
COVID-19

วารสาร

พัฒนา...นครอุบล
ปทีี่26ฉบบัที่67ประจำเดอืนมนีาคม2563

25 มีนาคม 2563 ครบรอบ 85 ปี วันก่อตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอกอฮอล์ 

หากมีอาการไอ เจ็บคอ เป็นไข้ ควรรีบไปพบแพทย์ 

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่ออกจากบ้าน 

หลีกเลี่ยงการใชัมือสัมผัสจมูก และปาก  
เพื่อป้องกันการส่งผ่านเชื้อเข้าสู่ร่างกาย 

รับประทานอาหารปรุงสุก 

หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

วิธีรับมือไวรัส COVID-19 

ประกาศมาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส 

โควิด-19 
  งดการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2563  

 ทุกกิจกรรม 
  ปิดถนนคนเดิน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
  งดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมาก 

พื้นที่ตลาดสด ตลาดโต้รุ่งทุกแห่ง 
  ล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ 

 บริเวณตลาดและพื้นที่โดยรอบทุกวัน 
  บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจุดทางเข้า-ออกทุกตลาดสด 
  บริการหน้ากากผ้าให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคน 

สวนสาธารณะทุกแห่ง 
  จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจุดทางเข้า-ออก 
  ล้างทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะทุกวัน 

วัดในเขตเทศบาลทุกแห่ง 
  จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
  พ่นยาฆ่าเชื้อ 

สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
  พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนปิดและเปิดภาคเรียน 
  จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
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	 นางสาวสมปรารถนา	วิกรัยเจิดเจริญ	นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี	คณะผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข	
และสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	อสม.	 ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานี	ร่วมกิจกรรม	“เดินรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)”	ในเขตพื้นที่เทศบาล

รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค“ไวรัสโควิด-19”

	 นายกฯแอน	 สมปรารถนา	 วิกรัยเจิดเจริญ	 วางมาตรการเข้ม		
เพื่อคัดกรองผู้มาติดต่อราชการในหน่วยงาน	โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยบริการ
ตรวจวัดไข้และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้มาติดต่อราชการ	
ทุกราย	รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
งานป้องกันควบคุมโรค	CDCU	เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ	 เพื่อเป็นการป้องกัน
และเฝ้าระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา	2019	(COVID-
19)	ซึ่งมีการระบาดในหลายๆประเทศในขณะนี้		

มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 
ในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

นครอุบลราชธานี	 โดย	 แจกใบปลิว
แนะนำความรู้ และการป้ องกันตั ว	
แนะนำวิ ธี ก ารรั บประทานอาหาร	
อย่างถูกวิธี	แจกหน้ากากอนามัยพร้อม
แนะนำการใช้อย่างถูกวิธี	


มาตรการเข้มควบคุมการระบาดไวรัส COVID-19 

พัฒนา...นครอุบลฯ พัฒนา...นครอุบลฯ
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รณรงค์ป้องกันควบคุมโรค“ไวรัสโควิด-19”

มาตรการเข้มควบคุมการระบาดไวรัส COVID-19 

จุดล้างมือ
ทางเข้า-ออกทุกตลาดสด

แจกหน้ากากผ้าให้กับพ่อค้า-แม่ค้าทุกราย

บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
จุดทางเข้า-ออกสวนสาธาณะทุกแห่ง

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค,เจลแอลกอฮอล์
สถานศึกษาในเขตเทศบาล

ล้างทำความสะอาดและ

พ่นยาฆ่าเชื้อทุกวัน

นายกฯแอน ดูแล ห่วงใย ใส่ใจประชาชน 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ควบคุมโควิด-19
...มาตรการเด็ดขาดกับการ

