
	 ข้าราชการท่ีสามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน	 คือ	 ความรู้วิชาการ	 ความรู้ปฏิบัติการ	 และความรู้ 

คิดอ่านตามเหตุผลตามความเป็นจริง	 ต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน	 ในผู้ร่วมงาน	 ในการ

รักษาระเบียบแบบแผน	 ความดีงาม	 ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน	 ต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้ง 

ในกาย	 ในใจ	 ในค�าพูด	 ต้องส�ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม�่าเสมอ	 และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว	 

ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม	ท�าความเสียหายให้แก่การกระท�า	ความคิดและการงาน.

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน	พุทธศักราช	2530

พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์

วันที่	2	มีนาคม	พุทธศักราช	2530



สารจาก
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

	 จากแนวคิดการท�างานที่ว่า	“รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์ทุกชุมชน พัฒนานครอุบลสู่มหานคร”	เทศบาล
นครอุบลราชธานี	 จึงได้ด�าเนินการพัฒนาท้องถิ่น	 ตามแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	หลายๆ	 โครงการล้วนเกิดจาก
ความมุ่งมั่นตั้งใจ	และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม	ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันพร้อมคณะผู้บริหาร	ได้เข้ามา
ท�างานรับใช้พี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	 นับเป็นโอกาสอันดีที่สามารถผลักดันโครงการ
ต่างๆ	 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	อาทิ	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสุขภาพอนามัย	ตลอดจน 
ยกระดับด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
 หลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นนั้นจะส�าเร็จมิได้	ถ้าหากขาดความร่วมมือ	ร่วมใจ	จากทุกภาคส่วน	อาทิ	ภาครัฐ 
ภาคเอกชน	ตลอดจนภาคประชาชน	ดฉินัและคณะผูบ้รหิาร	รวมท้ังข้าราชการ	พนกังาน	ลกูจ้าง	ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี	ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ	ท่าน	ที่ช่วยให้ท้องถิ่นขอเราเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	มีความพร้อมไปด้วย
สาธารณูปโภค	มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด	เป็นเมืองที่น่าอยู่	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	และที่ส�าคัญคือความเข้ม
แข็งของชุมชนที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา	
	 การท�างานทีผ่่านมา	ดฉินัได้รบัก�าลงัใจ		ตลอดจนการให้การสนบัสนนุ	และความร่วมมอืจากพีน้่องประชาชน
ชาวเทศบาลนครอบุลราชธานี	เป็นอย่างดยีิง่	จงึเป็นแรงส่งให้ดฉินัไม่เหนด็เหนือ่ยต่อการท�างานเพือ่พีน้่องประชาชน
ชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี	และพร้อมที่จะให้ความมั่นใจต่อทุกท่านว่าจะยังคงมุ่งมั่นท�างานให้กับทุกท่านด้วย
ความทุม่เททัง้กายและใจ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของพีน้่องประชาชน	และเพือ่ความเจรญิก้าวหน้าของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีสืบไป

(นางรจนา	กัลป์ตินันท์)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
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ผู้บริหารและคณะ

รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางรจนา	กัลป์ตินันท์
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช

นายอนันต์ ตันติศิรินทร์

นางวลัยพร ปูคะภาค

นายไพบูลย์ ชมาฤกษ์

นายบุญเทียน องควานิช

นายปิยะวัฒน์ จิรันตกาลนายปิยะ ลายวิเศษกุล

นางพรพรรณ หมอนเสมอ
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ห้วหน้าส่วนบริหาร

นายอาทิตย์	คูณผล
ปลัดเทศบาล

นายชัยยุทธ	โยธามาตย์
รองปลัดเทศบาล

นายโกพัสต์	สมสาร์
รองปลัดเทศบาล

นายโกพัสต์ สมสาร์
รองปลัดเทศบาล

รก.ผอ.สำ�นักก�รคลัง 

นางสุรางค์ ประสระบาล
ผอ.กองสาธารณสุข และ

สิ่งแวดล้อม 

นางสาวนัยนา ศุภกุล
ผอ.สำานักการศึกษา 

นายกรศิริ มิ่งไชย
ผอ.ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล 

นายชัยยุทธ โยธามาตย์
รองปลัดเทศบาล

รก.ผอ.กองสวัสดิก�รสังคม 

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

นายปรีชา ศรีสว่าง
ผอ.สำานักการช่าง 

นายประสพ ปรุโปร่ง
ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว 

นางผ่องศรี ช้างสอน
ผจก.สถานธนานุบาล (1) 

นายไพฑูรย์ ปูคะภาค
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์
ผอ.ร.ร.เทศบ�ล 3 ส�มัคคีวิทย�ค�ร 

นายพูน ชูเกาะ
ผจก.สถานธนานุบาล (2) 

นางเดือนลอย คำาแดงสด
หน.สำานักปลัดเทศบาล 

นายโกสิน พูลวัน
รก.ผอ.ร.ร.เทศบ�ล 4 อนุบ�ลพระเจ้�ใหญ่องค์ตื้อ 
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รางวัล...ความภูมิใจ
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
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ประวัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
 เทศบาลเมืองอุบลราชธานี เข้าสู่ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกโดยได้รับการสถาปนาเป็น เทศบาล
เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยผลของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 มีเนื้อที่ 1.65 ตาราง
กิโลเมตร ต่อมา มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้มีการประกาศขยายเขตเทศบาลอีก 2 ครั้ง มีเนื้อที่ 5.30 ตารางกิโลเมตร  
เป็นครั้งแรก และครั้งที่ 2 มีเนื้อที่ 29.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ต�าบลในเมือง พร้อมทั้งบางส่วนของ ต�าบล 
แจระแม ต�าบลขามใหญ่ ต�าบลปทมุ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา และต่อมาได้มพีระราชกฤษฎีกาจัดตัง้เทศบาลนครอุบลราชธานี 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา โดยยังมีเนื้อที่ 29.04 ตารางกิโลเมตร เท่าเดิม
 ปัจจบุนั พืน้ทีข่องเทศบาลนครอบุลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นทีร่าบ มแีม่น�า้มลูไหลผ่านเมอืงทางด้านทศิใต้ บรเิวณ 
ตอนกลางของเมือง คือทุ่งศรีเมืองและบริเวณรอบๆ มีลักษณะเป็นที่ลุ่มคล้ายแอ่งกะทะ ตั้งแต่ถนนอุปราช ลงมาถึง 
ถนนเขื่อนธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2  
ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลข เลยขึ้นไปวัดทุ่งศรีเมือง และ 
วัดมณีวนาราม

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับถนนรอบเมือง และบริเวณเขตทหารอากาศ
ทิศใต้  ติดกับแม่น�้ามูล
ทิศตะวันออก ติดกับห้วยวังนอง และบริเวณเขตทหารอากาศ
ทิศตะวันตก  ติดกับถนนรอบเมือง และล�ามูลน้อย

ประชากรข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554
 ชาย 39,411  คน
 หญิง 44,732  คน
 จ�านวนบ้านเรือน 28,217  คน
 จ�านวนครอบครัว 17,976  หลัง



ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    จากวิสัยทัศน์ของทางเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�า
แผนพฒันาเทศบาล และตวัแทนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกนัก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาและจดัล�าดบัความส�าคญัเร่งด่วน 
ดังนี้

แนวทางการพัฒนา

1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1)	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
	 	 สาธารณูปการ
	 2)	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
 3)	 ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนผังเมือง
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2.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 1) การแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน
 2) ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
 3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ
 4) ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1)	 สร้างจิตส�านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2)	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 3)	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบก�าจัดขยะมูลฝอย
	 4)	 ปรับปรุงและพัฒนาแม่น�้า	แหล่งน�้าธรรมชาติ
	 5)	 ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง
	 6)	 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

9รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี



4.		ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  1)	 ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	 	 2)	 ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  3)	 จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
	 	 4)	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ให้ความรู้	และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
	 	 5)	 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	และให้ความรู้กับประชาชน
	 	 6)	 จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
	 	 7)	 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน
  8)	 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน	หลักสูตร	สื่อการเรียนการสอน	และเทคโนโลยีทางการศึกษา
	 	 9)	 ปรังปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา
	 10)	 ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น
	 11)	 ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงศาสนา
 12)		 ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน	ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครอง	ระบบประชาธิปไตย
	 13)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
	 14)	 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล	และกีฬาพื้นบ้าน
	 15)	 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี



5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงาน
	 แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
 2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคคลกร
 3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
  ในการปฏิบัติงาน
 4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 5) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
  ของท้องถิ่น
 6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่าย
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 7) ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น ภายในประเทศ และ
  ต่างประเทศ
 8) ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ
   และกิจกรรมของหน่วยงาน
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

  โครงการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพือ่เสรมิสร้างความสมานฉนัท์และถวายเป็นพระราชกศุล 
จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า กลุ่มเยาวชน มีความสมัครสมานสามัคคีกัน 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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เรือประดับไฟฟ้าเทิดไท้องค์ราชัน	5	ธันวามหาราช
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กิจกรรม...วาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณรั้วกองบิน	21
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มหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมเดิน	วิ่ง...เฉลิมพระเกียรติฯ
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การแข่งขัน...เจ็ตสกีเฉลิมพระเกียรติฯ
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การแสดงว่าว และบอลลูนเฉลิมพระเกียรติฯ
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การแข่งขันพารามอเตอร์เฉลิมพระเกียรติฯ
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ประเพณี...
มหาสงกรานต์นครอุบลฯ...
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ประเพณี...แห่เทียนเข้าพรรษา
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ไหลเรือไฟ...ลอยกระทง
ประเพณีออกพรรษา
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ประเพณีออกพรรษา
ประกวดนางนพมาศ, ตักบาตรเทโว

และการแสดงบนเวที
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ประเพณีออกพรรษา...
การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
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การแข่งขันกีฬาเทศบาลนครอุบลคัพ 2553
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ลานจอดรถ, พื้นที่จัดเลื้ยง, จัดกิจกรรมต่าง ๆ
อาคารตลาดสดเทศบาล 3

พัฒนาการ...ความคืบหน้า
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วนัเด็กแห่งชาติ
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รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์ทุุกชุมชน
พัฒนานครอุบล สู่มหานคร



ผลการดำาเนินงานในรอบปี 2553 
เทศบาลนครอุบลราชธานี
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สำานักปลัดเทศบาล
 ส�านักปลัดเป็นด่านหน้า ที่ให้บริการประชาชนเนื่องจาก
มหีน้าทีใ่ห้บรกิารประชาชนต้ังแต่การแจ้งเกดิจดัท�าทะเบยีนราษฎร์ 
บัตรประจ�าตัวประชาชน ย้ายถิ่นฐาน จนการแจ้งตาย รวมทั้งงาน
จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล การดูแลรักษา
อาคารส�านกังาน เพือ่อ�านวยความสะดวกให้หน่วยงานในส่วนต่าง ๆ  
ของส�านักงานเทศบาล รวมทัง้งานรกัษาความสงบเรยีบร้อยมัน่คง
ไปจนถึง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งงานด้านการ
จัดความเป็นระเบียนเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์และถวายเป็นพระราช
กุศล จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มพลัง
มวลชนทกุหมูเ่หล่า กลุม่เยาวชน มคีวามสมคัรสมานสามคัคกีนั 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

●  กิจกรรมวาดภาพแสดงความจงรักภักดี

●  กิจกรรมปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ	 “เฉลิมพระเ กียรติแม ่ของแผ ่นดิน	 
แม่ทั้งประเทศ	ปลูกต้นไม้ถวาย	77	แสนต้น”	

 (โครงการจากจังหวัดอุบลราชธานี) เทศบาลนครอุบลราชธานี
ได้ด�าเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ ดังนี้
 ●  ปลูกต้นนนทรี  จ�านวน  119 ต้น
 ●  ปลูกต้นปีป   จ�านวน  197 ต้น
 ●  ปลูกต้นอินทนิล  จ�านวน  155 ต้น
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●  กิจกรรม	5	ธันวามหาราช

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 
(โครงการจากจังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง 
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส�านึกในมหาพระกรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน รวมทั้งความสมัครสมาน สามัคคีของพสกนิกรทุก 
หมู่เหล่า โดยมีกิจกรรม ท�าบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร  
พิธีบ�าเพ็ญกุศล อุทิศพระราชกุศล พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ชัยมงคล และการจัดงานราตรีสโมสรถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน	(อสป.)	

