




	 “...งานราชการทุกอย่าง	 ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	 ง่ายหรือยาก	 ย่อมมีความส�าคัญอยู่ในงาน 

ของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น	 อีกทั้งงานทุกด้าน	 ทุกสาขา	 ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน	 เป็นปัจจัย

เกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่	 ข้าราชการทุกคน	 ทุกฝ่าย	 ทุกระดับ	 จึงต้องไม่ถือตัว	 แบ่งแยก

กัน	 หากต้องพิจารณาให้เห็นถึงความส�าคัญของกันและกัน	 แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน

ด้วยความเป็นมิตร	 ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน	 และด้วยความเมตตาปรองดองกัน	 งานของแผ่นดิน 

ทกุส่วนจกัได้ด�าเนนิก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกนั	และยงัประโยชน์ทีพ่งึประสงค์คอืความเจรญิมัน่คง	 

ให้เกิดแก่บุคคล	แก่งาน	และแก่ส่วนรวม	ได้แท้จริง...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน	

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	

1	เมษายน	2555	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	

โรงพยาบาลศิริราช	วันที่	31	มีนาคม	2555

พระบรมราโชวาท



สารบัญContents
สารจากนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ผู้บริหารและคณะเทศบาลนครอุบลราชธานี

หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปโครงการก่อสร้าง งบประมาณปี พ.ศ.2556

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

นโยบายด้านการศึกษา

นโยบายด้านสาธารณสุข

นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา

นโยบายด้านการจราจร

นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ...สรุปรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลนครอบุลราชธานี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

3
4
6

17

7
8
9

21

11

19

13

22

14

24
28

16



สารจาก
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

	 สวัสดีค่ะ	ดิฉัน	นางสาวสมปรารถนา	วิกรัยเจิดเจริญ	นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี	ตั้งแต่วันที่ได้ 
เข้ามารบัต�าแหน่งนายกเทศมนตรนีครอบุลราชธานี	ดฉินั	รูส้กึดใีจ	และก็ตัง้ใจตัง้แต่วนัสมคัรแล้วว่าต้องท�างาน
เพือ่พีน้่องประชาชนเพือ่บ้านเกดิเมืองนอนของเรา	สิง่ทีเ่ราต้ังใจไว้ล้วนเป็นเรือ่งทีด่	ีทีจ่ะท�าให้คณุภาพชวิีตหรอื	
การพัฒนาด้านต่างๆของเมืองเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 เทศบาลนครอบุลราชธานขีองเราพืน้ทีก่ว้าง	ม	ี106	ชมุชน	มเีร่ืองต้องแก้ไข	และปรบัปรงุมากมาย	ความเดอืดร้อน 
และข้อร้องเรยีนต่าง	ๆ 	ของพีน้่องประชาชน	เป็นสิง่ส�าคญั	ทีเ่ราต้องให้ความใส่ใจ		เร่งประสานและติดตามงานใน 
ระบบของเทศบาลให้รวดเร็วและถูกต้องเสมอ	 ฉะน้ันหัวใจส�าคัญของเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ไม่ได้อยู่ท่ี	 
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีแต่อยู่ที่พี่น้องประชาชนทุก	ๆ 	คน	ที่จะต้องได้รับสิ่งดี	ๆ 	จากเรา	ไม่ว่าจะเป็น 
บริการสาธารณะ	 ขนส่งมวลชน	 สาธารณูปโภค	 สุขอนามัย	 ความปลอดภัย	 คุณภาพชีวิตที่ดี	 สิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องรักษาไว้	 	 ซึ่งทางดิฉันและคณะผู้บริหารต้องใส่ใจ	 และเป็นเร่ืองธรรมดาที่เราจะไปอยู่ตรงจุดไหนก็ตาม	 
ท�าอะไรก็ตามย่อมมีปัญหาอุปสรรคเสมอ	 ไม่ว่าใคร	 แต่เราต้องมีจุดยืน	 มีความแน่วแน่กับสิ่งที่เราก้าวเข้ามา	 
เมื่อเจอปัญหาก็ต้องแก้ไข	เมื่อเจออุปสรรคก็ต้องฝ่าฟัน	อย่างมีสติ	
	 ขอขอบคุณ	พี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ	และให้ความเมตตา	กรุณา	กับดิฉันและคณะผู้บริหาร
เสมอมา	เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน	ทุกๆท่านได้ให้การต้อนรับดิฉันเป็นอย่างดี	ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้ม	การสวมกอด	
อย่างอบอุ่นจากพ่อใหญ่	แม่ใหญ่	ที่น่ารักทุกๆคน		เพียงสิ่งนี้ก็เป็นก�าลังใจในการท�างานแล้วคะ		
	 ท้ายนีข้อให้ทกุๆ	ท่าน	มีความสุข	ความเจรญิ	คดิสิง่ใดขอให้สมปรารถนา	ทกุประการนะคะ	แล้วอย่าลมื	 
“ท�างานอย่างมีความสุขนะคะ”