ทั้งกลางวันกลางคืน

พัฒนา...นครอุบลฯ พัฒนา...นครอุบลฯ
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	 นางสาวสมปรารถนา	วิกรัยเจิดเจริญ	นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี	มีความ
ห่วงใยในสภาวะโรคระบาดโควิด-19	แพร่ระบาด	ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น
ต้องนำมาใช้ป้องกันขาดแคลน	 จึงมีการอบรมบุคลากรฯ	 ครู	 ในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี	แกนนำชุมชน,	อสม.	,	กลุ่มจิตอาสา	และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี	เข้ารับการอบรมผลิตหน้ากากอนามัย	ทำสบู่เหลว	สเปย์แอลกอฮอล์	เพื่อนำ
ไปใช้เองและสามารถนำไปฝึกสอนให้เป็นสาธารณชน	เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่กำลังแพร่
ระบาดในหลายประเทศ	โดยมีวิทยากรจาก	กลุ่มงานเภสัชกรรม	โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี	ให้ความรู้ผู้เข้าอบรม	จำนวน	2	รุ่น	รุ่นละ	400	คน	

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อ

และการจัดทำหน้ากากอนามัยประจำปี2563

	 นางสาวสมปรารถนา	 วิกรัยเจิดเจริญ	 นายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี	ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ	ที่ชมรมผู้สูงอายุวัดป่า
แสนอุดม,	ชมรมผู้สูงอายุวัดท่าวังหิน,	ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่	 4	
อุบลราชธานี	 เพื่อแนะนำการดูแลและรักษาสุขภาพเบื้องต้นกับผู้สูงอาย	ุ
พร้อมมอบเจลและสบู่เหลวล้างมือ	 เพื่อเป็นการป้องกันจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน	


“นายกแอน”ดูแลห่วงใยใส่ใจพี่น้องทุกชุมชนป้องกัน

COVID-19

พัฒนา...นครอุบลฯ พัฒนา...นครอุบลฯ



	 นายกฯแอน	สมปรารถนา	
วิกรัยเจิดเจริญ	ลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์	พร้อมตรวจการทำงาน
ตีเส้นจราจร	บริเวณถนนแจ้งสนิท		
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เพื่อให้ผู้
ขั บขี่ ไ ด้ มอ ง เห็ น เส้ นจราจรที่
ชัดเจนและปลอดภัยกับผู้ใช้เส้น
ทางดังกล่าว	

ปรับปรุงผิวจราจร
เป็นพาราแอสฟัลท์
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	 นายกฯแอน	สมปรารถนา	วิกรัยเจิดเจริญ	ลงพื้นที่การปรับปรุงระบบระบายน้ำ
รอบทุ่งศรีเมือง	เพื่อแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งที่ผ่านมาเกิดการ
ไหลเวียนที่ช้า	เกิดการท่วมขัง	เป็นอุปสรรคและปัญหาในการสัญจร	

ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบทุ่งศรีเมือง

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้ก่อสร้างถนนคสล.	
และระบบระบายน้ำ	4	จุด	คือ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	4	
(บ้านดู่ ) ,	 ซอยชยางกูร	 10.2	 (ข้างบ้านเลขที่	 36),		
ซอยเลี่ยงเมือง	7	และ	ซอยราชธานี	1	ซึ่งทั้ง	4	จุด	ที่ดำเนิน
การก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งใน	56	จุด	ของโครงการปรับปรุง
ถนนคสล.	และระบบระบายน้ำ	ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงการสัญจรไป-มา	ให้มีความคล่องตัว	สะดวก	และ
ปลอดภัย	รวมทั้งระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	

โครงการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ำ

พัฒนา...นครอุบลฯ พัฒนา...นครอุบลฯ



	 นางสาวสมปรารถนา	วิกรัยเจิดเจริญ	นายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง	ลงพื้นที่	
การดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำตลาดหนองบัว	 เพื่อ
เป็นการรองรับผู้ประกอบการ	ได้มีสถานที่จำหน่ายอาหารสินค้าที่
สะอาด	ปลอดภัย	และการระบายน้ำให้ถูกหลักสุขาภิบาลอนามัย	
ที่เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
(ตลาดหนองบัว)
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	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,	
บริษัททีโอที	 (มหาชน),	บริษัทโทรคมนาคม	จำกัด	 (มหาชน)		
ได้ลงบันทึกข้อความเข้าใจ	(MOU)	โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	 เพื่อนำระบบสายไฟฟ้าสายส่ง
การสื่อสารอื่นลงใต้ดิน	 เป็นการรองรับความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก	เป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความ
ปลอดภัยระดับสูงต่อประชาชนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดอุบลราชธานี		
	 ช่วงที่	 1	 :	ถนนอุปราช	ช่วงวงเวียนน้ำพุ-ถนนชยางกูร	
(ช่วงแยกติดถนนสุริยาตร์)	ระยะทาง	1.4	กิโลเมตร		
	 ช่วงที่	 2	 :	บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง	ช่วงถนนเขื่อนธานี	 -	
ถนนพโลรังฤทธิ์	ระยะทาง	1.7	กิโลเมตร		


โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน

พัฒนา...นครอุบลฯ พัฒนา...นครอุบลฯ
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	 นางสาวสมปรารถนา	 วิกรัยเจิดเจริญ	 นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี		
จัดให้มีการฝึกซ้อมทักษะเสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
เทศบาลนครอุบลราชธานี	เพื่อเรียนรู้วิธีการด้านเทคนิค	พร้อมประสานงานระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที	่ โดยฝึกซ้อมทั้งทางบกและทางน้ำ
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการระงับเหตุในกรณีต่างๆ	


	 นางสาวสมปรารถนา	วิกรัยเจิดเจริญ	นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี	พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลนครอุบลราชธานี	 เข้าระงับเหตุ
เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว	โดย	เจ้าหน้าที่	พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ	เตรียมพร้อม
และเฝ้าระวังตลอด	24	ชั่วโมง	ทั้งนี้	นายกฯสมปรารถนา	ได้มอบสิ่งของเพื่อบรรเทา
ทุกข์เบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพกับผู้ประสบภัย	


ระงับเหตุเพลิงไหม้ 

	 จากสภาวะอากาศร้อน	หากเกิดเพลิงไหม้	ศูนย์
บริการอยู่ห่างไกลและการสัญจรติดขัด	ซึ่งทำให้การเข้า
ช่วยเหลือเกิดความล่าช้า	ดังนั้น	นางสาวสมปรารถนา	
วิกรัยเจิดเจริญ	นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี	จึงได้
จัดตั้งศูนย์ดับเพลิง	 (ชั่วคราว)	ที่ชุมชนก้านเหลือง	เพื่อ
รองรับการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น	

ซักซ้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดตั้งศูนย์ดับเพลิง(ชั่วคราว)ชุมชนก้านเหลือง

บทสัมภาษณ์ การเข้าช่วยเหลือของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผู้นำชุมชนชื่นชมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าระงับ
เหตุเพลิงไหม้ ได้อย่างรวดเร็วทันเวลาทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อย

พัฒนา...นครอุบลฯ พัฒนา...นครอุบลฯ



	 1.	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กำหนดเดิมชำระไม่เกิน	 เมษายน	และเลื่อนชำระ	
ไม่เกิน	สิงหาคม	2563	
	 2.	ภาษีป้าย	ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่	มกราคม	–	มีนาคม	2563	หากพ้น
กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย	
	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี	ประจำปี	2563	ครั้งที่	2	(ลำดับที่	6,211	–	9,257)	เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินและเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเอง	หากไม่ถูกต้อง
สามารถยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี	 เพื่อแก้ไขรายการบัญชีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง	ภายใน	15	วัน	

กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินชำระภาษีประจำปี2563

เอกสารที่ต้องนำไปแก้ไข : 
	 -	ทะเบียนบ้านที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	
	 -	สำเนาโฉนดหรือสำเนาซื้อ-ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
	 -	สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างและรื้อถอน	
	 -	อายุสิ่งปลูกสร้าง	
โดยติดต่อที่	 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ส่วนพัฒนารายได้	สำนักการคลัง	
เทศบาลนครอุบลราชธานี	ในวัน		เวลา	ราชการ	โทร.	045-246060-3	ต่อ	110	
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