 เทศบาลนครอบุลราชธาน ีเพือ่ให้เกดิความรกั สมคัรสมาน 
สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทย ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย ์
เป็นศนูย์รวมใจ ยดึเหนีย่วจติใจและคงอยูคู่ช่าตไิทยตลอดไป และ
ยังท�าให้ประชาชนมีความรู ้วัฒนธรรมการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ได้อย่างถูกต้องตามท�านองครองธรรมและจารีตประเพณี ซ่ึงม ี
ผู้เข้าอบรมดังนี้ บุคคลภายนอก จ�านวน 282 คน, พนักงาน
เทศบาล จ�านวน 168 คน รวมทั้งสิ้น 430 คน
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จัดการฝึกอบรม
● ฝึกอบรมทบทวนเพือ่เสรมิสร้างทกัษะศกัยภาพเจ้าหน้าทีแ่ละ 
 ทัศนะศึกษาดูงาน
●  ฝึกอบรมการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า 
●  ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริการประชาชนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	ดังนี้
● อัคคีภัย  จ�านวน 8 ครั้ง ค่าเสียหายประมาณ 810,000 บาท
●  วาตภัย จ�านวน 1 ครั้ง ค่าเสียหายประมาณ 3,000 บาท
●  อุทกภัย จ�านวน 1 ครั้ง ค่าเสียหายประมาณ 732,942 บาท

การบริการประชาชน	
● สนับสนุนน�้าเพื่ออุปโภค-บริโภคตามชุมชนที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน�้า ศาสนสถาน และ ตามสถานที่ราชการ ดังนี้
 ◆ ภายในเขตเทศบาล จ�านวน 496 ครั้ง
 ◆ นอกเขตเทศบาล จ�านวน 27 ครั้ง
	 ◆ สนับสนุนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร 
  อุบลราชธานี 
 ◆  ล้างตลาดสดภายในเขตเทศบาล จ�านวน 89 ครั้ง
● รถพยาบาลฉุกเฉิน ให้บริการน�าผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ 
 ส่งโรงพยาบาล จ�านวน 104 ครั้ง
● ตดัต้นไม้ทีโ่ค่นล้มทับบ้านเรือน/กดีขวางการจราจร/ใกล้สายไฟฟ้า  
 หรืออาจเป็นอันตราย แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา 
 จ�านวน 71 ครั้ง
● จับสัตว์ร้ายไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่ในบ้านหรือเคหะสถาน  
 จ�านวน 45 ครั้ง
● ฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ในด้านป้องกันและระงับอัคคี 
 ภัยตามสถานประกอบการ
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 
 ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลนครอบุลราชธาน ีจากโครงการ
คัดเลือกส�านักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2553 

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

โครงการพัฒนาด้านการบริการของพนักงาน 
 เพื่อให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร
ประชาชน มีทัศนคตท่ีิดต่ีองานในหน้าที ่มคีวามคดิรเิริม่ สร้างสรรค์
ในการบรกิารประชาชนและเป็นขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิานแก่
พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โครงการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 เพือ่ฝึกบคุลากรในด้านร่างกาย จติใจ และเสรมิสร้างคณุธรรม
และจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล และสร้างจิตส�านึกในการ
ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ และรบัผดิชอบต่อหน้าทีด้่วยความ
สามคัค ีมคีณุธรรมและจรยิธรรม ยดึมัน่ในความถกูต้องดงีาม เป็น
ข้าราชการและพลเมืองที่ดีของประเทศ มีความสุข มีขวัญและ
ก�าลังใจในการท�างาน ตลอดจนสามารถน�าไปแก้ไขปัญหาในการ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	หลักสูตร	“การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” 
 เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างเหมาะสม และเป็นการเพิ่มความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ วินัยของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิน่ ตลอดจนเพือ่สร้างจติส�านกึในการบรหิารจดัการตนเอง
และการให้บริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้ใช้บริการ

ฝ่ายกิจการสภา

ด�าเนินการประชุมสภาเทศบาลในปี พ.ศ.2553 ดังนี้
● สมัยวิสามัญ  ประจ�าปี พ.ศ.2553 1 ครั้ง
● สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ�าปี พ.ศ.2553 2 ครั้ง
● สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ�าปี พ.ศ.2553 3 ครั้ง
● สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ�าปี พ.ศ.2553 4 ครั้ง
● สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจ�าปี พ.ศ.2553 1 ครั้ง
                             รวมทั้งสิ้น               11 ครั้ง
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โครงการเทศกิจอาสาจราจร
 จัดขึ้นเพื่ออ�านายความสะดวกในการจราจร และท�าหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน และตาม
ตลาดสดภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีการ
ควบคุมและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน เป็นการปฏิบัติงาน
ที่สามารถสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่
ประชาชนด้วยความเต็มใจ

ฝ่ายเทศกิจ

 ท�าลายบัตรเลอืกตัง้และเอกสารเก่ียวกับการเลอืกตัง้ ซึง่ครบ
ก�าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาและต้องท�าลาย และคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีมติอนุมัติให้
ท�าลายโดยการเผา ณ บ่อบ�าบัดน�้าเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี

 ● สายตรวจชุมชน
  เทศบาลนครอบุลราชธาน ีจดัโครงการฝึกอบรมสายตรวจ
เพื่อชุมชนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเทศกิจและตัวแทนชุมชนเพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้รบัความรูก้ฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าหน้าที ่สายตรวจ
ตามชมุชน รวมถงึการประสานงานกบัต�ารวจจราจรในการปฎบิตัิ
งานร่วมกันและเสริมสร้างชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
แก้ไขปัญหาความเป็นธรรมและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย รวมถงึ
สร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ ดีในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการท�าหน้าที่
สายตรวจตามชุมชนต่าง ๆ และเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และมพีธิมีอบตูย้าม
สายตรวจเทศกิจให้กับตัวแทนชุมชน จ�านวน 106 ชุมชน เพ่ือ 
ติดตั้งในชุมชน

โครงการจัดระเบียบเมือง
 โครงการจัดความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในทีห่รือทางสาธารณะ 
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นโครงการที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่ี
สาธารณะ เป็นการจดัระเบยีบเมอืงทีท่างเทศบาลนครอบุลราชธานี 
ได้ด�าเนนิการขึน้เพือ่เป็นการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจากหาบเร่ 
แผงลอย ที่ท�าการค้าอยู่นอกจุดผ่อนผัน และที่ค้าขายอยู่ในที่หรือ
ทางสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

 โครงการเยาวชนฮักบ้าน		แพงเมือง		สืบสานหม่องเทียว
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ในประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธาน ี 
และมีความภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเอง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทาง
ในการส่งสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  

 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 จัดตั้งกองอ�านวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และ
ต�ารวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

 ประกวดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากเทียนและผ้ากาบบัว
 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โดยให้มีสินค้าที่ระลึกที่เป็นสัญญาลักษณ์ของ
จังหวัดอุบลราชธานี  
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สำ า นั ก ก า ร ค ลั ง
 หากจะกล่าวว่าส�านักการคลังเป็นดั่งขุมทรัพย์ ที่พร้อมเป็นงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้น ก็คงไม่ผิดจากความจริงนัก 

เพราะส�านักการคลังเป็นผู้ก�ากับดูแลการเงินการบัญชี และการจัดหารายได้ให้กับเทศบาล ส�านักการคลังมีหน้าที ่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การรับเงิน-การเบิก จ่ายเงิน การดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ�ารุงท้องที่  

ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายก�าหนด ซ่ึงรายได้จากการจัดเก็บภาษีนั้นจะถูกจัดสรร และผลักดันไปสู่นโยบาย 

ตามโครงการต่างๆ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการงบประมาณให้ถกูต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ อนัส่งผลให้เทศบาลนครอบุลราชธานี

มีประสิทธิภาพในการท�างานให้สัมฤทธิ์ผล

ฝ่ายพัฒนารายได้

● จัดโครงการมอบรางวัลแก่ผู ้เสียภาษีดีเด่น ประจ�าปี 2553 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้มาช�าระภาษีประจ�าปี 2553  
โดยมอบรางวัลแก่ผู้มาช�าระภาษีภายในก�าหนดของภาษีแต่ละประเภท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงในให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้มาเสียภาษี
ภายในก�าหนดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บให้ได้ครบถ้วน ท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนองนโยบาย  
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ท้องถิ่นทุกแห่งสามารถจัดเก็บรายได้ของตนเองให้มากที่สุด เพื่อลดการพึ่งพา 
งบประมาณจากส่วนกลางให้น้อยลง
 ตั้งประมาณการรายรับ	ภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ�ารุงท้องที่ จ�านวน 64,760,000 บาท สามารถจัดเก็บได้ 
68,296,779.80 บาท สูงกว่าประมาณการ จ�านวน 3,536,779.80 บาท (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553)
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 การจัดท�าแผนการพัฒนารายได้ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้สามารถจัดเก็บ
รายได้ให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
รายได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ตาม
ขั้นตอนและวิธี 4 ประการ คือ
	 ●  ก�าหนดเป้าหมายนโยบายในการพฒันาและจดัเกบ็รายได้
	 ●  องค์ประกอบการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
 ●  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดภาษีท้องถิ่น
 ●  แนวทางการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี

แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล
เกีย่วกบัทรพัย์สนิในเขตเทศบาลนครอบุลราชธาน ีโดยมวีตัถปุระสงค์ 
คอื ใช้ข้อมลูในการจดัเกบ็รายได้ จากภาษทีกุประเภท และค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาตต่าง ๆ แนวคิดเบื้องต้นของแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน คือทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู ่บนที่ดิน จึงสามารถหา
ต�าแหน่ง ขนาด ลักษณะ และการใช้ประโยชน์ รวมถึงเจ้าของ
ทรพัย์สินน้ัน ๆ  ได้แผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ ประกอบด้วย
เอกสาร 2 ประเภท 
 1. แผนที่ภาษี เป็นแผนที่แสดงต�าแหน่ง ลักษณะ ขนาดของ
แผนที่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 2. ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน 
อันประกอบด้วย ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 ในการพัฒนารายได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้มี
ประสทิธิภาพเกดิผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ จ�าเป็นทีต้่อง
มเีครือ่งมอืในการเข้าถึงข้อมลูทรพัย์สนิและแนวทางในการด�าเนนิ
งานทีช่ดัเจน ซึง่เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเข้าถงึข้อมลูทะเบยีนทรพัย์สนิ 
ได้แก่ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 แผนการปฏิบัติงาน
 1. ตรวจสอบและจดัเตรยีมความพร้อมของแผนทีบ่�ารงุท้องที่ 
แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี ห้วงเดือน 
พ.ย.-ธ.ค.
 2. จัดทีมเคล่ือนที่เร็ว เตรียมส�าหรับตรวจข้อมูลภาคสนาม  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในการช�าระภาษี
 3. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
 4. ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีในกรณีการเปลี่ยนแปลง ม.ค.-ธ.ค.
 5. ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ภาษีในกรณีการเปลี่ยนแปลง
 6. ตรวจสอบการยกเว้นบ้านเช่าตามค�าร้อง
 7. ฝึกอบรมทบทวนความรูว้ทิยากรศนูย์สนบัสนนุการปฏบิตังิาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 8. คัดลอกข้อมูลการจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจากท่ีดิน
จังหวัด

 9. ตรวจสอบข้อมูลในรายการปลูกสร้างอาคาร (ผ.ท.9)
 10.  ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินทุกกรณี
 11. บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วิทยากรอบรมในโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

จังหวัดอ�านาจเจริญ

 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
รายได้เพิ่มข้ึน และมีฐานะทางการคลังเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสามารถน�าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ได้
จัดท�าให้น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนและ 
ถูกต้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถน�าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินที่ได้จัดท�าและน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการ 
จัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง
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ก อ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ แ ผ น ง า น
 ถือเป็นคลังสมองของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องวางแผน
อย่างรอบคอบและถูกต้องตามหลักวิชาการในทุก ๆ ด้าน และเข้าใจถึงนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล  
การมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลคอืหวัใจส�าคญัของการบรหิารจดัการทีด่ ีกองวชิาการและแผนงาน จงึเป็นก�าลงัหลกัในการ
ด�าเนินการแผนงาน วิเคราะห์นโยบายเพื่อการจัดท�างบประมาณ และเข้าใจถึงนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล งานนิติกร การพิจารณาเทศบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ 
กจิกรรมต่างๆของหน่วยงานทีถ่อืเป็นสือ่กลางระหว่างเทศบาลกบัประชาชน โดยให้มุง่เน้นให้ประชาชนรบัทราบรบัรูข้้อมลูต่าง ๆ  เป็นไป
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ มีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ การออกสื่อวิทยุ ประชาสัมพันธ์จากรถยนต์เคลื่อนที่ นอกจากนี้
ยังมีทางอินเตอร์เน็ตที่ประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.cityub.go.th

