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เทศบาลนครอุบลราชธานี กับการพัฒนาเมือง
ผลการดำเนินงานในรอบปี 2551



สำนักการช่าง
 “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”	 เช่นถนนหนทาง	 ไฟฟ้า

สาธารณะ	 สวนสาธารณะการกำหนดรูปแบบการวางท่อระบายน้ำ

ให้ได้มาตรฐานตามสภาพของเมือง	 ตลอดจนการควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสวยงาม	 เป็นงานที่มีผลงานออกมาเชิง	 “รูปธรรม”	 ที่

ประชาชนสามารถมองเห็นและสัมผัสได้  “สำนักการช่าง”	 เป็นหน่วย

งานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 จึงได้พยายาม

เร่งระดมสรรพกำลังทั้งมวล ทั้งด้านบุคลากร	 และงบประมาณ	

เพื่อให้เทศบาลนครอุบลราชธานี	 มีโครงสร้างพื้นฐานที่เต็มรูปแบบ	

เป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค	

 ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี	 จึงมุ่งให้ความสำคัญอย่าง

ยิ่งที่จะพัฒนางานทางสำนักการช่างให้มีประสิทธิภาพสนองความ

ต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด	 ในรอบปี	 

ที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีโครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานมากมาย	ดังนี้	
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ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท	ภายในเขตผังเมืองรวมอุบลราชธานี	–	วารินชำราบ	ดังนี้

-		ที่ดินประเภทหนาแน่นน้อย	(สีเหลือง) จำนวน		24		หลัง

-		ที่ดินประเภทหนาแน่นปานกลาง	(สีส้ม) จำนวน		126		หลัง

-		ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก	(สีแดง) จำนวน		34		หลัง

-		ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม	(สีเขียว) จำนวน		11		หลัง

การควบคุมผังเมือง

การขออนุญาตอาคาร
ตรวจสอบเอกสารแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

-		อาคารประเภท	อาคารพักอาศัยชั้นเดี่ยว	 จำนวน		86		ราย

-		อาคารประเภท	อาคารอาศัยสองชั้น จำนวน		70		ราย

-		อาคารประเภท	อาคารพักอาศัยห้องแถวชั้นเดี่ยว	 จำนวน			4		ราย

-		อาคารประเภท	อาคารพักอาศัยห้องแถว	2	ชั้น	 จำนวน			1		ราย

-		อาคารประเภท	อาคารพักอาศัยตึกแถวสองชั้น จำนวน		27		ราย

-		อาคารประเภท	อาคารพักอาศัยตึกแถวสามชั้น จำนวน		27		ราย

-		อาคารประเภท	อาคารพักอาศัยตึกแถวสี่ชั้น จำนวน			1		ราย

-		อาคารประเภท	อาคารพักอาศัยอาคารพิเศษ จำนวน		20		ราย-		อาคารประเภท อาคารพักอาศัยอาคารพิเศษ จำนวน		20		ราย
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การเตรียมสถานที่ในการจัดงานต่างๆ
เช่นงานรัฐพิธีงานประเพณีเพื่อเตรียมความ

พร้อมของสถานที่จัดงาน
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งานด้านสุขาภิบาล
	 ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ตลอดจนการรื้อผักตบ

และวัชพืชต่างๆ	ภายในแหล่งน้ำสาธารณภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

บ่อบำบัดน้ำเสีย...เทศบาลนครอุบลราชธานี เท
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 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า	และไฟฟ้าส่องสว่าง	 

ใช้ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง	เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์	 

ในการการสัญจรไปมาของประชาชนให้ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยยิ่งขึ้น	ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	

พัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
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 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและลด

ปัญหาการเกิดอุบัติจากการใช้รถใช้ถนน	 ลดปัญหา  

ที่เกิดจากน้ำท่วมขังในบางท้องที่	อีกทั้งเป็นการเพิ่ม

ผิวจราจรบนถนนสายต่างๆ	ให้สอดคล้องกับสภาพ

การจราจรในปัจจุบัน 

พัฒนาถนนคอนกรีต
และระบบระบายน้ำ
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 บริเวณริมแม่น้ำมูลจัดได้ว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรม

อีกแห่งหนึ่งที่ขาดการพัฒนา	 เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับ	 

น้ำเสีย	ที่ไหลจากชุมชนหรือตลาด	ที่ผ่านมาต้องประสบกับ

ปัญหาน้ำท่วมขัง	และปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน	ปัญหาดังกล่าว

ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในทุกปี		

ซึ ่งส่วนหนึ ่งเกิดจากบริเวณริมแม่น้ำมูลมีระดับที ่ต่ำ

ทำให้น้ำท่วมถึงได้ง่าย	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เทศบาลได้มีโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำมูลขึ้น		

 จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทำให้

เกิดการระบายการจราจร	 ที่มีความหนาแน่นในเขตเมือง 

พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองเก่าให้

กลับมาคึกคักอีกครั้ง	ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

อย่างถาวรเนื่องจากถนนเลียบแม่น้ำมูลจะเป็นพนัง

ป้องกันน้ำท่วมได้	และยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ถนนเลียบแม่น้ำมูลให้มีความสวยงาม	เหมาะแก่การ

พักผ่อนหย่อนใจ	หรือ	ชมวิวทิวทัศน์	

เกิดการระบายการจราจร

พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองเก่าให้

กลับมาคึกคักอีกครั้ง

อย่างถาวรเนื่องจากถนนเลียบแม่น้ำมูลจะเป็นพนัง

ป้องกันน้ำท่วมได้

ถนนเลียบแม่น้ำมูลให้มีความสวยงาม

พักผ่อน

โครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำมูล
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	 สวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนใจกลางเมืองนับเป็นสิ ่งทีจ่ำเป็นอย่างยิง่	 

ในสังคมเมืองเพราะว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะไม่ค่อยมีสถานที	่ 

ในการออกกำลังกาย	 พักผ่อนหย่อนใจ	 หรือจัดกิจกรรมต่างๆ	 เทศบาลนคร

อุบลราชธานีได้มองเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชน	 ในด้านนี้ที่ผ่านมา	 

จึงได้ดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะต่างๆ	ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน	โดยได้มีการ

จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล 

	 จากปัญหาของความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการในทุ่งศรีเมือง	 และมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	

จนทำให้พื้นที่ให้บริการหรือเครื่องมือในการออกกำลังกายไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ	

ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี	ได้มีแนวนโยบายที่จะทำให้สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

แห่งนี้เป็น	 ทุ่งศรีเมืองยุคใหม่	 ที่เต็มไปด้วยความสวยงาม	 ร่มรื่น	 และมคีวามพร้อมในการรองรับความ

ต้องการของผู้ที่ต้องการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ	 ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

อีกแห่ง		 

การพัฒนาด้านสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
	 จากปัญหาของความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการในทุ่งศรีเมือง

จนทำให้พื้นที่ให้บริการหรือเครื่องมือในการออกกำลังกายไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ

เท
ศบ

าล
นค

รอ
ุบล

รา
ชธ

าน
ี

11



	 กลิ ่นเน่าเหม็นของอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงเป็นปัญหาที ่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน	 

ในบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน	 จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้มีนโยบาย	 

ในการปรับปรุงสภาพโดยทั่วไปของอ่างเก็บน้ำห้วงม่วง	 ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่มีความสวยงาม	

ร่มรื่น	ใช้ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสีย

ในอ่างเก็บน้ำได้อย่างยั่งยืน 

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
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	 สวนสาธารณะหนองบัวสวนสาธารณะใหญ่

กลางเมือง	 เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับ

ความสนใจจากประชาชน	 เข้าไปใช้บริการเป็น

จำนวนมากทุกวันโดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงค่ำ	 เพื่อ

เป็นการรองรับในการให้บริการประชาชน	 ผู้บริหาร

เทศบาลนครอุบลราชธานี	 จึงได้มีโครงการปรับปรุง

สวนสาธารณะหนองบัว	 โดยมีการปรับปรุงพื้นที่	 

ในส่วนที่ว่างและยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่

สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น	 ภายใต้หลักการและแนวคิด

ที่ว่า	ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัวให้เต็มพื้นที่	เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวอุบลฯ	 จากการดำเนินการ

ได้ทำให้ประชาชนในเขตได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย 

พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น	และเป็นการรองรับประชาชน	 

ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 อีกทั้งยังเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเทศบาลนคร	

 

ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว

เท
ศบ

าล
นค

รอ
ุบล

รา
ชธ

าน
ี

13



 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 แม้จะมีสวน

สาธารณะอยู่หลายแห่ง	แต่ปัญหาที่พบประการหนึ่ง 

คือ	สนามเด็กเล่นไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็ก 

ผู้บริหารเทศบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการให้

ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน	 จึงมีโครงการเพิ่ม

สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะของเทศบาลเพื่อให้

เพียงพอกับความต้องการของผู ้มาใช้บริการที ่มี	 

จำนวนที่มากขึ้น	จำนวน	2	จุด	คือ	สวนสาธารณะ   

ทุ่งศรีเมือง	และสวนสาธารณะหนองบัว	ซึ่งจากการ

ดำเนินการทำให้มีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานและ

เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	 เด็กและ

เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	และมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย	

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ถนน	คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกรู	25	(ถนนชยางกรู-ถนนเลี่ยงเมือง)																						1,157,000.00

ถนน	คสล.	ซอยธรรมวิถี	4	(ช่วงลำรางสาธารณะ-บิ๊กซี)			 	 	 	 						480,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์	5	(ข้างบ้านเลขที่	251/2)		 	 	 							383,000.0