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
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ผู้บริหารและคณะ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

นางธารนี ปรีดาสันติ์
รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นางสาวสุรัญญู ศิวประภากร
รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี

นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ
รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี

นายวิทวัส พันธ์นิกุล
รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี
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ผู้บริหารและคณะ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายนิเวศน์ สุพัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี

นายชัยยงค์ โคตะสิน
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี

นายนิมิต สิทธิไตรย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี

นายชาติชาย ลี้จงเพิ่มพูน
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี

นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี
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หัวหน้าส่วนการบริหารงาน
เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอาทิตย์ คูณผล
ปลัดเทศบาล

นายอธิปไตย โยธามาตย์
รองปลัดเทศบาล

นายถาวร เดชป้องหา
รองปลัดเทศบาล

นายถาวร เดชป้องหา
รองปลัดเทศบาล

รก.ผอ.ส�านักการศึกษา

นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข
รก.ผอ.ส�านักการคลัง

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
รก.ผอ.ส�านักการช่าง

นายไพฑูรย์ ปูคะภาค
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน       

นางสุรางค์ ประสระบาล
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

นางสุจิตรา นามพิทักษ์
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางผ่องศรี ช้างสอน
ผจก.สถานธนานุบาล 1

นายอนันต์ บัวระภา                        
ผจก.สถานธนานุบาล 2                    

ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์                  
รก.ผอ.สถานศึกษา 

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร           

นายประสพ ปรุโปร่ง                           
รก.ผอ.สถานศึกษา 

ร.ร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ                         

ว่าที่ รท.คมกริช ศรีสวัสดิ์                          
รก.ผอ.สถานศึกษา 

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง                         

นายโกสิน พูลวัน
รก.ผอ.สถานศึกษา

ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว

นายกรศิริ มิ่งไชย
ผอ.สถานศึกษา

ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล

นางเดือนลอย ค�าแดงสด
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

นางบัวหลวง อาษาพล น.ส.นงนุช จิรันตกาล นายเลิศ อาชวานันทกุล นางรฐา มณีภาค

นายนัฐพล รัตนูปการ

นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์

นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ

น.ส.ปฏิมาพร จงรักษ์

นางสุภาภรณ์ โหตระไวศยะ

นางสุภาภรณ์ โหตระไวศยะ
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุภชัย ศรีจรูญ

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว์

นางล�าพูล แสงวงค์

น.ส.ภรณ์ชนก น�้าฝน เฟื่องงาม

นายปรเมศร์ ศริพันธุ์

นายปรเมศร์ ศริพันธุ์
ประธานสภาเทศบาล

นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล

นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล
เลขานุการสภาเทศบาล

นายปิยะ ลายวิเศษกุล

น.ส.วรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์

น.ส.ต้นข้าว ตังคโณบล

นางเฉลียว ค�านิยม

นายธนพล โชควิวัฒนวนิช

นายอนันต์ ตันติศิรินทร์

นายเลิศชาย เสน่หา นายชื่น พรหมจารีย์
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นโยบายด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้เป็นถนนที่เป็น
มาตรฐาน และเหมาะสมกับชุมชน วางระบบ 
ระบายน�า้เตม็รูปแบบ มโีครงข่ายเชือ่มต่อ จดัภมูทิศัน์ 
สวยงามด้วยระบบสายไฟลงใต้ดินในถนนสายหลัก 
ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้อย่างทัว่ถงึ  
สร้างทางเท้า ปลกูต้นไม้เพือ่ความสวยงาม

และร่มรื่น
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สรุปโครงการก่อสร้าง งบประมาณปี พ.ศ.2556 ที่ท�าสัญญาแล้ว
โครงการ งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างถนน	คสล.ระบบระบายน�้า	ซอยชยางกูร	28	(โครงการที่	3) 5,000,000