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานวิจัยและประเมินผล
 ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลนครอบุลราชธาน	ีประจ�าปี	53 
โดย	คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มกีารติดตามประเมนิผลแผน
พัฒนาเทศบาล อย่างเข้มข้น โดยมีการติดตามประเมินผลแผนฯ 
รายไตรมาส และรายงานปัญหาอปุสรรคต่อผูบ้รหิารอย่างต่อเนือ่ง
สม�่าเสมอ จะเห็นได้จากผลการติดตาม โดยภาพรวม พบว่าผล 
การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ�าปี 53 จ�านวน
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลรวมทั้งสิ้น 512 โครงการ  
มีโครงการที่สามารถด�าเนินการได้ 288 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
56.25 ซึง่จาก 288 โครงการ เป็นโครงการทีป่รากฏในเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2553 จ�านวน 236 โครงการ 
,โครงการทีข่ออนุมัตจ่ิายขาดเงินสะสม 19 โครงการ, โครงการตาม
งบไทยเข้มแข็ง 21 โครงการ, โครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
10 โครงการ, โครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม 1 โครงการ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ,ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม, งบไทยเข้มแข็ง 1 โครงการ และ
จากจ�านวนโครงการทีไ่ด้รบังบประมาณในการด�าเนินงานโครงการ
ทั้งสิ้น 288 โครงการ งบประมาณ 260,234,526 บาทนี้ มีการ
ด�าเนินโครงการ 283 โครงการ ร้อยละ 98.26 และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 251,816,487.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.77 ของ
งบประมาณที่ได้รับ 

 เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการดูแลทุกข์ บ�ารุงสุข 
ของประชาชน และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้น 
ยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานทัง้ 5 ยทุธศาสตร์ ถือว่าเป็นยทุธศาสตร์ 
ทีส่�าคญั ทีเ่ทศบาลนครอบุลราชธานจีะต้องด�าเนนิการให้บรรลผุล
ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นได้ว่าผลการด�าเนินงาน ในภาพรวม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างย่ิง	 กล่าวคือ	 ผลการ
ด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	98.26	

วจิยัประเมินความพึงพอใจของประชาชน	ต่อการด�าเนนิงาน
ของเทศบาล
 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการด�าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ทุก ๆ ปี เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ  และเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบปัญหา ซึ่งจะท�าให้เกิด
การพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพประสทิธผิลในการให้บรกิาร
ของเทศบาลมากขึ้น
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิพรรณนา เพือ่ต้องการ
ทราบความพงึพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานของเทศบาล
นครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานต่ีอการให้บรกิารด้านต่าง ๆ  
ของเทศบาลนครอบุลราชธาน ีในรอบปี 2553 และเพือ่ให้ผู้บริหาร
เทศบาลได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานและการ 
ให้บริการของเทศบาลทุกด้าน และเกิดการพัฒนาและปรับปรุง 
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการด�าเนินงานของเทศบาล  
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งานงบประมาณ
สรุปรายรับ	–	รายจ่าย	ของเทศบาลนครอุบลราชธานี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2553

รายรับ ประมาณการ	(บาท) รับจริง	(บาท)

-  ภาษีอากร 64,760,000 68,296,779.80

-  ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 7,217,000 9,381,982.10

-  รายได้จากสาธารณูปโภค 3,560,000 3,524,671.30

-  รายได้เบ็ดเตล็ด 1,169,360 2,483,568.60

-  รายได้จากทุน 6,920,450 8,389,837.70

-  รัฐบาลจัดสรรให้ 203,209,000 248,574,452.35

-  อุดหนุนทั่วไป 84,252,940 84,252,946.00

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไม่ได้ตั้งรับในงบประมาณ) - 193,577,895.22

	รวมรายรับ 371,088,750 618,482,133.07

รายจ่าย ประมาณการ	(บาท) รับจริง	(บาท)

-  เงินเดือน 45,644,030 45,639,479.16

-  ค่าจ้างประจ�า 7,502,100 7,500,226.00

-  ค่าจ้างชั่วคราว 44,715,070 44,501,479.64

-  ค่าตอบแทน 24,454,495 24,283,332.08

-  ค่าใช้สอย 42,320,355 41,574,291.80

-  ค่าวัสดุ 46,165,402 45,994,987.65

-  ค่าสาธารณูปโภค 9,337,100 9,316,757.73

-  เงินอุดหนุน 4,250,000 4,250,000.00

-  รายจ่ายอื่น 4,169,000 4,168,625.00

-  งบกลาง 26,084,522 25,715,919.87

-  ค่าครุภัณฑ์ 14,766,100 13,871,170.00

-  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,351,000 61,351,000.00

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 188,981,295.26

		 	 รวมรายจ่าย 330,759,174.00 517,148,564.19

	 	 	 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 101,333,568.88

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อาศัยอยู ่ ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จากจ�านวนประชากรทั้งสิ้น จ�านวน 84,039 คน  
ได้ด�าเนินการสุม่ตวัอย่างมาจ�านวน 892 คน ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู
มาจ�านวน 904 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือแบบส�ารวจ จ�านวน 
904 ชุด เก็บแบบส�ารวจได้ 904 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 % น�ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามกรอบที่ใช้ในการวิจัย 
 ผลการศึกษา การด�าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ส่วนใหญ่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ด�าเนินงานทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระดับพอใจ โดยมีความ

พงึพอใจในยทุธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิศลิปวฒัธรรม ศาสนา จารตี
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.11)  
รองลงมามีความพึงพอใจด้านยุทธศาสตร์วางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว (ค่าเฉลี่ย 3.02) และ
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรยีบร้อย (ค่าเฉลีย่ 2.97) ตามล�าดบั และผลส�ารวจความพงึพอใจ
ต่อผลการด�าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยรวม พบ
ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในระดับ พอใจ (ค่าเฉลี่ย 2.83)
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 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วชิาการ กองวชิาการและแผนงานได้ด�าเนนิงานเพ่ือสนบัสนนุ
และส่งเสรมิให้ทกุหน่วยงานในส�านกังานเทศบาลนครอบุลราชธานไีด้ใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุงานด้านการบรหิารงาน เพือ่ให้การ
บริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซด์
เทศบาลนครอุบลราชธานี (www.cityub.go.th) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด�าเนนิงานเทศบาลนครอบุลราชธาน ีโดยด�าเนนิงานอยูบ่นพ้ืนฐานการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตามพระราชบญัญตัข้ิอมลู
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ที่ค�านึงถึงความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และที่ส�าคัญ คือ ต้องเป็นประโยชน์กับประชาชน

(ตารางสรุปผลการด�าเนินงานฝ่ายบริการฯ	ในรอบปี	2553)

ล�าดับ ภารกิจ จ�านวน

1.	งานระบบคอมพิวเตอร์ 723

1.1 แก้ไขระบบปฏิบัติการและโปรแกรม (Software) 358

1.2 แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware) 151

1.3 แก้ไขอินเตอร์เน็ต/ระบบเครือข่าย (Network) 179

1.4 บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 11

1.5 งานบริการอื่นๆ ที่แจ้งขอความอนุเคราะห์ 24

2.	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 428

2.1 เผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี 385

2.2 ประสานงาน/พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 13

2.3 พัฒนา/แก้ไขปัญหาเครื่องปฏิบัติการแม่ข่าย (Server) 10

2.4 ประสานงานเกี่ยวกับร้องทุกข์ออนไลน์ 20

3.	งานสื่อและมัลติมีเดีย 263

3.1 ตัดต่อวีดิทัศน์ 7

3.2 ออกแบบ/พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 54

3.3 ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องฉาย 46

3.4 คัดลอก CD หรือ DVD 6

3.5 เผยแพร่ข่าวสารผ่านป้ายไฟวิ่ง (LED) ทุ่งศรีเมือง 16

3.6 เผยแพร่ข่าวสารผ่านป้ายไตรวิชั่น 2

3.7 เผยแพร่ข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี 106

3.8 เผยแพร่ข่าวสารผ่านประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุบลฯ 26

4.	งานริเริ่มเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4

4.1 จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน (Hardware) 2

4.2 จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเข้ามาใช้งาน (Network) 2

รวม	4	ภารกิจหลัก	1,418	รายการ	

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ



44 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

สื่อมวลชนสัมพันธ์
 เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นจากหลักการกระจายอ�านาจ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
ได้อย่างทัว่ถงึและตรงเป้าหมายมากทีส่ดุ เทศบาลนครอบุลราชธานี
ในฐานะทีเ่ป็นตัวแทนประชาชนในท้องถิน่ต้องตอบสนองความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดและเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง 
วิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา และผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
นครอุบลราชธานี จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชน 
ทุกแขนง ในการน�าเสนอข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
เทศบาลนครอุบลราชธานจึีงจัดโครงการสือ่มวลชนสมัพนัธ์ข้ึนเพือ่
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสือ่มวลชนกบัคณะผูบ้รหิาร
และพนกังานเทศบาลเป็นไปในทางท่ีดี และเป็นการระดมความคดิเหน็
ในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาเทศบาล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อบรมนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและ
ทัศนศึกษาดูงาน
 ในปัจจุบันนี้การเผยแพร่ ข่าวสาร ของหน่วยงาน 
เป็นสิง่ท่ีมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ท้ังในรปูแบบการน�าเสนอ 
ที่ต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วนรวมทั้ง
ตอบสนองต่อประชาชนที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการให้ได้มากท่ีสุด เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้
จัดโครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและ
ทัศนศึกษาดูงานข้ึน โดยได้เชิญวิทยากรท่ีมีความรู ้และ
ประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ มาอบรมให้ความรู้ 
กับบุคคลกรในหน่วยงานเทศบาลเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านงานประชาสัมพันธ์
และ เพื่อให้มีความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
การท�าความเข้าใจกบัประชาชนในด้านต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์



45รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

กองสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
 สขุภาพกายสมบรูณ์ สภาพแวดล้อมดีนัน้เป็นหลกัทีเ่ทศบาลนครอบุลราชธานไีด้ถอืปฏบิตัแิละส่งเสรมิแก่ประชาชนมาโดยตลอด 

การยกระดับสุขอนามัยของประชาชน คือหน้าที่หลักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังให้ชุมชน มีการดูแลตนเองท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีกองสาธารณสุขฯ รับหน้าที่เป็นเสมือนพี่เล้ียงที่คอยดูแลและให้ค�าแนะน�า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนนั้น

สามารถสร้างความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง

 นอกจากนีก้องสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ต้องด�าเนนิการด้านการดแูล ส่งเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม ด้านป้องกนัและ

ควบคุมโรค ให้ความรู้ป้องปรามเกี่ยวกับสารเสพติดต่าง ๆ รวบถึงงานด้านการควบคุมงานสัตวแพทย์ การให้บริการประชาชน 

ขออนุญาตประกอบการค้าต่าง ๆ และดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ให้เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็น

เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
1 ครั้ง 68 คน

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร/อนุกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 6 ครั้ง

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาดและงานจัดเก็บขยะ
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
◆  ปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งหมด จ�านวน  38,000 ตัน
◆  ปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บ จ�านวน 40 แห่ง 
 60,645.5 กิโลกรัม
◆  แจกจ่ายถังขยะตามค�าร้องทั่วไป จ�านวน 371 ถัง
◆  เก็บรวบรวมขยะในงานประเพณี/งานพิธีและงานอื่น ๆ   
 จ�านวน 25 ครั้ง
◆  รณรงค์ท�าความสะอาดในเขตเทศบาล   จ�านวน 420 ครั้ง

งานรักษาความสะอาด
◆ ด�าเนินการล้างท�าความสะอาดถนน/โรงเรียน  
 จ�านวน 248 ครั้ง
◆  เก็บขนกิ่งไม้ภายในเขตเทศบาล จ�านวน 1,423 ครั้ง
◆  ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ จ�านวน 93 ครั้ง
◆  การรักษาความสะอาดในงานพิธี / งานประเพณีต่าง ๆ   
 จ�านวน 25 ครั้ง
◆  รณรงค์ท�าความสะอาดในเขตเทศบาลฯ  จ�านวน 389 ครั้ง
◆  น�ารถบรรทุกน�้าสนับสนุนการล้างตลาดสด  จ�านวน 218 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ด�าเนินการ
◆  โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ
◆  กจิกรรมรณรงค์ท�าความสะอาดเพือ่ยบัยัง้ การแพร่ระบาดของ 
 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 11 ครั้ง
◆  โครงการลด คัดแยกและน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใน 
 สถานศึกษา

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลอาหาร	
ตรวจแนะน�าด้านกายภาพ	 ตามมาตรฐานข้อก�าหนด
สุขาภิบาลอาหาร
◆  ร้านอาหาร/แผงลอย   จ�านวน 344  ราย 6 ครั้ง
◆  โรงอาหารในสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ  
 จ�านวน 510 ราย 56 ครั้ง
◆  ในงานเทศกาลต่างๆ  จ�านวน 354 ราย 5 ครั้ง

การเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนทางด้าน
ชีวภาพ	(SI-2) 
◆ ร้านอาหาร/แผงลอย  จ�านวน 391 ราย 6 ครั้ง
◆ โรงอาหารในสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ  
 จ�านวน 347 ราย 56  ครั้ง
◆  ในงานเทศกาลต่างๆ  จ�านวน 169 ราย 5 ครั้ง
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การเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนทางด้าน
เคมี	(Test	Kit)	
◆  ร้านอาหาร/แผงลอย  จ�านวน 103 ราย 6 ครั้ง
◆  ตลาดสดเทศบาล,เอกชน  จ�านวน 225 ราย 4  ครั้ง
◆  โรงอาหารในสถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ  
 จ�านวน 116 ราย 6 ครั้ง
◆  ในงานเทศกาลต่างๆ  จ�านวน 151 ราย 5 ครั้ง
◆  การอบรมผู้ประกอบการ   จ�านวน 350 ราย 2 ครั้ง

