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พระเจ้าใหญ่อนิทร์แปง (อินแปลง)
	 พระเจ ้าใหญ่อินแปง	 เป ็นพระพุทธรูปศัก ด์ิสิทธิ์คู ่บ ้านคู ่ เมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี	 

ประดิษฐาน	 ณ	 วัดมหาวนาราม	 (วัดป ่าใหญ ่)	 ซึ่ ง เป ็นพระอารามหลวง	 โดยในวันเพ็ญเดือน	 5	 

หรือเทศกาลวันสงกรานต์	 จะมีการจัดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่อินแปง	 ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธาน ี

และจังหวัดใกล้เคียงจะมาร่วมงานและกราบไหว้ขอพร	 และในปัจจุบันจะมีประชาชนรวมทั้งนักท่องเท่ียวทั่วไป 

มากราบไหว้	สักการะบูชาเป็นประจ�า	ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี
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พระประทมุวรราชสริุยวงศ์ (เจ้าคำาผง)
	 พระประทุมวรราชสุริยวงศ์	 (เจ้าค�าผง)	ผู้สร้างบ้าน	แปงเมืองอุบลราชธานี	 เป็นผู้ครองเมืองอุบลราชธานี

ศรีวนาลัยประเทศราชคนแรก		ปัจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานี

	 อนุสาวรีย์ของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์	 ประดิษฐาน	 ณ	 บริเวณทุ่งศรีเมือง	 ซึ่งต้ังอยู่ใจกลางเมือง

อุบลราชธานี	 โดยทุกวันที่	 9	 -	 10	 พฤศจิกายนของทุกปี	 ชาวจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดงาน	 “สดุดีวีรกรรม	 

พระประทุมวรราชสุริยวงศ์	(เจ้าค�าผง)	เพื่อร�าลึกถึงคุณงามความดีของพ่อเมืองคนแรกของชาวอุบลราชธานี
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สารจาก
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 เป็นองค์กรให้บริการประชาชน	 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

ซึ่งแต่ละโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	 เป็นการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความผาสุก 

สูงสุดของประชาชน								แก้ไขปัญหา	ความต้องการ	ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี	 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีการพัฒนาองค์กรของเราประสบความสำาเร็จได ้

เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วม 

อย่างดียิ่งตลอดมา

	 ในฐานะปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอุบลราชธานี 

ขอขอบคุณ	ทุกฝ่าย	ทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุน	ขับเคลื่อน	และแสดงความคิดเห็นต่าง	ๆ 	จนเกิดผล 

เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ	 โดยอาศัยอำานาจหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนดไว้	 อันนำาไปสู่การพัฒนา 

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายอัมพล	ทองพุ
ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
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สารบัญ

สารจากนายก

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

ค�านิยม

พันธกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

			-	ยุทธศาสตร์ที่	1

			-	ยุทธศาสตร์ที่	2

			-	ยุทธศาสตร์ที่	3

			-	ยุทธศาสตร์ที่	4

			-	ยุทธศาสตร์ที่	5

ตารางสรุปบัญชีรายรับ	-	รายจ่าย

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2563

2

4

5

6

7

8-10

11

11

14

16

17

26

34
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ข้อมูลทั่วไป

แผนที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

	 เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่	 ตั้งอยู่ในเขตอำาเภอเมืองอุบลราชธานี	

จังหวัดอุบลราชธานี	มีพื้นที่	29.04	ตารางกิโลเมตร	ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	มีระยะทาง

จากกรุงเทพมหานครมาถึงตัวเมือง	615	กิโลเมตร	มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง	ดังนี้

ทิศเหนือ

ทิศใต้	

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ถนนรอบเมือง	เทศบาลตำาบลอุบล	และบริเวณเขตทหารอากาศ	กองบิน	21