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์7	(ข้างบ้านเลขที่	251/ก่อสร้าง	1)		 	 						379,100.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร	30	(ข้างบ้านเลขที่	35/1)		 	 	 						207,000.00

ถนน	คสล.	ซอยชยางกูร	42.2	(ช่วงซอยชยางกูร	40	-ซอยชยางกูร	42)		 	 	 						720.000.00

ระบบระบายน้ำซอยเชื่อมซอยชยางกูร	42.2-42.3	 	 	 	 	 						297,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยเชื่อมซอยชยางกูร	34	(ช่วงซอยชยางกูร34-ไปทางทิศเหนือ)		 						715,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	34	(ข้างบ้านเลขที่	69)		 	 	 						360,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	40	(ข้างบ้านเลขที่	73)		 	 	 				1,326,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	42.3	(ข้างบ้านเลขที่	29)			 	 						658,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	42.3	(ข้างบ้านเลขที่	21)			 	 						717,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	40	(ข้างสุดารัตน์แมนชั่น)																							703,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	40	(ข้างบ้านเลขที่	42/6)			 	 				1,120,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสุขาสงเคราะห์	(ข้างบ้านเลขที่	229)		 	 						480,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	42	(ข้างบ้านเลขที่	58/4)			 	 						270,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำ	ซอยแยกซอยชยางกูร	40	(ข้างบ้านเลขที่	58/2)		 													960,000.00

ถนน	คสล.	ซอยแยกซอยชยางกูร	40	(ข้างบ้านเลขที่	110/1)		 	 	 	 						370,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	40	(ข้างบ้านเลขที่	80)	 	 	 				1,102,500.00

ถนน	คสล.	ซอยแยกซอยชยางกูร	42	(ข้างบ้านเลขที่	96)		 	 	 	 						803,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยแจ้งสนิท	5	(ข้างบ้านเลขที่	9)	 	 	 				3,415,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาอุปถัมภ์	1	(ข้างบ้านเลขที่	79)		 	 						397,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนแจ้งสนิท	(ข้างบ้านเลขที่	271/1)	 	 	 						371,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง	7	(ข้างบ้านเลขที่	2)	 	 	 				1,331,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน	-	ท่าบ่อ	(ข้างบ้านเลขที่	16/1)	 	 				1,641,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาอุปถัมภ์	1	(ข้างบ้านเลขที่	53)										 						943,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาอุปถัมภ์	13	(ข้างบ้านเลขที่	35)		 	 						268,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ	(ข้างบ้านเลขที่	26	)	 	 				1,234,000.00

ระบบระบายน้ำถนนชลประทาน-ท่าบ่อ																																																			1,153,500.00
(ช่วงซอยพูนสูข-ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ	(ข้างบ้านเลขที่16/1)																																																																																		

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ / งบประมาณ (บาท) 
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ / งบประมาณ (บาท) 
ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน	-	ท่าบ่อ(ซอยพรหมพิทักษ์)	 	 				1,651,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน	-	ท่าบ่อ(ซอยเทพารักษ์)	 	 				1,403,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ(ซอยเกษมศรี)	 	 	 						444,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน	-	ท่าบ่อ(ซอยสันติสุข)		 	 				1,050,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน	-	ท่าบ่อ(ซอยพูนสุข)	 	 	 						909,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	18	(ข้างบ้านเลขที่	72)	 	 	 						277,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	2.2	(ข้างบ้านเลขที่	24)	 	 	 						203,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสุขาสงเคราะห์	(ข้างบ้านเลขที่	130/4)	 	 							270,00.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยเชื่อมซอยชยางกูร	14	(ซอยชยางกูร	14	-	ซอยสุขาสงเคราะห์	4)				485,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	14	(ข้างบ้านเลขที่	128)																						274,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	14	(ข้างบ้านเลขที่	35)	 	 	 						152,800.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร	2.1	(ข้างบ้านเลขที่	163)	 	 	 						178,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสุริยาตร์	(ข้างบ้านเลขที่	470)	 	 	 						424,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยถนนพโลชัย	(ข้างบ้านเลขที่	110)	 	 	 						303,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพโลชัย	(ข้างสาธารณสุขพโลชัย)	 	 	 						952,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์	14	(ข้างบ้านเลขที่	21)	 	 	 						151,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์	14	(ข้างบ้านเลขที่	26)	 	 	 						187,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์	14	(ข้างบ้านเลขที่	55/1)		 						274,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์	(ข้างบ้านเลขที่	769)	 	 	 						491,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์	7	(ข้างบ้านเลขที่	23)	 	 	 						184,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์	7	(ข้างบ้านเลขที่	11/1)		 	 						148,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์	7	(ข้างบ้านเลขที่	10)	 	 	 						151,000.00

ขยายถนน	คสล.	ซอยสรรพสิทธิ์	7	(ช่วงถนนสรรพสิทธิ์	-	ถนนนิคมสายกลาง	ฝั่งทิศตะวันตก)							230,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์	14	(ข้างบ้านเลขที่	32)	 	 	 						197,500.00

ขยายถนน	คสล.	ถนนพโลชัย	(ช่วงซอยพโลชัย	5	ไปทางทิศตะวันตก)	 	 	 						888,000.00

ขยายถนน	คสล.	ซอยพโลชัย	5	(ช่วงถนนพโลชัยไปทางทิศใต้)		 	 	 	 						320,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยบูรพาใน	1	(ข้างบ้านเลขที่	148)																																							207,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอย	แยกซอยสรรพสิทธิ์-ซ้ายแยก3	(ซอยที่1)	 	 	 						340,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค์	(ข้างบ้านเลขที่	204)		 	 						572,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค์	(ข้างบ้านเลขที่	164)		 	 						128,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ	16	(ข้างบ้านเลขที่	12)	 	 							97,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ	9	(ข้างบ้านเลขที่	11)	 	 						825,000.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ	11	 	 	 	 	 						343,500.00

ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ	(ข้างบ้านเลขที่	69	)		 	 						335,500.00เท
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ถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ	13	(ข้างบ้านเลขที่	26)	 	 						439,500.00

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยอุบล-ตระการ	9	(ข้างบ้านเลขที่	14)		 						954,500.00

ก่อสร้างถนน	คสล.	ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค์	(ข้างบ้านเลขที่	27/10)		 						

160,000.00	

ถนน	คสล.	ทางลงบ่อบำบัด(ช่วงแยกถนนพโลรังฤทธิ์และถนนบูรพานอก-ทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย)			1,540,500.00

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	ซอยชยางกูร	2.2		 	 	 	 	 				1,829,500.00

ติดตั้งบานประตูช่องระบายน้ำห้วยม่วง		 	 	 	 	 	 						270,000.00

ติดตั้งบานประตูช่องระบายน้ำห้วยม่วง		 	 	 	 	 	 						270,000.00

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย	 	 	 	 	 				4,205,000.00

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ / งบประมาณ (บาท) 
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สะพานรัตนโกสินทร์200ปี
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สำนักการศึกษา
	 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนา

คนให้มีคุณภาพและมีความสามารถที่จะปรับตัวให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความเชื่อ

ว่าการจัดการศึกษาที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง	 และเหมาะสม

กับสภาพความต้องการของประชาชน	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรมของชาติ	จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้

สังคมไทย	

 ในรอบปีที่ผ่านมา	 สำนักการศึกษาเทศบาลนคร

อุบลราชธานีนอกจากจะมีการจัดการด้านการศึกษาแล้วยัง

มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	อีกมากมายดังนี้	
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 การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต	 โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ	 นอกจากการ

เรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว	เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กและ

เยาวชน เด็กเร่ร่อน	รวมถึงคนทั่วไปให้มีโอกาสได้รับความรู้

และความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือภายนอกสถานศึกษา 

สำนักการศึกษา	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน		 

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ซึ่งต้องการ	 

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง	 จึงมีการจัดโครงการห้องสมุด

เคลื่อนที่ขึ้นในเขตชุมชนเมืองและเขตรอบนอก	 เพื่อให้

บริการแก่เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 เป็นกิจกรรม	 

ที่มีประโยชน์และเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักในการอ่านมากขึ ้น 

และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน		

เป็นการใช้เวลาให้มีประโยชน์อีกทางหนึ่ง	 

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
	 เป็นกิจกรรมที ่จัดขึ ้นเพื ่อให้นักเรียนได้ฝึกการ	 

ทำสมาธิ	 และเรียนรู้การวิปัสสนากรรมฐาน	 เพื่อให้เด็ก

ได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน

ที่สามารถปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ	 เพื่อนำไปปรับ

ใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน	 เป็นการฝึกให้เด็กนักเรียน

มีสมาธิมากขึ้น	 ส่งผลให้เด็กเอาใจใส่ในการเรียนและ	 

มีสมาธิ	 นับเป็นการแก้ปัญหาด้านผลการเรียนของเด็ก

ได้อีกทางหนึ่ง	 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้

เข้าวัด	และใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น	 

โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน“ห้องสมุดเคลื่อนที่”
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 การขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน	

ส่งผลให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันได้มีการอาศัย

ยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	และส่งผลให้เกิดการจราจร

หนาแน่น	 และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตสุูงเช่นกัน	

สาเหตุหลักเกิดจากความขาดระเบียบวินัยของผู้

ขับขี่เองและความประมาท	 ก่อให้เกิดความสูญเสีย

ทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน	 เทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