งานสุขาภิบาลตลาด
การจัดระเบียบผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล
◆  ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) จ�านวน 276  ครั้ง
◆  ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) จ�านวน 269  ครั้ง
◆ ตลาดสดเทศบาล 5 จ�านวน 188 ครั้ง
◆  ตลาดอาหารโต้รุ่ง (ตลาด 6) จ�านวน 10 ครั้ง

การปรับปรุงพัฒนาตลาดสดเทศบาล	2	แห่ง
งานคุ้มครองผู้บริโภค
◆  ตรวจฉลากอาหาร จ�านวน 181 ราย 105 ครั้ง
◆  ตรวจตาชั่งในตลาดสดเทศบาล/เอกชน  
 จ�านวน 528 ราย 1 ครั้ง
◆  ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา   
 จ�านวน 28 แห่ง 8 ครั้ง
◆  ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในตลาดสด   
 จ�านวน 6 แห่ง 18 ครั้ง
◆ ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในงานเทศกาล 
 ต่าง ๆ จ�านวน 354 ราย 5  ครั้ง

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	
◆  จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ชมรมละ 1 ครั้งต่อเดือน  
 รวม 420 ครั้ง
◆ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม(เฉลี่ยเดือนละ)   
 จ�านวน 1,615 คน

การพัฒนาศักยภาพ	อสม.
◆ จัดประชุมให้ความรู้แก่ อสม. จ�านวน 3 ครั้ง
◆ จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. จ�านวน 3 ครั้ง

งานป้องกันควบคุมโรค
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
◆  รณรงค์ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย ในชุมชน  
 จ�านวน 6  ครั้ง 106 ชุมชน
◆  พ่นหมอกควันก�าจัดยุงลายตามแผน ปฏิบัติการ  
 จ�านวน 175 ครั้ง
◆  พ่นหมอกควันก�าจัดยุงลายตามค�าร้อง จ�านวน 601 ครั้ง
◆  แจกทรายก�าจัดลูกน�้ายุงลายผู้มาขอรับ บริการ  
 จ�านวน  21,209  ห่อ

การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค
◆ พ่นสารเคมีก�าจัดแมลงบ่อก�าจัดขยะ จ�านวน 94 ครั้ง 
◆ พ่นสารเคมีก�าจัดแมลงในตลาดสด จ�านวน 72 ครั้ง
◆  พ่นสารเคมีก�าจัดแมลงในตลาดโต้รุ่ง   จ�านวน 9 ครั้ง
◆  ก�าจัดหนูในตลาดสด จ�านวน  12 ครั้ง
◆  แจกคลอรีนแก่ผู้มาขอรับบริการ จ�านวน 54 ห่อ
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การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
◆  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/ให้สุขศึกษา จ�านวน 27 ครั้ง
◆  แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรค
 ● ไข้เลือดออก  7,500  ฉบับ
  ● ไข้หวัดนก  1,300  ฉบับ

รณรงค์กวาดล้างโปลิโอ	ปีละ	2	ครั้ง
 ●  รณรงค์ครั้งที่ 1  จ�านวน  1,767  ราย
 ●  รณรงค์ครั้งที่ 2  จ�านวน  1,767  ราย

งานสัตวแพทย์
◆  จ�านวนผู้มาใช้บริการ  จ�านวน  2,703  ราย
◆  จ�านวนสัตว์เลี้ยง  จ�านวน  5,598  ตัว

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
◆  ในส�านักงาน  จ�านวน  875  ตัว
◆  ช่วงรณรงค์   จ�านวน  3,656  ตัว

ฉีดวัคซีนรวม	4	โรค		 จ�านวน  192  ตัว

ฉีดยาคุมก�าเนิด
◆  สุนัข  จ�านวน  376  ตัว
◆  แมว   จ�านวน  38  ตัว

งานผ่าตัดท�าหมัน
◆  สุนัข   จ�านวน  5  ตัว  (เพศผู ้3 เพศเมยี 2)
◆  แมว   จ�านวน  2  ตัว  (เพศเมีย)

ยาฉีดก�าจัดเห็บ	หมัด	และขี้เรื้อน   จ�านวน 471 ตัว

ให้สารน�้าทางเส้นเลือด จ�านวน 2 ตัว

ให้ค�าปรึกษาและแนะน�า	จ�านวน   202   ตัว

แก้ไขเหตุร�าคาญจากสัตว์	  จ�านวน 6 ครั้ง

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี 
มีจ�านวน 7 แห่ง 
จ�านวนผู้รับบริการทั้งหมด
◆  ในเขตเทศบาล  จ�านวน  15,171 คน
◆  นอกเขตเทศบาล  จ�านวน 5,316 คน

โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์	แผนไทย	
 จ�านวน 2   รุ่น 88 คน

โครงการรับบริจาคโลหิตฯ 
◆  มีผู้บริจาคโลหิต จ�านวน 74 คน
◆  ปริมาณโลหิตที่ได้   จ�านวน 22,200   ซี.ซี.

กิจกรรมยามบ้าน	ยามบ่าย
◆  เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง   จ�านวน 202 ราย
◆  เยี่ยมหลังคลอด จ�านวน   5 ราย
◆  เยี่ยมผู้ป่วยไข้เลือดออก จ�านวน 15 ราย

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปีพนักงานเทศบาล
◆  ตรวจสุขภาพทั้งหมด จ�านวน  121  ราย
◆  ผลการตรวจผิดปกติ จ�านวน 77 ราย
◆  พบภาวะไขมันในเลือดสูง จ�านวน 19 ราย

บริการตรวจสุขภาพ	ณ	ตลาดสดเทศบาล	3	(ตลาดใหญ่)
◆  ผู้รับบริการ   จ�านวน 574 ราย 

งานทันตสาธารณสุข
งานบริการทันตกรรม
  ให้บริการทันตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน 
เคลือบร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ แก่ประชาชนทั่วไป พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี
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งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มอายุ
ผลงาน	ปี	2553	

(คน/ครั้ง/รายการ)

เด็กอายุ  0-2  ปี 217/217/424

เด็กอายุ  3-5  ปี 178/2051/408

เด็กอายุ  6-14  ปี 176/280/608

ผู้มีอายุ  15 -59  ปี 515/855/1,795

ผู้มีอายุ  60  ปีขึ้นไป 55/76/154

รวม 1,141/1,633/3,389

ในคลินิกทันตกรรม	เทศบาลนครอุบลราชธานี

ตารางแสดงผลการให้บริการ	แยกตามประเภทของการให้บริการ

ถอนฟัน
ผลงาน	
	(ราย/ซี่)

อุดฟัน
ผลงาน	

(ราย/ซี่/ด้าน)
ขูดหินปูน

ผลงาน	
(ราย/ส่วน)

กลุ่มอายุ 0-5 ปี 4/6 กลุ่มอายุ 0-5 ปี 41/59

กลุ่มอายุ 6-12 ปี 95/133 กลุ่มอายุ 6-12 ปี 120/176 กลุ่มอายุ 6-12 ปี 31/186

กลุ่มอายุ 13 ปีขึ้นไป 167/196 กลุ่มอายุ 13 ปีขึ้นไป 581/996 กลุ่มอายุ 13 ปีขึ้นไป 353/2,118

รวม 266/335 รวม 742/1,231 รวม 384/2,304

กิจกรรม ผลงาน	ปี	2553	(ราย)

1.  ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันและแจกแปรงสีฟัน อันแรกของหนู เด็กอายุปีครึ่ง 208

2.  ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันและแจกแปรงสีฟัน อันแรกของหนู เด็กอายุ 4 ปี 160

รวม 368

ในโรงเรียนสังกัดของเทศบาลนครอุบลราชธานี

กิจกรรม ผลงาน	ปี	2553	(ราย)

1. เด็กอนุบาลได้รับการตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษา 3/580

2. เด็กอนุบาลมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 3/580

รวม 3/580



49รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

สำ า นั ก ก า ร ช่ า ง
 ฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานในการพัฒนาและดูแลสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
ในพื้นที่ความรับผิดชอบถือเป็นภาระส�าคัญของส�านักการช่าง จึงท�าให้ ส�านักการช่าง รับภารกิจหนักในการพัฒนาพื้นที่และ
วางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น การสร้างและซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเดินเท้า งานด้านบริการออกแบบ และ
ควบคุมสิ่งก่อสร้างให้ถูกหลักมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี

	 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับหนังสือจากหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนค�าร้องต่างๆที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ และให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบหาแนวทางแก้ไข จ�านวน 557 ราย
 ฝ่ายควบคุมอาคาร รับค�าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
โอนใบอนุญาต ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตรวจสอบอาคาร ขอให้ตรวจสอบอาคาร จ�านวน 706 ราย
 ฝ่ายผังเมือง 
 ●  ท�าการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพิจารณาให้ก่อสร้างอาคาร จ�านวน 250 ราย
 ●  ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพิจารณาอนุญาตรื้อถอนอาคาร จ�านวน 54 ราย
 ●  ก�าหนดระยะถอยร่นอาคารตามกฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมอุบลราชธานี–วารินช�าราบ จ�านวน 250 ราย

ส่วนการโยธา
 งานบ�ารุงรักษาทางและสะพาน ซ่อมบ�ารุงรักษาถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาล และบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
อัฒจันทร์ จัดสถานที่งานประเพณี และรัฐพิธีต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามค�าร้องของประชาชน จ�านวน 794 ราย
 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ด�าเนินการติดตั้งและซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล จัดสถานท่ี 
งานประเพณี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามค�าร้องของประชาชน จ�านวน 1,760 ราย
 ฝ่ายสวนสาธารณะ ด�าเนินการดูแลบ�ารุงรักษา ตกแต่งสวนสาธารณะ และตัดแต่งต้นไม้เกาะกลาง ตัดแต่งต้นไม้ริมถนนภายใน
เขตเทศบาล จัดสถานที่งานประเพณี และงานรัฐพิธี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามค�าร้องของประชาชน จ�านวน 294 ราย
 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล ด�าเนินการซ่อมแซมแก้ไข ฝาปิดท่อระบายน้�าภายในเขตเทศบาลรวมทั้งปฏิบัติงานตามค�าร้อง
ของประชาชน จ�านวน 83 ราย
 ฝ่ายวิศวกรรมจราจร ด�าเนินการติดตั้งซ่อมแซมแก้ไข และบ�ารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่ตามค�าร้องของประชาชน จ�านวน 82 ราย
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โครงการก่อสร้าง	ปี	2553
	ล�าดับที่	 ชื่อโครงการ	 งบประมาณ

 1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดถนนแจ้งสนิท 763,000
 2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ข้างบ้านเลขที่ 25) 113,000
 3 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกสรรพสิทธิ์ 12 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 148,000
 4 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 12 (ข้างบ้านเลขที่ 1) 379,000
 5 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมป์ 5 (ข้างบ้านเลขที่ 8) 144,000
 6 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยก ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 68/3) 143,000
 7 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 259) 267,000
 8 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยก พนม 3 (ข้างบ้านเลขที่ 1) 55,000
 9 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยพนม 1(ข้างบ้านเลขที่ 25) 128,000
 10 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสุขาสงเคราะห์ 1.1 (ข้างบ้านเลขที่ 8) 250,000
 11 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนศรีแสงทอง (ข้างบ้านเลขที่25/1) 117,000
 12 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนราษฎร์บ�ารุง (ข้างบ้านเลขที่ 19) 147,000
 13 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมป์ 1 (ข้างบ้านเลขที่ 57) 468,000
 14 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมป์ 1 (ข้างบ้านเลขที่ 48) 240,000
 15 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมป์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 25) 262,000
 16 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมป์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 33-35) 321,000
 17 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยอุบล-ตระการ 16 (ถนนอุบลตระการ-เลียบห้วยวังนอง 1,997,000
 18 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมป์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 49) 421,000
 19 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 71) 208,000
 20 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 53) 389,000
 21 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกสรรพสิทธิ์ 8 117,000
 22 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ข้างบ้านเลขที่ 25/4) 300,000
 23 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 26) 131,000
 24 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 2/1) 247,000
 25 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยพโลชัย 2 (ช่วงที่เหลือ) 145,000 
 26 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยชยางกูร42.2 (ซอยชยางกูร42-ถนนเลี่ยงเมือง) 1,718,000
 27 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ถนนอุปลีสาน (ข้างบ้านเลขที่ 58) 236,000
 28 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 42.3 (ช่วงซอยชยางกูร 42–ถ.เลี่ยงเมือง ) 1,975,000
 29 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ซอยปวิตรา) 202,000
 30 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยเชื่อมซอยชยางกูร 22 (ซ.ชยางกูร 22 - ซ.ชยางกูร 28) 815,000
 31 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 98/2) 982,000
 32 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ(ข้างบ้านเลขที่ 10) 210,000
 33 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 1-3)  284,000
 34 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสรรพสิทธิ์9 (ซอยตลาดท่าวังหิน)  225,000
 35 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 28.1 (ข้างบ้านเลขที่ 19) 410,000 
 36 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 8/2)  866,000
 37 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 12.4 (ข้างบ้านเลขที่ 65/2) 372,000 
 38 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 42 
  (ข้างโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง)  582,000 
 39 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสุขาอุปถัมภ์ 21  1,024,000
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โครงการก่อสร้าง	ปี	2553
	ล�าดับที่	 ชื่อโครงการ	 งบประมาณ

