหลััง หรืือพ่่น การปรัับภููมิิทััศน์์รอบฟาร์์มให้้โปร่่งโล่่ง กำำ�จััด
มููลสััตว์์ออกจากฟาร์์มเป็็นประจำำ�เพื่่�อป้้องกัันแมลงมาวางไข่่ และการกางมุ้้�งให้้แก่่สััตว์์
  สำำ�หรัับโรคลััมปีี สกิินในไทยนั้้�น เนื่่�องจากเป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ เกษตรกรจึึงไม่่ทราบถึึงวิิธีี
การรัับมืือ รวมไปถึึงไม่่มีีความพร้้อมด้้านวััคซีีนควบคุุมโรค จึึงสร้้างปััญหาให้้ภาคเกษตรกรรมไม่่น้อ้ ย
อย่่างไรก็็ตาม กรมปศุุสััตว์์ก็็ได้้มีีการเร่่งควบคุุมโรคด้้วยการชะลอการนำำ�เข้้าโคกระบืือทั้้�งที่่�มีีชีีวิิต
และซากโคกระบืือจากเมีียนมาที่่ค� าดว่่าเป็็นสาเหตุุของการระบาดในครั้้ง� นี้้� แนะนำำ�วิิธีีการป้้องกััน
และการเฝ้้าระวัังโคกระบืือให้้เกษตรกร สหกรณ์์โคเนื้้�อ โคนม ตลาดนััดค้้าสััตว์์ และทุุกภาคส่่วน
ที่่มีีส่
� ่วนเกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนั้้�นยัังได้้มีีการสั่่ง� ซื้้อวั
� คั ซีีนลอตแรก ๖๐,๐๐๐ โดส และเพิ่่�มเติิมอีีก ๓๐,๐๐๐ โดส
ในลอตที่่� ๒ ซึ่ง่� แม้้จะยัังไม่่เพีียงพอแต่่ก็ไ็ ด้้มีีการวางแผนกระจายวััคซีีนเท่่าที่่มีีอยู่่�
� ในการควบคุุมโรค
โดยลอตแรกนั้้�นจะฉีีดให้้พื้้�นที่่�รััศมีี ๕-๕๐ กิิโลเมตร รอบจุุดเกิิดโรค แบ่่งพื้้�นที่่�เป็็น ๒ กลุ่่�ม รวม
๙ จัังหวััด ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� ๑ จัังหวััดที่่�มีีการเกิิดโรคใหม่่ ยัังไม่่มีีสััตว์์ติิดเชื้้�อ
ในช่่วงวัันที่่� ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำำ�นวน ๒ จัังหวััด ได้้แก่่
จัังหวััดนครราชสีีมา และจัังหวััดพะเยา

กลุ่่�มที่่� ๒ จัังหวััดที่่มีี� การระบาดของโรคเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก ในช่่วงวัันที่่� ๒๒-๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๔ จำำ�นวน ๗ จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดศรีีสะเกษ จัังหวััดหนองคาย จัังหวััดพิิษณุุโลก จัังหวััด
สกลนคร จัังหวััดขอนแก่่น จัังหวััดร้้อยเอ็็ด และจัังหวััดกาฬสิินธุ์์� โดยเลืือกฉีีดในตำำ�บลที่่�ไม่่มีีการ
เกิิดโรค และไม่่มีีการเคลื่่อ� นย้้ายสััตว์์เข้้าในพื้้�นที่่ใ� นช่่วง ๑ เดืือน โดยจะฉีีดวััคซีีนในสััตว์์ที่มีีสุ
่� ขุ ภาพ
แข็็งแรง ไม่่ป่่วย และทำำ�เครื่่�องหมายตีีตราเย็็นบนตััวสััตว์์ เป็็นสััญลัักษณ์์ “x” บนไหล่่ซ้้าย
ในกรณีีที่่สั� ตั ว์์ตาย เกษตรกรจะได้้รับั การชดเชยรายละไม่่เกิิน ๒ ตััว โดยจำำ�นวนเงิินชดเชย
จะแตกต่่างกัันไปตามอายุุและประเภทของโคกระบืือ อย่า่ งไรก็็ตาม หากเกษตรกรพบโค กระบืือป่่วย
และแสดงอาการผิิดปกติิ ให้้รีีบแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่ป� ศุุสัตั ว์์อำำ�เภอในพื้้�นที่่ทั� นั ทีี หรืือ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘
เพื่่�อดำำ�เนิินการป้้องกัันและควบคุุมโรคเร็็วที่่�สุุด
นอกจากโรคที่่�อุุบััติิใหม่่ในโคกระบืือแล้้ว ยัังมีีโรคในสััตว์์อีีกหนึ่่�งชนิิดที่่�สร้้างความวิิตก
กัังวลให้้กัับประชาชนในช่่วงที่่�ผ่่านมา ก็็คืือ “ฝีีหนองในเนื้้�อหมูู” จากข่่าวผู้้�บริิโภคพบเนื้้�อหมููที่่�มีี
ลัักษณะคล้้ายมีีฝีีหนองฝัังอยู่่� แต่่ฝีีหนองดัังกล่่าวนั้้�นไม่่ใช่่โรคระบาด และเป็็นแค่่เพีียงการอัักเสบ
ในสุุกรเท่่านั้้�น โดยฝีีหนองที่่�ว่่ามีีสาเหตุุมาจากการที่่�ร่่างกายของสุุกรมีีแผล  ซึ่่�งอาจมีีการติิดเชื้้�อ
แบคทีีเรีียหรืือมีีเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์เข้้าไปในบาดแผลเม็็ดเลืือดขาวจึึงต่่อสู้้�กัับเชื้้�อโรค เมื่่�อเชื้้�อโรคตาย
เม็็ดเลืือดขาวหรืือจุลิิุ นทรีีย์์เหล่่านั้้�นจะเกิิดเป็็นหนอง และร่่างกายจะสร้้างเนื้้�อเยื่่อ� เส้้นใยเข้้ามาห่่อ
หุ้้�มไม่่ให้้กระจายไปส่่วนอื่่น� ๆ ในร่่างกาย โดยปกติิแล้้วโอกาสเจอฝีีหนองในเนื้้�อหมููนั้้�นมีีไม่่มากนััก
เพราะโรงฆ่่าสััตว์์จะมีีการตรวจสอบสุุกรทุุกตััวทั้้�งก่่อนฆ่่าและซากหลัังฆ่่า เพื่่�อคััดเนื้้�อที่่�มีีคุุณภาพ
เข้้าผลิิต แต่่หากผู้้�บริิโภคพบเห็็นเนื้้�อหมููที่่�มีีลัักษณะดัังกล่่าวก็็สามารถตััดส่่วนนั้้�นทิ้้�งแล้้วนำำ�ไป
ประกอบอาหารต่่อได้้ และสามารถดำำ�เนิินการแจ้้งผู้้ข� ายหรืือสถานที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้ เนื่่�องจากเป็็นสิิทธิิ
ของผู้้�บริิโภคตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่่�องการจำำ�หน่่ายอาหารไม่่บริิสุุทธิ์์�
ข้้อมููล/ข่่าว :
กลุ่่�มควบคุุมป้้องกัันโรคปศุุสััตว์์ สำำ�นัักควบคุุม ป้้องกััน และบำำ�บััดโรคสััตว์์ กรมปศุุสััตว์์
https://www.sanook.com/health/๒๘๘๒๑/
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/๒๑๐๘๙๗๗
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หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด COVID-19 ให้้กัับประชาชน
เมื่่�อวัันที่่� ๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อุุดรธานีีฮอลล์์ ชั้้�น ๔ ศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี  ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  พร้้อมด้้วย
นายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี นายสุุรศัักดิ์์ ภั
� กั ดีีไทย รองปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี นายประภาส บุุตรอุุดม รองปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี นพ.เมธิิพจน์์ ชาตะเมธีีกุุล 
ผู้้�อำำ�นวยการกองการแพทย์์ ร่่วมพิิธีีเปิิดศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด
COVID-19 ของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุุดรธานีี  ที่่�ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี 
ซึ่่�งเป็็นจุุดบริิการฉีีดวััคซีีนที่่� ๒ ของจัังหวััดอุุดรธานีี ที่่�เปิิดให้้กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ๖๐ ปีีขึ้้�นไป และ
กลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง ๗ กลุ่่�มโรค ที่่�ลงทะเบีียนผ่่านแอปพลิิเคชััน “หมอพร้้อม” ได้้เข้้ารัับ
การฉีีดวััคซีีน
โดยมีีนายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุดรธานีี  พร้้อมด้้วยนายสามารถ
สุุวรรณมณีี  นายอำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี  นายอนุุชา เปรมเพชร ผู้้�จััดการทั่่�วไปศููนย์์การค้้า
เซ็็นทรััลพลาซา อุุดรธานีี  นายธนะเมศฐ์์ พงษ์์ภรณ์์กุุลภััค ผู้้�จััดการทั่่�วไปห้้างสรรพสิินค้้า
เซ็็นทรััล อุุดรธานีี และนายกรณ์์ พวงขาว ผู้้�จัดั การทั่่�วไป โรงแรมเซ็็นทาราคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์
อุุดรธานีี ร่่วมตรวจเยี่่�ยมและให้้กำำ�ลัังใจเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้บริิการและประชาชนผู้้�มารัับบริิการ