ได้ให้ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว	 จึงจัดโครงการ

อบรมจราจรให้แก่เยาวชนและประชาชนขึ ้น		

เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ

ใช้รถใช้ถนน	 รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ	 ความพร้อม

 เทศบาลนครอุบลราชธานีกับการพัฒนาด้าน	 

การศึกษา	 ในปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก	

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา	 และ	 

ส่งเสริมการบริหารด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้มี

โค
รง

กา
ร.
...
....อบรมจราจรแก่เยาวชนและประชาชน

การพัฒนาด้านการศึกษา

ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร	 เป็นการสร้างระเบียบวินัยของบ้านเมือง	 ซึ่งเทศบาล

นครอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดโครงการทั้งสิ้น	 10	 รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง	

และผู้ผ่านการอบรม	 จะได้รับใบอนุญาตขับขี่	 ตามประเภทรถที่เข้ารับการอบรม	 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ

ร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี	กับขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี		

การศึกษาอย่างทั่วถึง	โดยมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานในการเรียนการสอน	และนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สมัยใหม่เข้ามาใช้ในสถานศึกษา	 ตลอดทั้งด้านอาคารสถานที่	 เช่น	 การสร้างอาคาร

เรียนหลังใหม่	ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	การสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา

และเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	 นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการเรียนกิจกรรมด้านดนตรี	 กีฬา	ศาสนา		 

ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาของท้องถิ่น		
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 ประเพณีออกพรรษานับเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน		 

ที่แสดงถึงความสวยงามและความสามัคคีกันของคนในชุมชน	 ในการร่วมมือ

ร่วมใจกันจัดกิจกรรมขึ้นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่	 โดยในงานมีการจัดกิจกรรม

มากมายหลายอย่าง	 เช่น	 การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 การไหลเรือไฟ	 การประกวด

นางนพมาศ	และตลอดการจัดงานมีการจัดเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน	และ

การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังทุกวัน	 

แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
ไหลเรือไฟลอยกระทงงานประเพณีออกพรรษา
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 “เมืองอุบลบุญล้นล้ำ บุญธรรม บุญทาน 

สืบสานตำนานเทียน”	 คือชื่องานประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษาประจำปี	 2551	 ในช่วงวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	 1-31	

กรกฎาคม	 งานแห่เทียนเข้าพรรษาถือเป็นประเพณี

และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	 โดย

เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ

คนในท้องถิ่น	ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย	

อาทิ	 การประกวดขบวนเทียนพรรษา	 โดยมีเทียน		 

2	 ประเภท	 เข้าประกวดคือ	 ประเภทแกะสลักและ

ประเภทติดพิมพ์	 การประกวดสาวงามเทียนพรรษา	

การแสดงการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ

โดยศิลปิน	9	ชาติ	พิธีอัญเชิญเทียนหลวงพระราชทาน

ทางชลมารค	และอีกมากมายหลายกิจกรรม		

ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
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 สงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่สืบสาน

วัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน	โดย

เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่		

ณ	วัดศรีอุบลรัตนาราม	และบริเวณทุ่งศรีเมือง 

โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

และเป็นกันเองภายในงานมีกิจกรรมมากมาย	

เช่น	พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม	 พร้อมขบวน

แห่นางสงกรานตจ์ากคุ้มวัดต่างๆ	การสรงน้ำ

พระแก้วบุษราคัม	 สักการะศาลหลักเมือง		

การแสดงพื้นบ้าน	 และเทศกาลอาหารไทย-

อินโดจีน	กิจกรรมถนนดอกไม้และสายน้ำ	 

งานมหาสงกรานต์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
และวันครอบครัว
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	 เพื่อเฉลิมฉลอง	 “งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา”	เทิดทูนและดำรงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกใน
ความรักชาติและความเป็นไทย	มุ่งเน้นฝึกอบรมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดี	
มีความรู้	ความเข้าใจ	รู้จักประพฤติ	ปฏิบัติตามอุดมการณ์	กฎ	คำปฏิญาณ 
พระบรมราโชวาท	 และนโยบายของลูกเสือชาวบ้าน	 สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม	เป็นพลังในการพัฒนาชุมชน	สังคม	
และท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน		 

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้	 และเข้าใจถึงความสำคัญ

ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 เด็กและเยาวชนทุกคนจะต้องเป็น

ผู้ที่มีความกระตือรือร้น	สนใจ	พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นบุคคล

ที่มีคุณภาพ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมอันดีงาม	 เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน

ทั้งทางสติปัญญา	จิตใจ	ร่างกายและสังคม	เพราะ	“เด็กในวันนี้ คือ

ผู้ใหญ่ในวันหน้า”	ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองในอนาคต	เทศบาล

ได้จัดงานขึ้น	 บริเวณลานอเนกประสงค์	 หน้าศาลหลักเมือง	 โดย

มีกิจกรรมมากมาย	 เช่น	 การตอบปัญหาชิงรางวัล	 ร่วมเล่นเกม	

การแสดงความสามารถของเด็กและอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งถือเป็นการ

ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่เพราะเด็กควรได้รับ

โอกาสและสิ่งตอบแทนดีๆ	 จากสังคม	 เพื่อนำไปพัฒนาสร้างสิ่งที่

ดีงามในอนาคตต่อไป 

“ฝึกอบรมลูก เสือชาวบ้ าน”
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งชนะยาเสพติด

วั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ
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	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ	ได้มีนโยบายในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อ

ให้ท้องถิ่นได้มีการจัดการศึกษาเอง	 และที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	1	คือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร	และต่อมาเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อ

เป็นโรงเรียนเทศบาล	 3	 สามมัคคีวิทยาคาร	 ปีการศึกษาที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับถ่ายโอน

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง	 มาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	 อีกแห่ง	 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล	 5	

ชุมชนบ้านก้านเหลือง	โดยการถ่ายโอนได้มีการ	จัดทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นของชุมชน	ครู	คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของโรงเรียนบ้านก้านเหลือง	 ผลสำรวจความคิดเห็น	 100%	มีมติให้โอนไปสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี	 จากนั้นเทศบาลได้ยื่นขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ต่อ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	เขต	1	ผลการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาอยู่ในเกณฑ์สูงมาก  

และต่อมาได้พิธีลงนามถ่ายโอนสถานศึกษา	 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง	 ระหว่าง	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี	เขต	1	กับ	เทศบาลนครอุบลราชธานี	โดยมี	ดร.กวินทร์เกียรติ	นนธ์พละ	ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	เขต	1	และนางรจนา	กัลป์ตินันท์	นายกเทศมนตรีนครอุบลราธานี	ร่วมลงนาม	

ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา	 และทรัพย์สินโรงเรียนบ้านก้านเหลือง	 และหลังจากการถ่ายโอนเทศบาลนคร

อุบลราชธานีได้มีโครงการต่างๆในการพัฒนา	 ทั้งทางด้านอาคารสถานที่	 บุคลากรทางการศึกษา	 ตลอดจนการ

พัฒนาด้านการศึกษา	ซึ่งคาดว่าจะทำให้โรงเรียนเทศบาล	5	ชุมชนบ้านก้านเหลือง	จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับความสนใจ

ของชุมชนใกล้เคียง	ในเวลาอันเร็ว	

รับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านก้านเหลืองเข้าสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานีอีกแห่ง
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โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี
	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 มีโรงเรียนในสังกัด	 5	 แห่ง	 คือ	 1.	 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	 2.	 โรงเรียน

เทศบาล	2	หนองบัว	3.	โรงเรียนเทศบาล	3	สามัคคีวิทยาคาร	4.	โรงเรียนเทศบาล	4	อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

และปีการศึกษา	2552	 ได้รับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านก้านเหลือง	จาก	สพฐ.เขต	1	อุบลราชธานี	และได้เปลี่ยนชื่อ

เป็นโรงเรียนเทศบาล	 5	 ชุมชนบ้านก้านเหลือง	 ในปีการศึกษา	 2551	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

อุบลราชธานี	ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน	ตลอดจนการจัดการในด้านการศึกษา	ภายในเขตเทศบาลนคร	 

อุบลราธานี	ดังนี้	

 เข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน	 เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียน

การสอนให้กับครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	 โดยได้เข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อการเรียน

การสอน	 ตามกลุ่มสาระต่างๆ	 ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำให้ครูมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าและผลิต

สื่อการสอน		และส่งผลให้นักเรียนได้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น	และส่งผลให้นักเรียนได้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

 การจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอน	 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการเรียน

วิชาต่างๆ	 อีกทั้งเป็นการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน	

โดยได้มีการจัดกิจกรรมในการเข้าค่ายต่างๆ	 เช่น	 เข้าค่ายคณิตศาสตร์	 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ	 เข้าค่าย

วิทยาศาสตร์	

 โครงการบัณฑิตน้อย 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลัง

ใจให้กับนักเรียนอนุบาลที่ผ่าน

การเรียน	 อีกทั้งเพื่อเป็นการให้

นักเรียนได้กราบลาคุณครูผู ้มี

พระคุณ	และสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างบ้าน	ครู	และโรงเรียน 
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สำนักการคลัง
 การพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ	ก้าวหน้า 

ก้าวไกล	ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ของเทศบาล	ที่ได้มาจาก

การชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลที่ต้องมาชำระ

ภาษี	 ซึ่งเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี	 เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อ

การนำมาพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ	ด้าน	เพื่อเอื้อประโยชน์สุข

แก่ชาวเขตเทศบาล	ดั้งนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี	จึงได้

มีการปรับปรุงและพัฒนารายได้		ดังนี้ 
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อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
	 ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นนั้นการที่จะให้การ

จัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และบรรลุผล

สำเร็จตามเป้าหมาย	จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษีแก่ผู้มีหน้าที่

เสียภาษีและบุคคลทั่วไปได้ทราบ	 เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้าใจให้เกิดความเต็มใจที่จะเสียภาษีให้แก่

เทศบาลโดยถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ซึ่งการดำเนินการ

ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้จัดการอบรม	ผู้ที่

อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีแต่ไม่เคยยื่นแบบแจ้งรายการ

เพื่อเสียภาษีเลย	 โดยมีวิทยากรจากศูนย์สนับสนุน

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	 เทศบาลนคร

อุบลราชธานี	 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

โ ค ร งก า รมอบร า งวั ล
แ ก่ ผู ้เ สี ย ภ า ษี ดี เ ด่ น
	 การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษีทุกราย

มาเสียภาษีท้องถิ่นภายในกำหนดระยะเวลาของภาษ ี

แต่ละประเภท	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่าง

ครบถ้วนมากที่สุด	เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนา

รายได้	 ที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดทำ

โครงการมอบรางวัลแก่ผู้เสียภาษีดีเด่นขึ้น	 โดย

จัดสรรงบประมาณจัดซือ้ของรางวัลเพื่อตอบแทน

ให้แก่ผู้เสียภาษี	 โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่มา

ยื่นแบบชำระภาษี	ในแต่ละประเภท	ตามระยะเวลา

ที่กำหนด	 และนำรายชื่อของแต่ละประเภทมาจับฉลาก 

เพื่อมอบรางวัล	 ซึ่งการดำเนินตามโครงการดังกล่าว

ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะมายื่นแบบชำระ

ภาษีเพิ่มมากขึ้น เท
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 เทศบาลนครอุบลราชธานีมีรายรับ-รายจ่ายเงิน	 ตามงบประมาณประจำปี	 2551	 โดยมีรายรับทั้งสิ้น	
จำนวน	519,153,555,.82	บาท		ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	20,254,021.79	และเงินอุดหนุน
ทั่วไป	 จำนวน	 202,892,412.85	 บาท	 ในด้านรายจ่ายเทศบาลนครอุบลราชธานีมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	
339,462,213.59	บาท		ตามงบประมาณดังนี้	

ส ถ า น ะ ก า ร ค ลั ง ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร อุ บ ล ร า ช ธ า นี 

รายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี2551
รายรับ

หมวดภาษีอากร 273,948,254.07

หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต 8,137,792.75

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,827,746.96

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 2,479,785.95

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,313,541.45

หมวดรายได้อื่น

											เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20,254,021.79

												เงินอุดหนุนทั่วไป 202,892,412.85

รวมรับทั้งสิ้น 519,153,555.82

รายจ่าย
รายจ่ายงบกลาง

										ค่าชำระเงินกู้และดอกเบี้ย 1,019,000.00

										รายจ่ายตามข้อผูกพัน 15,185,014.25

										เงินสำรองจ่าย 1,373,547.00

17,577,561.25

รายจ่ายประจำ

										เงินเดือน 59,541,191.42

										ค่าจ้างประจำ 7,065,707.72

										ค่าจ้างชั่วคราว 44,607,378.18

										ค่าตอบแทน 13,753,277.69

										ค่าใช้สอย 46,243,090.98

										ค่าวัสดุ 42,220,314.59

										ค่าสาธารณูปโภค 5,455,996.87

										เงินอุดหนุน 14,258,600.00

										รายจ่ายอื่น 1,672,804.00

234,818,361.45

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

										ค่าครุภัณฑ์ 18,974,404.00

										ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 48,014,704.00

66,989,108.00

										เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20,077,182.89

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 339,462,213.59เท
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สำนักปลัดเทศบาล 
	 งานด้านการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ	 ของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี	ได้พัฒนารูปแบบ	การบริการเพื่อ

ให้องค์กรเทศบาลเป็นเทศบาลของประชาชน	โดยประชาชน

และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับ

ราชการทั่วไปของเทศบาล	 งานด้านการจัดเตรียม	 และให้

บริการเรื่องสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์	 การติดต่อประสานงาน

และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ	 เช่น	 งานทะเบียน

ราษฎร	งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

สินของประชาชน	 งานด้านการจัดความเป็นระเบียบของ

เมืองภายในเขตเทศบาล	 การบำบัดทุกข์	 บำรุงสุขให้ได้ผล

และมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนการพัฒนาด้านบุคลากรของ

เทศบาลให้มีคุณภาพที่จะรับใช้ชาวเทศบาล	 ซึ่งในรอบปีที่

ผ่านเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้ 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชวันที่3
ธันวาคม2552
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กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวันหัวใจโลก4ตุลาคม2551

กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ
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	 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี	ได้ร่วมกับส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เอกชน	ประชาชน	จัดทำ

โครงการ	ปลุกไม้ยางนา	พัฒนาเมืองอุบล	หนึ่งล้านต้น	เพื่อล้นเกล้า	เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 ในการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมดิน	 และน้ำ	 สำหรับการสนับสนุน

โครงการดังกล่าวเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้จัดซื้อ	 ต้นกล้ายางนาข้ามปี	 ความสูงไม่น้อยกว่า	 80	 เซนติเมตร	

จำนวน	5	หมื่นต้น	เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน	หน่วยงานราชการ	ที่เข้าร่วมโครงการ	เพื่อนำไปปลูกในที่ของตัวเอง 

และที่สาธารณะต่อไป	

โครงการปลูกไม้ยางนา
“พัฒนาเมืองอุบลหนึ่งล้านต้น

เพื่อล้นเกล้า76พรรษามหาราชินี”
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ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดทำแผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว

 ดำเนินการจัดทำเอกสารแผนพับ	แนะนำแหล่งท่องเที่ยว	ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดอุบลราชธานี	 และหนังสือคู่มือไหว้พระดีศรีอุบล	 ตั้งศูนย์

ให้คำแนะนำ	ต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ	พร้อมแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยว	
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 ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	เป็นหน่วยงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	โดยมี

การให้บริการในด้านถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน	เอกสารสำคัญเกี่ยวกับทะเบียน	การแจ้งเกิด	แจ้งตาย	แจ้งย้ายที่อยู่	

โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 ตรงกับความต้องการ	 และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน	 

ผู้มารับบริการ	ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	ซึ่งนอกจากจะให้บริการจากที่กล่าวมาแล้ว	ยังมี

การจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อเป็นการกระตุ้นการให้บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจในบริการ	เช่น		

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 		เข้าร่วมการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	จากกรมการปกครอง	และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	3				

 	 เข้าร่วมขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน	ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ	ชื่อนวัตกรรม   

  “การบริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี”	 หรือ	 Services	 of	 local		 

	 	 Registration		Ubonrachathani	Municipality		
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	 ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี	ได้เล็งเห็นความ

สำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร	จึงได้จัดทำโครงการประกวดพนักงานจ้างทั่วไป 

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	 โดยการให้รางวัลแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน		 

มีผลงานดีเด่น	 และมีความทุ่มเททำงานเพื่อองค์กร	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและพลังใจในการทำงาน	 

ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป	 เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานจ้างทั่วไปในการปฏิบัติงานและเห็น

ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ตนเองในการสร้างสรรค์งาน

โดยมีกลุ ่มเป้าหมายเป็นพนักงานจ้างทั ่วไปผู ้ปฏิบัติงาน	 

มาแล้ว	ไม่น้อยกว่า	1	ปี	โดยใช้เกณฑ์คะแนนการประเมิน

ในระดับดีเด่นของปีงบประมาณ	 2551	 ผู้ได้รับการคัดเลือก

เป็นพนักงานจ้างทั่วไปผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	 จำนวน	 95	 คน	

ได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัล	และใบประกาศ	ซึ่งผลจากการ

ดำเนินโครงการ	พนักงานจ้างมีขวัญและกำลังใจที่ดี	 ตั้งใจ

พัฒนางานของตนเอง	องค์กรมีผลงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุ

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โครงการประกวดพนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น

 	 และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน	และคุณภาพ

ของการบริการที่ดี	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้มี

การประกวดการจัดการแข่งขันให้บริการประชาชน	

เพื ่อสนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการทำงาน	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน

ให้มีการพัฒนาตนเอง	 ในด้านต่างๆ	 การปรับตัวใน

การอยู่ร่วมกันตลอดจนการทำงานเป็นทีม	เพื่อให้มี

ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ	จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

ส่งผลทำให้ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว

ประชาชน	 เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้มาใช้บริการ	 

ในด้านของมาตรฐานการบริการและความพึงพอใจ

ของประชาชนเป็นอย่างดี		
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	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	ได้จัดทำโครงการมอบใบ

ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	 ซึ่งมีผู้เกษียณ

อายุราชการปกติและผู้เกษียณตามโครงการเกษียณอายุ

ราชการก่อนกำหนด	 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ	 ที่ได้อุทิศกำลัง

กายกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็น

ผู้มีผลงานและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรเป็น	 อย่างมาก	

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ	เพื่อเสริมสร้างขวัญและ

กำลังใจแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ	 เป็นเกียรติประวัติแก่

ตนเองและวงศ์ตระกูล	 และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไป	

และเพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญในฐานะที่ทำคุณประโยชน์

ซึ่งเป็นผลดีต่อทางราชการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตนเอง	 ทั้งที่ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญ

ในอันที่จะบำบัดทุกข์	 บำรุงสุข	 และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	 โดยสอดคล้องกับนโยบายเทศบาล  

จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ความรู้

แก่พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ซึ่งเป็นพนักงานที่บรรจ ุ

เข้ารับราชการใหม่		และข้าราชการประเภทอื่นที่ได้โอน	(ย้าย) 

