
พระบรมราโชวาท
  ข้าราชการที่มีหน้าที่สำาคัญส่วนหนึ่ง ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวง

ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำาแหน่ง พร้อมกับรักษา

ความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำาเสมอ นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความเสียสละ 

อดทน รู้จักเกรงใจ ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล และ

สำาคัญที่สุด จะต้องหัดทำาใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็น

แม้กระทั่งคำาวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น

แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลายหลาก มาอำานวยประโยชน์

ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง

ภูพิงค์ราชนิเวศน์

วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖



 แต่เดิมเทศบาลเมืองอุบลราชธานี มิได้ยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลมาก่อน การเข้าสู่ระบบปกครองท้องถิ่นเป็นครั้งแรกโดยได้รับการสถาปนาเป็นเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยผลของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476
 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 52 ตอนที่ 79 พ.ศ. 2478 และในปี พ.ศ. 2542 
ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116 ตอนที่ 14 ก. วันที่ 8 มีนาคม 2542 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
 ที่อยู่ปัจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่ 147 ถนนศรีณรงค์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเป็นมา เทศบาลนครอุบลราชธานี
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สารจาก
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
  ทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ

  หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน 

และการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ภารกิจและหน้าที่ของเทศบาล

มีมากมายหลายประการที่จะต้องดำาเนินการเพื่อให้พี่น้อง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้าน ดิฉันในฐานะนายก

เทศมนตรี และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ทุกคน ต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการระดมสรรพกำาลังและ

ความคิด เพื่อพัฒนาเทศบาลให้มีความก้าวหน้า ให้การพัฒนา

เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

และสังคมส่วนรวม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการร่วมคิด ร่วมทำา ทั้งนี้เพราะเสียงสะท้อนและความเห็น

จากประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งสำาคัญที่บ่งบอกถึงสภาพ

ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ดีที่สุด

 การบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 

2552 ที่ผ่านมา มีข้อจำากัดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่อง

ของงบประมาณ ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการในส่วนต่างๆ ที่จำาเป็น

แก่พี่น้องประชาชนได้ตามที่ต้องการ แผนงานโครงการต่างๆ ที่

วางเอาไว้ยังไม่ได้ดำาเนินการหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม

ดิฉันขอเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทุกโครงการที่มาจาก

ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอของพี่น้องประชาชน 

เราจะไม่ยกเลิก โครงการที่ยังไม่ดำาเนินการในปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารจะรีบดำาเนินการให้แล้วเสร็จตาม

ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

โดยเร็วที่สุด และที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการพัฒนาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จะมีความขัดข้องในด้านของงบประมาณ แต่ดิฉัน

ยังพยายามของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาพัฒนาเทศบาล

นครอุบลราชธานี ให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน 

ในด้านต่างๆ ได้มากมายหลายอย่างซึ่งก็มีการเผยแพร่ให้พี่น้อง

ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในฐานะนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี ดิฉันขอขอบพระคุณยิ่งสำาหรับทุกความร่วมมือ

จากชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี และดิฉันขอให้คำามั่นว่า

จะมุ่งเน้นทำางานเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา ขจัดความ

บกพร่องให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานีของเรา เพื่อนำาเทศบาล

นครอุบลราชธานีไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ที่เต็มไปด้วย

ความสุขในทุกๆ ด้านของพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด

การทำางานที่ว่า......รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์
ทุกชุมชน พัฒนานครอุบล สู่มหานคร 

เ

(นางรจนา กัลป์ตินันท์)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
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รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์ทุกชุมชน
พัฒนานครอุบล สู่มหานคร
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ผู้บริหารและคณะ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

2 3
4 5

1. นางรจนา กัลป์ตินันท ์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
2. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี
3. นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกเทศมนตรี
4. นายไพบูลย์ ชมาฤกษ์ รองนายกเทศมนตรี
5. นางพรพรรณ หมอนเสมอ รองนายกเทศมนตรี   
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เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายปิยะวัฒน์ จิรันตกาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายปิยะ ลายวิเศษกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางวลัยพร ปูคะภาค
เลขานุการนายกเทศมนตรี
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หัวหน้าส่วนบริหาร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ตันติศิรินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายบุญเทียน องควานิช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายอาทิตย์ คูณผล
ปลัดเทศบาล

นายชัยยุทธ โยธามาตย์
รองปลัดเทศบาล

นายโกพัสต์ สมสาร์
รองปลัดเทศบาล
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นายโกพัสต์ สมสาร์
รองปลัดเทศบาล

รก.ผอ.สำานักการคลัง           

น.ส.นัยนา ศุภกุล
ผอ.สำานักการศึกษา

นายปรีชา ศรีสว่าง
ผอ.สำานักการช่าง

นางเดือนลอย คำาแดงสด
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นายไพฑูรย์ ปูคะภาค
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางสุจิตรา นามพิทักษ์
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายกรศิริ มิ่งไชย
ผอ.ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล

นายประสพ ปรุโปร่ง
ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว

นางสุรางค์ ประสระบาล
ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายโกสิน พูลวัน
รก.ผอ.ร.ร.เทศบาล 4

อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์
ผอ.ร.ร.เทศบาล 5

ชุมชนบ้านก้านเหลือง

นางชูศรี ช้างสอน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1

นายพูน ชูเกาะ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2

ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์
ผอ.ร.ร.เทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร

หัวหน้าส่วนการบริหารงาน
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สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

น.ส.เต็มสุข ศรีธัญรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

นายยุทธนา เผือกโพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประชา กิจตรงศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายแหนงคำา หมื่นแพน
รองประธานสภาเทศบาล

นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพวัณ วัฒนราษฎร์
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.นิดา จันทเวทย์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.อรวรรณ พาชิยานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาล

นางวรรณี ศิริสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายยุทธ ยิ่งยง
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.ภิรานี โชควิวัฒนวนิช
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชาติ ทองประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศรัทธา เสรีภาพสากล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุขสันต์ สามพายวรกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล

นางช่อทิพย์ ศรีธัญรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไกรรัตน์ ตันติศิรินทร์
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเฉลิมพงษ์ ศรีธัญรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นางอรวรรณ ศิรินทร์วงค์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุภาพ สงครามมา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายคำาภา พูลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นางคนึงนิต จันทวรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญ บัวเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล

นางบัวหลวง อาษาพล
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.นงนุช จิรันตกาล
สมาชิกสภาเทศบาล
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เมืองดอกบัวงาม

แม่น้า สองสี

มีปล
าแซบ

หลาย

หาดทรายแก่งหิน
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ถิ่นไทยนักปราชญ์

งามล้า เทียนพรรษา

ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม

ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
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นโยบายการบริหารงานของนายก
เทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร โดยยึดหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นเครื่องมือหลักของการบริหาร 

ซึ่งมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

 1.4 ปลูกจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เสริมสร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง

 1.5 มีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

 1.6 ส่งเสริมให้เมืองมีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน 

ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อนำา

รายได้มาพัฒนาเทศบาลต่อไป

 1.7 เน้นการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพในการทำางาน

 1.1 บริหารจัดการเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วยหลัก

นิติธรรม คุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

  1.2  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมตรวจสอบการบริหาร

งานเทศบาล

 1.3  สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส 

มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรง

ตามความต้องการของประชาชน

นางรจนา กัลป์ตินันท์
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2. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา มุ่งพัฒนาเพื่อสร้าง

ความเป็นเลิศทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและการบริหารด้าน

การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตเมืองที่ด้อยโอกาสได้มี

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับความต้องการของ 

ท้องถิ่น พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานในการเรียน

การสอน นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ใน

สถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ที่ทันสมัย

กว้างไกลยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้

สถานศึกษาและชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยดี ส่งเสริมให้มีการเรียน

และกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความมีจิตใจและ

อารมณ์ที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ รักถิ่นฐานนำาไปสู่ชีวิต 

ที่เป็นสุข โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ 

ด้านกีฬา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

 2.2 จัดให้มีศูนย์ศึกษาปฐมวัย ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 2.3  พัฒนาสนามกีฬาโรงเรียน เป็นสนามกีฬาชุมชน 

 2.4  จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบในชุมชน เพื่อพัฒนาคน 

ทุกเพศ ทุกวัย

 2.5 ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายให้เพียงพอ 

 2.6 เด็กพิการ สามารถเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ทุกระดับชั้น

3. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคม มุ่งเน้นประชาชน 

คือหัวใจของการบริการ โดยมีแนวทางดำาเนินงาน ดังนี้

 3.1 จัดตั้ง One Stop Service บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว 

 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น

 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส

 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์อย่าง

ครอบคลุม
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4. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  ด้านเศรษฐกิจชุมชน ให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจชุมชน 

ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจร การส่งเสริมอาชีพ

ของกลุ่มต่างๆ และการจ้างงานในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างยั่งยืน เช่น การฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้มีการบริหารเงินออมของครอบครัว 

เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการดำารงชีพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน 