ติิดตามการดำำ�เนิินงาน
โครงการพระราชดำำ�ริิด้้านสาธารณสุุข อสม.เขต ๓ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันที่่� ๘ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุุมโรงเรีียนเทศบาล  ๔
วััดโพธิิวราราม ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยนายจัักรทิิพย์์ ศรีีลาวงศ์์
สมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี นายรุ่่�งเพชร บุุตรเลน สมาชิิกสภาองค์์การบริิหาร
ส่่ ว นจัั ง หวัั ด อุุ ด รธานีี  สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุ ด รธานีี  เขต ๓ และนายวััฒนา สมจิิตร
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนเทศบาล  ๔ นายเอกตระการณ์์ ซื่่�อไกรกุุลธวััช  รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
เทศบาล  ๔ ร่่วมลงพื้้�นที่่�นิิเทศน์์ติิดตามการดำำ�เนิินงาน โครงการพระราชดำำ�ริิด้้านสาธารณสุุข
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ อาสาสมััครสาธารณสุุข (อสม.) เขต ๓ เขตพื้้�นที่่�เทศบาลนครอุุดรธานีี 
โดยสำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี ได้้มีีการฝึึกอบรมให้้ความรู้้แ� ก่่ อสม.
เกี่่�ยวกัับมาตรการการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด COVID-19
นอกจากนี้้� นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีีได้้หารืือถึึงแนวทางในการจััดหาอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือ
ทางการแพทย์์ เช่่น เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ  เครื่่�องวััดความดััน เครื่่�องเจาะวััดน้ำำ��ตาลในเลืือด
กระเป๋๋ายาสามััญประจำำ�บ้้าน สำำ�หรัับ อสม. ให้้มีีอย่่างเพีียงพอในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อบริิการ
ประชาชนในพื้้�นที่่�

เทศบาลนครอุุดรธานีีประกาศนโยบายองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นปลอดบุุหรี่่�
กรมส่่งเสริิมการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
พร้้อมด้้วยภาคีีเครืือข่า่ ย ได้้บููรณาการดำำ�เนิินการควบคุุมยาสููบในทุุกภาคส่่วนแบบองค์์รวม เพื่่�อให้้เป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกัันตามยุุทธศาสตร์์การควบคุุมยาสููบแห่่งชาติิปีี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ยุุทธศาสตร์์ที่�่ ๕ ทำำ�สังั คมให้้ปลอดควัันบุุหรี่�่
โดยเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้มีีประกาศนโยบายองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นปลอดบุุหรี่่ ดั
� ังนี้้�
๑. เทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นสถานที่่เ� ขตปลอดบุุหรี่่แ� ละปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุุบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
๒. เทศบาลนครอุุดรธานีี เป็็นเขตปลอดบุุหรี่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งในและนอกเวลาราชการ รวมถึึง
การเข้้ามาใช้้สถานที่่�ของบุุคคลภายนอก
๓. เทศบาลนครอุุดรธานีี ดำำ�เนิินการจััดปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมไม่่ให้้เอื้้�อต่่อการสููบบุุหรี่่�
๔. เทศบาลนครอุุดรธานีี สนัับสนุุนการพิิจารณารัับบุุคลากรที่่ไ� ม่่สููบบุุหรี่เ�่ ข้้ามาทำำ�งานในองค์์กรเป็็นอัันดัับแรก
๕. เทศบาลนครอุุดรธานีี มีีกระบวนการช่่วยเหลืือบุุคลากรในการลด ละ เลิิกบุุหรี่่�
๖. เทศบาลนครอุุดรธานีี  สนัับสนุุนการสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการและชุุมชนในการสร้้าง
ค่่านิิยมไม่่สููบบุุหรี่่�

หมากแข้้
งพัังพััฒฒนา
หมากแข้้
นา

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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ประชุุมคณะกรรมการช่่วยเหลืือประชาชนของเทศบาลนครอุุดรธานีี
เมื่่�อวัันที่่� ๑๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้้องประชุุมเทพารัักษ์์ ชั้้�น ๓
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี  ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์
นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  มอบหมายให้้นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์�ศิิริิ  รองนายก
เทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  เป็็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการช่่วยเหลืือประชาชนของ
เทศบาลนครอุุดรธานีี  ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๔ เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาให้้ความช่่วยเหลืือผู้�พิิ้ การทาง
การเคลื่่�อนไหว ๑ ราย ที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนหนองเหล็็ก ๑ ซึ่่�งได้้ยื่่�นคำำ�ร้อ้ งขอความช่่วยเหลืือ
ในการซ่่อมแซมที่่�อยู่่�อาศััย เนื่่�องจากที่่�อยู่่�อาศััยปััจจุุบัันมีีสภาพชำำ�รุุด ทรุุดโทรม และมีีรายได้้
ไม่่เพีียงพอที่่�จะสามารถซ่่อมแซมบ้้านได้้
ซึ่่�งการพิิจารณาให้้ความช่่วยเหลืือในครั้้�งนี้้�คณะกรรมการฯ ได้้มีีมติิช่่วยเหลืือเป็็นเงิิน
ครั้้ง� ละ ๓,๐๐๐ บาท และช่่วยติิดต่่อไม่่เกิิน ๓ ครั้้ง� ตามระเบีียบและหลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณา
ให้้ความช่่วยเหลืือ  ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบีียบกรมพััฒนาสัังคม
และสวััสดิิการว่่าด้้วยการสงเคราะห์์ครอบครััวผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ยและผู้้�ไร้้ที่่�พึ่่�ง พ.ศ. ๒๕๕๒

การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ครั้้�งแรก ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันที่่� ๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น ๓ อาคาร
เฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี นายสยาม ศิิริิมงคล ผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดอุุดรธานีี มอบหมาย ให้้นายนิิติิพััฒน์์ ลีีลาเลิิศแล้้ว รองผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดอุุดรธานีี เป็็นประธาน
ในการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ครั้้�งแรก ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีีนายวรงค์์ คลัังเงิิน
ท้้องถิ่่�นจัังหวััดอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี สมาชิิกสภาเทศบาล
นครอุุดรธานีี  นายอาทิิตย์์ นามบุุตร ปลััดเทศบาล  นายพิิเชษฐ์์ ศรีีวิิไล  รองปลััดเทศบาล
นายสุุรศัักดิ์์ ภั
� กั ดีีไทย รองปลััดเทศบาล นายประภาส บุุตรอุุดม รองปลััดเทศบาล หััวหน้้าส่่วนราชการ
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั /กอง ข้้าราชการ เข้้าร่่วมประชุุมสภาเทศบาลในครั้้�งนี้้�
สำำ�หรัับการประชุุมสภาเทศบาลในครั้้ง� นี้้� ได้้มีีการเลืือกประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี 
รองประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี และเลขานุุการสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่ง่� นายไกรสิิทธิ์์�
พุุฒธรรม ได้้รัับเลืือกเป็็นประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  นายสุุพล วิิจารณรงค์์ ได้้รัับเลืือก
เป็็นรองประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี นายพีีรวััฒน์์ ไชยเดช ได้้รัับเลืือกเป็็นเลขานุุการสภา
เทศบาลนครอุุดรธานีี นอกจากนี้้�ยังั มีีการปฏิญ
ิ าณตนของสมาชิิกสภาเทศบาลฯ ในการจะรัักษาไว้้
และปฏิิบััติิตามซึ่�ง่ รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย ทั้้�งจะซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อ
ประโยชน์์ของท้้องถิ่่�น

การประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี สมััยสามััญ สมััยแรก ครั้้�งที่่� ๑ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่่�อวัันที่่� ๑๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้้องประชุุมเวสสุุวััณ ชั้้�น ๓
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นัักงานเทศบาลนครอุุดรธานีี นายไกรสิิทธิ์์� พุุฒธรรม
ประธานสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  เปิิดการประชุุมสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี  สมััยสามััญ
สมััยแรก ครั้้�งที่่� ๑ ประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีีนายนิิติิพััฒน์์ ลีีลาเลิิศแล้้ว รองผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดอุุดรธานีี ร่่วมเป็็นเกีียรติิในการประชุุม
สำำ�หรัับการประชุุมครั้้�งนี้้� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ได้้มีีการ
แถลงนโยบายต่่อสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี โดยมีีแนวทางหลัักในการพััฒนาให้้เป็็น “เมืืองแห่่ง
โอกาสสำำ�หรัับทุุกคน” ที่่มีี� เป้้าหมายในการพััฒนาเทศบาลนครอุุดรธานีีสู่่� “เมืืองแห่่งความสุุข”
และเป็็น “เมืืองที่่น่� า่ อยู่่�และปลอดภััยอย่่างยั่่ง� ยืืน” ด้้วยนโยบายในการพััฒนา ๖ ประการ ได้้แก่่
๑) นโยบายเร่่งด่่วน ๒) ด้้านการพััฒนาเมืือง ๓) ด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจ การท่่องเที่่�ยว และ
การสร้้างรายได้้ ๔) ด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และการศึึกษา ๕) ด้้านสาธารณสุุข
และการกีีฬา และ ๖) ด้้านความปลอดภััยของเมืือง (Urban Security)
นอกจากนี้้� สภาเทศบาลนครอุุ ด รธานีีได้้ มีี มติิเลืื อ กสมาชิิกสภาเทศบาลเป็็ น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุุม จำำ�นวน ๗ คน ได้้แก่่ ๑) นางวราพร ศิิริิประเสริิฐ
๒) นางสุุจิิตรา คำำ�พรหม ๓) นางดารา ปิิตตะกาศ ๔) นางรุ่่�งนภา ไพรซ์์ ๕) นายปรีีชาพล คนยััง
๖) นายนััธทวััฒน์์ ไกรศรีีวรรธนะ ๗) ร.ต.ต.ประพัันธ์์ ศรีีเฉลิิม และคณะกรรมการแปรญััตติิร่่าง
เทศบััญญััติิ จำำ�นวน ๕ คน ได้้แก่่ ๑) นายนิิธิิศ นริินทร์์ ๒) นายสุุพจน์์ วงศ์์ใหญ่่ ๓) นายสามััญ พฤฒิิสาร ๔) นายวิินััย ดอนโคตรจัันทร์์ ๕) นายสุุพล วิิจารณรงค์์

12 หมากแข้้
หมากแข้้งพัังฒพัันาฒนา

ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี จััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�สููงอายุุ
ในชุุมชนต่่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ตามโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุได้้มีีความรู้้ใ� นเรื่่อ� งการใช้้สมุุนไพรไทย ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่น� การบริิโภคอาหารที่่ป� ลอดภััย
การป้้องกัันโรคต่่าง ๆ โดยเฉพาะโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-๑๙ รวมถึึงวิิธีีการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสม
ซึ่่ง� เป็็นการกระตุ้้�นให้้ผู้้�สููงอายุุเกิิดแรงบัันดาลใจและมีีขวััญกำำ�ลัังใจในการที่่จ� ะพััฒนาดููแลรัักษาตนเอง
ให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรง ตลอดจนสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีของคนในชุุมชนร่่วมกััน
โดยในวัันที่่� ๑๙ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เป็็นการฝึึกอบรมให้้กัับผู้้�สููงอายุุชุุมชนโนนวััฒนา และ
วัันที่่� ๒๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็็นการฝึึกอบรมให้้กัับผู้้�สููงอายุุชุุมชนหนองบััว ๔
ทั้้�งนี้้� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  ได้้เป็็นประธานเปิิดโครงการ พร้้อมด้้วย
นางหทััยรััตน์์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีี นายเรืืองยุุทธ ประสาทสวััสดิ์์ศิิริิ 
� รองนายกเทศมนตรีี 
นายอริิยะ แต้้สุวุ รรณ รองนายกเทศมนตรีี นางสาวฉััตรฤดีี ต.ศรีีวงษ์์ รองนายกเทศมนตรีี สมาชิิกสภา
เทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๓ สมาชิิกสภาเทศบาลนครอุุดรธานีี เขต ๔ นอกจากนี้้�นายศราวุุธ เพชรพนมพร
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรจัังหวััดอุุดรธานีี เขต ๑ และสมาชิิกสภาองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี 
ได้้ร่่วมพบปะและเยี่่�ยมชมกิิจกรรมของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ อีีกด้้วย

