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เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี ยุคãËÁ่
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ข่าว เทศบาล

คŸ่บ้านคŸ่เ¡ืองอุบลœ

เ อ ก ส า ร เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี
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พระแก้วโบราณคู่บ้านคู่เมืองอุบลฯ ซึ่งประดิษฐานภายในวัดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกอบด้วย
พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม, พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม, พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง, พระแก้วนิลกาฬ
และพระแก้วมรกต วัดเลียบ, พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปฏนาราม

“มาอุบลราชธานี มีวัดดี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
เชิญทุกท่านแวะสักการะ...เพื่อความเปนสิริมงคล”

ส¿าอนุ¡—ติโครงการ®้างเÀ¡าลอกท่อร–บา¬น้”ในเ¢ตเทศบาล ·ก้ªí≠Àาน้”ท่«¡¢—ง
สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ดำเนิ น การประชุ ม สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี สมั ย สามั ญ
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมในวันนี้ มีญัตติสำคัญ คือ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จำนวน 12 สาย ซึ่งสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีมติอนุมัติ
ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการดังกล่าว ผลจากมติดังกล่าว คาดว่าจะทำให้
เทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถแก้ไขปญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เ อ ก ส า ร เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ข่าว เทศบาล

ในเ¢ตเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สำรวจ
ระบบระบายน้ำ เพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอก
ท่อระบายน้ำที่อุดตันเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน
ข่าว เทศบาล

พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

เ อ ก ส า ร เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี



หนึ่งในนโยบายที่ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ต้องการปรับปรุงและพัฒนา
นครอุบลราชธานี คือ การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน และในปี 2563 นี้ ได้เกิดการก่อสร้างที่เป็นรูปธรรมขึ้น นั่นคือ
โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย 
*เส้นทางถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุ-ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์) 
*เส้นทางรอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์-ถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 3.10 กม. 
โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ  (MOU) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) การประปา
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     ซึ่งในการดำเนินการช่วงแรกเป็นการดำเนินการนำสายสื่อสารลอดลงใต้ดิน โดยมี บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้
รับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 6 เดือน หลังจาก
นั้น ในเดือนกรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเข้าดำเนินการจัดเก็บสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ระยะดำเนินการ 1 ปี และ
หลังจากนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จะเข้าดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ที่ดำเนินการไปแล้ว ให้กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งมี
การปรับปรุงและพัฒนาให้ภูมิทัศน์เมืองสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เตรี¬¡ค«า¡พร้อ¡ก่อนเªîดเรี¬น!!
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ข่าว เทศบาล

โรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี จ ำนวน
5 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1
ถ.สุนทรวิมล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-254669
2. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-311956
3. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
135 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-241001
4. โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องคตื้อ
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องคตื้อ
11 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
11 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-256126
34000 โทร. 045-240172
5. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
71 ซ.ชยางกูร 42 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
370 ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-314698, 045-355230
โทร. 081-0749748
และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย
8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
135 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 082-8758149
ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมในการปองกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรการ
ของศูนยบริการสถานการณโควิด-19

เพิ่¡ช่องทางร้องเรี¬นร้องทุก¢å..!!
รับเรื่องราวร้องทุกข์ /ติดตามสถานะการแก้ไข
ปญหา ด้วย “ทราฟฟ ฟองดูว” สะดวก รวดเร็ว
แจ้งปญหาระบบสาธารณูปโภค พร้อมแนบภาพ
ประกอบ
*เพี ย งสแกน QR Code ด้ า นล่ า ง หรื อ
เพิ่มเพื่อน @traffyfondue ในแอปพลิเคชั่นไลน์พร้อม
พิมพ์ แจ้งเหตุ....ตามด้วยรายละเอียด เช่น
*แจ้งเหตุซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้าบ้าน
เลขที่.............. หรือเสาต้นที่........ ซอย.................
*แจ้งปญหาขยะตกค้างบริเวณ................เป็นต้น

ข่าว เทศบาล

ลดค«า¡เสี่¬ง COVID-19 ด้«¬การใช้ชี«ิต«ี∂ี ใÀ¡่ โด¬การใช้·อªพลิเคช—่น
ç‰ท¬ชน–é ส”Àร—บºŸ้ªร–กอบการ ร้านค้า ·ล–ºŸ้บริโ¿ค

เ อ ก ส า ร เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1. ลงทะเบียน ด้วยเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com
2. กรอกข้อมูลกิจกรรม/กิจการ และข้อมูลการติดต่อ
3. ทำแบบประเมินสถานประกอบการ
4. กรอก OTP (One Time Password = รหัสที่ใช้เพียงครั้งเดียว) เพื่อยืนยันรายการ
5. นำส่งข้อมูล พร้อมรับ QR Check in/out
6. ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนอีกครั้งในอีก 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการเช็คอินของผู้บริโภค
1. สแกน QR Code ที่กิจการ/ร้านค้า นั้นๆ
2. เลือกเมนูเช็คอิน
3. √ รับข้อตกลงและความยินยอม
4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์
5. √ เช็คอินสำเร็จ
ขั้นตอนการเช็คเอาทของผู้บริโภค
1. สแกน QR Code ที่กิจการ/ร้านค้า นั้นๆ
2. เลือกเมนูเช็คเอาท์/ประเมินร้าน
3. √ รับข้อตกลงและความยินยอม
4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์
5. ทำแบบประเมินหลังใช้บริการ
6. √ เช็คเอาท์และทำแบบประเมินสำเร็จ

ช”ร–เงินด้«¬

QR Code

ร้ า นค้ า เขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ปรั บ
เปลี่ยนแนวการค้าขายตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ “NEW
NORMAL” มี ร ะบบการชำระเงิ น ด้ ว ย QR Code
เพียงเปดแอปพลิเคชั่น Mobile Banking แล้วสแกน
ไปยัง QR Code ร้านค้าต่างๆ เพื่อชำระเงิน
ลดการสัมผัสธนบัตรลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19

เ อ ก ส า ร เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี



ข่าว เทศบาล

เชิ≠ช«นชิ¡อาÀารอร่อ¬...
¢องΩากเ¡ืองอุบลœ

°ã«¬®—Í∫≠«π‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปกลมกล่อม

ข่าว เทศบาล

ª“°À¡âÕ≠«π แปงนุ่ม ไส้แน่นๆ

ทั้งหมูสับ หมูยอ น้ำจิ้มรสเด็ดไม่เหมือนใคร

เ อ ก ส า ร เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี

8

‰¢à°√–∑–≈“«“ หน้าแน่น กินคู่กับข้าวจี่เวียดนามลงตัวที่สุด

**¢องΩาก¢÷้นชื่อ..
เ¡ืองอุบลœ**

â¡µ”-‰°à¬à“ß แซ่บเว่อร ปลาร้ารสเด็ด

ดึงดูดกลิ่นหอมๆ ของเครื่องเทศไก่ย่างสูตรพิเศษ

À¡Ÿ¬Õ เนื้อเด้ง แน่น ห่อหุ้มด้วยใบตอง
เพิ่มกลิ่นและรสชาติที่น่าลิ้มลอง