มาสังกัดในเทศบาลนครอุบลราชธานี	เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการปรับเปลี ่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาลนครอุบลราชธานี
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การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร
	 การฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะศักยภาพ

ของเจ้าหน้าที ่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

และทัศนศึกษาดูงาน	โดยการจัดการอบรมให้แก่บุคลากร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 และอาสาสมัคร

ช่วยงานป้องกันฯ	พร้อมศึกษาดูงาน	

ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	 ตลอดจนการ

บรรเทาความเดือดร้อนที ่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	

ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้น	นับเป็นหน้าที่

หลักของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ที่จำเป็น

ต้องดำเนินการทั้งการวางแผน	 การเตรียมพร้อมทั้งด้าน

บุคลากร	 และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	 ซึ่งในรอบปี

ที่ผ่าน	 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เทศบาล

นครอุบลราชธานี	ได้ดำเนินการต่างๆ	ดังนี้	

การเตรียมพร้อมด้านบุคลากร
	 การฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะศักยภาพ

ของเจ้าหน้าที ่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และทัศนศึกษาดูงาน โดยการจัดการอบรมให้แก่บุคลากร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร

ช่วยงานป้องกันฯ พร้อมศึกษาดูงาน
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		 อัคคีภัย	 จำนวน		18		ครั้ง				ค่าเสียหายประมาณ		458,100	 บาท	
		 วาตภัย	 จำนวน		 3		ครั้ง				ค่าเสียหายประมาณ	 52,000	 บาท	
		 อุทกภัย	 จำนวน		 1		ครั้ง				ค่าเสียหายประมาณ	 955,960	 บาท	 (15	ชุมชน	506	ครัวเรือน)	

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม	 ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร	
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 จับสัตว์ร้าย	ไม่พึงประสงค์เข้าบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน	และสัตว์เลี้ยง	จำนวน	50	ครั้ง	

 สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค	ตามศาสนสถาน	ตามชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ	และสถานที่
ราชการ	ดังนี้	

  		 ภายในเขตเทศบาล	 จำนวน	 450	 ครั้ง	

  		 นอกเขตเทศบาล	 จำนวน	 37	 ครั้ง	

  		 สนับสนุนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ล้างตลาดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	

 บริการรถพยาบาล

 นำผู้ป่วยและผู้บาทเจ็บ		ส่งโรงพยาบาล	 จำนวน	 		82		ครั้ง	

 ตัดต้นไม้	 ที่โคล่นล้มทับบ้านเรือน	 /	 กีดขวางการจราจร	 /	 ใกล้สายไฟฟ้า	 	 หรืออาจเป็นอันตรายแก่
ประชาชนที่สัญจรไปมา					 	 	 จำนวน			75		ครั้ง	

 ฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามสถานประกอบการและสถานที่
ราชการ	จำนวน		29		ครั้ง				

การบริิการประชาชน
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ฝ่ายเทศกิจ

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร	 และ

ทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร	บริเวณหน้าโรงเรียน	และ

ตามตลาดสดภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	 โดยมีการ

ควบคุมและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน	 เป็นการปฏิบัติงาน	 

ที ่สามารถสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่

ประชาชนด้วยความเต็มใจ	

โครงการเทศกิจอาสาจราจร
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	 ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนนั้น	ผู้ที่ทำหน้าที่ต้องมีความ

พร้อมทั้งทางสภาพร่างกาย	และจิตใจ	และพร้อมรับกับทุกสถานการณ์	

ซึ่งผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการเข้าปฏิบัติงาน	 เนื่องจากเทศกิจ

เป็นงานที่ใกล้ชิดประชาชน	 อีกทั้งยังเป็นงานให้บริการ	 และให้

ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นสำคัญ	 จึงได้จัดการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ

เสริมสร้างการทำงานของเจ้าหน้าที ่ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ให้

พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา	 รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่

เทศกิจให้มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ	 เพื่อสร้างความมั่นใจและ

ความปลอดภัยให้ประชาชนไว้วางใจในการปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วย

ความจริงใจและเต็มกำลังความสามารถ 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ
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การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในที่หรือทางสาธารณะ
 การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ	 เป็นการจัด

ระเบียบเมืองที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี		ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อ

เป็นการแก้ปัญหาต่างๆ	เช่น	ปัญหาจากหาบเร่	แผงลอย	ที่ทำการค้า

อยู่นอกจุดผ่อนผัน	และที่ค้าขายอยู่ในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี	 ซึ่งปัจจุบันนับมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่งปัญหา

ที่ตามมาส่วนใหญ่	เช่น	การตั้งวางสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ไม่

เป็นระเบียบ	 และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ความไม่เป็นระเบียบ

ของบ้านเมือง	ปัญหาความสกปรก	และเหตุรำคาญ	สินค้าไม่ปลอดภัย 

ปัญหาจากการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การติดตั้งป้าย 

ทำให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบ	กีดขวางการจราจร	รวมทั้งอาจทำให้เกิด

อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปมาได้	 ดังนั้น

เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้มีโครงการในการจัดความเป็นระเบียบ

เรียนร้อยในที่หรือทางสาธารณะขึ้น	โดยให้ฝ่ายเทศกิจ	จัดเจ้าหน้าที่

ออกดำเนินการตรวจ	และจัดความเป็นระเบียบ	ภายในเขตเทศบาล

เป็นประจำทุกวัน 

 การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 และนักท่องเที่ยว

ที่มาเที่ยวชมงานประเพณี	 ในจังหวัดอุบลราชธานี	 นับเป็นการดำเนินการที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี

ได้ให้ความสำคัญ	 เพราะการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้นเพื่อเป็นการ

สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ	 ตลอดระยะเวลาในการเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี	

โดยการสนับสนุนดังกล่าวเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวก

เกี่ยวกับการจราจร	 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย	 จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย	 ในบริเวณ	 

การจัดงานประเพณี 

จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และรักษาความสงบเรียบเรียบงานประเพณี

เท
ศบ

าล
นค

รอ
ุบล

รา
ชธ

าน
ี

49



เท
ศบ

าล
นค

รอ
ุบล

รา
ชธ

าน
ี

50



กองสาธารณสุข
และสิ ่งแวดล้อม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	การส่งเสริม  

สุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น	 การรักษาความ

สะอาดของถนน	ทางเดิน	และที่สาธารณะ	รวมทั้งการกำจัด

ขยะมูลฝอย	 ทั้งงานด้านสุขาภิบาลอาหาร	 และสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ	 ภายในเขตเทศบาล	 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ	 “คุณภาพชีวิต ของคนในท้องถิ่น

ทั้งสิ้น” ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี  

ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานของกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตลอดมา	ดังผลงานที่ปรากฏให้เห็น	ดังนี้ 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ	และงานสารบรรณ	โดยดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ	งานพัสดุ	งานซ่อมบำรุง 

งานการเงินและบัญชีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	 การจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคล	 สนับสนุน

การปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 รับผิดชอบเกี่ยวกับ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	งานบันทึกและเก็บข้อมูลต่างๆ	งานสารสนเทศ		

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	 งบประมาณรายจ่ายประจำปี	 วิจัยและประเมินผลการวางแผนด้านสาธารณสุข

และประชาสัมพันธ์	 จัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น	

โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	/	จังหวัด	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประสานแผนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่างๆ	จากผลการปฏิบัติงานหรือ	รายงานของกระทรวงสาธารณสุข 

ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาด
	 รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม	ดูแลงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม			

 งานรวบรวมขยะมูลฝอย ดำเนินการจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลทั้งขยะทั่วไป	ขยะติดเชื้อ	การจัดหาถัง
ขยะเพื่อรองรับขยะจากบ้านเรือนประชาชน	 ตลอดจนมีการรณรงค์ทำความสะอาดภายในชุมชนต่างๆ	 เป็นระยะ  

ซึ่งปริมาณขยะที่ที่จัดเก็บได้ทั้งหมด	จำนวน	26,213	ตัน	และมีจำนวนขยะตกค้าง	ประมาณ	785	ตัน		

 งานปัดกวาดรักษาความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาดถนนสาธารณะ	เก็บขนกิ่งไม้	ให้บริการรถ

สุขาเคลื่อนที่		

 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
	 	 งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ	 จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจเหตุรำคาญต่างๆ	 ทั้ง

ประเภทที่เกิดจาก	 น้ำเสีย	 อากาศ	 เสียงดัง	 รวมทั้งหมด	 70	 ราย	 เพื่อดำเนินงานมีการตรวจสอบและแนะนำ

ปรับปรุงแก้ไข																				

	 	 งานตรวจสอบสถานประกอบการภายในเขตเทศบาล	 ออกตรวจกิจการต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ	จำนวนกว่า	100	ราย		สถานที่จำหน่ายอาหาร	และสะสมอาหาร	จำนวนกว่า	150	ราย											

	 	 งานตรวจสอบใบอนุญาต	และ	หนังสือรับรองการแจ้งสถานประกอบการ		เทศบาลได้ดำเนินการ

ออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	จำนวน		834	ราย	ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่

จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร	 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ	ทั้งหมดจำนวนกว่า	1,500	ราย	และออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4	แห่ง 
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 งานคุ้มครองผู้บริโภค	 การตรวจฉลากอาหาร	 การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร		 

ในสถานที่จำหน่าย	และสะสมอาหาร	และห้างสรรพสินค้า		

 งานสุขาภิบาลตลาด	 จัดเจ้าหน้าที่ล้างตลาดสดภายในเขตเทศบาล	 ทั้งตลาดสดเทศบาล	 และตลาดสด
เอกชน	ตลอดจนตลาดโต้รุ่ง	เพื่อให้แต่ละตลาดมีความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลตลาด	