ลงพื้้�นที่่�ติิดตามโครงการปรัับปรุุงจุุดกลัับรถ ถ.นิิตโย
เมื่่�อวัันที่่� ๑๘ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี 
มอบหมายให้้นายอริิยะ แต้้สุุวรรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี  พร้้อมด้้วยนายดาวเรืือง หากัันได้้
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักช่่าง นายศราวุุธ แสงเสน ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนการโยธา นายสมหมาย โคตรโสภา
หััวหน้้าฝ่่ายวิิศวกรรมจราจร นายปััณฑ์์ธร เทพิิน นายช่่างไฟฟ้้าปฏิิบััติิงาน สำำ�นักั ช่่าง เทศบาลนครอุุดรธานีี 
ร่่วมกัับประชาชนผู้้�ประกอบการ/ร้้านค้้า ลงพื้้�นที่่�ติิดตามความคืืบหน้้าโครงการงานก่่อสร้้างปรัับปรุุง
ระบบสััญญาณไฟจราจร บริิเวณจุุดกลัับรถ ( U-Turn) ถนนนิิตโย (บนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุุม
๐๑๐๐ ตอน อุุดรธานีี-หนองขาม กม. ที่่� ๓+๑๐๐.๐๐๐) โดยแนวทางการแก้้ปััญหาจะต้้องพิิจารณา
ตามเกณฑ์์ อ้้ า งอิิงของ MUTCD (๒๐๐๙) และเกิิดจากการมีีส่่ ว นร่่ ว มของทุุ ก หน่่ ว ยงาน อาทิิเช่่ น
แขวงทางหลวงอุุดรธานีีที่่� ๑ สำำ�นัักงานทางหลวงที่่� ๗ สภ.เมืืองอุุดรธานีี ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
จัังหวััดอุุดรธานีี  และสร้้างความเข้้าใจแก่่ประชาชนในทุุกภาคส่่วน จึึงจะทำำ�การประชาสััมพัันธ์์ถึึง
รายละเอีียดโครงการ ขั้้�นตอน แผนการดำำ�เนิินงานก่่อสร้้าง อัันเป็็นแนวทางแก้้ไขปััญหาและพััฒนาเมืือง
อย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนเพื่่�อเป็็นการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน โดยเน้้นให้้เกิิดการพััฒนาจากปััญหา
และความต้้องการของประชาชนอย่่างแท้้จริิง

เทศบาลนครอุุดรธานีี จััดกิิจกรรมรณรงค์์เนื่่�องในวัันต่่อต้้านยาเสพติิด
เมื่่อวั
� นั ที่่� ๒๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่่ อ
� าคารอเนกประสงค์์ (โดม) โรงเรีียนมััธยมเทศบาล ๖
นครอุุดรธานีี ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี มอบหมายให้้นายอาทิิตย์์ นามบุุตร
ปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี นายพิิเชษฐ์์ ศรีีวิิไล รองปลััดเทศบาลนครอุุดรธานีี นางจุุฑาทิิพย์์ จัันทรสา
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนบริิการสาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม ร่่วมกิิจกรรมรณรงค์์เนื่่�องในวัันต่่อต้า้ นยาเสพติิดโลก
โดยมีีนายนพดล  มามาก ปลัั ดจัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี  เป็็ นประธานเปิิ ดกิิจกรรม พร้้ อมด้้ วยหัั วหน้้ า
ส่่วนราชการ พนัักงานเทศบาล  พนัักงานจ้้าง ลููกจ้้างประจำำ�  เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักช่่าง และเจ้้าหน้้าที่่�
สำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม เทศบาลนครอุุดรธานีี ซึ่ง่� นางสาวเตยหอม บุุญพัันธุ์์� หััวหน้้างานภััย
สุุขภาพ กลุ่่�มงานป้้องกัันโรคและภััยสุุขภาพ กล่่าวว่่าเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญ
ในการรณรงค์์เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในกลุ่่�มพนัักงานสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีี
เพื่่�อก้้าวไปสู่่�การเป็็น “องค์์กรสีีขาวปลอดยาเสพติิดและอบายมุุข” จึึงได้้จััดกิิจกรรมตรวจคััดกรอง
หาสารเสพติิด กลุ่่�มพนัักงานในสัังกััดเทศบาลนครอุุดรธานีีขึ้้�นเพื่่�อประโยชน์์ขององค์์กร ปััจจุุบันั ปััญหา
การเจ็็บป่่วย การเสีียชีีวิิตจากการสููบบุุหรี่่ ดื่่
� �มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และการใช้้สารเสพติิด ยัังคงเป็็น
ปััญหาสำำ�คััญของประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพแล้้วยัังส่่งผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว และชุุมชนอย่่างมาก ตามมติิการประชุุมสมััชชาใหญ่่
องค์์การสหประชาชาติิได้้กำำ�หนดให้้วัันที่่� ๒๖ มิิถุุนายน ของทุุกปีี เป็็นวัันต่่อต้้านยาเสพติิดโลก

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

บริิการงานสร้้
างสรรค์์
หมากแข้้
งพััฒนา
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สำำ�รวจการใช้้ประโยชน์์ของที่่ดิ� ินและสิ่่�งปลููกสร้้างภายในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี
กองสารสนเทศภาษีีและทะเบีียนทรััพย์์สิิน จะดำำ�เนิินการ
สำำ�รวจการใช้้ประโยชน์์ของที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างภายในเขตเทศบาล
นครอุุดรธานีี เพื่่�อใช้้เป็็นฐานข้้อมููลในการจััดทำำ�แบบบััญชีีรายการที่่ดิิ� น
และสิ่่�งปลููกสร้้าง เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวมาใช่่ในการจััดเก็็บภาษีีที่่�ดิิน
และสิ่่�งปลููกสร้้าง ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔ โดยจะเริ่่�มสำำ�รวจตั้้�งแต่่วัันที่่�
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๓๐ พฤศจิิกายน ๒๕๖๔ ระหว่่างเวลา ๐๘.๓๐ น.
-๑๖.๓๐ น.
เทศบาลนครอุุดรธานีีจึึงขอความร่่วมมืือให้้เจ้้าของที่่�ดิินและ
สิ่่�งปลููกสร้้างได้้โปรดแจ้้งรายละเอีียดต่่าง ๆ พร้้อมข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อเจ้้าพนัักงานสำำ�รวจ และหากมีีข้้อสงสััยประการใด สามารถติิดต่่อ
สอบถามได้้ที่่� กองสารสนเทศภาษีีและทะเบีียนทรััพย์์สิิน ชั้้�น G
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิพััชรกิิติิยาภา สำำ�นักั งานเทศบาลนครอุุดรธานีี 
โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๒๔๗

ขุุดร่่องระบายน้ำำ��บรรเทาปััญหาน้ำำ�ท่
� ่วม
ชุุมชนบ้้านม่่วงซอย ๗
ส่่วนช่่างสุุขาภิิบาล เทศบาลนครอุุดรธานีี ดำำ�เนิินการขุุดร่่องระบายน้ำำ��ชุุมชน
บ้้านม่่วง ซอย ๗ เพื่่�อบรรเทาปััญหาน้ำำ��ท่ว่ มขัังในช่่วงเวลาฝนตกหนััก ซึ่่ง� พื้้�นที่่ดั� งั กล่่าว
มีีลัักษณะเป็็นแอ่่งโดยหััวซอยและท้้ายซอยยกสููงกว่่าพื้้�นที่่ส่� ว่ นอื่่น�  อีีกทั้้�งยัังเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่มีีท่่อระบายน้ำำ��  เมื่่�อเกิิดฝนตกหนัักมัักจะเกิิดน้ำำ��ท่่วมขััง สร้้างความเดืือดร้้อน
ให้้กัับประชาชนที่่�อาศััยในบริิเวณนั้้�นเป็็นอย่่างมาก
สำำ�หรัับการแก้้ไขเฉพาะหน้้าได้้มีีการขุุดร่่องระบายน้ำำ��เพื่่�อเป็็นการบรรเทา
ความเดืือดร้้อนให้้ประชาชนในซอยส่่วนการแก้้ไขในระยะยาวนั้้�นเทศบาลนครอุุดรธานีีได้้มีีแผนการยกถนนและวางท่่อระบายน้ำำ��เพื่่�อระบายน้ำำ��จากท้้ายซอยมาลง
ที่่�บ่่อพัักน้ำำ��หน้้าซอย

รณรงค์์ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้าในสุุนััขและแมว
ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
กลุ่่�มงานสััตวแพทย์์ สำำ�นักั สาธารณสุุขและสิ่่ง� แวดล้้อม ลงพื้้�นที่่ชุ� มุ ชน
ต่่าง ๆ เพื่่�อรณรงค์์ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้าในสุุนััขและแมว ในเขต
เทศบาลนครอุุดรธานีี  ตามแผนบููรณาการเฝ้้าระวัังป้้องกัันและควบคุุมโรค
พิิษสุุนัขั บ้้าในสุุนัขั และแมวทั้้�งที่่มีี� เจ้้าของและไม่่มีีเจ้้าของ และสำำ�รวจข้้อมููล
สุุนััขและแมวที่่�ขึ้้�นทะเบีียนสััตว์์ เพื่่�อจััดทำำ�ระบบข้้อมููลสุุนััขและแมว
สำำ�หรัับตารางกำำ�หนดการรณรงค์์ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า
ในสุุนััขและแมว ภายในชุุมชนเขตเทศบาลนครอุุดรธานีี  ประจำำ�ปีี ๒๕๖๔
จะแบ่่งเป็็นรอบเช้้าและรอบบ่่าย รอบเช้้าตั้้ง� แต่่เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ
รอบบ่่ายตั้้ง� แต่่เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� ๑๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๔
–๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ ครอบคลุุมทั้้�ง ๑๐๕ ชุุมชน
ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� : กลุ่่�มงานสััตวแพทย์์
สำำ�นัักสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖–๘๕ ต่่อ ๒๑๐๗
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สุุขสบายใน “นครอุุดรธานีี”
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

UDON SAFETY ZONE

: ยกระดัับการป้้องกัันอาชญากรรม

เพิ่่�มความอุ่่�นใจให้้ชาวอุุดรธานีี

ในวัันที่่� ๑๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ ที่่�หอประชุุมมณฑาทิิพย์์ฮอลล์์ อุุดรธานีี ได้้มีีการจััดการ
ประชุุมเครืือข่่ายป้้องกัันอาชญากรรมเชิิงรุุกประจำำ�สถานีีตำำ�รวจเพื่่�อชี้้�แจงแผนการปฏิิบััติิตาม
โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 หรืือ UDON SAFETY ZONE (อุุดรเซฟตี้้�โซน) ขึ้้�นเป็็น
ครั้้ง� แรก โดยเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างเทศบาลนครอุุดรธานีี องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดอุุดรธานีี 
ตำำ�รวจภููธรจัังหวััดอุุดรธานีี รวมไปถึึงผู้้ป� ระกอบการและผู้้ที่� มีีส่
่� ว่ นเกี่่ย� วข้้องในพื้้�นที่่อุ� ดุ รเซฟตี้้โ� ซน
โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 หรืือ UDON SAFETY ZONE (อุุดรเซฟตี้้�โซน)
นั้้�นมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับการป้้องกัันอาชญากรรมในพื้้�นที่่�สาธารณะตามแนวคิิดเมืือง
อััจฉริิยะ SMART CITY เพื่่�อยกระดัับการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจ ตามกรอบความคิิดระบบ
ราชการ ๔.๐ ก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิตอล 
แนวคิิด Smart City ไม่่ได้้หมายถึึงเมืืองที่่มีี� ความก้้าวหน้้าด้้านเทคโนโลยีีเท่่านั้้�น แต่่ยังั
หมายถึึงการผสานรวมวิิสััยทััศน์์ในการพััฒนาเมืืองใหญ่่ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการบริิหารทรััพยากรของ
เมืืองอย่่างชาญฉลาด เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และมุ่่�งเน้้นไปที่่�การสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
แก่่ประชาชน แน่่นอนว่่ารวมไปถึึงความปลอดภััยในชีีวิิตประจำำ�วัันของประชากรในเมืืองด้้วย
นโยบายการเสริิมสร้้างความปลอดภััยให้้ประชาชนตามแนวคิิด Smart City นั้้�นถืือเป็็น
นโยบายที่่� ดร.ธนดร พุุทธรัักษ์์ นายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี ตั้้�งใจที่่�จะดำำ�เนิินการอย่่างเร่่งด่่วน
อยู่่�แล้้ว บทบาทหลัักของเทศบาลนครอุุดรธานีีในโครงการ อุุดรเซฟตี้้�โซน จึึงอยู่่�ภายใต้้แนวคิิด
“นครอุุดรธานีี  เมืืองแห่่งความปลอดภััย” ที่่�จะมีีศููนย์์ดููแลเมืือง ๒๔ ชั่่�วโมง ผ่่านระบบกล้้อง
วงจรปิิด CCTV อย่่างทั่่�วถึึง และมีีเครืือข่า่ ยที่่เ� ชื่่อ� มถึึงกัันซึ่่ง� สามารถสั่่ง� การได้้แบบ One Command
ด้้วยการดำำ�เนิินการแบบบููรณาการจากความร่่วมมืือของทั้้�งภาครััฐและเอกชนเพื่่�อสร้้างความ
ปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิินให้้กัับประชาชนชาวอุุดรธานีีอย่่างสููงสุุด โดยโครงการนี้้�มีีพื้้�นที่่�
ครอบคลุุมเขตพื้้น� ที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีีกว่่า ๔.๓ ตารางกิิโลเมตร ได้้แก่่ บริิเวณถนนวััฒนานุุวงศ์์
ถนนโพศรีี ถนนทองใหญ่่ ถนนเลีียบทางรถไฟ ถนนทีีฆธนานนท์์ และถนนประจัักษ์์ศิิลปาคม
ภายหลัังจากการประชุุมในวัันที่่� ๑๔ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลนครอุุดรธานีีก็็ได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการเบื้้�องต้้นร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการจััดการจราจร จััดสรรพื้้�นที่่�ตีีเส้้น
จราจร ปรัับปรุุงซ่่อมแซมระบบไฟฟ้้าและไฟส่่องสว่่าง นอกจากนั้้�น ในวัันที่่� ๑๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๔
นายอริิยะ แต้้สุวุ รรณ รองนายกเทศมนตรีีนครอุุดรธานีี พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่เ� ทศบาลนครอุุดรธานีี 
ยัังได้้ลงพื้้�นที่่สำ� ำ�รวจจุุดติิดตั้้ง� กล้้องวงจรปิิด CCTV จำำ�นวน ๑๕ จุุด ได้้แก่่ แยกบายพาสหนองคาย
แยกสามพร้้าว แยกบ้้านหนองใส แยกมหาวิิทยาลััยการกีีฬา (วิิทยาลััยพลศึึกษา) แยกบ้้านเลื่่อ� ม
(ถนนโพศรีี) แยกหนองสำำ�โรง แยกโนนนิิเวศน์์ แยกถนนศรีีสุุขเชื่่�อมชุุมชนคลองเจริิญ แยกถนน
บ้้านช้้าง แยกถนนบ้้านโพนบก แยกบายพาสสกลนคร แยกบายพาสขอนแก่่น สามแยกชุุมชน
นาดีี แยกสนามบิินอุุดรธานีี แยกบ้้านหนองใหญ่่ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกล้้องวงจรปิิดด้้วยระบบ
สารสนเทศงานค้้นหาภาพอััจฉริิยะสำำ�หรัับการตรวจจัับป้้ายทะเบีียนรถ ค้้นหาและวิิเคราะห์์ภาพ
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลภาพมาวิิเคราะห์์กรณีีมีีเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ได้้ทัันท่่วงทีี  และมีีการลงพื้้�นที่่�ใจกลาง
เมืืองอุุดรตั้้ง� แต่่ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล พลาซา อุุดรธานีี ถนนประจัักษ์์ศิิลปาคม ถึึงสถานีีรถไฟและ
ศููนย์์การค้้ายููดีี ทาวน์์ ถนนทองใหญ่่อีีกครั้้ง� ในวัันที่่� ๒๒ มิิถุุนายน ๒๕๖๔ เพื่่�อสำำ�รวจเส้้นทางการ
จราจรและทััศนวิิสััยในการขัับขี่่�ยานพาหนะบนท้้องถนนของผู้้�สััญจรไปมา ไม่่ว่่าจะเป็็นเสาไฟ
ส่่องสว่่าง ต้้นไม้้ใหญ่่ริิมถนน สภาพฟุุตพาททั้้�งสองฝั่่�งและเกาะกลางถนน เพื่่�อป้้องกัันอุุบัติิั เหตุุ
บนท้้องถนน พร้้อมทั้้�งแนะนำำ�การติิดตั้้�งและปรัับมุุมกล้้อง CCTV ให้้สอดรัับกัับ CCTV ที่่มีีอยู่่�
� แล้้ว
ทั้้�งของภาครััฐและเอกชนเพื่่�อส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันอาชญากรรม
อุุดรธานีีนั้้�นเป็็นจัังหวััดที่่มีี� การเติิบโตมากขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นในแง่่ของสิ่่ง� ปลููกสร้้าง
หรืือประชากรแฝงที่่�เข้้ามาอยู่่�อาศััยในตััวเมืือง ปััญหาที่่�เมืืองใหญ่่ ๆ มัักจะเจอก็็คืือ ปััญหา
อาชญากรรมที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่หากมีีการเตรีียมการรัับมืืออย่่างดีี  และมีีการดููแลรัักษาความ
ปลอดภััยให้้กัับประชาชนด้้วยการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นระบบและครอบคลุุมจากความร่่วมมืือของ
ทุุกภาคส่่วน ประกอบกัับการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ ปััญหาการก่่ออาชญากรรม
ก็็คงไม่่ใช่่ปััญหาที่่�รัับมืือได้้ยากเกิินไป และโครงการอุุดรเซฟตี้้�โซนที่่�มีีองค์์ประกอบครบถ้้วน
ไม่่ว่า่ จะเป็็นการร่่วมมืือร่ว่ มใจของทุุกภาคส่่วน การแก้้ไขและป้้องกัันปััญหาอย่่างเป็็นระบบ และ
การนำำ�เทคโนโลยีีมาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการรัักษาความปลอดภััย ก็็คงทำำ�ให้้ประชาชนชาวอุุดร
สามารถใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างอุ่่�นใจและมีีความสุุขอย่่างยั่่�งยืืน