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ไขปัญหาของ

ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วม 

การยอมรับและการไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 ด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เป็น

 3.6 ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิต

 3.7 รณรงค์ “ชุมชนสีขาว เพื่อปลอดจากยาเสพติด”

 3.8 ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3.9 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย

  ในชีวิตและทรัพย์สิน

 3.10 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. กช. และผู้สูงอายุ 

  อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

แหล่งท่องเที่ยว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็น

ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และให้มี

กิจกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง

การสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน              เทศบาลนครอุบลราชธานี
Page 14



5. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยึดหลัก

ความคุ้มค่าต่อส่วนรวมด้วยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเจริญ

เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง

น่าอยู่ โดยจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ดังนี้

 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำารุงรักษาทาง และทางระบาย

น้ำา เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร และน้ำาท่วมขัง 

 5.2  พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา

 5.3  พัฒนางานผังเมือง และควบคุมอาคาร 

 5.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำารุงรักษาตลาด

6. นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนโยบายที่จะอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่นให้คงอยู่ พร้อมส่งเสริมดูแล ทำานุบำารุงศาสนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทาง การดำาเนินงาน ดังนี้

 6.1 ส่งเสริมด้านศาสนาโดยการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด และโรงเรียนให้มีการถ่ายทอดเรียนรู้และ

ปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนา ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมศาสนา วันสำาคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

 6.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น สืบสานประเพณีอันดีงาม และ

อนุรักษ์วัฒนธรรม และการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี

 6.3 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำานึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อ

ให้เกิดความรักและหวงแหนและความภูมิใจในถิ่นฐาน
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7. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีนโยบายเพื่อจะส่งเสริมให้เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่

 7.1 จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสำาหรับผู้สูงอายุ 

 7.2 จัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานครอบคลุมการให้บริการ 

 7.3 จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอ 

 7.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 

 7.6 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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 การกำาหนดนโยบายของดิฉันอยู่บนพื้นฐาน
ของการนำามาปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญยิ่งขึ้น และนำามาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จาก
นโยบายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ดิฉันมีความ
เชื่อมั่นว่าหากได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชาชนทุกชุมชน 
องค์กรภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลแล้ว 
จะสามารถสำาเร็จลุล่วงได้ตลอดระยะเวลา 4 ปี
ข้างหน้านี้ ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะทำาให้เทศบาลนคร
อุบลราชธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัยสืบต่อไป 
และดิฉันจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น 
โดยถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำาคัญ

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

คุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยจากโรคระบาด 

พัฒนาบริการด้านศูนย์สาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเพิ่ม

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล เป็นอย่างน้อย 12 แห่ง เพื่อให้

ได้รับการบริการที่ครบถ้วน และได้รับการดูแลรักษาพยาบาล

อย่างทั่วถึง ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตของประชาชน

ในชุมชนและโรงเรียนเพื่อต่อสู้ปัญหาอุปสรรคในการดำารงชีวิต 

มีการวางแผนครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะการดำารงชีพ 

ป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เฝ้าระวัง

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรค

ที่เกิดจากสัตว์ สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับประชาชน

และผู้ประกอบการค้าในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีชีวิตที่ดี

ต่อไปในสังคม รวมทั้งให้ความสำาคัญและการส่งเสริมรักษา

สุขภาพของตนเองมากขึ้น

 ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน 

หันมาใช้พลังงานทดแทน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

ประสานงานและดำาเนินงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม และการกำาจัดมูลฝอย
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เทศบาลนครอุบลราชธานี กับการพัฒนาเมือง
ผลการดำาเนินงานในรอบปี 2552
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 สำานักการช่าง ถือเป็นกลไกลสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และ

แผนงานของทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งสำานัก

การช่าง มีความพร้อมในด้านบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 จึงทำาให้สำานักการช่าง รับภารกิจหนักในการพัฒนาพื้นที่และวางโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางสาธารณะ เพื่อกำากับ

ดูแลสิ่งก่อสร้างให้ได้มาตรฐานสากล ร่วมถึงงานควบคุมระบบบำาบัดน้ำาเสีย

ของเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวเทศบาล

นครอุบลราชธานี

สำานักการช่าง
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ผลการดำาเนินงานในรอบปี 2552

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

งานขออนุญาตอาคาร

1. บันทึกข้อความ   จำานวน  1,917  ฉบับ

2. หนังสือรับรอง  จำานวน  3,587  ฉบับ

3. หนังสือส่ง   จำานวน  887  ฉบับ

4. คำาร้องทั่วไป   จำานวน  2,685  ฉบับ

 ● สามารถดำาเนินการได้ตามคำาร้องจำานวน จำานวน  2,661  ฉบับ

 ● ไม่สามารถดำาเนินการได จำานวน  17  ฉบับ

 ● แจ้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (สนง.ประปาฯ) จำานวน  7  ฉบับ

 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ภายในเขตผังเมืองรวมอุบลราชธานี-

วารินชำาราบ ดังนี้

 ● ที่ดินประเภทหนาแน่นน้อย  (สีเหลือง) จำานวน  22  หลัง

 ● ที่ดินประเภทหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)  จำานวน  145  หลัง

 ● ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและ (สีแดง)  จำานวน  48  หลัง

   ที่ดินอยู่อาศัยหนาแน่นมาก    

 ● ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) จำานวน  15  หลัง

 ตรวจสอบเอกสารแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัย  จำานวน  109  ราย

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัยสองชั้น  จำานวน  67  ราย

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัยห้องแถวชั้นเดียว จำานวน  6  ราย

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัยห้องแถวสองชั้น จำานวน  -  ราย

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัยตึกแถวสองชั้น จำานวน  33  ราย

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัยสามชั้น  จำานวน  30  ราย

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัยสี่ชั้น  จำานวน  4  ราย

 ●  อาคารประเภท  อาคารพักอาศัยอาคารพิเศษ  จำานวน  11  ราย

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 ●  โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดและอาคารศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ otop 

  งบประมาณ  22,495,000  บาท

 ●  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราชบุตร 

  งบประมาณ  580,592  บาท

 ●  โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นตลาดอาคาร otop 

  งบประมาณ  3,005,000  บาท

 ●  โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้น-ลง อาคาร otop (ด้านทิศตะวันตก) 

  งบประมาณ  1,994,000  บาท
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ส่วนช่างสุขาภิบาล 
โครงการ ลอกท่อระบายน้ำาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 17 สาย 

รายการ จำานวน 
(เมตร) 

งบประมาณ 
(บาท)

ถนนพโลรังฤทธิ์ (ถนนอุปราชถึงถนนนครบาล) ทิศเหนือ 380 38,000

ถนนหลวง (ถนนพโลรังฤทธิ์ ถึง ถนนศรีณรงค์) 2 ฝ่ั่ง 440 35,200

ถนนนครบาล (ถนนพโลรังฤทธิ์ ถึงถนนศรีณรงค์) 2 ฝั่ง 480 38,400

ถนนศรีณรงค์ (ถนนราชบุตร ถึง ถนนหลวง) ทิศใต้ 240 19,200

ถนนสุริยาตร์ (ถนนชยางกูร ถึง ถนนผาแดง) 2 ฝั่ง 740 74,000

ถนนราชบุตร (ถนนพโลรังฤทธิ์ ถึงถนนเขื่อนธานี) ทิศตะวันออก 380 38,000

ถนนชยางกูร 21 (ถนนชยางกูร ถึง ถนนเลี่ยงเมือง) 2,170 108,500

ถนนชยางกูร 10 (พร้อมซอยแยก) 2,340 140,400

ถนนสรรพสิทธิ์ 9 (ถนนสรรพสิทธิ์ ถึง ซอยสรรพสิทธิ์ 11) 880 52,800

ซอยชยางกูร 5 (ถนนชยางกูรไปทางทิศตะวันตก) 520 31,200

575,700

ช่วงที่ 1 ถนนหลวงถึงถนนราชวงศ์ 175 12,250

ช่วงที่ 2 ถนนราชวงศ์ ถึง ถนนเทพโยธี 167 11,690

ช่วงที่ 3 ถนนพโลรังฤทธิ์ ถึง ถนนพลแพน 225 15,750

ช่วงที่ 4 ถนนพลแพน ถึง ถนนพโลรังฤทธิ์ 95 6,650

ถนนพโลรังฤทธ์ (ถนนนครบาล ถึง ถนนหลวง) ฝั่งทิศเหนือ 210 21,000

67,340

ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน-ถนนราชธานี) ฝั่งทิศตะวันออก 680 81,600

ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน-ถนนราชธานี) ฝั่งทิศตะวันตก 680 81,600

รวมทั้งสิ้น 17 สาย เป็นเงิน 806,240
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โครงการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี จ่ายขาดเงินสะสม
(ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ)

 โครงการที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

 18 ปรับปรุงระบบระบายน้ำาถนนชยางกูร 1,951,000

  (ช่วงซอยชยางกูร 6 ถึง โชว์รูมอีซูซุ)