	 การพัฒนาศักยภาพ	 อสม.	 จัดอบรมให้ความรู้	 อสม.ใหม่	 เพื่อเป็นการให้	 อสม.ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ

ตัวเอง	ซึ่งภายในเขตเทศบาล	มี	อสม.	จำนวน	782	คน		

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัยงานส่งเสริมสุขภาพ

งานสุขาภิบาลอาหาร	 ตรวจแนะนำด้านกายภาพ	 ตามมาตรฐานข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร	 จัดเก็บตัวอย่าง
อาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ(SI-2)	 และทางด้านเคมี	 (Test	 Kit)โดยจัดเก็บตัวอย่างจาก	

ร้านอาหาร	 ห้างสรรพสินค้า	 โรงอาหารในสถาบันการศึกษา	 แผงลอย	 ตลอดจนในงานเทศกาล	 การอบรม	 

ผู้ประกอบการ	 จัดการอบรมให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการจำหน่าย

อาหารที่สะอาดถูกหลักสุขลักษณะ	 โดยจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร	ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 

และเอกชน		ห้างสรรพสินค้า	โรงอาหารในสถาบันการศึกษา	และหน่วยงานของรัฐ 

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัยงานส่งเสริมสุขภาพ
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	 สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	 เทศบาล

นครอุบลราชธานี	มีชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	35	ชมรม 

และในแต่ละเดือนเทศบาลจะมีการจัดกิจกรรมใน

แต่ละชมรม	 โดยมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่มาร่วม

กิจกรรม	และมีการจัดอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ		

งานอนามัยแม่และเด็ก	รวบรวมข้อมูลเด็กแรกเกิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	เพื่อแจ้งให้แต่ละศูนย์
ติดตามเยี่ยมหลังคลอดตามพื้นที่รับผิดชอบ		

 งานป้องกันและควบคุมโรค	 การป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก	 ดำเนินการโดยรณรงค์กำจัด

แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายในชุมชน	พ่นหมอกควัน

กำจัดยุงลายตัวเต็มวัย	 โดยดำเนินการทั้งตามแผน	 

ที่กำหนด	 และตามคำร้อง	 ของประชาชน	 อีกทั้ง	

แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย		

 การควบคุมสัตว์และพาหะนำโรค	 จัดชุด	 

เจ้าหน้าที่ออดพนสารเคมีกำจัดแมลงในบริเวณกำจัดขยะ 

ในตลาดสด	ในตลาดโต้รุ่ง	และกำจัดหนูในตลาดสด		

	 ณรงค์กวาดล้างโปลิโอ	 โดยทำการหยดวัคซีน

ป้องกันโรคโปลิโอ	 ในโรงเรียน	 และศูนย์บริการ	

สาธารณสุขเทศบาล	ปีละ	2	ครั้ง	เท
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 งานสัตวแพทย์	 มีประชาชนทั่วไปนำสัตว์เลี้ยงมา

ขอรับบริการทั้งหมด	 จำนวน	 กว่า	 4,000	 ตัว	 โดยมีการ	 

ให้บริการ	ทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

ฉีดยาคุมกำเนิด	ผ่าตัดทำหมัน	ฉีดกำจัดเห็บ	หมัด	และขี้เรื้อน  

ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแนะนำ	 พร้อมออกแก้ไขเหตุ

รำคาญจากสัตว์ภายในเขตเทศบาล			 	

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข	 ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ทั้ง	7	แห่ง	 ได้ให้บริการในด้านต่างๆ	แก่ชุมชนในเขตรับผิด

ชอม	ในด้านต่างๆ	เช่นการตรวจและรักษาโรคทั่วไปโดยมีการ

ให้บริการ	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 งานปฐมพยาบาล	

งานคลินิก	DM	&	HT งานการแพทย์แผนไทย	 งานวางแผน

ครอบครัว	 ออกหน่วยปฐมพยาบาล	 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรค	งานตรวจเยี่ยมบ้านเรือน	

 นอกจากนี้ศูนย์บริการสาธรรณสุข	 ยังได้จัดโครงการที่มี

ประโยชน์ต่างๆ	 ขึ้น	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับ

การป้องกันและรักษาอย่างทั่วถึง	 เช่น	 โครงการอบรมการใช้

สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	โครงการจัดบริการด้านสุขภาพ

อนามัยผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ	 และจาการดำเนินการในส่วน

ต่างๆ	 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล	 ยังได้จัดให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	 ด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับ

ผู้อาศัยอยู่ในเขต	 และนอกเทศบาลนครอุบลราชธานี	 พบว่า	 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจในการใช้บริการของ

ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง	7	แห่ง	เป็นอย่างมาก	

 ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเทศบาล	 ด้วยความห่วงใย

ในสุขภาพของพนักงานเทศบาลของผู้บริหารเทศบาล	 จึงได้จัด

ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเทศบาลขึ้น	 เพื่อ

เป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ	 ซึ่งจากการจัดโครงการดัง

กล่าวทำให้สามารถป้องกัน	และรักษาได้อย่างทันท่วงที			

	 โครงการ	 ”มอบของขวัญแด่ชีวิต	 บริจาคโลหิตฉลองวันเกิด”	 โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการ	 

ช่วยเหลือกาชาดในการบริจาคโลหิตแล้วยังทำให้ผู้บริจาคได้ทำบุญวันเกิดอีกด้วย		

  งานทันตสาธารณสุข	 งานบริการทันตกรรม	 ให้บริการเกี่ยวกับฟันแก้ไขและรักษาปัญหาต่างๆ	 ภายใน
ช่องปาก	เช่น	การ	อุดฟัน	ถอนฟัน	ขูดหินปูน	เคลือบร่องฟัน	เคลือบฟลูออไรด์	แก่ประชาชนทั่วไป	พนักงาน

เทศบาล	 เด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาล	 โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนได้มีการเน้นให้ความรู้ในด้านการป้องกัน

รักษาโรคในช่องปาก	เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังให้เด็กรักการแปรงฟัน	โดยฝึกให้เด็กแปรงฟันให้ถูกวิธี	ซึ่งมีกิจกรรม

ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันและแจกแปรงสีฟันอันแรกของหนู	 สำหรับเด็กอายุ	 กิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้เด็ก

รู้จักรักษาความสะอาด	และอนามัยในช่องปาก		เพื่อป้องกันและลดปัญหาฟันผุในเด็กได้เป็นอย่างดี	
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 ตลาดสดเทศบาล	 3	 หรือที่เรียกติดปากชาวอุบลฯว่า	 ตลาดใหญ่	 เป็นตลาดสดเก่าแก่ของจังหวัด

อุบลราชธานี	 เป็นแหล่งซื้อขาย	 สินค้าทั้ง	 อาหารสดอาหารแห้ง	 ตลาดโต้รุ่ง	 ในอดีตตลาดใหญ่มีผู้ไปจับจ่ายซื้อ

ขายมากมาย	 และระยะหลังๆ	 เนื่องจากตลาดใหญ่	 เปิดดำเนินการมาหลายสิบปี	 ทำให้อาคารตลาดเกิดปัญหา

ความทรุดโทรม	 อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะนำโรคมากมาย	 ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนสร้างภาพให้

ตลาดสดเทศบาล	3	ไม่มีความน่าซื้อเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา	ดังนั้น	นางรจนา	กัลป์ตินันท์	นายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี	 ได้มีนโยบายในการพัฒนาก่อสร้างตลาดใหญ่	 ให้เป็นตลาดสดที่ครบวงจร	 และใหญ่ที่สุดใน

จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยได้เข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ตั้งแต่เมื่อปลายปี	 2549	 ที่ผ่านมา	

จนถึงปัจจุบัน	เป็นรูปทรงอาคารที่ทันสมัย	อยู่ติดกับอาคารหลังเดิม	ริมถนนเลียบแม่น้ำมูล	โดยโครงสร้างอาคาร

ประกอบด้วย	

	 ชั้น	1		 (ชั้นใต้ดิน)	ลานจอดรถ	กว่า	350	คัน	

	 ชั้น	2		 (ระดับเดียวกับถนนพรหมเทพ)	พื้นที่ตลาดสด			

	 ชั้น	3	 ห้องประชุมขนาดใหญ่	รองรับคนได้มากกว่า	1,200	คน	และเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า	

	 ชั้น	4	 ห้องประชุมขนาดเล็ก	รองรับคน	ได้มากกว่า	350	คน	และเป็นศูนย์หนังสือ			

โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล3(หลังใหม่)

ตลาดสดเทศบาล 3 หรือที่เรียกติดปากชาวอุบลฯว่า
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กองวิ ช าก าร
 การดำเนินกิจการต่างๆ	 ในทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐหรือเอกชน	 จะดำเนินการใดๆ	 ลงไป	 ก่อนอื่นต้องให้

ความสำคัญในเรื่องของแผนงาน	 /	 โครงการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในภาครัฐได้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีแผน

งาน/โครงการ	 ในการดำเนินงานทุกครั้ง	 การจัดทำงบประมาณ

ประจำปีจะต้องมีแผนงาน/โครงการ	 รองรับชัดเจนทั้งนี้เพื่อ	

เป็นการวางกรอบ	หรือแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรไว้

ล่วงหน้า	 โดยจัดทำขึ้นจากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  

สภาพทั่วไป	ความจำเป็นพื้นฐานความต้องการเร่งด่วนขององค์กร 

 กองวิชาการและแผนงาน	 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก

ในการจัดทำแผนงาน	 /	 โครงการ	 ตลอดจนการจัดทำร่าง	 

งบประมาณ	 ที่จะนำมาใช้ในการบริหารท้องถิ่น	 ซึ่งในรอบปี	 

ที่ผ่านมากองวิชาการและและงานได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้ 
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	 ด้วยความตั้งใจและเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	 ให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้	 และ

ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 คณะผู้บริหาร	 ซึ่ง

นำโดย	 นางรจนา กัลป์ตินันท์	 นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี		 

ได้ประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง

ใกล้ชิด	จนเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง	ICT 

ให้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้	 ICT	 ชุมชน	 ในนามของ

ศูนย์การเรียนรู้	ICT	ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี	ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน

บริเวณโรงเรียนเทศบาล	3	สามัคคีวิทยาคาร		โดยการสนับสนุนงบ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี

	 การพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	 ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน	 รวมถึงการเพิ่ม

ศักยภาพในการทำงานให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบแบบแผน	เทศบาลนครอุบลราชธานี 

โดยงานวิจัยและประเมินผลได้จัดอบรมการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลฯ	 ซึ่งมีจัดการประชุมอย่าง

ต่อเนื่องมาโดยตลอด	 เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป	 โดยการจัดการอบรม	 ให้แก่ผู้นำ

ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองอุบลฯ	ซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนทั้ง	4	เขต	จำนวน	80	คน	เข้าร่วมการอบรม 

เป็นการสะท้อนข้อมูลให้ชุมชนได้รับรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนตนเอง	 โดยทำการสำรวจความคิดเห็น

ของประชาชนต่อปัญหาในครัวเรือนและปัญหาในชุมชนเมืองน่าอยู่	 ประจำปี	 2551	 ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็น  

ได้มีการนำเสนอข้อมูลกลับสู่ชุมชนในเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน	 และสามารถนำข้อมูลนั้นกลับไปปรับปรุงพัฒนาและ

แก้ไขให้ตรงกับปัญหาความต้องการของชุมชนมากที่สุด	เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ต่อไป	

จัดอบรมผู้นำชุมชนด้านการเขียนแผนพัฒนาชุมชน

ประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร	 ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับชุมชนเทศบาล

นครอุบลราชธานี	 ทั้งในด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เนต	 การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	

ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนทุกกลุ่มทั้งประชาชนทั่วไป	ผู้สูงอายุ	หรือแม้แต่ผู้พิการทางสายตา		 

ที่มีการเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้บริการเป็นอย่างดี	
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ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี	
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนางานประจำปี		2551	จำแนกตามรายยุทธศาสตร์	

ยุทธศาสตร์การพัฒนางาน
ร้อยละความพึงพอใจต่อผลการ

ดำเนินงาน

1.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 76.1

2.	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 80.1

3.	ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 83.1

4.	ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน		พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 75.6

5.	ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 78.4

6.	ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		ศาสนา		จารีตประเพณี	
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

85.8

	 จากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มีต่อผลการดำเนินงานของ

เทศบาลฯ	 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนางานประจำปี	 2551	 จำแนกตามรายยุทธศาสตร์	 พบว่า	 ด้านการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ศาสนา	 จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 มีความพึงพอใจมากที่สุด	 คือ	 ร้อยละ	

85.8	 และด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	 พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด	 คือ	

ร้อยละ	75.6	โดยภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนางานด้านอื่นๆ	อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

ข้อมูลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี
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กองสวัสดิการสังคม
	 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมจากชุมชน

ชนบทเป็นชุมชนเมือง	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	

และค่านิยมของคนในสังคม	 ประชาชนอพยพย้ายถิ่นเข้ามา

ทำมาหากิน	 ในชุมชนเมืองมากขึ้น	 ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม

หลายอย่างตามมา	 เช่น	 ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ	 ปัญหา

แหล่งเสื่อมโทรม	 ปัญหามลภาวะ	 ปัญหาแรงงาน	 ปัญหา

สุขภาพอนามัย	ทุกชีวิตต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด	ไม่สนใจสิ่ง

แวดล้อมที่อยู่รอบตัวเองและครอบครัว	 ตลอดจนสังคมรอบข้าง 

องค์กรของรัฐและเอกชนหลายองค์กร	 ได้เข้ามาช่วยแก้ไขโดยมี

การช่วยเหลือต่างๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น	 แต่ปัญหาเหล่านี้

ก็ยังเกิดขึ้น	 มีทีท่าว่าจะไม่หยุดยั้ง	 บางชุมชนยิ่งแก้ไขปัญหา	 ก็

ยิ่งมากขึ้น	

 ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้ตระหนักถึงปัญหา

ในเรื่องนี้จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	ดังนี้	
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	 หนึ่งในโครงนโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาล	

ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน	 ในการ

พัฒนาศักยภาพ	 และคิดวิเคราะห์มีการทำงานเป็นหมู่คณะ 

เพิ่มขีดความสามารถของประชาชน	และเป็นการสร้างการ

มีส่วนร่วมและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง	 โดยประชาชนเป็นผู้จัดตั้งคณะทำงาน	 กำหนด	 

รูปแบบการดำเนินงาน	บริหารจัดการ	จัดลำดับความสำคัญ

ตลอดจนความเร่งด่วนของปัญหาด้วยตนเองอย่างสอดคล้อง

กับความต้องการของคนส่วนใหญ่	 เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่

คนในชุมชน	โดยการมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา		

 เพื่อให้โครงการดังกล่าวเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

เทศบาลนครอุบลราชธานี	 จึงได้มีการขยายชุมชนเพื่อรองรับ

งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนำมาบริหารจัดการให้ชุมชนได้

อย่างทั่วถึง	 จากเดิม	 75	 ชุมชน	 เป็น	 93	 ชุมชน	 และ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันได้ขยายเป็น	 106	 ชุมชน	 โดยแบ่งตามหน่วยเลือกตั้งจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้การจัดสรรงบประมาณ

เข้าถึงชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้น	 และทำให้ประชาชนในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการเองภายใต้หลักการ	 คิดเอง-

ทำเอง-แก้ปัญหาเอง	 ภายใต้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง	 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้อย่างแท้จริง	จากนโยบายฯดังกล่าว	ส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน		
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	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ชุมชนเมืองขนาดใหญ่	 มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่อยู่

ประจำและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ	 ภายในเขตเทศบาล	 การดูแลในด้านต่างๆ

เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชน	จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ	

	 ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ถ่ายโอนภารกิจให้บริการสวัสดิการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ	และผู้บริหารเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ,	ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์	ที่มีรายได้น้อย	ยากจน	ขาดผู้ดูแล	ให้มีเงิน

เบี้ยยังชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการทางสังคมให้แก่ประชาชนที่จำเป็น

เรื่องหนึ่ง	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น	

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

ตารางสรุปการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ 

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ปี	2548 จำนวน	33	ราย -

ปี	2549 จำนวน	77	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม		44	ราย)

ปี	2550 จำนวน	197	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม		120	ราย)

ปี	2551 จำนวน	197	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม			-			ราย)

จำนวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ปี	2548 จำนวน		20	ราย -

ปี	2549 จำนวน	35		ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม		15	ราย)

ปี	2550 จำนวน		80	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม		45	ราย)

ปี	2551 จำนวน		80	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม			-		ราย)

	 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ปี	2548 จำนวน		13	ราย -

ปี	2549 จำนวน		19	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม		6	ราย)

ปี	2550 จำนวน		26	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม		7	ราย)

ปี	2551 จำนวน		26	ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม		-		ราย)
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	 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชนเข้มแข็ง	

เป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครอุบลราชธานี	 จัดขึ้นเพื่อเป็นการ

เสริมสร้างความแข็งแรงของครอบครัว	 ให้สังคมไทยของเราจะได้

เต็มไปด้วยคนเก่งและคนดีโดยมีศีลธรรมเป็นบรรทัดฐาน	 

ของสังคม	ทุกครอบครัวมีแต่หยิบยื่นความดีงามให้กันและกัน 

แล้วสิ่งที่เราทุกคนคาดหวังไว้ว่า	บ้านเมืองเราจะมีแต่ความ

สงบสุขโดยธรรม	จะได้เป็นจริง	และถวายเป็นพระราชกุศล

แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 การสร้างกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ทำให้ชาวชุมชนรู้จักกัน	 มีความสามัคคี	

เกิดปฏิสังคมที่ดีต่อกัน	 เพื่อพัฒนาการเป็นเครือข่ายสังคม	

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง

	 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	 เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อ

ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้มีรายได้เสริมจากการทำงาน 

เนื่องสภาพเศรฐกิจในปัจจุบัน	ค่าครองชีพสูง	ประชาชนมีรายได้ต่ำ	และไม่

เพียงพอต่อการดำรงชีพ	 อีกทั้งยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่มีอาชีพ	 จาก

ปัญหาดังกล่าวผู ้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีนโยบายที่จะทำให้

คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น	 โดยการส่งเสริมให้มีอาชีพ	 จึงได้จัด

โครงการอบรมหลักสูตรงานฝีมือ	 การทำของที่ระลึกจากลูกปัด	 /	 คริสตัล	

โดยจัดการอบรมให้กับประชาชนที่สนใจภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	

ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
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ส ถ า น ธ น า นุ บ า ล

 สภาพสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน	 ประกอบกับ

ภาวะเศรษฐกิจขาลงทีป่ระชาชนมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน

มากขึ้น	 ทำให้บางคนต้องหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง	 แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดภาระ

หนี้จากเงินนอกระบบ	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ได้ตระหนัก

และทราบถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว	 ซึ่งเทศบาลนคร

อุบลราชธานี	 มีสถานธนานุบาล	 2	 แห่ง	 ซึ่งเป็นกิจการเทศ

พาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เขตเทศบาล	 และเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาเรื่องการ

เงิน	นับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอีกแห่งที่สำคัญ	โดยมีหน้า

ที่รับจำนำทรัพย์สินต่างๆ	จากประชาชนที่มาใช้บริการ			

	 สำหรับทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนมากได้แก่	 ทองคำ	

เพชร	พลอย	นาฬิกา	เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	เครื่องมือช่าง	ผ้า

ไหม	 และของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ	 ร้อย

ละ	0.75	บาทต่อเดือน	และกำหนดการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

เป็นกรรมสิทธิ์	 ทุกวันเสาร์แรกของเดือน	 เปิดทำการ		 

วันจันทร์-วันศุกร์	เวลา	08.00	น.-16.00	น.						
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สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี	2 

สถิติการรับจำนำ	และการไถ่ถอน		ในรอบปีงบประมาณปี	2551 

ปีพ.ศ. รับจำนำ ไถ่ถอน
ผลต่าง

ทรัพย์รับจำนำคงเหลือ
(รับจำนำกับไถ่ถอน)

 จำนวนราย จำนวนเงิน จำนวนราย จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนราย จำนวนเงิน

2551 10,471 95,361,770 10,005 89,936,840 5,424,930 2,643 25,388,550

         

ผลการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาล	ฯ	2	ในรอบปีงบประมาณปี	2551

ปีพ.ศ.	 รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรสุทธิ เงินอุดหนุนท้องถิ่น

2551 3,303,889.16 2,015,198.26 1,288,690.90 386,607.27	(30%)

เดือน/ปี
รับจำนำ ไถ่ถอน ผลต่างรับจำนำ

และไถ่ถอน

ดอกเบี้ย

รับจำนำ

กำไรจำหน่าย

ทรัพย์หลุด
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จำนวนราย จำนวนเงิน จำนวนราย จำนวนเงิน

ตุลาคม	 2550 2,225 25,055,900 2,270 26,238,600 1,182,700,.00 793,093.75 127,880 15.09

พฤศจิกายน 2550 1,952 24,019,600 2,128 24,979,000 959,400.00 756,758.25 210,370 -

ธันวาคม 2550 1,948 23,538,900 2,193 26,374,800 2,835,900.00 823,201.00 233,810 13,452.51

มกราคม 2551 2,348 30,352,200 2,455 30,161,100 191,100,.00 884,341.00 237,370 28,354.50

กุมภาพันธ์ 2551 2,036 26,952,500 2,113 25,674,500 1,278,000.00 734,393.75 163,460 -

มีนาคม 2551 2,001 26,178,400 1,941 24,251,800 1,926,600.00 677,034.00 113,690 -

เมษายน 2551 1,952 26,201,300 1,784 22,405,900 3,795,400.00 657,140.50 95,370 28,150.74

พฤษภาคม 2551 2,232 29,636,100 1,858 24,068,300 5,567,800.00 734,561.25 104,270 -

มิถุนายน 2551 2,275 30,764,500 1,971 25,546,000 5,218,500.00 793,696.00 156,850 6,855.65

กรกฎาคม 2551 2,233 29,158,550 2,161 29,810,300 651,750,.00 902,354.50 76,320 -

สิงหาคม 2551 2,228 27,605,600 1,998 26,217,000 1,388,600.00 800,443.25 108,850 -

กันยายน 2551 2,371 30,945,900 2,058 27,262,600 3,683,300.00 876,243.75 85,875 28,003.21

รวม 25,801 330,409,450 24,930 312,989,900 17,419,550.00 9,433,261.00 1,714,115 104,831.70

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี	1	
ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการรับจำนำ		และไถ่ถอน	ปีงบประมาณ	2551	
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โทรศัพท์เทศบาลนครอุบลราชธานี

เบอร์กลาง 0-4524-6060 เป็นหมายเลขนำหมู่ (อัตโนมัติ 10 สาย) คือ 

(246060, 246061, 246062, 246063, 246064, 254805, 240168, 240706, 240869, 240443)

อาคารเทศบาล ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน คณะผู้บริหาร อาคารกองสาธารณสุขฯ

ชั้นที่ 1  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 333 นายกเทศมนตรี 169 ชั้น 1  

โอเปอร์เรเตอร์ 0,	101	ฝ่ายพัสดุ 114-118 สายตรง	:	0-4524-6069	 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 186

งานประชาสัมพันธ์ 174 หน้าห้องนายก 555 หัวหน้าศูนย์บริการ 184

ฝ่ายทะเบียนราษฏร์ รองฯ	ประพนธ์ 166 งานสัตวแพทย์ 180

หน.งานทะเบียนราษฏร 112 สายตรง	:	0-4524-2052	 งานทันตกรรม 181

แจ้งย้าย,	แจ้งเกิด	 102 หน้าห้อง 177 งานปัดกวาด 185

ทำบัตรประชาชน 103 กองวิชาการและแผนงาน รองฯพงษ์ศักดิ์ 167 ชั้น 2  

ธุรการ 104 ผู้อำนวยการกอง 138 สายตรง	:	0-4524-6067	 งานสุขาภิบาล 187

Fax	:	0-4524-2917	 สายตรง	:	0-4524-4026	 หน้าห้อง 167 192

สำนักการคลัง ธุรการ,	งบประมาณ	 137 รองฯ	พรพรรณ 168 งานส่งเสริม 188

ผู้อำนวยการสำนัก 105 งบประมาณ	:	0-4524-0680 สายตรง	:	0-4524-6068	 ชั้น 3  

สายตรง	:	0-4525-4043 วิเคราะห์,นิติกร,วิจัยฯ	 138 หน้าห้อง 168 ผู้อำนวยการกอง 191

ธุรการ
106,	

107	
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รองฯ	ไพบูลย์ 177 สายตรง	:	0-4525-5115	

การเงินและบัญชี 108,	170	ไอที	IT	 171 สายตรง	:	0-4524-066	 งานรักษาความสะอาด 193

แผนที่ภาษี 109 สำนักการศึกษา หน้าห้อง 166 ธุรการ 189

ห้องแผนที่ภาษี 155 ผอ.	สำนัก	:	0-4524-6065	 173 งานการเงิน/แผนงาน 190

งานผลประโยชน์ 110 รอง	ผอ.	เรืองศิลป 142 สายตรง	:	0-4524-3019	   

ชั้นที่ 2  รอง	ผอ.	สิริรักษ์ 141 Fax	:	0-4524-3019	 อาคารป้องกันและบรรเทาฯ

รองปลัดฯ	อาทิตย์	 143 หน่วยศึกษานิเทศก์ 140 ประธานและรองประธาน ห้องวิทยุ 199,150

สายตรง	:	0-4525-5326	 ธุรการ 139 สภาเทศบาล 159
สายตรง	:	0-4524-

5500	
 

หน้าห้องรองปลัด 143 งบประมาณ 129 สายตรง	:	0-4524-6070	 สถานี-บูรพา	:	0-4525-0658	

รองปลัดฯ	ชัยยุทธ	 153 รร.เทศบาลบูรพาอุบล	0-4525-4669 149
สถานี-เฉลิมพระเกียรติ	:	

0-4531-5181 

สายตรง	:	0-4524-35881 รร.เทศบาล	2	หนองบัว	0-4531-1956  กองสวัสดิการสังคม

หน้าห้องรองปลัด 153 รร.เทศบาล	3	สามัคคี	0-4524-1001   งานพัฒนาชุมชน 183
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สำนักการช่าง     

ผู้อำนวยการสำนัก 131 ชั้น 3    ฝ่ายเทศกิจ

สายตรง	:	0-4524-5300	 ปลัดเทศบาล 160   ฝ่ายเทศกิจ 122

ห้องคอมพิวเตอร์ 132 สายตรง	:	0-4525-472	   ศูนย์ยานยนต์ 120

ผอ.ส่วน	(จารึก-

พูนทรัพย์)	
133 หน้าห้องปลัด 160   พัสดุกองสาธารณสุขฯ 195

งานสถาปัตย์ 134 สำนักปลัดเทศบาล   ช่างศิลป์/หนองดินจี่ 196

งานขออนุญาตก่อสร้าง 135 หัวหน้าสำนักปลัดฯ 161   หน่วยซ่อมไฟฟ้า 197

ธุรการ 136 สายตรง	:	0-4524-2160     

เบอร์กลางสำนัก	:	0-4524-0815	 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ 179   สถานธนานุบาล

เรือนเพาะชำสวน	11	ไร่	:	0-4524-2681	 ธุรการ 162   สถานธนานุบาล	1	:	0-4525-538	

ศูนย์เครื่องจักรกล	:	0-4524-3497 Fax	:	0-4525-5232	    ผจก.สถานธนานุบาล	1	 198

บ่อบำบัดน้ำเสีย	:	0-4524-3---492 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 162   สถานธนานุบาล	2	:	0-4525-6128	

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 163     

ฝ่ายกิจการสภา 149     

หน่วยตรวจสอบภายใน 172    
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การทำเทียนประเภทติดพิมพ์

เทศบาลนครอุบลราชธานี

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์

เทศบาลนครอุบลราชธานี

การทำเทียนประเภทแกะสลัก

เทศบาลนครอุบลราชธานี

เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก

เทศบาลนครอุบลราชธานี





แม่น้ำมูลยามเย็น	เทศบาลนครอุบลราชธานี
หอไตรกลางน้ำ	วัดทุ่งศรีเมือง

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ทิวทัศนมุมสูง	เทศบาลนครอุบลราชธานี
ศาลหลักเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี