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กองยุุทธศาสตร์์และงบประมาณ
โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่่อ ๒๐๐๒ www.udoncity.go.th
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สปส. เยีียวยา “ผู้้�ประกัันตน” ว่่างงาน
เหตุุสุุดวิิสััยโควิิด-๑๙

ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-๑๙ ที่่�เริ่่�มระบาดในประเทศไทย
ระลอกแรกช่่วงต้้นปีี ๒๕๖๓ เรื่่อ� ยมา จนถึึงการระบาดอย่่างรุุนแรงในระลอก ๓ นัับตั้้ง� แต่่
ต้้นเดืือนเมษายนที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน ได้้ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ของประชาชน
ทุุกพื้้�นที่่� และทุุกอาชีีพ อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับผู้้�ประกัันตนในมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๙ นั้้�น สำำ�นัักงานประกัันสัังคม (สปส.) ได้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยา
เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน ลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของนายจ้้าง และผู้้�ประกัันตนจาก
สถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส โคโรนา
๒๐๑๙ (โควิิด-๑๙) สรุุปได้้ดัังนี้้�
• ลดเงิินสมทบนายจ้้างและผู้ป้� ระกัันตน ระยะเวลา ๓ เดืือน
เริ่่�มตั้้�งแต่่ มิิถุุนายน-สิิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้้�ประกัันตนตามมาตรา ๓๓ ลดเงิินสมทบ
เหลืือร้้อยละ ๒.๕ จากเดิิมร้้อยละ ๕ ส่่วนผู้้�ประกัันตนตามมาตรา ๓๙ ลดเงิินสมทบ
เหลืือร้้อยละ ๔.๕ (๒๑๖ บาท/เดืือน) จากเดิิมร้้อยละ ๙ (๔๓๒ บาท/เดืือน) สำำ�หรัับ
นายจ้้าง ลดเหลืือร้้อยละ ๒.๕ จากเดิิมต้้องส่่งเงิินสมทบร้้อยละ ๕
• กรณีีลููกจ้้างว่่างงานจากเหตุุสุุดวิิสััย (โรคระบาด)
สำำ�หรัับลููกจ้้างผู้้�ประกัันตนมาตรา ๓๓ ที่่�มีีเงิินสมทบไม่่น้อ้ ยกว่่า ๖ เดืือนภายในระยะ
เวลา ๑๕ เดืือนก่่อนการว่่างงาน แต่่ไม่่ได้้ทำำ�งานหรืือนายจ้้างไม่่ให้้ทำำ�งาน เนื่่�องจาก
ต้้องกัักตััวหรืือนายจ้้างหยุุดประกอบกิิจการจนลููกจ้้างไม่่ได้้รัับค่่าจ้้าง จะได้้รัับสิิทธิิ
ทดแทนในอััตราร้้อยละ ๕๐ ของค่่าจ้้างรายวััน ตลอดระยะเวลาที่่�มีีการกัักตััวหรืือ
เฝ้้าระวัังการระบาดของโรคหรืือมีีคำำ�สั่่�งปิิดสถานที่่�ดัังกล่่าว แล้้วแต่่กรณีี  แต่่รวมกััน
ไม่่เกิิน ๙๐ วััน
โดยที่่ลูู� กจ้้างผู้้ป� ระกัันตนไม่่ต้อ้ งขึ้้น� ทะเบีียนว่่างงานกัับสำำ�นักั งานจััดหางานให้้
ยื่่�นเฉพาะคำำ�ร้้องขอรัับประโยชน์์ทดแทน ในส่่วนของนายจ้้างไม่่ต้้องแจ้้งลาออกหรืือ
เลิิกจ้้าง แต่่ให้้ส่ง่ หนัังสืือรับั รองว่่าลููกจ้้างไม่่ได้้ทำำ�งานกี่่วั� นั  ทั้้�งนี้้� หากมีีข้้อสงสััยสามารถ
สอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� สายด่่วน ๑๕๐๖
ทั้้�งนี้้� อ้้างอิิงตามราชกิิจจานุุเบกษาเผยแพร่่ กฎกระทรวง เรื่่�อง การได้้รัับ
ประโยชน์์ทดแทนในกรณีีว่่างงาน เนื่่�องจากมีีเหตุุสุุดวิิสััย อัันเกิิดจากการระบาด
ของโรคติิดต่่ออัันตราย ตามกฎหมายว่่าด้้วยโรคติิดต่่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงแรงงาน ลงวัันที่่� ๓๐ ธัันวาคม ๒๕๖๓ ความว่่า
ข้้อ ๑. กฎกระทรวงนี้้�ให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๙ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็็นต้้นไป
ข้้อ  ๒. ในกฎกระทรวงนี้้� “เหตุุสุุดวิิสััย” หมายความรวมถึึง ภััยอัันเกิิดจาก
การระบาดของโรคติิดต่่ออัันตราย ตามกฎหมายว่่าด้้วยโรคติิดต่่อซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อ
สาธารณชนและถึึงขนาดที่่�ผู้้�ประกัันตนไม่่สามารถ ทำำ�งานได้้ หรืือนายจ้้างไม่่สามารถ
ประกอบกิิจการได้้ตามปกติิ

ข้้อ  ๓. ให้้ลููกจ้้างซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกัันตนที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับประโยชน์์ทดแทนในกรณีี
ว่่างงาน เนื่่�องจากมีีเหตุุสุุดวิิสััย มีีสิิทธิิได้้รัับประโยชน์์ทดแทนตามกฎกระทรวงนี้้�
ข้้อ  ๔. ในกรณีีมีีเหตุุสุุดวิิสััยที่่�ทำำ�ให้้ลููกจ้้างซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกัันตนซึ่่�งมีีสิิทธิิได้้รัับ
ประโยชน์์ทดแทน ในกรณีีว่่างงานไม่่ได้้ทำำ�งานหรืือนายจ้้างไม่่ให้้ทำำ�งานเนื่่�องจากต้้อง
กัักตััวหรืือเฝ้้าระวัังการระบาดของโรค หรืือในกรณีีที่่�ลููกจ้้างไม่่ได้้ทำำ�งานเนื่่�องจาก
นายจ้้างต้้องหยุุดประกอบกิิจการไม่่ว่่าทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน เนื่่�องจากทางราชการ
มีีคำำ�สั่่�งให้้ปิิดสถานที่่�เป็็นการชั่่�วคราวเพื่่�อป้้องกัันการระบาดของโรคติิดต่่ออัันตราย
ตามกฎหมายว่่าด้้วยโรคติิดต่่อ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถประกอบกิิจการได้้ตามปกติิ และลููกจ้้าง
ไม่่ได้้รับั ค่่าจ้้าง ในระหว่่างนั้้�น ให้้ลููกจ้้างดัังกล่่าวมีีสิิทธิิได้้รับั ประโยชน์์ทดแทนในกรณีี
ว่่างงาน ในอััตราร้้อยละ ๕๐ ของค่่าจ้้างรายวััน โดยให้้ได้้รัับตลอดระยะเวลาที่่มีี� การ
กัักตััวหรืือเฝ้้าระวัังการระบาดของโรค หรืือมีีคำำ�สั่่�งปิิดสถานที่่�ดัังกล่่าว แล้้วแต่่กรณีี 
แต่่รวมกัันไม่่เกิิน ๙๐ วััน ฯลฯ
 ข้้อ  ๕. การจ่่ายประโยชน์์ทดแทนในกรณีีว่่างงานตามข้้อ  ๔ ให้้จ่่ายเป็็นราย
เดืือนสำำ�หรัับเศษของเดืือนให้้คำำ�นวณจ่่ายเป็็นรายวััน และให้้นำำ�บทบััญญััติิมาตรา ๕๗
วรรคหนึ่่�ง แห่่งพระราชบััญญััติิประกัันสัังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย
พระราชบััญญััติิประกัันสัังคม (ฉบัับที่่� ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้้บัังคัับแก่่การคำำ�นวณ
ค่่าจ้้างรายวััน เพื่่�อการจ่่ายประโยชน์์ทดแทนในกรณีีว่่างงานด้้วยโดยอนุุโลม
ข้้อ  ๖. ให้้สำำ�นัักงานงดการจ่่ายประโยชน์์ทดแทนในกรณีีว่่างงานเนื่่�องจาก
มีีเหตุุสุุดวิิสััยแก่่ผู้้�ขอรัับประโยชน์์ทดแทนเมื่่�อ
(๑) ผู้้�ขอรัับประโยชน์์ทดแทนลาออกจากงานหรืือถููกเลิิกจ้้าง โดยให้้สิ้้�นสุุด
การรัับประโยชน์์ทดแทนตั้้�งแต่่วัันที่่�ผู้้�ขอรัับประโยชน์์ทดแทนได้้ลาออกจากงานหรืือ
ถููกเลิิกจ้้าง
(๒) ผู้้�ขอรัับประโยชน์์ทดแทนได้้สิ้น้� สภาพการเป็็นลููกจ้้างเนื่่�องจากสััญญาจ้้าง
ได้้สิ้้�นสุุดลงโดยให้้สิ้้�นสุุดการรัับประโยชน์์ทดแทนตั้้�งแต่่วัันที่่�สััญญาจ้้างแรงงานได้้
สิ้้�นสุุดลง
ข้้อ  ๗. ให้้นายจ้้างออกหนัังสืือรัับรองการขอรัับประโยชน์์ทดแทนในกรณีี
ว่่างงานเนื่่�องจากมีีเหตุุสุดุ วิิสััยซึ่่ง� อย่่างน้้อยต้้องมีีรายการตามหนัังสืือรับั รองที่่แ� นบท้้าย
กฎกระทรวงนี้้�
การออกหนัังสืือรัับรองตามวรรคหนึ่่�ง นายจ้้างอาจจััดทำำ�ในรููปแบบข้้อมููล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และส่่งโดยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็็ได้้ แต่่ต้้องเก็็บข้้อมููลจราจรทาง
คอมพิิวเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้เป็็นหลัักฐาน
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หมากแข้้
ก้้าวไกลในอาเซีียน
หมากแข้้
งก้้างวไกลในอาเซีี
ยน
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน ๒๕๖๔