 40 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยธรรมวิถี 12 (ข้างบ้านเลขที่ 22)  69,000
 41 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอย ศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 301)  292,000 
 42 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยธรรมวิถี 12 (ข้างบ้านเลขที่ 21)  168,000
 43 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนน พโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 335/2)  1,443,000 
 44 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยพนม 4 (ข้างบ้านเลขที่ 6)  83,000
 45 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยถนนสมเด็จ (ข้างสุขศาลาบ้านดู่) 1,912,800 
 46 ก่อสร้างขยายถนนเลียบห้วยวังนอง ด้านทิศตะวันตก  1,900,000
 47 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 339)  35,000 
 48 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 313/1)  55,000
 49 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 122)  712,000
 50 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสุขาสงเคราะห์ 13 (ข้างบ้านเลขที่ 323)  832,000 
 51 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 5 (ข้างบ้านเลขที่ 43)  280,000
 52 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 8/1)  74,000 
 53 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 42 (ข้างบ้านเลขที่ 89)  396,000 
 54 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนถนน พโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 264)  328,000
 55  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 16)  107,000 
 56 ก่อสร้างระบบระบายน�้าถนนอุบล-ตระการ (ช่วงซอยอุบล–ตระการ 1 –ซอยอุบล–ตระการ 13)  1,164,400
 57 ก่อสร้างระบบระบายน�้าถนนอุบล-ตระการ (ช่วงซอยอุบล–ตระการ 7-ปั้มน�้ามัน)  1,927,800
 58 ก่อสร้างลานจอกรถศูนย์บริการสาธารณสุข 6  1,894,000
 59 ก่อสร้างถนนคสล.ระบบระบายน�้าซอยแยก ซอยอุปลีสาน 2 (ข้างบ้านเลขที่ 5/2)  102,000
 60 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 175)  383,000
 61 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสุขาสงเคราะห์ 13 (ข้างบ้านเลขที่ 335) 664,000
 62 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 819,000
 63 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 594) 104,000
 64 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสุขาสงเคราะห์ 9 1,950,000
 65 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสุขาสงเคราะห์ 17 1,245,000
 66 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 268) 162,000
 67 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 118) 282,000
 68 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 5 (ข้างบ้านเลขที่ 40) 299,000
 69 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 12.1 (ข้างบ้านเลขที่ 3) 144,000
 70 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแจ้งสนิท 11 824,000
 71 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 343) 662,000
 72 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนพนม (ข้างบ้านเลขที่ 90/1) 359,000
 73 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยพิชิตรังสรรค์ 3 674,000
 74 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสุริยาตร์ (ข้างบ้านเลขที่ 307) 849,000
 75 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 422) 230,000
 76 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 184) 217,000
 77 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ถนนพโลชัย (ช่วงพโลชัย 6–ซอยสรรพสิทธิ11)  1,955,000
 78 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยพโลชัย 9 1,111,000
 79 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 2/9) 155,000



52 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

โครงการก่อสร้าง	ปี	2553

	ล�าดับที่	 ชื่อโครงการ	 งบประมาณ

 80 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 14) 193,000
 81 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 8) 89,000
 82 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลขที่ 8/6) 438,000
 83 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1,959,000
 84 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยชยางกูร 10 1,987,000
 85 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนธรรมวิถี 2 (ข้างบ้านเลขที่ 13) 91,000
 86 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนจงกลนิธารณ์ (ข้างบ้านเลขที่ 66–68)  125,000
 87 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนราชบุตร (ช่วงหน้าโรงแรมศรีอีสาน) 963,000
 88 ก่อสร้างระบบระบายน�้าถนนสมเด็จ (ส่วนที่เหลือ) 820,000
 89 ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน�้าถนนชยางกูร (ช่วงซอยชยางกูร 6–ซอยชยางกูร 10) 1,748,000
 90 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 2.1 (ข้างบ้านเลขที่ 86) 175,000
 91 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ถนนเทพโยธีแยกขวา ซอย 1 (ช่วงบ้านเลขที่ 148-156/2) 256,000
 92 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนหลวง (ข้างบ้านเลขที่ 330) 157,000
 93 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค์(ข้างบ้านเลขที่ 124/2) 133,000
 94 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสมเด็จ (ข้างบ้านเลขที่ 51/1) 109,000
 95 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยถนนพโลรังฤทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 130/5)  242,000
 96 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 90/2)  322,000
 97 ก่อสร้างขยายถนน คสล.ถนนโพธิ์ทอง (ช่วงถนนศรีณรงค์-ซอยราชทัณฑ์) 477,000
 98 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 847/1) 160,000
 99 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอย พนม 9( ข้างบ้านเลขที่ 65)  138,000
 100 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้าถนน อุปลีสาน 2 (ข้างบ้านเลขที่ 23)  169,000
 101 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอย อุปลีสาน 6 (ข้างบ้านเลขที่ 74)  262,000
 102 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค์ (ข้างบ้านเลขที่ 210)  133,000
 103 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนพลแพน (ข้างกองทุนวัดพลแพน)  251,000
 104 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยชยางกูร 6  582,000
 105 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ข้างบ้านเลขที่ 55) 76,000
 106 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 871) 202,000
 107 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยชยางกูร 10.2(ข้างบ้านเลขที่ 28/3)   306,000 
 108 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 138)  126,000 
 109 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนธรรมวิถี( ข้างบ้านเลขที่ 42/3)  273,000
 110 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยธรรมวิถี 4.2 (ข้างบ้านเลขที่ 7)  258,000
 111 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยธรรมวิถี 12 (ข้างบ้านเลขที่ 8)  100,000
 112 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.2( ข้างบ้านเลขที่ 15/7)  333,000 
 113 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.2( ข้างบ้านเลขที่ 254/11-12)  317,000 
 114 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 15 (ข้างบ้านเลขที่ 363/4)  253,000 
 115 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยอุบล-ตระการ 13 (ข้างบ้านเลขที่ 4/1) 140,000
 116 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนศรีทอง( ข้างบ้านเลขที่ 1) 120,000
 117 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยพนม 9( ข้างบ้านเลขที่ 70) 65,000
 118 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนน พโลรังฤทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 12/1)  190,000
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โครงการก่อสร้าง	ปี	2553

	ล�าดับที่	 ชื่อโครงการ	 งบประมาณ

 119 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนเขื่อนธานี (ข้างบ้านเลขที่ 36)  190,000
 120 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมป์1(ข้างบ้านเลขที่ 11/1)  69.000
 121 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยอุบล-ตระการ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 19)  333,000 
 122 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 131)  88,000
 123 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 142) 236,000
 124 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4 (ข้างบ้านเลขที่ 22)  106,000
 125 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 57)  137,000
 126 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 81)  102,000
 127 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 839)  202,000 
 128 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 388/5)  126,000 
 129 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 384)  115,000
 130 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ซอยชยางกูร 7  100,000

โครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ตามแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	
ประจำาปี	2553	จำานวน	12	โครงการ

	ล�าดับที่	 ชื่อโครงการ	 งบประมาณ

 1 ก่อสร้างวงเวียนน�้าพุบริเวณ สี่แยกถนนพรหมเทพตัดกับถนนอุปราช 1,970,000
 2 ก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน�้า ถนนศรีณรงค์-ถนนหลวง-ถนนพโลรังฤทธิ์ 1,993,000
 3 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนยุทธภัณฑ์(ช่วงถนนถนนศรีณรงค์ - ถนนเขื่อนธานี) 831,000
 4 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน(ช่วงถนน) ศรีณรงค์-ถนนพโลรังฤทธิ์ 1,392,000
 5 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบท่อระบายน�้า ซ. แจ้งสนิท 1 1,392,000
 6 ก่อสร้างขยายถนน คสล. สุขาอุปถัมป์9 745,000
 7 ก่อสร้างปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล-ตะกร้อ ภายในสวนสาธารณะหนองบัว 1,243,000
 8 ลานจอดรถบริเวณศูณย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP 1,239,000
 9 ปรับปรุงระบบระบายน�้า ถนนแจ้งสนิท 1,342,000
 10 ทางเท้าคสล. ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนเทพโยธีและถนนพลแพน 1,046,000
 11 ทางเท้าคสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม-ถนนอุปราช) 692,000
 12 ทางเท้าคสล. ถนนนครบาล (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนอุปลีสาน) 567,000
                                    รวม 14,452,000
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สำานักการศึกษา
 การศกึษาเป็นกระบวนการทีส่�าคญัยิง่ในการพฒันาคน
ให้มคีณุภาพและเป็นอนาคตของชุมชน คอืการหล่อหลอมเยาวชน
ให้เติบโตเป็นประชากรที่ดีและมีคุณภาพ และหน้าที่ดังกล่าว
ตกอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักการศึกษา ซึ่งต้องมีหน้าท่ี
ในการคิดค้นและบริหารระบบการให้การศึกษาแก่เยาวชนใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อสร้างและพัฒนาการจัด
ระบบการศกึษาเหมาะสมกบัท้องถิน่ ทัง้ด้านวชิาการศึกษาและ
กจิกรรมสนัทนาการต่าง ๆ  งานด้านการกฬีา ส่งเสรมิประเพณี 
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
อันดีงานเหล่านี้ให้คงอยู่คู่อุบลราชธานีตลอดไป

	 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 

 โดยจัดให้มีการอบรมนักเรียนทุกคนเป็นประจ�าทุกปี  
น�านักเรียนฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การเตรียมการพัฒนา
สตขิัน้พืน้ฐาน เพือ่ปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม น�าความรู้อยูใ่นสงัคม
อย่างมีความสุข

โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ	
 ส�านักการศึกษา ได้จัดโครงการประกวดความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีความกระตือรือร้น 
ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความเจริญงอกงาม
ทางสติปัญญา กล้าแสดงออก รู้จักคิดเป็น ท�าเป็น และแก้ปัญหา
เป็น สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และเพื่อเป็นการ\คัด
ตัวแทนนักเรียนไปร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ณ จังหวัด ศรีสะเกษ

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ไปร่วมกิจกรรมโดยการน�า 
ผลงานครู นักเรียน และโรงเรียนไปเผยแพร่ ถึงความก้าวหน้า 
ในการจดัการศกึษา รวมถงึการแขง่ขนักจิกรรมทางวชิาการของครู
และนักเรยีน ซ่ึงจดัโดยเทศบาลเมืองศรสีะเกษ การเข้ารว่มกจิกรรม
ในครั้งน้ีเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้สร้างชื่อเสียงโดยได้รับ
รางวลัตา่งๆ หลายรางวลั และไดเ้ปน็ตวัแทนของภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ต่อไป

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	

 ระดับประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ
ประเทศขึ้น  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและ
ขดีความสามารถในการจดัการศกึษาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหป้ระชาชนโดยท่ัวไป
ได้รับทราบ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของตนเองให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
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สง่เสริมการสอนภาษาตา่งประเทศ	ดนตร	ี
คอมพวิเตอร	์และกลุม่วชิาอืน่	ๆ 	ทีจ่ำาเปน็
 เทศบาลนครอบุลราชธาน ีไดจ้ดัโครงการสง่เสรมิการสอน
ภาษาต่างประเทศ ดนตรี คอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิชาอื่น ๆ  
ที่จ�าเป็นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อส่ง
เสริมให้นักเรียนมีความรู้และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
ดนตรี คอมพิวเตอร์และกลุ่มวิชาอื่นๆ ที่จ�าเป็นได้ ตลอดจน
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานและ 
เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ความรู ้และเขา้ใจถงึความส�าคญัของการจดังานวนัเดก็แหง่ชาติ 
เด็กและเยาวชนทุกคนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น 
สนใจ พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ  
มีคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนทั้งทางสติปัญญา จิตใจ 
ร่างกายและสังคม ซึ่งเป็นก�าลังของชาติต่อไปในอนาคต

ประกวดการผลิตสื่อการเรียนการสอน

 ส�านกัการศกึษา ได้จัดท�าโครงการประกวดการผลติ
สือ่การเรยีนการสอนของพนกังานครเูทศบาล  เพือ่เปน็การ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน 
ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตอุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้น  
มาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มากขึ้น



57รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

ศู น ย์ พัฒ น า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย
 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของกรมการศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ มาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานี อย่างเต็มระบบ จ�านวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดมหาวนาราม ศูนย์วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 ด้วยเจตนารมณ์ที่ปรารถนาจะพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นต้นกล้าที่ต้องฟูมฟักรักษาและพัฒนาให้เด็กเหล่านี้เติบใหญ่เป็นไม้
ทีง่อกงามของสังคม เทศบาลนครอบุลราชธาน ีได้สนบัสนนุและส่งเสรมิงานศนูย์เดก็ปฐมวยัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ศนูย์ฯ สามารถบรหิาร
จัดการ และด�าเนินงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

 โครงการวันแม่แห่งชาติ นักเรียนชั้นปฐมวัย เข้าร่วม
โครงการ โดยเชญิคณุแม่เข้าร่วมกจิกรรมด้วย ตวัแทนนักเรยีนกล่าว
เทดิทนูพระคณุแม่ ลกูน�าดอกมะลกิราบแม่ มกีจิกรรมการแสดง
ประกอบเพลงของอนุบาลสายต่าง ๆ เช่น เพลงอิ่มอุ่น เพลง
ค่าน�้านม เพลงใครหนอ ฯลฯ กิจกรรมจิตรกรน้อย นักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขผู้ปกครอง

 โครงการวนัส�าคญัทางศาสนา เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดงีาม และปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรมตามวตัถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ฯ 
วัดมหาวนาราม โดยน�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา  
วันบูรพาจารย์ 

 โครงการวนัไหว้คร ูจดักจิกรรมไหว้คร ูนกัเรยีนได้แสดงออกถงึความรกั ความกตญัญู
ต่อครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ เด็กปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข
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 โครงการบัณฑิตน ้อย  พิธีมอบ
วฒุบิตัรให้นกัเรยีนอนบุาล 3 ทีจ่บการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานทีจ่ะไปศกึษาต่อชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 1 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 4 มีนาคม 
2553 ณ หน้าอาคารเรียน ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ วัดมหาวนาราม 

 โครงการสานสมัพันธ์ ครอูนบุาลกบัผูป้กครอง เป็นการ
ร่วมมอืของผูป้กครองและชมุชน โดยการประสานงานของครู 
ในการจัดงานผู้ปกครองร่วมเข้าประชุม แสดงความคิดเห็น 
ในการจดัการเรยีนการสอน และมกีารเลอืกตัง้ประธานชมรม 
ผูป้กครองนกัเรยีน มกีารแบ่งกลุม่ตามสายอนบุาลต่าง ๆ  เพ่ือ
ซักถามพูดคุย สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู 
ผู้ดูแลเด็ก มีการแสดงของนักเรียนชั้นปฐมวัย เพื่อให้เด็ก 
ได้แสดงศักยภาพบนเวที ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  
ที่น่าสนใจ เช่น การแสดงของอนุบาลสายชั้นต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมศิลปะสัมพันธ์พ่อแม่ลูก 

 ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทางศูนย์ น�าคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน และกิจกรรมของทาง
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมวันแม่	

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
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กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิ จ ก ร ร ม ทั ศ น ศึ ก ษ า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ใ น ท้ อ ง ถ่ิ น

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ



61รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

สัมมนาประกันคุณภาพ

กิจกรรมวันครู



62 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

โรงเรยีนเทศบาล	2	หนองบวั
กิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบวั จดักจิกรรม “เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ” 
โดยนายประสพ ปรงุโปร่ง ผูอ้�านวยการสถานศกึษา ประธานในพธิี 
พร้อมคณะผู้บรหิาร คณะคร ูนกัเรยีน ร่วมจดักจิกรรม โดยในงาน
ประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพุ่มเงิน พุ่มทอง ตัวแทน
คณะครูแต่ละสายชั้น จากนั้นกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, สดุดีมหาราชา กิจกรรมดัง
กล่าวเพือ่เป็นการส่งเสรมิและปลกูฝังให้นกัเรยีนเกดิความจงรกั
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มัคคุเทศก์น้อย	
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวน�านักเรียนที่ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์น้อย และ คณะครูร่วมพิธีเปิด กิจกรรมเยือนชุมชน 
คนท�าเทียนและเสวนา “สบืสาย ลายศลิป์ ศลิปินเทยีนเมอืงอบุลฯ” ทีวั่ดพระธาตหุนองบวั ซึง่ภายในงานมชีมุชน และการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สื่อมวลชน จัดซุ้มให้ความรู้ การท�าเทียนพรรษา การแกะสลักเทียน เพื่อเป็นการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจในการท�าเทียนพรรษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาชมการแกะสลัก
เทยีนพรรษา โดยมีมัคคเุทศก์น้อยคอยให้ความรูแ้นะน�าถงึวธิกีารแกะสลกัเทยีน แนะน�าประวตัพิระธาตหุนองบวั และ ยงัเป็นการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยการใช้ภาษา รอยยิ้ม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเทียวไปด้วยดี 
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โครงการค่ายวิชาการ	8	กลุ่มสาระ
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดโครงการค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจ�าปี
การศึกษา 2553 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน จุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระได้
 3.  เพื่อให้มีทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
 4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อทุกกลุ่มสาระวิชา 
 กลุม่เป้าหมาย นกัเรยีนสายชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ�านวน 130 คน ครบูคุลากรทางการศกึษาเข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 10 คน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
กับแหล่งเรียนรู้
 โรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบวั จดัโครงการ
พฒันาทกัษะชวีติกบัแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนกีฬา 
จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนักเรียน สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
สขุภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรงควบคูไ่ปกบั การพัฒนา
ในด้านความรู้ โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้  
4 ฐาน ฐานคาราเต้โด, ฐานกีฬา, ฐานฟุตซอล, 
วิทยาศาสตร์การศึกษา นักเรียนได้รับความ
สนุกสนาน ความรู้ด้านกีฬา

กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำานึกวันลดภัยพิบัติโลก
 คณะผูบ้ริหาร คณะคร ูนกัเรยีน สายชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 โรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบวั เข้าร่วมกจิกรรม
รณรงค์ปลุกจิตส�านึกวันลดภัยพิบัติโลก ประจ�าปี 2553 ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกเหล่ากาชาด
อุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมโดยการแบ่งฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้เรียนรู้ดังนี้
ภัยพิบัติและการเตรียมพร้อม เกมส์วิ่งเปี้ยว เกมส์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาวะโลกร้อน รู้เรื่องไฟป่า ความรู้เรื่อง การกู้ชีพ
กูภ้ยัทางน�า้ นกัเรยีนให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นกัเรียนสนกุสนาน มคีวามสขุ ได้รับรางวลัฟรี
มากมาย
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จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรม
วนัครสิมาส โดยม ีคณะผูบ้รหิาร กรรมการสถานศกึษา 
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบวั กจิกรรมดงักล่าวเพือ่ส่งเสรมิให้ครแูละ
บุคลากร นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างความรู้และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินอันจะน�ามาซ่ึงการเกิดเจตคติที่ดี 
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ภายใน
งานมซีุม้กจิกรรมต่างๆมากมาย นกัเรยีนให้ความ
สนใจเข้าร่วมกจิกรรม และเข้าร่วมการประกวด
ความสามารถได้รับความสนุกสนาน เป็นอย่างดี

	โครงการรวมพลังเด็กดี	V-Star	ผู้นำาฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่	5
 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดี 
V-Star เมื่อวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2553 ท่ีผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้มีนักเรียนที่ได้รับ 
คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จ�านวน 10 ทุน ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเหรียญเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดีผู้น�าฟื้นฟ ู
ศีลธรรมโลก กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือสร้างผู้น�าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐานและเป็นพุทธศาสนิกชน 
ที่แท้จริงและพัฒนาการเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้น�าเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
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พิธีทำาบุญตักบาตร	เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	และวันเด็กแห่งชาติ
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ร่วมกันท�าบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร เนื่องในวันส�าคัญ เช่นวันขึ้นปีใหม่ และ “วันเด็กแห่งชาติ” ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
กิจกรรมหนูน้อยรักพ่อ “พ่อแห่งแผ่นดิน 83 พรรษา” 
 กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนอบัว จัดกิจกรรม หนูน้อยรักพ่อ “พ่อแห่งแผ่นดิน 83 พรรษา”  
ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยนายประสพ ปรโุปร่ง ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบวั ประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผูบ้รหิาร 
ตัวแทนชุมชน คณะครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมภายในงานประธานลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายราชสักการะ 
วางพุ่มเงิน พุ่มทอง จากนั้นกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมร้องเพลง
สรรเสรญิพระบารม ี, สดดุมีหาราชา ซึง่มกีารแสดงของเดก็ปฐมวยัสายชัน้อนบุาลปีที ่3 แสดงเทดิไท้องค์ภมูพิล จากนัน้ประธาน
และผู้มีเกียรติเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนเป็นอย่างด ี

โครงการแนะแนวการศึกษาระดับชั้น	ม.1	และชั้น	ม.4
 โรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบวั จดัโครงการแนะแนวการศกึษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น�าคณะครูแนะแนว 
ครูสกุลยา พันธ์โนเรศน์ ครูจตุพล สายงาม ครูณัฐณิษานันท์ โยธามาตย์ 
และนักเรียน ออกแนะแนวการศึกษาต่อโดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และ ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 ออกแนะแนวการศกึษา
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า โรงเรียนบ้านยางลุ่ม โรงเรียน
หนองปลาปาก โรงเรียนบ้านขามใหญ่ และ โรงเรียนบ้านปลาดุก ได้รับ
การต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครู นักเรียน

ชมรมเพือ่สขุภาพ	“ชมรมฮลูาฮปู	ชมรมบบีอย”
 นายกรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
ประธานพธิเีปิดงานกจิกรรมชมรมเพือ่สขุภาพ ชมรมฮลูาฮปู ชมรมบบีอย 
งานอนามยัโรงเรยีน ร่วมด้วยคณะผูบ้ริหาร เทศบาลนครอุบลราชธานี 
คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครู และ นักเรียน
ออกก�าลังกาย เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนในโรงเรียน และเพื่อปลูกฝัง 
ให้นกัเรยีนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ
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ร่วมงานบุญมหาชาติ	บุญประจำาปีวัดพระธาตุหนองบัว
 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมงานบุญมหาชาติ งานบุญประจ�าปีวัดพระธาตุหนองบัว 

เพื่อสืบสานงานประเพณีที่ส�าคัญ บุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน 

แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน 

บานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการเปรียญส�าหรับบุญมหาชาติและ 

ในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบ�าเพ็ญคุณงามความดี 

จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

 นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดงาน วันยอดกตัญญู วันเพ็ญเดือน 12 วันอาทิตย์ที่ 

21 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการเสวนา ในหัวข้อ กตัญญู จากนั้นมอบทุน 

การศกึษาให้กบันกัเรยีนทีม่คีวามกตญัญู ซึง่เดก็หญงิกมัพร พุม่ปาด นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบวั 

เข้ารับทุนการศึกษาเนื่องในวันยอดกตัญญู เพื่อน�าไปเป็นทุนในการศึกษาต่อ 

นำานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา	วันยอดกตัญญู
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◆ รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจ�าปี	2553   จากส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ส�านักงานปลัด  
 ส�านักนายกรัฐมนตรี  ท�าเนียบรัฐบาล
◆ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1 การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา    
 ปีการศึกษา  2553 
◆ รางวัลระดับทอง  จากการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น  สังกัดกลุ่มการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 
◆ รองชนะเลิศอันดับ	2  การประกวดกิจกรรม 5 ส. จาก เทศบาลนครอุบลราชธานี
◆ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงเรียนเทศบาล	3	สามัคคีวิทยาคาร
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย ปฏิบัติตนเองในระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งท�าให้
นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 4 
อนบุาลพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ให้มคีณุภาพ มปีระสทิธภิาพในการ
ปรบัปรงุและจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา และส่งเสรมิให้ครผููส้อน 
มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรยีนรูใ้ห้สอดคล้องตามแนวปฏรูิปการศกึษาและ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 

โรงเรียนเทศบาล	4	อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

วันพ่อแห่งชาติ	ประจำาปี	2553	“ลูกพาพ่อเที่ยวเทิดไท้องค์ราชัน”	
ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้า	จ.	ร้อยเอ็ด

 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 
พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 แลเพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
ปลูกฝังสร้างจิตส�านึกให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และผู้มีพระคุณ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
ครอบครัวกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว

โครงการ	Day	camp	สายสัมพันธ์แห่งครอบครัว
 โครงการ Day camp สายสมัพนัธ์แห่งครอบครวั เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้มกีจิกรรมทีจ่ะสร้างสัมพนัธ์แห่งรกัระหว่าง
พ่อ แม่ ลกู ให้ร่วมท�ากิจกรรมร่วมกนั และเพือ่สนองพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จึงได้จดัโครงการทีเ่น้นแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พ่อ แม่ ลูก ได้รู้จักการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน จึงได้
น�าวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ในการปลูกข้าวตั้งแต่เป็นต้นกล้า ปักด�า ใส่ปุ๋ย เพื่อให้เด็กผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ได้เรียนรู้เข้าใจ และตระหนักถึงอาชีพของบรรพบุรุษไทย
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมเด็กดี
 สภาพสงัคมในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ีสงัคมและเศรษฐกจิ ท�าให้สถาบนัของครอบครวัมเีวลาอบรม
ดูแลเอาใจใส่เด็กน้อยลง พร้อมกับมีสื่อในด้านต่าง ๆ  ที่ยั่วยุและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี  ถ้าไม่มีผู้แนะน�าสั่งสอนเด็กก็จะน�าไปเป็น
แบบอย่าง ดงันัน้โรงเรยีนเทศบาล 4 อนบุาลพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ จึงได้จดัโครงการดงักล่าวขึน้ เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพทุธศาสนา เพือ่ให้นกัเรยีนมสีมาธิ ตัง้จติเมตตา รูจ้กับญุคณุบดิามารดา เอือ้เฟ้ือเผ่ื.อแผ่ต่อผู้อืน่ รูจ้กัหน้าทีต่นเองเป็น
เด็กดี 

โครงการหนูน้อยฟันสวย
 ปัจจุบันเด็กปฐมวัยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันผุและการปวดฟันเป็นจ�านวนมากจนน่าตกใจ สาเหตุของปัญหาฟันผุและ 
การปวดฟันพบว่ามาจากพฤติกรรมชอบบริโภคของเด็กที่ชอบกินขนมกรุบกรอบ ของขบเคี้ยว ขนมหวานจัด น�้าอัดลม นมรสหวาน 
นมรสเปรี้ยว ซึ่งอาหารเหล่านี้เต็มไปด้วยแป้งและน�้าตาล และเด็กไม่ชอบแปรงฟันหรือแปรงฟันไม่ถูกวิธี เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา
ได้ตรงจุดและการรณรงค์เรื่องสุขภาพในช่องปากและฟันบรรลุผลส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองและคนในชุมชน 
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จึงจัดท�าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยฟันสวยขึ้นมา โดยการประสานงาน
กบัทนัตแพทย์และเจ้าหน้าทีท่นัตสาธารณสขุ มาตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันพร้อมทัง้ให้ความรูก้บัคร ูครผูู้ดูแลเด็ก นกัเรยีน
และผู้ปกครอง จากการจัดโครงการดังกล่าวท�าให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบนม รสหวาน อาหารรสจัด
ลดลง ท�าให้สุขภาพในช่องปากและฟันดีขึ้น ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง โทษของขนมกรุบกรอบ อาหารรสหวานและ
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กคนอื่น ๆ ในครอบครัวและชุมชนต่อไป



70 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

โรงเรียนเทศบาล	5	ชุมชนก้านเหลือง 

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพควรดำาเนินการดังนี้
 1. ตั้งจุดประสงค์และเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยในโรงเรียน 
 2. ด�าเนินนโยบายที่จะสร้างเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ  
  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 3. ช่วยพัฒนาระบบสังคมในชุมชนให้มีวัฒนธรรม ในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
 4. ครูให้การส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้ความรู้ และส่งผ่านทางนักเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน 
 5. ใช้ทรัพยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์ อย่างสงูสดุต่อการส่งเสรมิสขุภาพ แก่บคุลากรในโรงเรยีน นกัเรยีน ผูป้กครอง  
  องค์กรต่างๆ ตลอดจนชุมชน 
 6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาและท�างาน เช่น อาคาร สถานที่ ที่พักผ่อน และสถานที่ออกก�าลังกาย  
  น�้าสะอาดและห้องสุขา ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวัน 
 7. มีการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาให้กับนักเรียน โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม 
 8. มุ่งเน้นภาวะโภชนาการของนักเรียนให้พอเพียงและถูกสุขลักษณะ การบริการสุขภาพอนามัย การให้ค�าปรึกษา 
  ด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็น มีการการตัดสินใจอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
  ตนเอง

รับการประเมินจากคณะกรรมการ
 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุ่งเสริมสุขภาพได้เข้าตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ได้รับค�าชื่นชม
จากคณะกรรมการทีไ่ด้เข้าประเมนิทัง้ในเรือ่งของการจดัโครงการทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิสขุภาพ มกีารจดัท�าเอกสารทีล่ะเอยีด
และครอบคลุมในทุกองค์ความรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขภาพ และในวันพฤหัสบดีที่ 
5 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. คณะศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูรผู้ดูแลและให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินกิจกรรมของโรงเรียน
และคณะครูจากโรงเรียนฮั๊วเฉียวกงฮักจะเข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการรับการประเมิน
จากคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อไป
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กิจกรรม	5	ส.	
 เป็นกจิกรรมหนึง่ทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างแพร่หลายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรก เป็นการ
พัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส. หลัง เป็นการพัฒนาคน ซึ่ง 5 ส. เทศบาล
นครอบุลราชธาน ีได้เลง็เหน็ความส�าคญัจงึจดัโครงการกจิกรรม 5 ส. 
ภายในหน่วยงานสงักดัเทศบาลนครอบุลราชธานขีึน้ เป็นกจิกรรม
ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน 
ของการด�าเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ท�างานและสภาพแวดล้อม
การท�างานสะอาด ปราศจากสิง่สกปรก บคุลากรมสีขุภาพกายและ
จิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลือง 
ของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสาร
ทีซ่�า้ซ้อนลง นอกจากนี ้5 ส. ยงัช่วยลดต้นทนุของหน่วยงานลงอีกด้วย 
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ได้ด�าเนินการจัด
กิจกรรม 5ส.ขึ้นภายในโรงเรียน มีการจัดระเบียบของห้องเรียน 
สะสางสิ่งที่ไม่ใช้หรือไม่จ�าเป็น แบ่งหน้าที่โซนรับผิดชอบภายใน
โรงเรียนส�าหรับบุคลากรและนักเรียนให้ดูแลรักษาความสะอาด  

กิจกรรมไหว้ครู
 การไหว้ เป็นการแสดงถึงความ ส�านึกท่ีดีงาม โดยเฉพาะเรามักจะ
กระท�าแก่สิง่ของ หรอืบคุคลทีม่คีวามส�าคญัแทบทัง้สิน้ เช่นนกัเรียนประกอบพธิี
ไหว้ครู ก็เพราะนักเรียนเห็นว่า ครูเป็นบุคคลที่ส�าคัญในชีวิตของเขา คือเป็นผู้ 
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้และเป็นปชูนยีบคุคล ครอูาจารย์จงึเป็นบุคคล
ที่คู่ควรแก่การได้รับการไหว้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความที่คนไทยมีความส�านึกดี
ต่อครูอาจารย์มั่นคง การไหว้ จึงเป็นการแสดงออกที่มี ความหมาย นอกจาก
จะเกดิสริมิงคลแก่ตวัผูไ้หว้เองแล้ว ยงัเป็นการรกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติเอาไว้ด้วย
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลืองจึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้
นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา ซึ่งนักเรียน
แต่ละระดับชั้นก็ได้ช่วยกันจัดท�าและตกแต่งพานดอกไม้ธูปเทียนด้วย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจ�าปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยท่านพรพรรณ หมอนเสมอ 
รองนายกเทศมนตรนีครอบุลราชธาน ีให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ ีซึง่กจิกรรมใน
งานวนัแม่แห่งชาตทิีท่างโรงเรยีนได้จดัขึน้มกีารประกวดกจิกรรมทางวชิาการ เช่น 
การคดัลายมอื การวาดรปู การแต่งกลอน ซึง่ท่านประธานได้ให้เกยีรตมิอบรางวลั
ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้คุณแม่ดีเด่นด้วย หลังจากนั้นนักเรียน
ได้ตดิเขม็กลดัดอกมะลใิห้คณุแม่ ซึง่ลกูได้แสดงความรกัต่อคณุแม่และคณุแม่แสดง
ความรักต่อลูกๆ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น ซาบซึ้งเป็นอย่างมาก เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น
ท่านประธานในพิธีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน 

และนักเรียนอย่างเป็นกันเอง

ซึง่การจดักิจกรรมนีไ้ด้รบัความร่วมมือและเอาใจใส่อย่างดี ปลกูผงัลกัษณะนสิยั
ที่ดีให้กับบุคลากรและนักเรียนด้วย



72 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2553 : เทศบาลนครอุบลราชธานี

เข้าร่วมงานประกวดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากผ้ากาบบัว 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานการประกวดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากผ้ากาบบัว ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวและผลิตภัณฑ์จากเทียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและ
ตัวแทนของชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการแสดงจากนักเรียนด้วย ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงในพิธี 
เปิดงานจ�านวน 6 คน ในชุดการแสดง เซิ้งกะโป๋ (เซิ้งกะลา) เป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลักโดยใช้กะโป๋ หรือ กะลามะพร้าว 
เป็นอปุกรณ์ทีส่�าคญัในการแสดง มกีารละเล่นซึง่ใช้กะลาประกอบอยู ่ซึง่เมือ่เสรจ็จากการเกบ็เกีย่วจะมกีารรืน่เรงิและฉลองกนั บ้างกช่็วยกนั
ขดูมะพร้าวและต�าน�า้พรกิ จงึได้น�าเอากะลามะพร้าวมาเคาะประกอบจงัหวะกนัเป็นทีส่นกุสนาน เซิง้กะโป๋คงได้แบบอย่างมาจากระบ�ากะลา
ที่นิยมเล่นกันในกัมพูชาและแถบอีสาน ใต้ ระบ�ากะลามีจังหวะเนิบนาบ จึงมีการปรับปรุงใหม่โดยใช้เพลงพื้นเมืองอีสาน 

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จัดกิจกรรม
วนัพ่อแห่งชาตปิระจ�าปี 2553 ในวนัพฤหัสบด ีที ่2 ธนัวาคม 
2553 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดาบต�ารวจเผด็จชัย  
บุญศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 
เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลืองจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหา ยากจน และขาดแคลนได้รับการช่วย
เหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ท�าให้ครูได้ทราบสภาพปัญหาความเป็นจริงของเด็กแต่ละคน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ครูและผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้เด็กได้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาหลัง
เลิกเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
 ด้วยในเดอืนธนัวาคมเป็นเดอืนทีค่รสิเตยีนระลกึถงึการ
มาบงัเกดิของพระเยซคูรสิต์ในโลกนี ้และเทศกาลทีท่กุคนรูจ้กั
กันคือ เทศกาลวันคริสต์มาส ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ของ 
ทุก ๆ ปี เป็นเทศกาลแห่งความสุข ความชื่นชมยินดีและมีแต่
การให้ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลืองได้จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งมอบความสขุให้กบันกัเรยีนและส่งเสรมิให้นกัเรยีนรูจ้กั
การให้ แบ่งปันผู้อื่น โดยจัดกิจกรรมวันศริสต์มาสข้ึนในวันท่ี 
24 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งโรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือจากกลุ่มคริสตจักรในชุมชนก้านเหลือง ร่วมจัด
กิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขให้กับนักเรียนด้วย
 กิจกรรมที่จัดข้ึนมีการแสดงของคริสจักรชาวเกาหลี
ที่มาร่วมในงาน คือ การแสดงประกอบดนตรี การแสดงละคร 
และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลืองได้เตรียมการ
แสดงคือ การร้องเพลงของแต่ละช้ันเรียน การแสดงประกอบ
ดนตรี สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับนักเรียนและทุกคน
ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 วันท่ี 8 มกราคม 2554 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ได้น�านักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1–6 จ�านวน  
10 คน เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมวันเด็ก เวทีการแสดงของเทศบาลนครอุบลราชธานีและห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ย่ิงยง ในชุดการแสดง  
แดนซ์ซิ่ง “เรียนก่อนแม่สอนไว้” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมที่เข้ามาชมเป็นอย่างดี ในการนี้โรงเรียนได้รับมอบเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
จากการส่งบทความเข้าประกวดของเด็กหญิงธิดาเทพ สกุลมูลมั่งมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากห้างสรรพสินค้าโรบินสันยิ่งยงด้วย
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โครงการพืชผักสวนครัวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
 เพ่ือสืบสานแนวพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5 
ชมุชนก้านเหลอืง จึงได้ด�าเนนิโครงการปลกูพชืผกัสวนครวั 
เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรียนได้ฝึกความรับผดิชอบ ปลกูฝังความ
สามัคคี สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมท้ังสามารถน�าพืชผักสวนครัวมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันได้