ก่อสร้างลาน	คสล.อาคารกองสาธารณสุขฯ	(โครงการที่	1) 617,000

ก่อสร้างโรงเก็บรถขยะ	(โครงการที่	6) 1,995,000

ก่อสร้างทางเท้า	ถนนพิชิตรังสรรค์	(ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)	(โครงการที่	10) 1,709,000

ก่อสร้างทางเท้า	ถนนอุปลีสาน	(ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน)	(โครงการที่		11) 1,726,000

ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าเสาธง	โรงเรียนเทศบาล	4	อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	(โครงการที่	2) 992,000

ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน	โรงเรียนเทศบาล	4	อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	(โครงการที่	3) 563,000

โครงการก่อสร้างทางเท้า	ถนนสรรพสิทธิ์	(ช่วงถนนผาแดง-ถนนหลวง)	(โครงการที่	2) 1,149,000

โครงการก่อสร้างทางเท้า	ถนนสรรพสิทธิ์	(ช่วงถนนแจ้งสนิท	-	ถนนจงกลนิธารณ์)	(โครงการที่	3) 533,000

โครงการก่อสร้างทางเท้า	ถนนพิชิตรังสรรค์	(ช่วงถนนอุปราช	-	ถนนหลวง)	(โครงการที่	9) 1,999,000

โครงการก่อสร้างทางเท้า	ถนนอุปลีสาน	(ช่วงถนนแจ้งสนิท	-	ถนนชยางกูร)	ด้านทิศใต้	(โครงการที่		12) 1,492,000

โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง	7	(ซอยจันทร์พวง)	(โครงการที่	1) 1,830,000

โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้า	ซอยสุริยาตร์	4	(โครงการที่	16) 1,050,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพไร้มลพิษวัดมณีวนาราม	(โครงการที่	1) 1,250,000

โครงการก่อสร้างทางเท้า	ถนนนครบาล	(ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์-ถนนสรรพสิทธิ์)	(โครงการที่	8) 1,964,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยชยางกูร	18	(ข้างบ้านเลขที่	93/1)	(โครงการที่	7) 3,174,000

ก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี	(ช่วงถนนอุปลีสาน-ทางเข้าสนามบินนานาชาติ)	(โครงการที่		7) 981,500

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยแยก	ซอยภาษีเจริญ	(ข้างบ้านเลขที่		115)	(โครงการที่	17) 131,600

ก่อสร้างถนน	คสล.	ถนนชลประทาน	-	ท่าบ่อ	(โครงการที่	4) 327,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยอุปลีสาน	12	(โครงการที่	11) 652,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยสรรพสิทธิ์	8,	10,	14	(โครงการที่	10) 5,178,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยแยก	ซอยชยางกูร	3	(ข้างบ้านเลขที่	45)	(โครงการที่	13) 815,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ถนนเบ็ญจะมะ		(โครงการที่		15) 745,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยแยก	ถนนพิชิตรังสรรค์	(ข้างบ้านเลขที่	424)	(โครงการที่		12) 200,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยชยางกูร	42	(ข้างบ้านเลขที่	76/78)	(โครงการที่		8) 930,000

ก่อสร้างทางเท้า	ถนนสุริยาตร์	(ช่วงถนนแจ้งสนิท	-	ถนนชยางกูร)	ด้านทิศเหนือ	(โครงการที่		6) 870,000

ก่อสร้างทางเท้า	ถนนเขื่อนธานี	(ช่วงถนนเทพโยธี	-	ถนนบูรพาใน)	(โครงการที่	13) 1,762,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยชยางกูร		21.4	(โครงการที่	9) 205,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยชยางกูร	5	(โครงการที่		6) 2,300,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยสุขาอุปถัมภ์	13	(โครงการที่	2) 2,260,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ซอยแยก	ถนนชลประทาน	-	ท่าบ่อ	(ข้างบ้านเลขที่	51)	(โครงการที่	5) 146,000

ก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์	(ช่วงถนนนครบาล	-	ถนนบูรพาใน)	(โครงการที่	5) 	2,222,000	

ก่อสร้างทางเท้าถนนบูรพาใน	(ช่วงถนนอุปลีสาน	-	ถนนสรรพสิทธิ์)	(โครงการที่	14) 732,000

โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์	(ช่วงถนนชยางกูร	-	ถนนนครบาล)	(โครงการที่	4) 3,500,000

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน�้า	ถนนอุปลีสาน	(ช่วงถนนพลแพน-ถนนนครบาล)	(โครงการที่	19) 6,760,000