 19 ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนอุปลีสาน  1,987,500

  (ช่วงถนนนครบาล ถึง ซอยอุปลีสาน 5 ด้านทิศใต้)

 20 ปรับปรุงดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสรรพสิทธิ์ 258,000

  (ช่วงถนนหลวง-ถนนอุปราช)

 21 ปรับปรุงดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนพโลชัย 391,000

  (ช่วงถนนชวาลานอก-ท่าวังหิน)

 22 ปรับปรุงดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสุขาอุปถัมภ์ 719,000

   รวม 33,368,130

 โครงการที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

 1 ปรับปรุงอาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 1,998,000

 2       ก่อสร้างอาคารประกอบ 1 บริเวณศูนย์  OTOP 1,988,000
 3 ก่อสร้างเทพื้น  คศล.  ลานจอดรถชั้นที่ 1 (เพิ่มเติม) 1,962,030

 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  ท. 3  สามัคคี 1,075,000
 5 ปรับปรุงอาคารเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1,166,000

 6 ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล  2 1,989,000

 7 ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนพโลรังฤทธิ์  1,962,000

	 	 (ช่วงถนนเทพโยธี		ถึง		ถนนหลวง		ด้านทิศเหนือ)

 8 ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนพโลรังฤทธิ์  1,911,000

	 	 (ช่วงถนนนครบาล	ถึง		ถนนอุปราช		ด้านทิศเหนือ)

 9  ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนอุปลีสาน 1,997,500

	 	 (ช่วงถนนพลแพน	ถึง		บูรพาใน		ด้านทิศเหนือ)

 10        ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนแจ้งสนิท 1,977,500

 11 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำาถนนราชธานี 1,987,500

 12 ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนอุบลฯ-ตระการฯ 1,969,500

	 	 (ช่วงซอยอุบลฯ-ตระการฯ	3	ถึง	ซอยอุบลฯ-ตระการฯ	7)

 13 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำาหน้า  ศนอ. 650,000

 14 ก่อสร้างรางดักน้ำา  จำานวน  26 จุด 1,996,000

 15 ก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำาระบายห้วยม่วง 734,000

 16 ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนอุปลีสาน 1,968,600

  (ช่วงซอยสุริยาตร์ 20  ถึง  ซอยสุริยาตร์  24  ด้านทิศใต้)

 17 ปรับปรุงห้องสุขาสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 730,000
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โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
จำานวน 14 โครงการ

 โครงการที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

 14 ปรับปรุงระบบระบายน้ำา  1,713,000

  หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ช่วงที่ 3)

   รวม 20,073,000

 โครงการที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

 1 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำาซอยเชื่อมชยางกูร 42.2, 42.3    1,854,000

 2 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำาซอยธรรมวิถี 4 1,156,000

  และ 4.1 (ข้างบ้านเลขที่ 10, 13, 27)

 3 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำาซอยแยกถนนชยางกูร 1,282,000

  (บ้านเลขที่ 467/1, 604)

 4 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำาซอยเชื่อมชยางกูร 34 1,511,000

  (ช่วงซอยชยางกูร 34 – ซอยชยางกูร 40)

 5 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำาซอยแยกถนนชยางกูร 40 1,077,000

  (ตรงข้ามสถานีวิทยุ  1 ปณ.)

 6 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 1,484,000

  (ข้างบ้านเลขที่ 287/1, 287, 301)

 7 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำาซอยชยางกูร 12 และ 12.3 1,735,000

  (ข้างบ้านเลขที่ 19/1)  และข้างรั้วกองบิน

 8 ปรับปรุงถนน คสล.  ซอยชยางกูร 2 1,654,000

  (ช่วงถนนชยางกูร – ซอยชยางกูร 4)

 9 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำาซอยเขื่อนธานี 5 และ 7 1,402,000

 10 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำา  ซอยแยกถนนพโลชัย  1,095,000

  (ข้างบ้านเลขที่ 331/2, 335/5)

 11 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำา  ซอยแยกถนนพโลชัย  1,797,000

  (ข้างบ้านเลขที่  335/10, 337/21)

 12 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำา  ซอยแยกถนนพโลชัย  1,297,000

  (ข้างบ้านเลขที่ 339 , 348/1)

 13 ปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำา  ซอยแยก 1,016,000

  ซอยอุบลฯ-ตระการ 16 (ข้างบ้านเลขที่ 13, 22, 31/5, 37, 262)
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โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
จำานวน 8 โครงการ

 โครงการที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

 1 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. ถนนพนม (อุทกภัย) 1,900,000

 2 ก่อสร้างถมดินถนนพนม-ถนนเลียบแม่น้ำามูล 1,985,000

 3 ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 18,010,492

 4 ก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนสมเด็จ  1,987,000

 5 ก่อสร้างถนน คสล.  ระบบระบายน้ำา ถ. พโลรังฤทธิ์ (ช่วงที่เหลือ) 758,000

 6 ก่อสร้าง ถ. คสล.  ระบบระบายน้ำาซอยแจ้งสนิท 1 1,979,000

 7 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระยาบน้ำาถนนชยางกูร 1,750,000

  (ช่วงซอยชยางกูร 10 ถึง ซอยชยางกูร 12)

 8 ก่อสร้าง ถ. คสล. ระบบระบายน้ำาซอยชยางกูร 10 1,965,000

  (ช่วงซอยชยางกูร 10.2 ไปทางทิศตะวันออก)

   รวม 30,334,492
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 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

และมีความสามารถที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เทศบาล

นครอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าการจัดการศึกษาที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 

และเหมาะสมกับสภาพความต้องการของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของชาติ จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย

  ในรอบปีที่ผ่านมา สำานักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี นอกจาก

จะมีการจัดการด้านการศึกษาแล้วยังมีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ดังนี้

สำานักการศึกษา
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
 การเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน และการฝึกคุณลักษณะในการ

เป็นผู้นำา-ผู้ตามที่ดี การอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคี 

มีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมของ

นักเรียนร่วมกันที่ผ่านมานับว่าประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

จึงได้มีการส่งเสริมโครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ในโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานีขึ้น
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จัดการอบรมพนักงานครูในสังกัด
ด้านการจัดทำาหลักสูตรสำาหรับคนพิการ
 ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ได้เน้นในด้านสิทธิและโอกาส 

ที่จะได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษอย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้ พรบ. 

ดังกล่าวสามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้มีนโยบาย

ในการตอบสนอง พรบ.การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการขึ้น โดยจัดทำาโครงการอบรมพนักงาน

ครูในสังกัดเทศบาลในเรื่อง การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาสำาหรับคนพิการขึ้น เพื่อให้ครูได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาสำาหรับคนพิการ ตลอดจนเกิดแนวคิดในการที่จะนำา

ความรู้ไปจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาสำาหรับคนพิการได้ ซึ่งมีคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา จาก

โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม
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โครงการอบรมจริยธรรม “เข้าค่ายพุทธบุตร”
 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ฝึกการทำาสมาธิ และเรียนรู้

การวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เด็กได้เห็นถึงความสำาคัญของการเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานที่สามารถ

ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ เพื่อนำาไปปรับใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก

เอาใจใส่ในการเรียนและมีสมาธิ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดทำาโครงการอบรมจริยธรรม 

ขึ้นโดยจัดให้นักเรียนในสังกัดเข้าค่ายพุทธบุตร ฝึกสมาธิ ณ ชมรมนักปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน

นิติธรรมมงคลอุบลราชธานี
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โครงการอบรมจราจรแก่เยาวชนและประชาชน
 กฎระเบียบในการขับขี่รถในทางสาธารณะนับเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

จะต้องรู้จักและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะหากขาดสติ และความรู้แล้วจะเป็นต้นเหตุ 

ของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นต้นเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและผู้อื่น 

คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการอบรม

จราจรแก่เยาวชนและประชาชนขึ้น โดยมีการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับการจราจร ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แยกออกเป็น 2 ประเภทคือรถยนต์ และ

รถจักรยานยนต์ ซึ่งได้จัดการอบรมขึ้นทั้งสิ้น 10 รุ่น มีเยาวชนและประชาชนเข้ารับการอบรม  

รุ่นละ 180 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ ตามประเภทรถที่เข้ารับการอบรม 

โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี กับขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
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วันเด็กแห่งชาติ
 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ และเข้าใจถึงความสำาคัญของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

และมีความกระตือรือร้น พัฒนาตัวเองตลอดเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเยาวชน 

ทางด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพราะ “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” 

ซึ่งจะเป็นกำาลังของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของเทศบาล

นครอุบลราชธานี มีกิจกรรมมากมาย เช่น การตอบปัญหาชิงรางวัล ร่วมเล่นเกมส์ การแสดง

ความสามารถของเด็ก ซึ่งถือเป็นการให้ความสำาคัญแก่เด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่เพราะเด็ก

ควรได้รับโอกาสและสิ่งตอบแทนดีๆ จากสังคม เพื่อนำาไปพัฒนาสร้างสิ่งที่ดีงามในอนาคตต่อไป
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ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว ประเพณีออกพรรษา
 อีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ประเพณีที่แสดงถึงความสวยงามและความ