วิิกฤตหลัังการสร้้างเขื่่�อนแถบลุ่่�มน้ำำ��โขง
“แม่่น้ำำ��โขง” ซึ่่�งมีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากเทืือกเขาหิิมาลััยไหลผ่่านประเทศจีีน พม่่า
สปป.ลาว ไทย กััมพููชา เวีียดนาม ก่่อนออกสู่่�ทะเลจีีนใต้้ รวมความยาวของแม่่น้ำำ��สายนี้้�
ทั้้�งสิ้้�นราว ๔,๘๘๐ กิิโลเมตร ในช่่วงที่่�ผ่่านมา แถบลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงได้้ถููกพััฒนาจาก
ประเทศผู้้�เป็็นเจ้้าของพื้้�นที่่�โดยเฉพาะการสร้้างเขื่่�อนเป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้กระแสน้ำำ��
ในแม่่น้ำำ��โขงเปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว นัับตั้้ง� แต่่ประเทศริิมแม่่น้ำำ��โขงเริ่่ม� พากัันสร้้าง
เขื่่�อนขวางกั้้�นลำำ�น้ำำ��สายประธานเพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้ามาตั้้�งแต่่ทศวรรษสุุดท้้ายของ
ศตวรรษที่่� ๒๐ เช่่น ในประเทศจีีน ที่่�เปิิดใช้้งานไปแล้้ว ๑๑ เขื่่�อน กัักน้ำำ�� เอาไว้้รวมแล้้ว
เกืือบ ๕๐,๐๐๐ ล้้านลููกบาศก์์เมตร ขณะที่่ป� ระเทศลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงตอนล่่างอย่่าง สปป.ลาว
สร้้างเสร็็จไปแล้้ว ๒ เขื่่�อน คืือ  เขื่่�อนไซยะบุุรีี  เขื่่�อนดอนสาหง และกำำ�ลัังจะสร้้าง
อีีกหลายโครงการ
ปััจจุุบัันผลจากการสร้้างเขื่่�อนริิมแม่่น้ำำ��โขงกำำ�ลัังส่่งผลกระทบต่่อความเป็็นอยู่่�
ของประชาชนในพื้้�นที่่� และทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�น
• เกิิดปรากฏการณ์์ที่เ่� รีียกว่่า “ท่่วมหน้้าแล้้ง แห้้งหน้้าฝน” เพราะเขื่่อ� นทั้้�งหลาย
กัักน้ำำ��ในฤดููฝนสำำ�รองไว้้ปล่่อยออกมาผลิิตกระแสไฟฟ้้าในหน้้าแล้้ง
• น้ำำ��ในแม่่น้ำำ��โขงเปลี่่�ยนเป็็นสีีฟ้้าเกิิดจากคุุณภาพน้ำำ��ที่่�เปลี่่�ยนไป น้ำำ��ใสขึ้้�น
ไหลช้้าลง
• ความเปลี่่ย� นแปลงของกระแสน้ำำ��ทั้้ง� ในทางปริิมาณและคุุณภาพ ส่่งผลต่่อพื้้น� ที่่�
ชุ่่�มน้ำำ��ในลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง ที่่�หายไปมากกว่่า ๓๐ เปอร์์เซ็็นต์์ ตั้้�งแต่่ปีี ๒๐๐๓-๒๐๑๐
• ผลกระทบจากเขื่่�อนอีีกประการคืือ  เมื่่�อเขื่่�อนกัักน้ำำ��ไว้้ในอ่่าง ย่่อมเกิิดการ
ตกตะกอนลงในอ่่างซึ่่ง� ตะกอนนั้้�นสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบนิิเวศเพราะเป็็นชีีวมวลที่่ส� ะสมอาหาร
ของพวกแพลงก์์ตอน สำำ�หรัับสััตว์์น้ำำ��
จากปรากฏการณ์์ข้า้ งต้้นนำำ�มาสู่่�การขัับเคลื่่อ� นการจััดการบริิหารแม่่น้ำำ��โขงผ่่าน
เวทีีระหว่่างประเทศในภููมิิภาค โดยกระทรวงการต่่างประเทศของไทย ได้้ประสานงาน
กัับสำำ�นักั ทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ (สทนช.) ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลัักอย่่างใกล้้ชิิด
เกี่่�ยวกัับระดัับน้ำำ��ในแม่่น้ำำ��โขงตั้้�งแต่่ต้้นปีี ๒๕๖๔ ทำำ�งานภายใต้้กรอบความร่่วมมืือ 
Mekong-Lancang Cooperation (MLC) และองค์์กรความร่่วมมืือ  Mekong River
Commission (MRC) ซึ่ง่� เป็็นกลไกพหุุภาคีีในระดัับอนุุภููมิิภาคที่่จ� ะหารืือฉุกุ เฉิินในกรณีี
ที่่�เกิิดผลกระทบข้้ามพรมแดนจากการบริิหารจััดการน้ำำ��  เป็็นเวทีีในการผลัักดััน และ
ขอความร่่วมมืือจากจีีนให้้แจ้้งข้้อมููลเรื่่อ� งระดัับน้ำำ��ในแม่่น้ำำ��โขงให้้ประเทศสมาชิิกทราบ
ตลอดทั้้�งปีี
นอกจากนี้้� กระทรวงการต่่างประเทศ ได้้ใช้้เวทีีขององค์์กรความร่่วมมืือ MRC

เพื่่�อหารืือกัับประเทศสมาชิิก (กััมพููชา ลาว ไทย และเวีียดนาม) และประเทศคู่่�เจรจา
(ส่่วนใหญ่่เป็็นประเทศในยุุโรป ออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์ แคนาดา สหรััฐฯ รวมทั้้�งญี่่�ปุ่่�น
เกาหลีีใต้้ จีีน เมีียนมา) เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบข้้ามพรมแดนอัันเกิิด
จากการบริิหารจััดการน้ำำ��  รวมทั้้�งขอให้้ประเทศเหล่่านี้้�สนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพ
ของสำำ�นัักเลขาธิิการ MRC เพื่่�อให้้ MRC สามารถทำำ�หน้้าที่่�แจ้้งเตืือน ประเมิินข้้อมููล 
และประสานงานการบริิหารจััดการระหว่่างประเทศสมาชิิกได้้ ซึ่่�ง MRC จะสามารถ
มีีบทบาทตรวจสอบและรัักษาสมดุุลในเรื่่�องข้้อมููลน้ำำ��ได้้ด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม อ้้างอิิงตามรายงานยุุทธศาสตร์์ของคณะกรรมการแม่่น้ำำ��โขง
(MRC) ระบุุว่่า ถ้้าสถานการณ์์ยัังคงเป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน ภายในปีี ๒๐๔๒ ตะกอนจาก
ตอนเหนืือของแม่่น้ำำ��โขงที่่�เคยไปถึึงจัังหวััดกระแจะในกััมพููชาจะหายไปหมด ประเทศ
ต่่าง ๆ อาจจะต้้องหางบประมาณสำำ�หรัับการป้้องกัันตลิ่่�งเป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�
พื้้�นที่่�ป่่าโกงกางบริิเวณปากแม่่น้ำำ��โขงทางใต้้ของเวีียดนามจะลดน้้อยลงอย่่างเห็็นได้้ชััด
การเปลี่่ย� นแปลงของชีีวมวลดัังกล่่าวนั้้�นอาจส่่งผลต่่อความเป็็นอยู่่�ของปลาทั้้�ง ๑,๒๐๐
สายพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�ทั่่�วแม่่น้ำำ��โขง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้แหล่่งโปรตีีนและความมั่่�นคงทางอาหารใน
ลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงได้้รัับผลกระทบไปด้้วย
คณะกรรมการแม่่น้ำำ��โขง จึึงได้้จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ ๕ ปีี เพื่่�อปฏิิบััติิการ
ในการปกป้้องแม่่น้ำำ��โขง ชะลอความเสื่่�อมทรุุด และวิิกฤตการณ์์ของระบบนิิเวศ
โดยคาดว่่าจะต้้องลงทุุนประมาณ ๖๐ ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือกว่่า ๒,๐๐๐ ล้้านบาท 
ในอีีก ๕ ปีีข้้างหน้้า โดยประมาณ ๔๐ เปอร์์เซ็็นต์์ของงบประมาณจะถููกระดมมาจาก
ประเทศสมาชิิกในลุ่่�มน้ำำ��ตอนล่่างคืือ ไทย ลาว กััมพููชา และเวีียดนาม
ที่่�มา : ไทยรััฐออนไลน์์ ศููนย์์ข้้อมููลข่่าวสารอาเซีียนฯ