ก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ	วัดบ้านนาควาย 2,100,000

ก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ	วัดศรีประดู่ 2,000,000

ก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์	(ช่วงถนนจงกลนิธารณ์	-	ถนนผาแดง)	(โครงการที่	1) 2,692,000
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800 ล้านกล้า 
80 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
นายกฯ สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี
ร่วมปลูกต้นยางนา ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
จะพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล และไม ่มีขยะตกค้างตามชุมชน รณรงค์ให ้ประชาชนเห็นความส�าคัญ 
ของการใช้ประโยชน์จากขยะ รวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียง ตลอดจนการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า และ
บ่อดักไขมันก่อนปล่อยน�้าเสียลงท่อระบายน�้า
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ดูงานตลาด อ.ต.ก กรุงเทพมหานคร

นายกฯ แอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร

พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ท�าความสะอาดริมแม่น�้ามูล
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นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จะส่งเสริมการนันทนาการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ จัดสร้างศูนย์บริการ 
ผู้สูงอายุดูแลช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย ให้การ
สงเคราะห์เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้ง
จะถือเอาปัญหาเยาวชน และครอบครัวเป็นเรื่องส�าคัญ อีกทั้งจะ
จัดสวนสาธารณะให้มีความสมบูรณ์สวยงาม ปลอดภัยเพื่อให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์กลางออกก�าลัง
กายของประชาชน และจะสานต่อโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ามูล เพื่อ
การพักผ่อนออกก�าลังกาย และการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริม 
ให้มสีถานทีอ่อกก�าลงักายส�าหรบัประชาชน รวมทัง้การสร้างมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทุกชุมชน
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นโยบายด้านเศรษฐกิจ
จ ะส ่ ง เ ส ริม เศรษฐกิ จพอ เพี ยงต าม แนว 
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
ทั้งด้านศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และเทศกาลตลอดทั้งปี รวมทั้งการสร้างภาคี 
เครือข่ายทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซยีนและอนิโดจนี เพือ่
การขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ให้เป็นศนูย์กลางทางการค้า การท่องเทีย่ว การลงทนุ
ถือเป็นยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประชาชน
ในเร่ืองการมีโอกาสในการสร้างรายได้มากยิ่งข้ึน 
โดยจะเน้นให้ความส�าคัญการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน เพือ่ให้การพฒันามุง่สูก่ารพึง่ตนเองให้ได้
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ถนนคนเดิน เพลินเมืองเก่า
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นโยบายด้านการศึกษา
จะส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และ
เป็นธรรมด้วยความเสมอภาค จัดให้มีโครงการ
อาหารกลางวันส� าหรับเด็กในโรงเ รียนในสังกัด
เทศบาลทุกคน จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มข้ึน  
มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ 
เพื่ อบ ริก าร เย าวชนแล ะปร ะช าชน แล ะจัด ให ้มี
ศู นย ์พัฒนาทั กษ ะคว าม รู ้ เ กี่ ยวกั บ เทค โน โลยี
สารสนเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต
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 จดัให้มศีนูย์บริการสขุภาพชมุชน และการแพทย์ทางเลอืก 
 ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุน 
การเพิม่ประสทิธิภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุให้ทนัสมยั 
เพือ่รองรับการเจริญเตบิโตของเมอืงโดยประชาชนทกุระดับต้องเข้าถงึ
การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

 พัฒนาตลาดสด และสถานประกอบการทุกแห่งในเขตเทศบาล 
ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีคุณภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ, ดูแลรักษา
 จัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน
ทัง้ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสขุภาพ และการควบคมุโรค และ
การฟื้นฟูสุขภาพ
 สนับสนุน และบูรณาการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบริการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ตามมาตรฐาน

นโยบายด้านสาธารณสุข

รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
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นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

ท�าบุญตลาดโต้รุ่งราชบุตร

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ประกอบการ 
ผู้ประกอบการค้า ตลาด 6

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งราชบุตร ท�าบุญตลาดประจ�าปี
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 จะร่วมกบัประชาชน ชมุชน และกลุม่องค์กรต่างๆ อนรุกัษ์ 
 งานประเพณ ีศลิปวฒันธรรม และศาสนา เช่น งานแห่เทยีน
พรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานแข่งเรือยาว งานบุญ
ของคุ้มวัด ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการจัดให้มีโครงการส่งเสริม
คณุธรรมจรยิธรรม พฒันาปรับปรุงศาสนสถานให้มคีวามพร้อม
รองรับการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสม

นโยบายด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
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นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจรญิ นายกเทศมนตรนีครอบุลราชธานี 
ร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ไทย-ศรีลังกา-อินโดนีเซีย ณ วัดพระธาตุหนองบัว

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
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 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อ 
 เนือ่งทกุรูปแบบ เพือ่ท�าให้เทศบาลนครอบุลราชธานี 
เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วของภาคอสีานตอนล่าง มกีาร 
จัดพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว โดยอนรัุกษ์แหล่งท่องเทีย่วเก่า  
และส ่งเสริมให ้มีแหล่งท ่องเที่ยวใหม่นอกจากนี้ยัง 
สนบัสนนุการแข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาศกัยภาพด้านการกีฬา 
ของเด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะ 
ด้านการกีฬา และส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ
ส�าหรับประชาชนอย่างเหมาะสม

นโยบายด้านการท่องเท่ียว 
และการกีฬา
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 จะปรับปรุงระบบจราจร โดยสร้างถนนเพื่อเพิ่มช่องทางจราจร สนับสนุน  
 ประสาน ส่งเสริมภารกิจและโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
แก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบรวมทัง้สร้างวนิยัการจราจร เพ่ิมประสทิธภิาพ
คณุภาพของสญัญาณและเครือ่งหมายจราจร จัดระบบการขนส่งมวลชน เชือ่มโยง
ระหว่างชุมชน ระหว่างเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง

 จัดรถบริการประชาชน โดยเฉพาะนกัเรียนเพ่ือลดความแออดัของการจราจร 
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่นติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยให้กับชุมชน และเส้นทาง
จราจร

นโยบายด้านการจราจร
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 จะจดัระบบการช่วยเหลอื ป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยทุกรูปแบบให้พอเพียง และสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์ครอบคลุม 
ทุกชุมชน

นโยบายด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง 
๒๒๒ ปี อุบลราชธานี

26 Annual Report 2013
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2556



27 Annual Report 2013
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2556



รายการ ประมาณการ  รับจริง (บาท) 

รายรับ   

	 	 -	 ภาษีอากร 	64,700,000.00	 	90,271,100.05	

	 	 -	 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 	7,449,000.00	 	8,700,034.90	

	 	 -	 รายได้จากสาธารณูปโภค 	4,412,000.00	 	5,349,886.40	

	 	 -	 รายได้เบ็ดเตล็ด 	1,022,000.00	 	1,681,115.75	

	 	 -	 รายได้จากทุน 	9,057,000.00	 	16,035,010.83	

	 	 -	 รัฐบาลจัดสรรให้ 	250,900,000.00	 	302,211,201.97	

	 	 -	 อุดหนุนทั่วไป 	227,460,000.00	 	231,158,712.76	

	 	 -	 อุดหนุนเฉพาะกิจ 	-			 	142,030,329.44	

รวมรายรับ  565,000,000.00  797,437,392.10 

รายการ ประมาณการ  จ่ายจริง (บาท) 

รายจ่าย    

		 -	 เงินเดือน 	115,908,000.00	 	115,371,357.42	

		 -	 ค่าจ้างประจ�า 	9,554,900.00	 	9,176,080.33	

		 -	 ค่าจ้างชั่วคราว 	63,417,400.00	 	62,507,638.84	

		 -	 ค่าตอบแทน 	26,400,700.00	 	25,812,572.26	

		 -	 ค่าใช้สอย 	71,301,700.00	 	45,605,757.97	

		 -	 ค่าวัสดุ 	64,360,900.00	 	62,737,161.40	

		 -	 ค่าสาธารณูปโภค 	12,984,800.00	 	12,869,494.83	

		 -	 เงินอุดหนุน 	30,225,900.00	 	29,392,700.00	

		 -	 รายจ่ายอื่น 	90,000.00	 	70,000.00	

		 -	 งบกลาง 	16,998,000.00	 	16,789,084.41	

		 -	 ค่าครุภัณฑ์		(หมายเหตุ	1) 	11,851,900.00	 	11,851,900.00	

		 -	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		(หมายเหตุ	2) 	124,256,000.00	 	124,256,000.00	

รวมรายจ่าย  547,350,200.00  516,439,747.46 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย  280,997,644.64 

งบประมาณ
สรุปรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

28 Annual Report 2013
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2556