สามัคคีกันของคนในชุมชนให้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมขึ้นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เนื่องจาก

จังหวัดอุบลราชธานีมีลำาน้ำามูลเป็นแม่น้ำาสายหลักใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันเป็นวิถีชีวิตที่

เรียบง่ายและสบาย จึงมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวและไหลเรือไฟ ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ จัดงานประเพณีออกพรรษา ในวันออกพรรษา โดยมี

กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดไหลเรือไฟ การประกวดนางนพมาศ การแข่งขันเรือยาว

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน และ

การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังมากมาย ณ บริเวณถนนเลียบ แม่น้ำามูลท่าน้ำาตลาดใหญ่
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 สงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่สืบสานวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน โดยเทศบาล

นครอุบลราชธานีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 

นอกจากนี้ยังเป็นวันผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการให้ความเคารพนับถือและลูกหลานได้

เห็นความสำาคัญของผู้สูงอายุ มีการรดน้ำาขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศ

ในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสรงน้ำา 

พระแก้วบุษราคัม สักการะศาลหลักเมือง การแสดงพื้นบ้าน และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน 

โดยมีถนนดอกไม้และสายน้ำาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก

มหาสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว
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ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
 งานแห่เทียนเข้าพรรษา นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และถือเป็น

งานประเพณีประจำาจังหวัดที่ขึ้นชื่อในหมู่ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทุกปีในช่วง

เทศกาลงานเข้าพรรษา ตลอดเดือนกรกฎาคม ชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะร่วมกันจัดงานประเพณี

แห่เทียนเข้าพรรษา

 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้อยู่คู่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ตลอดไป ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา 

ประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์ การประกวดสาวงามเทียนพรรษา การแสดงการแกะสลัก

ประติมากรรมเทียนนานาชาติโดยศิลปิน 9 ชาติ พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทานทางชลมารค 

พิธีบายศรีและสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน การแสดงประกอบแสง-เสียง และกิจกรรมอื่นๆ 

อีกมากมาย 
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 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีโรงเรียนในสังกัด 5 แห่ง คือ 1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล, 

2.โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว, 3.โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร, 4.โรงเรียนเทศบาล 4 

อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ, 5. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง ในรอบปีที่ผ่านมา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดการ

ในด้านการศึกษา ดังนี้

โครงการทัศนศึกษา 
 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล

บูรพาอุบล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

 การแข่งขันกีฬากรุงเทพฯ เกมส์ ปี 2553  

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ส่งเด็กหญิงกนกวรรณ ปกพันธ นักเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เข้าร่วมการแข่งขันในประเภท กระโดดสูง นักกรี-ฑาหญิง รุ่นอายุ 

14 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน ผลได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขัน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
กิจกรรมวิชาการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

การแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

 เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการเรียนของสายชั้น ปวช. ในการเรียนสายอาชีพ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน              เทศบาลนครอุบลราชธานี
Page 36



 กิจกรรมวันลูกเสือไทย
 เพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ที่ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454

 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และฝึกจิตให้กับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทำาให้นักเรียนเป็นคนดีเพราะ

การที่จะทำาให้คนดีได้นั้น ต้องอาศัยการฝึกอบรม ให้มีนิสัยในการทำาความดีอยู่เสมอ 
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 รับรางวัล ในวันสงเคราะห์แห่งชาติ นายประสพ ปรุโปร่ง ผู้อำานวยการโรงเรียน

เทศบาล 2 หนองบัว ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนงานอาสาสมัครคุ้มครองสิทธเิด็กดีเด่น 

ประจำาปี 2552 เนื่องในวันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชุมชนวัดท่าวังหิน จัดกิจกรรมผ้าป่า

รีไซเคิลทอดถวาย ณ วัดท่าวังหิน ขยะรีไซเคิล หรือการคัดแยกขยะที่สามารถนำากลับ

มาใช้ได้อีกออกก่อนที่จะนำาขยะไปทิ้ง เป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะ

ในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดขยะของทางเทศบาล กิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียน

ได้ร่วมบริจาคทำาบุญขยะรีไซเคิลทั้งหมดเป็นจำานวน   120   กิโลกรัม

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ร่วมบริจาคทำาบุญขยะรีไซเคิล

 วันเด็กแห่งชาติ
 จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกันทำาบุญ เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ
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 มีการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบประชาธิปไตย   

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการ

ปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน

 ลูกเสือสังกัดโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระผู้พระราชทานกำาเนิดลูกเสือไทย

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดตั้งสภานักเรียน

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ  
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 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประกวด

โครงการคณิตศาสตร์ระดับประเทศขึ้น ณ อาคารอเนกนิทัศน์ ชั้น 2 ห้องสาคร  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กทม. ผลการเข้าร่วมประกวดตัวแทนนักเรียน  

จากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งนักเรียนที่ 

เข้าร่วม  คือ 1.  เด็กหญิงศกลวรรณ   อัมพันธ์, 2.  เด็กหญิงภัทธิดา   ใหม่คามิ,  

3. เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสวงผล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมี นางทศพร ศรีธรรม   

เป็นครูที่ปรึกษา

 เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสวงผล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการประกวด

เรียงความ เนื่องในวันยอดกตัญญู ณ วัดทุ่งศรีเมือง ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ

ร่วมกิจกรรมวันยอดกตัญญู
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โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นำานักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 3 

สามัคคีวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบผ้าป่ารีไซเคิล ณ วัดท่าวังหิน  

เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง

 ให้ครู และนักเรียนได้ร่วมกันทำาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ตามโครงการ 

อุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน

กิจกรรม big cleaning day

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน              เทศบาลนครอุบลราชธานี
Page 41



กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะแรลลี่

 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

กิจกรรมปฎิบัติธรรม  นำานักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมปฎิบัติธรรม และนั่งสมาธิเพื่อให้นักเรียน

ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะส่งผล

ให้นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียน และมีสมาธิ

ในการทำากิจกรรมต่างๆ 

รับการประเมินสถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน
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โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบหลักสูตร 
ตามโครงการ สู่ปลายฝันอันสดใส บัณฑิตน้อย

ส่งเสริมการอ่าน

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อบล๊อคไม้ งานฝีมือร้อยพวงมาลัย

ความคิดสร้างสรรค์ทำางานเป็นกลุ่ม
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นำานักเรียนร่วมกันทำากิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความคิด และให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่

ทางโรงเรียนได้นำา “หลักสูตรดนตรีคีรีบูน 
เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ” เข้ามาให้เด็กๆ
ได้เรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานทางดนตรี 

สร้างความสุนทรีย์ให้กับเด็กๆ

กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักเรียน
สู่อ้อมกอดคุณครู

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำาความสะอาดโรงเรียน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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รณรงค์ทำาความสะอาดโรงเรียนป้องกันไข้หวัด 2009 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน  นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนภายในห้องเรียนแล้ว  ทางโรงเรียนยังเพิ่มกิจกรรมนอกห้องเรียนจาก

ชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ศูนย์อำานวยการประสานงานโครงการ

พัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุบลราชธานี
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ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดกิจกรรมร่วมกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนและ

โรงเรียนให้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ
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ทัศนศึกษาดูงาน ณ แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง 
และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ตามโครงการ

ลด คัดแยก และนำาขยะมูลฝอย

กลับมาใช้ประโยชน์ และนำาเอาความรู้

จากการอบรมมาต่อยอดโดยการจัด

กิจกรรมที่โรงเรียน
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อ.เขมราฐ

อ.ชานุมาน

ไป จ.อำานาจเจริญ

ไป จ.อำานาจเจริญ

อ.หัวตะพาน

ไป จ.ยโสธร

ไป จ.ศรีสะเกษ

ไป จ.ศรีสะเกษ

ไป จ.ศรีสะเกษ

ไป อ.โนนคูณ

ไป อ.พนา

กิ่ง อ.นาตาล

อ.โพธิ์ไทรอ.กุดข้าวปุ้น

อ.ตระการพืชผล

อ.ศรีเมืองใหม่

อ.สิรินธร

อ.พิบูลมังสาหาร

อ.ตาลสุ่ม

กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์

กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก

อ.ดอนมดแดง

อ.เมืองอุบลราชธานี

อ.วารินชำาราบ

อ.เขื่องใน

อ.ม่วงสามสิบ

กิ่ง อ.นาเยีย

อ.สำาโรง

อ.ทุ่งศรีอุดม

อ.น้ำายืน

อ.นาจะหลวย

อ.เดชอุดม
อ.บุณฑริก

2248

2171

2182

2172

2222

2112

2112

2112

2232

21352134
2050

2050

2337

2383

2382

2178

226

217

212

23

24

202

2396

2214

อ.ลืออำานาจ

แม ่น ้ ำ าโขง

กิ่ง อ.น้ำาขุ่น

สามพันโบก
บ้านปะอาว

แก่งสะพือ

แก่งลำาดวน (กุ้งเดินขบวน)

ผาชะนะได

เสาเฉลียง

แม่น้ำาสองสี

วัดภูเขาแก้ว

ธรรมาสน์บ้านชีทวน

น้ำาตกห้วยหลวง
ด่านชายแดนช่องเม็กเขื่อนสิรินธร

น้ำาตกแสงจันทร์

น้ำาตกสร้อยสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดอุบลราชธานี   และในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อ.โขงเจียม



ไป อ.ตระการพืชผล

ไป อ.พิบูลมังสาหาร

ไป อ.ตาลสุม

ห้วยวังนอง
วัดศรีแสงทอง

วัดสระประสานสุข
(วัดบ้านนาเมือง)

วัดบ้านนาควาย

วัดทองนพคุณ

วัดปทุมมาลัย

วัดสุทัศนาราม

วัดไชยมงคล

วัดสารพัฒนึก

วัดศรีประดู่

วัดพลแพน

วัดเลียบ

วัดสว่างอารมณ์

วัดกุดคูณ

วัดหนองป่าพง

วัดป่านานาชาติ

วัดท่าวังหิน

วัดแจ้ง

วัดป่าแสนอุดม

ถ.สุขาสงเคราะห์

ไป อ.เดชอุดม

ไป อ.กันทรลักษ์

ไป จ.ศรีสะเกษ
ไป อ.พิบูลมังสาหาร

ไป จ.ยโสธร

ไป จ.อำานาจเจริญ

ถ.อุบล-ตระการ

ถ.ชยางกูร

ถ.ราชธานี
หอนาฬิกา

ร.ร.นารีนุกูล
ว.เทคนิคอุบลฯ

สหกรณ์ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน
จ.อุบลราชธานี

ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

สนามกีฬากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กาญจนาภิเษก

ศูนย์พัฒนาสตรีผ้าไทย

ถ.คลังอาวุธ

ถ.แจ้งสนิท

ถ.แจ้งสนิท

ถ.ชวาลานอก

ถ.เลี่ยงเมือง

ถ.ชวาลาใน

ถ.จงกลนิธาณ
์

ถ.ผาแดง

ถ.นครบาล

ถ.ราชบุตร

ถ.ยุทธภัณ
ฑ์

ถ.หลวง

ถ.ราชวงค์

ถ.เทพโยธี

ถ.พลแพน

ถ.บูรพาใน

ถ.อุบลศักดิ์

ถ.สุริยาตร์

ถ.อุปลีสาน

สนามกอล์ฟ

สวนสาธารณะ
หนองบัว

สวนสาธารณะ
ห้วยม่วง

สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ

กองบิน 21

สวนป่าวนารมย์

สนามบินนานาชาติ

ถ.สรรพสิทธิ์

สถานีตำารวจ

ตำารวจท่องเที่ยว

ถ.พิชิตรังสรรค์

ถ.พโลรังฤทธิ์ถ.พโลชัย

ถ.ศรีณรงค์

ถ.เขื่อนธานี

จวนผู้ว่าฯ

ศาลจังหวัด

ตลาดเทศบาล 2

ตลาดเทศบาล 6

ตลาดเทศบาล 5

ตลาด

ว.อาชีวศึกษา

ทุ่งศรีเมือง

เกาะหาดวัดใต้

ถ.พรหมเทพ

ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์

ถ.ปทุมเทพภักดี

กุดปลาขาว

ถ.ทหาร
ถ.ส

ถาน
ี

ถ.พรหมราชถ.อุปราช

แม่น้ำามูล

สนามกอล์ฟ

สถานีรถไฟ

สถานีขนส่ง

สถานีตำารวจ

ที่ว่าการ
อำาเภอเมือง

เทศบาลเมืองวารินชำาราบ
ตลาด

ตลาดเทศบาล 3
(ตลาดใหญ่)

สำานักงานขนส่ง
แห่งที่ 2

พิพิธภัณฑ์
บ้านก้านเหลือง

ที่ว่าการ
อำาเภอวารินชำาราบ

พิพิธภัณฑ์ฯ

ศาลหลักเมือง

ททท

เทศบาลนครอุบล

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดศรีอุบลรัตนาราม

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดหลวง

วัดทุ่งศรีเมือง วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดอุบลราชธานี   และในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

วัดหนองป่าพง

วัดกลาง

วัดบูรพา
วัดใต้

วัดบ้านนาเมือง

วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)



 หากจะกล่าวว่าสำานักการคลังเป็นดั่งขุมทรัพย์ ที่พร้อมเป็นงบประมาณ

ของเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้น ก็คงไม่ผิดจากความเป็นจริงนัก เพราะ

สำานักการคลังเป็นผู้กำากับดูแลการเงินการบัญชี และการจัดหารายได้ให้กับ

เทศบาล

 หน้าที่ของสำานักการคลัง คือการจัดเก็บภาษีต่างๆ อาทิเช่น ภาษีโรงเรือน 

ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตต่างๆ ที่

กฎหมายกำาหนด ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีนั้นจะถูกจัดสรร และผลักดัน

ไปสู่นโยบายตามโครงการต่างๆให้สัมฤทธิ์ผล

สำานักการคลัง
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ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

 ในการพัฒนารายได้ เพื่อให้การปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเกิดผลสำาเร็จ

ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ จำาเป็นที่ต้องมีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินและแนวทางในการ

ดำาเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนแนวทางที่ใช้ในการทำางานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ดังนี้

 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี โดยมีวัตุประสงค์ คือ ใช้ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ภาษีบำารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ แนวคิดเบื้องต้นของ

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คือทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่บนที่ดิน จึงสามารถหาตำาแหน่ง 

ขนาด ลักษณะ และการใช้ประโยชน์ รวมถึงเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ได้แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ประกอบด้วยเอกสาร 2 ประเภท

  1)  แผนที่ภาษี เป็นแผนที่แสดงตำาแหน่ง ลักษณะ ขนาดของแผนที่ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

  2) ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน อันประกอบด้วย ที่ดิน 

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

  จากแนวความหมายแนวคิดเบื้องต้น ในการจัดทำาแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน จะเห็นได้ว่า

ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินมีที่มาอยู่ 2 ประการ คือ

 1)  ข้อมูลทางเอกสารได้จากการคัดลอกข้อมูลที่ดินตามเอกสารสิทธิประเภทต่างๆ

 2)  ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจ ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

แผนปฎิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 1. ตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมของแผนที่บำารุงท้องที่ แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ห้วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.

 2. จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว เตรียมสำาหรับตรวจข้อมูลภาคสนาม ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล

ในการชำาระภาษี ห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย.

 3. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ม.ค.-ธ.ค.

 4. ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีในกรณีการเปลี่ยนแปลง ม.ค.-ธ.ค.

 5. ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ภาษีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ม.ค.-ธ.ค.

 6. ตรวจสอบการยกเว้นบ้านเช่าตามคำาร้อง ม.ค.-ธ.ค.

 7. ฝึกอบรมทบทวนความรู้วิทยากรศูนย์สนับสนุนการปฎิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. 

 8. คัดลอกข้อมูลการจัดทำาทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจากที่ดินจังหวัด ม.ค.-ธ.ค.

 9. ตรวจสอบข้อมูลในรายการปลูกสร้างอาคาร (ผ.ท. 9 ) ม.ค.-ธ.ค.

 10. ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินทุกกรณี ม.ค.-ธ.ค.

 11. บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
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ฝ่ายพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้
 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบำารุงท้องถิ่น โดยแจกเอกสาร

แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้ภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำารุงท้องที่ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามร้านสรรพสินค้า (บิ๊กซี, โลตัส, โรบินสัน) และหน่วยงานราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษี 

ท้องถิ่นให้ประชาชนได้เข้าใจและเต็มใจที่จะเสียภาษีท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทำาให้ท้องถิ่นพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อประชาชนในท้องถิ่นของตน

 จัดโครงการมอบรางวัลแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น ประจำาปี พ.ศ.2552 โดยกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้กับท้องถิ่น และได้ชำาระภาษีภายในระยะเวลาดังกล่าว

 ●  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

 ● ภาษีป้าย ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม

 ● ภาษีบำารุงท้องที่ ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน

 เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ชำาระภาษีภายในกำาหนดมากยิ่งขึ้น การจัดเก็บรายได้ครบ

ถ้วน ทั่วถึงถูกต้อง และเป็นธรรม

 ตั้งประมาณการรายรับ ประเภทภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 

ภาษีบำารุงท้องที่ จำานวน 63,953,334.53 บาท สามารถจัดเก็บได้ 78,671,026.17 บาท สูงกว่า

ประมาณการ จำานวน 14,717,691.64 บาท (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552)

 การจัดทำาแผนการพัฒนารายได้ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาลให้สามารถจัดเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ตามขั้นตอน

และวิธี 4 ประการ คือ

 กำาหนดเป้าหมายนโยบายในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  ●  การให้บริการประชาชน