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน
 ด้วยชมุชนศาลาหนองนาควาย จดักิจกรรมแข่งขนักฬีา
มหาสนุกชุมชนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ท่ี 
25 ธันวาคม 2553 เวลา 07.00–15.00 น. และขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน 
ก้านเหลือง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายและเสริมสร้างความสามัคคีของ
ชาวชุมชนศาลาหนองนาควายและชมรมเครือข่ายในชุมชน 
ชยางกูร 6 ชุมชนซึ่งประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุชุมชนก้าน
เหลือง 1,2 ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ชมรม 
ผู้สูงอายุบ้านนาควาย
 ในการนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ท่านนายกรจนา กัลป์ตินันท์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
พร้อมท้ังรองนายกเทศมนตรี ท่านรองพรพรรณ หมอนเสมอ 
และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เกียรติร่วมในพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นได้มี
การแสดงฮลูาฮปุของนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล 5 ชมุชนก้านเหลอืง 
และการแสดงของชมรมผูส้งูอาย ุจงึเริม่การแข่งขนักฬีามหาสนกุ 
ครั้งท่ี 1 ซึ่งนักกีฬาประกอบไปด้วยเยาวชนและผู้สูงอายุ 
ในชมุชน กฬีาทีม่กีารแข่งขัน ได้แก่ กีฬาปิดตาเตะปีบ กินวบิาก 
วิ่งกระสอบ วิ่งซุปเปอร์แมน แชร์บอล ฟุตบอลพ่อบ้านแม่บ้าน 
เป็นต้น 
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กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จัดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีนเพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูแ้หล่งเรยีนรูธ้รรมชาติ 
น�านักเรยีนไปทัศนศกึษานอกสถานทีใ่นวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 
2554 โดยน�านกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–6 จ�านวน 31 
คน พร้อมครูผู ้ควบคุมดูแลจ�านวน 5 คน เยี่ยมชม 
แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหารและเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่ง
เรียนรู ้ธรรมชาติที่ “ชมรมอนุรักษ์พันธุ ์ม้าพื้นเมือง”  
บ้านหนองชาด อ.สิรินธร ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้และร่วมกัน
อนุรกัษ์ม้าและทรพัยากรธรรมชาตอ่ืิน ๆ  พร้อมทัง้ส่งเสรมิ
และปลกูฝังจติส�านึกให้รกัท้องถิน่ และมีส่วนร่วมในกจิกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีด้วย

กจิกรรมเดนิทางไกลลกูเสอื-เนตรนารี
 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00–15.00 น. 
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล
ของลูกเสือ–เนตรนารี ประจ�าปีการศึกษา 2553 ณ สวนวนารมย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ 
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทีด่ขีองผูเ้รยีน ซึง่กจิกรรมช่วงเช้าเป็นการเดนิทางไกลและปฏบิติั
กิจกรรมตามฐานเพื่อฝึกทักษะต่างๆส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม
นันทนาการ ในการเข้าค่ายครั้งนี้ตัวแทนส�านักการศึกษาได้มอบ
ผลไม้ให้แก่คณะครูลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ 
ในการจัดกิจกรรมด้วย
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กองสวัสดิการสังคม
 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม คือ ภารกิจที่ส�าคัญ ของหน่วยงานที่ดูแลประชาชน ให้ท้องถิ่นอยู่ดี กินดี  
ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ด้วยการช่วยเหลือพ่อแม่ พี่น้องประชาชนเมื่อขาดที่พึ่งพา
 หน้าที่ของกองสวัสดิการและสังคม คือดูแลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ 
และประชาชนทั่วไป ร่วมทั้งด้านการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน โดยเฉพาะหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า เกี่ยวกับงาน
ด้านสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

	 มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 
จ�านวน 4,500 คน ประจ�าทุกเดือน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่ ไดจ้ดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ประจ�าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีไดม้อบเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุตามโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท 

มอบเงินสงเคราะห์คนพิการ	และ
ผู้ป่วยติดเชื้อ

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการและผู้ป่วยติดเชื้อ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ประจ�าปี 2553 โดยมีประชาชนท่ีมีคุณสมบัติ 
ทีส่มควรไดร้บัเงนิสงเคราะหค์นพกิาร ผูป้ว่ยติดเชือ้ และผูส้งูอายุ 
จ�านวน 245 ราย
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สถานธนานุบาล

รายการ จ�านวนราย จ�านวนเงิน

รับจ�าน�า

ไถ่ถอน

ดอกเบี้ยรับจ�าน�า

ก�าไรจ�าน�าทรัพย์หลุด

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไรสุทธิ

เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลร้อยละ 30

26,603

25,745

416,569,150

392,592,600

13,001,256

1,617,010

12,527

14,914,089.37

3,320,842.88

11,593,246.49

3,477,973.95

ผลการด�าเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี	(2)	ปี	2553

การรับจ�าน�า การไถ่ถอน รายได้

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน ดอกเบี้ยรับจ�าน�า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ก�าไรทรัพย์หลุด

13,872 151,359,500 13,913 141,620,200 4,215,557 1,993.12 564,165

 สภาพสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจขาลงที่ประชาชนมีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้น 

ท�าให้บางคนต้องหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดภาระหนี้จากเงินนอกระบบ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ตระหนักและทราบถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสถานธนานุบาล 2 แห่ง 

ซึ่งเป็นกิจการเทศพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล และเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหา

เรื่องการเงิน นับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอีกแห่งที่ส�าคัญ โดยมีหน้าที่รับจ�าน�าทรัพย์สินต่างๆ จากประชาชนที่มาใช้บริการ  

 ส�าหรับทรัพย์สินที่น�ามาจ�าน�าส่วนมากได้แก่ ทองค�า เพชร พลอย นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องมือช่าง ผ้าไหม และของ

เบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต�่า 

ผลการด�าเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี	(1)	ปี	2553
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ผู้บริหาร

 นางรจนา กัลป์ตินันท์  นายกเทศมนตรี 0-4524-6060-3 ต่อ 555,169  สายตรง 0-4524-6069

 นายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร  รองนายกเทศมนตรี 0-4524-6060-3 ต่อ 167 สายตรง 0-4524-6067

 นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกเทศมนตรี 0-4524-6060-3 ต่อ 166 สายตรง 0-45-24-6066

 นายไพบูลย์ ชมาฤกษ์ รองนายกเทศมนตรี 0-4524-6060-3 ต่อ 177 สายตรง 0-4524-2052

 นางพรพรรณ หมอนเสมอ รองนายกเทศมนตรี 0-4524-6060-3 ต่อ 168 สายตรง 0-4524-6068

 นายอาทิตย์ คูณผล  ปลัดเทศบาล 0-4524-6060-3 ต่อ 143 สายตรง 0-4525-5326

 นายชัยยุทธ โยธามาตย์  รองปลัดเทศบาล 0-4524-6060-3 ต่อ 153 สายตรง 0-4524-3581

 นายโกพัสต์ สมสาร์  รองปลัดเทศบาล 0-4524-6060-3 ต่อ 105 สายตรง 0-4525-4043

ส�านักปลัดเทศบาล

 หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล 0-4524-6060-3 ต่อ 179  สายตรง 0-4524-2160

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4524-6060-3 ต่อ 160

 ธุรการ 0-4524-6060-3 ต่อ 203

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 0-4524-6060-3 ต่อ 163

  ฝ่ายกิจการสภา 0-4524-6060-3 ต่อ 149

 ศูนย์ยานยนต์ 0-4524-6060-3 ต่อ 120

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายตรง 0-4524-5500, 199

 ห้องวิทยุ 0-4524-6060-3 ต่อ 150, 199

 สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ 0-4531-5181

 สถานีดับเพลิงบูรพา 0-4525-0658

ฝ่ายเทศกิจ

 เทศกิจ 0-4524-6060-3 ต่อ 121,122

ฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ

 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 0-4524-6060-3 ต่อ 112

 แจ้งย้าย, แจ้งเกิด, แจ้งตาย 0-4524-6060-3 ต่อ 102

 ท�าบัตรประชาชน 0-4524-6060-3 ต่อ 103

 ธุรการ 0-4524-6060-3 ต่อ 104

 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 0-4524-6060-3 ต่อ 161

ส�านักการคลัง

 ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง 0-4524-6060-3 ต่อ 105

 ฝ่ายการเงินและบัญชี 0-4524-6060-3 ต่อ 108

  ฝ่ายแผนที่ภาษี 0-4524-6060-3 ต่อ 109

 ห้องแผนที่ภาษี 0-4524-6060-3 ต่อ 155

 ฝ่ายผลประโยชน์ 0-4524-6060-3 ต่อ 110

หน่วยตรวจสอบภายใน

 หน่วยตรวจสอบภายใน  0-4524-6060-3 ต่อ 172

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลนครอุบลราชธานี
เบอร์กลางเทศบาล	045-246060-3		FAX	เทศบาล	045-255232
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ส�านักการช่าง

 ผู้อ�านวยการส�านักงานการช่าง 0-4524-6060-3 ต่อ 131 สายตรง 0-4524-5300

 ธุรการ 0-4524-6060 ต่อ 136 สายตรง 0-4524-0815

 ผู้อ�านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 0-4524-6060-3 ต่อ 133

 ผู้อ�านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 0-4524-6060-3 ต่อ 133

 งานสถาปัตย์ 0-4524-6060-3 ต่อ 134

 งานขออนุญาตก่อสร้าง 0-4524-6060-3 ต่อ 135

 ห้องคอมพิวเตอร์ 0-4524-6060-3 ต่อ 132

 ช่างศิลป์(หนองดินจี่) 0-4524-6060-3 ต่อ 196

 หน่วยซ่อมไฟฟ้า 0-4524-6060-3 ต่อ 197

 เรือนเพาะช�าสวน 11 ไร่ 0-4524-2681

 ศูนย์จักรกล 0-4524-3497

 บ่อบ�าบัดน�้าเสีย 0-4524-3492

กองวิชาการและแผนงาน

 ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 0-4524-6060-3 ต่อ 138 สายตรง 0-4524-4026

 ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ (ไอที) 0-4524-6060-3 ต่อ 171

 ธุรการ,งบประมาณ,วิจัยประเมินผล 0-4524-6060-3 ต่อ 137

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 0-4524-6060-3 ต่อ 138 สายตรง 0-4525-4043

 ธุรการ 0-4524-6060-3 ต่อ 106,107

 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 0-4524-6060-3 ต่อ 170 

 ฝ่ายนิติการ 0-4524-6060-3 ต่อ 207

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0-4524-6060-3 ต่อ 174

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

 หน.ฝ่ายพัสดุฯ 0-4524-6060-3 ต่อ 333 สายตรง / FAX 0-4524-0740

 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 0-4524-6060-3 ต่อ 114-118

ส�านักการศึกษา

 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา 0-4524-6060-3 ต่อ 142 สายตรง 0-4524-6065

 หน่วยศึกษานิเทศก์ 0-4524-6060-3 ต่อ 140

 ธุรการ 0-4524-6060-3 ต่อ 139

 งานงบประมาณ 0-4524-6060-3 ต่อ 129

ห้องประธานสภาเทศบาล

 ห้องประธานสภาเทศบาล 0-4524-6060-3 ต่อ 222 สายตรง 0-4524-6070

กองสวัสดิการสังคม

 กองสวัสดิการสังคม  0-4524-6060-3 ต่อ 183

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-4524-6060-3 ต่อ 19  สายตรง 0-4525-5115

 งานส่งเสริมสุขภาพ  0-4524-6060-3 ต่อ 188

 งานทันตกรรม  0-4524-6060-3 ต่อ 181

 สัตวแพทย์  0-4524-6060-3 ต่อ 180

 ธุรการ/งานการเงิน  0-4524-6060-3 ต่อ 189

 งานสุขาภิบาล  0-4524-6060-3 ต่อ 187
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 งานป้องกันควบคุมโรค  0-4524-6060-3 ต่อ 192

 งานรักษาความสะอาด  0-4524-6060-3 ต่อ 193

 งานแผนงาน  0-4524-6060-3 ต่อ 190

 พัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  0-4524-6060-3 ต่อ 195

 หัวหน้าศูนย์บริการ 1 (เทศบาล)  0-4524-6060-3 ต่อ 184

 ศูนย์บริการ 1 (เทศบาล)  0-4524-6060-3 ต่อ 186

 ศูนย์บริการร่วมเทศบาล (ตลาดใหญ่)  0-4524-4615

 ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว  0-4528-1290

 ศูนย์บริการสาธารณสุขพโลชัย  0-4524-3734

 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านดู่  0-4524-5018

 ศูนย์บริการสาธารณสุขดอนเจ้าปู่  0-4524-5381

 ศูนย์บริการสาธารณสุขราชภัฎ  0-4531-0209

 ศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่วงศ์ธรรม  0-4528-1290

 สถานธนานุบาล 1  0-4524-6060-3 ต่อ 198,  0-4525-5385

 สถานธนานุบาล 2  0-4525-6128

 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  0-4525-4669

 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  0-4531-1956

 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  0-4524-1001

    โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0-4525-6126

 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  0-4531-4698

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ออนไลน์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
E-mail ร้องทุกข์  cityub@hotmail.com

แจ้งเหตุสาธารณภัย  สายตรง โทร. 199, 0-4524-5500
โทร. 0-4524-6060-3 ต่อ 199, 150

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ ท่อระบายน�้าอุดตัน ฝาท่อระบายน�้าช�ารุด
โทร. 0-4524-6060-3 ต่อ 135, 136

เทศบาลนครอุบลราชธานี Ubon Ratchathani City Municipality
147 ถนนศรีณรงค์ ต�าบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