เทศบาลเมืองวารินชำาราบ	อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

ห้วยวังนอง	เทศบาลตำาบลปทุม	และบริเวณเขตทหารอากาศ	กองบิน	21

ถนนรอบเมือง	เทศบาลตำาบลอุบล	เทศบาลเมืองแจระแม	และลำามูลน้อย

ติดกับ

ติดกับ

ติดกับ

ติดกับ

N
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ข้อมูลทั่วไป

	 เทศบาลนครอบุลราชธาน	ีเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด	 เป็นที่ตั้งของ

ส่วนราชการ	สนามบนิ	วดั	สถานทีท่่องเท่ียว	แหล่งรวมของฝาก	 

รวมถึง	 เป ็นสถานท่ีจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ	โด่งดังไปทั่วโลก

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี 	 มีชุมชนจำานวน	

106	 ชุมชน	 ประชากรตามข ้อมูลทะเบียนราษฎร 

จำานวน	 72,097	 คน	 18,574	 ครัวเรือน	 โดยประชากร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีค้าขาย	รบัราชการและรบัจ้างทัว่ไป
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นางอรวรรณ	สมสวย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล	1

นางวรนุช		จันทะสิงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล	2

คำานิยม
“	ริเริ่ม	สร้างสรรค์	ยึดมั่นธรรมาภิบาล	เพื่อประโยชน์สุข	ของประชาชน	”
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พันธกิจ
1.	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบจราจร	และผังเมือง

2.	พัฒนาคุณภาพชีวิต	ด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม

3.	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
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สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายเกริกชัย	ผ่องแผ้ว
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางอ�าไพวรรณ	เปรมภิรักษ์
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายชาญณรงค์	ชลการ
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายไพฑูรย์	บุญพุทธ
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายประสงค์	จันจ�าปา
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี

น.อ.บุญมี	สุปรียชาติ
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายฤทธิสรรค์	เทพพิทักษ์
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายภพ	ภูสมปอง
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายชัยโรจน์	สินธุพุฒิพงศ์
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายไพฑูรย์	พรหมสอน
สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี
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นางสมลักษณ์	บุญณพัฒน์
ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายวิสุทธิ์	ศิริคุณ
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพิศาล	ดีพร้อม
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นางสุจิตรา	นามพิทักษ์
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

นางพิมพ์นภัส	ภัทรก่อพงษ์สุข
ผูอ้ำานวยการส่วนบรหิารงานการคลงั
รกัษาการแทนผูอ้ำานวยการสำานกัการคลงั

นางอรอินทร์	ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอัมพล	ทองพุ
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นายเจษฎา	ชังอิน
รองปลัดเทศบาล

นายกฤชพล	เมืองเหนือ
รองปลัดเทศบาล

นางศิริเพ็ญ	พุทธจักร
รองปลัดเทศบาล

นายมนต์ตรี	ธนะคุณ
ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา

นายนเรต	ศรีเมือง
ผู้อำานวยการสำานักการช่าง

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
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นายกรศิริ		มิ่งไชย
ผู้อำานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

นายไพสิฐ	ศรีสมุทร
ผู้อำานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล	2	หนองบัว

นายสวาท		ดวงค�า
ผู้อำานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล	3
สามัคคีวิทยาคาร

นายประสพ	ปรุโปร่ง
ผู้อำานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล	4
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ว่าที่ร้อยโทคมกริซ	ศรีสวัสดิ์
ผู้อำานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล	5
ชุมชนก้านเหลือง

นางสาวศรีสุดา	แถมศิริ
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดมหาวนาราม

นางวรนุช		จันทะสิงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล	2

นางพิณผกา		แก่นอาษา
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

นางอรวรรณ	สมสวย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล	1

นางภัทริฌา	ค�าผง
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล	3	สามัคคีวิทยาคาร

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี	

สถานธนานุบาล



11รายงานประจำาปี พ.ศ.2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที ่1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก้าวสำาคัญของการพัฒนา	สู่เมืองอุบลไร้สาย
	 เทศบาลนครอบุลราชธาน	ี	ร่วมกบั	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	2		ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	จังหวดัอบุลราชธานี		