  ●  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และพัฒนาบุคากร

  ●  การพัฒนาด้านข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  ●  การประสานความร่วมมือและการสนับสนุนช่วยเหลือท้องถิ่นอื่น

  ●  การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

 องค์ประกอบการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
  ●  หลักการพัฒนารายได้

  ●  หลักกฎหมายรายได้ท้องถิ่น

  ●  หลักการบริหารงานจัดเก็บรายได้

  ●  หลักการให้บริการประชาชน

  ●  หลักคุณธรรมและจริยธรรม
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รายรับ
หมวดภาษีอากร 260,933,543.57

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 9,613,571.74

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,276,606.13

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 3,063,964.49

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,468,564.15

หมวดรายได้อื่น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 55,099,406.68

เงินอุดหนุนทั่วไป 66,154,094.23

รวมรายรับทั้งสิ้น 505,609,750.99

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -

เงินอุดหนุนทั่วไป 23,261,261.30

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 31,450,184.94

54,711,446.24

รวมจ่ายทั้งสิ้น 274,281555.53

รายจ่าย
รายจ่ายงบกลาง

ค่าชำาระเงินกู้และดอกเบี้ย -

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 12,614,423.97

เงินสำารองจ่าย 482,469.39
13,096,893.36

รายจ่ายประจำา

เงินเดือน 57,422,549.71

ค่าจ้างประจำา 7,339,367

ค่าจ้างชั่วคราว 42,939,379.95

ค่าตอบแทน 12,297,051.21

ค่าใช้สอย 33,902,924.95

ค่าวัสดุ 40,196,756.90

ค่าสาธารณูปโภค 5,979,186.21

เงินอุดหนุน 6,396,000

รายจ่ายอื่น 206,473,215.93
สรุปรายรับ–รายจ่าย ตามงบประมาณประจำาปี 2552

 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดภาษีท้องถิ่น
  ●  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  ●  แผนปฎิบัติงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

  ●  การพัฒนาบุคลากร

  ●  การประชาสัมพันธ์

 แนวทางการปฎิบัติงานจัดเก็บภาษี
  ●  กิจกรรมการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

      ภาษีโรงเรือนละที่ดิน

       ภาษีบำารุงท้องที่

     ภาษีป้าย

  ●  มาตรฐานการให้บริการ

    การประเมินผลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

    การติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำาระ

    แผนงานเร่งด่วน
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แนะนำา....
พระดีศรีนครอุบลฯ
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 สำานักปลัดเทศบาลเป็นด่านหน้า ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 

ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

วาระสำาคัญๆ ต่างๆ งานด้านทะเบียนราษฎร ให้บริการในด้านบัตร 

ประจำาตัวประชาชน และงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย 

การย้ายที่อยู่ การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล การดูแล

รักษาอาคารสำานักงาน เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในส่วนต่างๆ 

ของสำานักงานเทศบาล รวมทั้งงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคง  

ไปจนถึงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว 

ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาสำานักปลัดเทศบาล ได้มีการดำาเนินงานในส่วน

ต่างๆ ดังนี้

สำานักปลัดเทศบาล
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โครงการ ”ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้นเพื่อล้นเกล้าฯ”
 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำาโครงการ “ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น

เพื่อล้นเกล้าฯ” (76 พรรษา มหาราชินี) โดยรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน

ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เอกชน ฯลฯ ร่วมปลูกไม้ยางนาในพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรม ที่สาธารณะ หัวไร่ปลายนา วัด โรงเรียน และพื้นที่ว่างเปล่า ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านต้น 

ในปี 2552 โครงการดังกล่าวเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดซื้อ จัดหาพันธุ์ยางนาข้ามปี ความสูง

ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จำานวน 50,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เอกชน ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำาไปปลูกในที่ส่วนและในที่

สาธารณะ
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 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร 

และชุมชนภายในเขตเทศบาล อีกทั้งเพื่อ

เป็นการเฉลิมฉลองการจัดตั้งเทศบาล

อุบลราชธานี (เมือง–นครอุบลราชธานี) 

ครบ 74 ปี โดยใช้การแข่งขันกีฬา

เป็นสื่อ โดยจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 

24 เมษายน ซึ่งเป็นวันเทศบาล

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำาปี 2552

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน              เทศบาลนครอุบลราชธานี
Page 58



ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โครงการประกวดพนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น

โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
 โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วยผู้เกษียณอายุ

ราชการปกติและผู้เกษียณตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำาหนด เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ 

ที่ได้อุทิศกำาลังกายกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งบุคคลเหล่าที่เป็นผู้มีผลงานและสร้าง

ประโยชน์ให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ในการดำาเนินโครงการ เพื่อเสริมสร้างขวัญ

และกำาลังใจแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ เป็นเกียรติประวัติ แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไป และเพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญในฐานะ ที่ทำาคุณประโยชน์ซึ่งเป็นผล

ดีต่อทางราชการ

 ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการสร้างขวัญและกำาลังใจ

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร จึงได้จัดทำาโครงการประกวดพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงาน 

ดีเด่น โดยการให้รางวัลแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่น และมีความทุ่มเททำางานเพื่อ

องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและพลังใจ ในการทำางานให้แก่พนักงานจ้าง

ทั่วไป เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานจ้างทั่วไป ในการปฏิบัติงาน

และเห็นความสำาคัญของบทบาทหน้าที่ตนเองในการสร้างสรรค์งาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นพนักงานจ้างทั่วไปผู้ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีของรางวัลมอบให้กับ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเงินรางวัล และใบประกาศ ซึ่งผลจากการดำาเนินโครงการ ทำาให้ 

พนักงานจ้างมีขวัญและกำาลังใจที่ดี ตั้งใจพัฒนางานของตนเอง องค์กรมีผลงานที่ 

มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนด 
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ฝ่ายกิจการสภา
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม 

ในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสนับสนุนให้มี

การเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 และการพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในชุมชน ภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี จำานวน 106 ชุมชน

ฝ่ายทะเบียนราษฎร
โครงการอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำาหมู่บ้าน/ชุมชน
 การจัดการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำาชุมชน (อสท.) ของสำานัก

ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำาเอาความรู้เกี่ยวกับ

งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำาตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป นำาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ประชาชนในแต่ละชุมชนที่ อสท.รับผิดชอบ ให้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการไปติดต่อ

งานกับสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการจัดการอบรมดังกล่าวได้รับความ

ร่วมมือด้วยดีจากตัวแทนของแต่ละชุมชน ในเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรม
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ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกอบรม
 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

และทักษะบุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำาปี 

2552

 ฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามสถานประกอบการ 

และสถานที่ราชการ จำานวน 38 ครั้ง

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
  อัคคีภัย  จำานวน  17  ครั้ง  ค่าเสียหายประมาณ 710,000.-บาท

  วาตภัย  จำานวน  1  ครั้ง  ค่าเสียหายประมาณ 1,000.-บาท

  อุทกภัย  จำานวน  1  ครั้ง  ค่าเสียหายประมาณ 1,431,008.-(16 ชุมชน 510 หลังคาเรือน) 

การบริการประชาชน
  จับสัตว์ร้าย ไม่พึงประสงค์เข้าบ้าน 

ที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน และสัตว์เลี้ยง จำานวน 41 ครั้ง

  สนับสนุนน้ำาอุปโภค-บริโภค ตามศาสนสถาน 

ตามชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา 

และสถานที่ราชการ ดังนี้

 ภายในเขตเทศบาล  จำานวน  399  ครั้ง

 นอกเขตเทศบาล จำานวน  37  ครั้ง

 สนับสนุนกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ล้างตลาดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

บริการรถพยาบาล  นำาผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล จำานวน 97 ครั้ง

ตัดต้นไม้ ที่โค่นล้มทับบ้านเรือน / กีดขวางการจราจร / ใกล้สายไฟ หรืออาจเป็นอันตราย

แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา จำานวน 91 ครั้ง
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ฝ่ายเทศกิจ
โครงการเทศกิจอาสาจราจร

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกในการจราจร และ

ทำาหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำารวจจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน และ

ตามตลาดสดภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีการควบคุม

และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน เป็นการปฏิบัติงานที่สามารถ

สร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน 

ด้วยความเต็มใจ

การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่หรือทางสาธารณะ
 การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ เป็นการจัดระเบียบเมืองที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้

ดำาเนินการขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจากหาบเร่ แผงลอย ที่ทำาการค้าอยู่นอกจุดผ่อนผัน และที่ค้าขาย

อยู่ในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันนับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาที่ตาม

มาส่วนใหญ่ เช่น การตั้งวางสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความไม่เป็น

ระเบียบของบ้านเมือง ปัญหาความสกปรก และเหตุรำาคาญ สินค้าไม่ปลอดภัย ปัญหาจากการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การติดตั้งป้าย ทำาให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบ กีดขวางการจราจร รวมทั้งอาจทำาให้เกิดอันตราย

แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้มีโครงการในการจัดความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อยในที่หรือทางสาธารณะขึ้น โดยให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ออกดำาเนินการตรวจ และจัดความ 

เป็นระเบียบ ภายในเขตเทศบาลเป็นประจำาทุกวัน
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ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดทำาเอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยว

 จัดทำาเอกสารแผ่นพับ แนะนำาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวใน

จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสต่างๆ
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 สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์ พร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้น 

เป็นหลักที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ถือปฏิบัติ และส่งเสริมแก่ประชาชน

มาโดยตลอด

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำาหนดกรอบของการทำางาน 

ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสุขาภิบาล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมสุขอนามัย ให้ความรู้ ป้องปราม 

เกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆ รวมถึงงานด้านการควบคุม และดูแลปัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ ให้เทศบาลนครอุบลราชธานี 

เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
 การจัดเก็บขยะมูลฝอย ดำาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ทั้งขยะทั่วไป 

และขยะติดเชื้อ ดังนี้ ขยะทั่วไป จำานวน 30,862 ตัน, ขยะติดเชื้อ จำานวน 14,966.9 กิโลกรัม, 

รวบรวมขยะในงานประเพณี และงานอื่นๆ จำานวน 25 ครั้ง, รณรงค์ทำาความสะอาดในเขตเทศบาล 

จำานวน 420 ครั้ง และแจกจ่ายถังขยะตามคำาร้อง จำานวน 79 ถัง

 งานรักษาความสะอาด ดำาเนินการล้างทำาความสะอาดถนน/โรงเรียน 625 ครั้ง, เก็บขน

กิ่งไม้ จำานวน 1,146 ครั้ง, จัดเก็บค่าธรรมเนียมทำาความสะอาดสวนไม้ดอกไม้ประดับ 36 แห่ง 

91,980 บาท, ค่าธรรมเนียมรถสุขาเคลื่อนที่ 49 ครั้ง 24,000 บาท, สนับสนุนรถน้ำาล้างตลาดสด 

จำานวน 339 ครั้ง

มอบถังรองรับขยะ
ภายในชุมชน

โครงการลด คัดแยกและนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
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 จัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำาจัดยุงลายตัวเต็มวัย และออกร่วมกับ อสม.รณรงค์

แจกทรายอะเบท และให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก
  มอบหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือให้กับส่วนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี อาทิ ส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด อบรม 

ให้ความรู้แก่ อสม.ภายในเขตเทศบาล เพื่อนำาไปแนะนำาประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ รณรงค์

ล้างทำาความสะอาดโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และจัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่น

ยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
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งานตรวจสอบสถานประกอบการ

ตรวจสอบใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้งสถานประกอบการ

 ตรวจสอบสถานประกอบการ ที่ยื่นขอประกอบการภายในเขต กรณีขอใหม่ ทั้งกิจการ

ทีเ่ป็นอันตราย ต่อสุขภาพ สถานที่จำาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร รวม 166 ราย 

ตรวจสอบในกรณีแจ้งเลิกกิจการ รวม 81 ราย 

 จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานประกอบการ ดังนี้ 

หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำาหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 868 ราย, ใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จำาหน่ายอาหาร/ สะสมอาหาร 108 ราย, ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 1,322 ราย, ใบอนุญาตจำาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 144 ราย,  

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4 ครั้ง, การจำาหน่ายใบอนุญาต/หนังสือรับรอง จำานวน 

50 ราย, ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรอง จำานวน 3 ราย, การส่งหนังสือ

เตือนให้ชำาระค่าธรรมเนียม/หนังสือรับรอง จำานวน 3,900 ฉบับ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำาคาญและมลภาวะ ออกตรวจสอบ และควบคุมแก้ไข

เหตุรำาคาญ ตามคำาร้องของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวม 36 ราย 
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งานสุขาภิบาลอาหาร

งานคุ้มครองผู้บริโภค

งานสุขาภิบาลตลาด

 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจและแนะนำาด้านกายภาพ ตามมาตรฐานข้อกำาหนดสุขาภิบาลอาหาร, 

ออกทำาการจัดเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ทั้งทางด้านชีวภาพ(SI-2) และทางด้าน

เคมี (Test Kit) ในสถานที่จำาหน่ายอาหาร ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดเทศบาล, 

เอกชน ห้างสรรพสินค้า โรงอาหารในสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ของรัฐ ตลอดจนในงานเทศกาล

ต่างๆ อีกทั้งมีการจัดการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ

การประกอบและการสัมผัสอาหาร

 ออกดำาเนินการตรวจฉลากอาหาร พร้อมทั้ง เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร 

โดยให้เจ้าหน้าที่ออกดำาเนินการในสถานประกอบการต่างๆ เช่น สถานที่จำาหน่ายอาหาร สถานที่

สะสมอาหาร ตลาดสดเทศบาล,เอกชน ห้างสรรพสินค้า และในงานเทศกาลต่างๆ

 จัดเจ้าหน้าที่ดำาเนินการล้างตลาด ทั้งตลาดสดเทศบาล ตลาดโต้งรุ่ง และตลาดสดเอกชน 

เพื่อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตลาด
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ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
งานส่งเสริมสุขภาพ 
 สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีชมรมผู้สูงอายุ 
จำานวน 35 ชมรม และในแต่ละเดือนจะมีการจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ชมรมละ 1 ครั้ง 
ต่อเดือน โดยมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจวัดความดันโลหิต และกิจกรรมเสริมต่างๆ 
มากมาย 

งานอนามัยแม่และเด็ก 

 รวบรวมข้อมูลเด็กแจ้งเกิดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อแจ้งให้แต่ละศูนย์ติดตาม

เยี่ยมหลังคลอดตามพื้นที่รับผิดชอบ จำานวน 399 ราย 

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการภายในหน่วยงาน 
 โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจวัดรอบเอว คณะผู้บริหาร,พนักงาน, ลูกจ้างเทศบาล พร้อมให้

คำาแนะนำาด้านโภชนาการ ในกรณีรายที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

งานป้องกันและควบคุมโรค
 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์กำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ำายุงลายในชุมชน และออกดำาเนินการพ่นหมอกควันกำาจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการและ

ตามคำาร้อง พร้อมแจกทรายกำาจัดลูกน้ำายุงลายผู้มาขอรับบริการ

  การควบคุมสัตว์และพาหะนำาโรค พ่นสารเคมีกำาจัดแมลงบ่อกำาจัดขยะ จำานวน 96 ครั้ง 

พ่นสารเคมีกำาจัดแมลงในตลาดสด จำานวน 72 ครั้ง พ่นสารเคมีกำาจัดแมลงในตลาดโต้รุ่ง 

จำานวน 84 ครั้ง กำาจัดหนูในตลาดสด จำานวน 36 ครั้ง
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การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
 จัดการประชุมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ อสม. ภายในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการพัฒนา

ขีดความสามารถในการช่วยเหลืองานทางราชการภายในชุมชน 

งานสัตวแพทย์ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดให้บริการ

ประจำาทุกวันราชการ ที่ผ่านมามีผู้นำาสัตว์เลี้ยง 

มาขอรับบริการ จำานวน 4,677 ตัว ซึ่งมีการมาขอ 

รับบริการในด้านต่างๆ เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า, ฉีดวัคซีนรวม 4 โรค, ฉีดยาคุมกำาเนิด, 

งานผ่าตัดทำาหมัน, งานผ่าตัดช่วยคลอดสุนัข, 

ฉีดยากำาจัดเห็บ หมัด และขี้เรื้อน ตลอดจนการ

ให้คำาปรึกษาและแนะนำา อีกทั้งออกตรวจแก้ไข

เหตุรำาคาญจากสัตว์ตามคำาร้อง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีศูนย์บริการสาธารณสุข ไว้คอยบริการประชาชน

ในชุมชนต่างๆ จำานวน 7 แห่ง และที่ผ่านมามีผู้มาขอรับบริการด้านสาธารณสุข โดยแบ่ง

ออกเป็น ประชาชนในเขตเทศบาล จำานวน 13,090 คน ประชาชนนอกเขตเทศบาล 

จำานวน 8,837 คน ซึ่งผู้มาขอรับบริการจะมีทั้งการมาตรวจโรคทั่วไป การปฐมพยาบาล 

การวางแผนครอบครัว นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ยังออกให้บริการหน่วย

ปฐมพยาบาล เคลื่อนที่ตามโอกาสต่างๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำาท่วม 8 ครั้ง, การแข่งขัน

กีฬา จำานวน 30 ครั้ง, การศึกษาดูงาน/งานประเพณี จำานวน 9 ครั้ง

งานเยี่ยมบ้าน 
 เพื่อเป็นการให้กำาลังใจผู้ป่วย ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็น

การติดตามอาการของผู้ป่วยและเป็นการเยี่ยมบ้านถามข่าวทุกข์สุขทั่วไป โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ 

ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เช่น เยี่ยมผู้ป่วยรับการส่งต่อ, เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง, เยี่ยมผู้สูงอายุ, 

เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน              เทศบาลนครอุบลราชธานี
Page 70



โครงการคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (ร่วมกับ สสจ.) 
 ซึ่งมีการออกให้บริการในด้านต่างๆ เช่นการบริการตรวจสุขภาพ 

การให้บริการทันตกรรม อีกทั้งยังมีการรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีผู้เข้ารับ

บริการ ร่วมทั้งหมด 1851 คน

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ได้ดำาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับเด็กแรกเกิด – 5 ปี 

จำานวน 2,713 ราย

งานทันตสาธารณสุข
  งานบริการทันตกรรม ให้บริการทันตกรรม เช่น อุดฟัน, 

ถอนฟัน, ขูดหินปูน, เคลือบร่องฟัน, เคลือบฟลูออไรด์ แก่ประชาชน

ทั่วไป พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

จำานวน 1,415 คน 

โครงการส่งเสริมชีวีเพิ่มพื้นที่สี เขียว 
วัดทุ่งศรีเมือง 
 มีผู้ร่วมปลูกต้นไม้ จำานวน 180 คน
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ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ถนนสายเทียน
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ประเพณีมหาสงกรานต์นครอุบลฯ
ถนนดอกไม้ และสายน้ำา
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 เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

หลายหน่วยงานที่สำาคัญการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

จะต้องวางแผนอย่างรอบครอบ และถูกต้องตามหลักวิชาการในทุกๆ ด้าน

 กองวิชาการและแผนงาน จึงเป็นกำาลังหลักในการงานแผนงาน วิเคราะห์

นโยบายเพื่อการจัดทำางบประมาณ งานด้านนิติกร การพิจารณาเทศบัญญัติ

กฎระเบียบ และข้อบังคับอีกทั้งยังมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วิชาการ  ที่ถือเป็นสื่อกลางระหว่างเทศบาลกับประชาชน โดยได้

มุ่งเน้นให้ประชาชนรับทราบ และเข้าใจถึงนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ 

ของเทศบาล เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน
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 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำาโครงการจัดทำาแผนชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นกำาหนดแนวทาง

การพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ให้ปัญหา / ความต้องการของชุมชนได้รับการแก้ไขและตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม 

และเพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนสำาหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประสาน การสนับสนุนโครงการ

กิจกรรมของชุมชน  และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

และการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีของเทศบาลนครอุบลราชธานี

 โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  

มีความปลอดภัย และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำาให้

ทุกหน่วยงานของเทศบาลมีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ส่งผลถึง

การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งการดำาเนินกิจกรรม 5 ส  ของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  ยังเป็นการดำาเนินงานตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี  ตามโครงการอุบล

เมืองสะอาดราชธานีอีสาน

โครงการจัดทำาแผนชุมชน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โครงการส่งเสริมการดำาเนินกิจกรรม 5 ส
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 โครงการดังกล่าวดำาเนินการเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ด้านการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ให้มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์องค์กรในด้านต่างๆ โดยได้มีการจัดการอบรมในด้าน
การเป็นพิธีกร การบันทึกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์  การเขียนข่าวเผยแพร่หน่วยงาน โดยมี
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง จากกองฝ่ายต่างๆในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้ารับ 
การอบรม และจากการจัดการอบรมทำาให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
มีบุคลากรที่จะดำาเนินการในด้านการปะชาสัมพันธ์หน่วยงานในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 งานบริการทั่วไป   รวม 79 ครั้ง 

 -  ติดตั้งโปรเจ็คเตอร์นำาเสนองาน    21

 -  จัดทำาแบบนำาเสนอ ( Presentation )  30

 -  ออกแบบ/จัดพิมพ์ และคัดลอกซีดี  20

 -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายไฟวิ่ง ( LED ) ณ ทุ่งศรีเมือง  6

 -  อนุเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการระบบสารสนเทศ   2

 งานระบบเครือข่าย ( Network ) และซ่อมบำารุง (Maintenance) รวม 350 ครั้ง

 -  งานระบบเครือข่าย ( Network )  22

 -  งานซ่อมบำารุง ( Maintenance )  60

 -  งานติดตั้งโปรแกรม/Driver/Anti-Virus 252

 -  เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 16

 จัดทำาวีดีทัศน์และตัดต่อวีดีโอ         รวม 3 ครั้ง

 -  งานมหาสงกรานต์นครอุบลราชธานี 2552    1

 -  ผลงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครอุบลราชธานี   1

 -  ผลการดำาเนินงานในรอบปีของเทศบาลนครอุบลราชธานี    1

 โครงการจัดทำาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)    รวม 14 ครั้ง

 -  จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ GIS    5

 -  ประสานงานทั่วไปตามโครงการ GIS   9

 เผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี (www.cityub.net) รวม 124 ครั้ง

 ประสานงานศูนย์การเรียนรู้  ICT  ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี รวม 5 ครั้ง

 งานริเริ่มเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 8 ครั้ง

 -  จัดทำาทะเบียนรายชื่อและกำาหนดหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์      1

 -  จัดทำาแผนแม่บท ICT ของเทศบาลนครอุบลราชธานี     1

 -  กำาหนดมาตรฐานกลางด้านคุณสมบัติคอมพิวเตอร์   1

 -  ตรวจสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในสำานักงานเทศบาล    1

 -  ติดตั้งระบบเครือข่ายแบบมีสายเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน     1

  -  ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วมากขึ้น    1

 -  กลั่นกรองงบประมาณด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามร่างเทศบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2552      1

 -  กลั่นกรองงบประมาณด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามร่างเทศบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2553      1

โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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กองสวัสดิการและสังคม

 คือผู้รับภารกิจที่สำาคัญ เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชน ในท้องถิ่น

ให้อยู่ดี กินดี โดยหลักสวัสดิการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ด้วยการช่วยเหลือ

พ่อแม่ พี่น้องประชนชนเมื่อขาดที่พึ่งพา

 หน้าที่ของกองสวัสดิการและสังคม คือดูแลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 

เด็กเยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป ตลอดจน

การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ 

อีกทั้งยังได้ประสานงานในการจัดโครงการของชุมชน ร่วมทั้งรับทราบปัญหา

และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
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โครงการส่งเสริมสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำาเนินการมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริม

สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 

ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเป็นสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจำานงขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ 

โดยจ่ายให้ผู้มีสิทธิในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน
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โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ
และผู้ป่วยติดเชื้อ
 เทศบาลนครอุบลราชธานี ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำานวนมากทั้ง 

ที่อยู่ประจำาและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ ภายในเขตเทศบาล การดูแลในด้านต่างๆ 

เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชน จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต้องให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ

 ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ถ่ายโอนภารกิจให้บริการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนินการ และผู้บริหารเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการให้

บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีรายได้น้อย 

ยากจน ขาดผู้ดูแล ให้มีเงินเบี้ยยังชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนา

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ประชาชนที่จำาเป็นเรื่องหนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานีมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
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สถานธนานุบาล

สถิติการรับจำานำา – ไถ่ถอน - รายได้
ข้อมูลผลการดำาเนินงานกิจการสถานธนานุบาล 1

ประจำาปี 2552

ข้อมูลผลการดำาเนินงานกิจการสถานธนานุบาล 2
ประจำาปี 2552

1.  รับจำานำา 25,205 ราย   346,555,200 บาท

2. การไถ่ถอน 25,067 ราย   339,520,850 บาท

3. ดอกเบี้ยรับจำานำา   11,269,137.50 บาท

4.  กำาไรทรัพย์หลุด   1,803,360 บาท

5.  ดอกเบี้ยเงินฝาก   88,331 บาท

6. รายได้รวมทั้งปี   13,356,636.75 บาท

7.  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี   3,361,804.36 บาท

8.  กำาไรสุทธิ   9,994,832.39 บาท

9.  เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล   2,662,426.82 บาท

1.  รับจำานำา 11,417 ราย   115,028,700 บาท

2. การไถ่ถอน 10,943 ราย   109,096,600 บาท

3. ดอกเบี้ยรับจำานำา   3,486,292.00 บาท

4.  กำาไรทรัพย์หลุด   492,625.00 บาท

5.  ดอกเบี้ยเงินฝาก   193.02 บาท

6. รายได้รวมทั้งปี  3,979,110.02 บาท

7.  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี   2,273,328.47 บาท

8.  กำาไรสุทธิ   1,705,781.55 บาท

9.  เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % จัดสรรให้เทศบาล   511,734.47 บาท

 งานบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขของประชาชน เป็นคำาจำากัดความที่ทางเทศบาล

นครอุบลราชธานี ตระหนักถึงมาโดยตลอด สถานธนานุบาล ทั้งสองแห่งของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีภารกิจในการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหา

เดือดร้อนด้านการเงินให้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ไว้ใช้จ่ายเวลาขัดสนโดยคิดดอกเบี้ย

ในอัดราที่ต่ำา ส่วนทรัพย์สินของประชาชนที่นำามาเป็นหลักประกันนั้นทางสถานธนานุบาล

จะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยสูง
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