ดำาเนนิโครงการปรบัปรงุระบบไฟฟ้าเป็นเคเบลิใต้ดิน	เพ่ือนำาระบบสายไฟฟ้าและสายส่งการส่ือสารลงใต้ดิน	เพือ่ปรบัปรงุ

ภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	 รองรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	 ทั้งตอบสนองความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วย

	 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	 มีงบประมาณรวม	 248,700,000	 บาท	 ซึ่งเทศบาลนคร

อุบลราชธานี	อุดหนุนงบประมาณ	จำานวน	118,130,171.61	บาท	ในการดำาเนินการก่อสร้างและงานโยธา	โดยมีพื้นที่

นำาร่อง	2	เส้นทาง	ระยะทางรวม	3.1	กิโลเมตร	คือ

	 1.	 ถนนอุปราช	 ช่วงวงเวียนนำ้าพุ	 –	 ถนนชยางกูร	 (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์)	 หรือแยกปั๊มเอซโซ่	 ระยะทาง	 

1.4	กิโลเมตร

	 2.	บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง	ช่วงถนนเขื่อนธานี	ถนนราชบุตร	ถนนศรีณรงค์	ถนนนครบาล	และ	ถนนโลรังฤทธิ์

ระยะทาง	1.7	กิโลเมตร	และมีกำาหนดการแล้วเสร็จตามโครงการ	ประมาณเดือนมิถุนายน	2564		
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พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม	ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย	

เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง	เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ดำาเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน	 และก่อสร้างทางเท้า	 ระบบระบายนำ้าและ 

ท่อลอดเหลี่ยม	 ในห้วงปี	 2562-2563	 	 จำานวน	 120	 เส้นทาง	 ครอบคลุมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	 เพื่อบำาบัด 

ความเดือดร้อนของประชาชน	 เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา	 และการปรับปรุงระบบระบายนำ้า	 

เพื่อแก้ไขปัญหานำ้าท่วมขังรอระบาย	ทำาให้ระบบระบายนำ้าทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนและซอยต่างๆ 

ในห้วงปี	 2562	 -	 2563	จำานวนกว่า	 2,500	ดวงโคมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	 ในการสัญจรไป-มา	 ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 

ในเวลากลางคืน	และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น
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ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
	 ก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร	เป็นดวงโคม	LED	และมีสัญญาณตัวเลขนับถอยหลัง	จำานวน	20	จุด	 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน	 ได้เตรียมตัวออกรถ	 หรือหยุดรถ	 เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนแปลง	 ทำาให้สามารถเคลื่อนตัว 

ได้ต่อเนื่องขึ้น	ลดปัญหาจราจร	และเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที ่2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพประชาชน	เพิ่มรายได้	สู้วิกฤติโควิด

	 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	หลักสูตรการแปรรูปอาหารทางการเกษตรสู้วิกฤติ	 Covid-19	 เพื่อพัฒนา 

กลุ ่มอาชีพ	 เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนส่งเสริมความรู ้	 ทักษะและโอกาสในด้านอาชีพ	 โดยมีวิทยากร 

จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ภาค	 7	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 กลุ่มแม่บ้าน	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ 

โควิด	19	หลักสูตรการอบรม	2	วัน

  

มัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำานานเมืองอุบล

	 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำานานเมืองอุบลเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้	 ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์	

ความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี	 พร้อมทั้งมีความภาคภูมิใจและรักในถิ่นฐานบ้านเกิด	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 

และคุณงามความดขีองบรรพบุรษุ	รวมถงึจะได้หาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเทีย่ว	การอนรุกัษ์แหล่งท่องเทีย่ว 

และสิ่งแวดล้อม
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ถนนคนเดินแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพ

	 ถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่ง 

สถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว	 เมื่อมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี	 

มีกิจกรรมที่กระตุ ้นเศรษฐกิจ	 ที่สร้างอาชีพ	 สร้างรายได้

ให้ประประชาชนที่มาค้าขาย	 ถนนคนเดินเทศบาลนคร

อุบลราชธานี	 มีร้านค้ามากกว่า	 1,000	 ร้านค้า	 จำาหน่าย

สินค้าอุปโภค	 บริโภคหลากหลาย	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 และ

เปิดพื้นที่ เป ิดให ้เยาวชน	 ได ้แสดงความสามารถ	 และ

ประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าในวันศุกร์	 วันเสาร์	 และ 

วันอาทิตย์	 	 	 บริเวณถนนด้านหน้าสำานักงานเทศบาลนคร

อุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนา	-	ปรับปรุงสวนสาธารณะ	ในเขตเทศบาลเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ให้เป็นปอดกับชาวอุบลฯ
 เทศบาลนครอุบลราชธานี	ได้จัดให้มีสวนสาธารณะในเขตเทศบาลทั้ง	4	แห่ง	ได้แก่		สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง		 

สวนสาธารณะห้วยม่วง	สวนสาธารณะหนองบวั	สวนสาธารณะบรูพานอก	ให้ได้มาตรฐานยิง่ขึน้	เช่น	การปรบัปรงุลูว่ิง่ทางเดนิ 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 เคร่ืองออกกำาลังกาย	 ห้องนำ้าสาธารณะ	 รวมทั้งการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดให้กับ 

ชาวอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที ่3

การบริหารจัดการระบบบำาบัดนำ้าเสีย

 การบริหารจัดการระบบบำาบัดนำ้าเสียรวมเทศบาลนครอุบลราชธานี	 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี	 ร่วมกับ

องค์การจัดการนำ้าเสีย	 เพื่อฟื้นฟู	 พัฒนา	 และบริหารจัดการระบบบำาบัดนำ้าเสียในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน	 ป้องกันและลดการเกิดนำ้าเสียที่ต้นทาง	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบดัและควบคมุนำา้เสยีออกสู่

แหล่งนำา้ธรรมชาต	ิลดมลพษิ	และลดผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนและระบบนเิวศ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

นครอุบลฯ	อุ่นใจ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

	 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 ครอบคลุมจุดเสี่ยงทั้ง	 106	 ชุมชน	 นับถึงปัจจุบันติดตั้งกล้อง 

วงจรปิดแล้ว	 371	 จุด	 	 พร้อมห้องปฎิบัติการควบคุมระบบกล้องวงจรปิด	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

มาตรการรักษาความปลอดภัย	 ในชุมชน	 เพ่ือเฝ ้าระวังและป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน 

ตลอดจนช ่วยให ้ เจ ้าหน ้าที่สามารถทำางานได ้อย ่างสะดวก	 รวดเร็วและเป ็นการนำาเทคโนโลยี เข ้ามา 

ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำางานได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน
	 เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดอบรมโครงการสาย

ตรวจเพือ่ชุมชนเพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการป้องกัน	 ป้องปราม	 แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่จะเกิดข้ึน 

ในชุมชน	 เเละสร้างความปลอดภัยในชีวิตเเลทรัพย์สิน 

ผูท้ีเ่ข้ามาอบรมจะได้ความรูด้้านกฎหมายเบือ้งต้นทีเ่กีย่วกบั 

ชีวิตประจำาวัน	 เสริมสร้าง	 ศักยภาพ	 สร้างความมั่นใจ 

และความอุ่นใจให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที ่4
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ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลฯ	ทุกแห่ง

	 เจ้าหน้าทีฝ่่ายรักษาความสงบ(เทศกจิ)	และงานสขุาภิบาลเทศบาลนครอบุลฯ	ร่วมกบั	สำานกังานกลางช่ังตวงวดั	

ลงพื้นที่	ออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด	เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานสำานักงานกลางชั่งตวงวัด	ณ	ตลาดสดในเขตเทศบาล

เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

รณรงค์จัดระเบียบเมือง

	 เทศบาลนครอบุลราชธาน	ีจดัอบรมให้ผูป้ระกอบการจำาหน่ายอาหารและแผงลอย	เพือ่สร้างความรู	้ความเข้าใจ

ในระเบียบ	หลักปฎิบัติในการจำาหน่ายอาหารและแผงลอยในที่ทางสาธารณะที่ได้รับการผ่อนผัน	และให้ผู้ประกอบการ

จำาหน่ายอาหารและแผงลอย	ร่วมกนัรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของทางเท้า	และพืน้ท่ีสาธารณะ	

เพื่อความสะอาด	เป็นระเบียบของบ้านเมือง
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นครอุบลเกมส์	เกมส์แห่งความสามัคคี

	 การเเข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธาน	ี “นครอุบลเกมส์”	 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก

นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะการแข่งขันกีฬา	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติดพร้อม

ทั้งรู้รักสามัคคี	มีนำ้าใจนักกีฬา	“รู้เเพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย”	
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ค่ายภาษาอังกฤษ	English	for	kids	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง			

	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ	 English	 for	 kids	 โครงการเรียนรู ้

สูโ่ลกกว้าง	โดยจดัประสบการณ์	6	ฐานการเรียนรู	้เพ่ือส่งเสรมิให้เดก็เลก็ได้กล้าแสดงออกทางด้านภาษาและมทีศันคติทีด่ ี

ต่อภาษาอังกฤษเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับชั้นสูงขึ้น

รางวัลความเป็นเลิศทางการศึกษา

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ	ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการ

ศึกษาปฐมวัย	จากการประกวดรูปเเบบ/เเนวทางที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ระดับพื้นที่เขตตรวจราชการที่	14	

โดยรางวัลนี้มาจากการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้	 และพัฒนาการ

ตามวัยที่เหมาะสม
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สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กเเละเยาวชนนอกสถานศึกษา

	 อบรมตามโครงการสร้างภมูคิุม้กนัยาเสพตดิเดก็เเละเยาวชนนอกสถานการศกึษา		ซึง่มเีดก็เเละเยาวชน	นกัเรยีน	

นักศึกษา	จากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	จำานวน	100	คน	เข้ารับการอบรม	โดยมีพระอาจารย์เสรี	ยิ่งยง	

เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก	 ได้เเสดงธรรมบรรยายเรื่องพุทธศาสนากับการดำารงชีพ	พร้อมคณะวิทยากร

จากสถานพินิจ	 คุ้มครองเด็ก	 เเละเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี	 ได้ให้ความรู้วิธีป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด	 

เเละรู้จักเเก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ส่งมอบบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากนำ้าท่วมเมื่อปี	2562	-	2563

		 	เทศบาลนครอุบลราชธานี	ร่วมส่งมอบบ้านที่ปลูกสร้างใหม่	เพื่อเป็นที่พักอาศัย	จำานวน	2	หลัง	ณ	ชุมชนบูรพา	

(ใต้สะพาน	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์)	ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยนำ้าท่วม	เมื่อปี	2562	ตามที่ทีมงาน	

DTK	BAND	โน้ต	อุดม	แต้พานิช	ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณดำาเนินการก่อสร้าง	พร้อมให้กำาลังใจในการ

ดำารงชีวิตที่ดีและรับฟังปัญหาความต้องการประชาชนในชุมชน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พร้อมรับระงับเหตุ	ตลอด	24	ชม.

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 มีสถานีดับเพลิง	

จำานวน	4	แห่ง	ครอบคลมุ	4	มมุเมอืง	ได้แก่	

	 1.	สถานดีบัเพลงิมหานคร

	 2.	สถานดีบัเพลงิบรูพา

	 3.	สถานดีบัเพลงิเฉลมิพระเกยีรติ	

	 4.	สถานดีบัเพลงิชัว่คราวก้านเหลอืง		

	 มีการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้บุคลากร 

เป็นประจำา	 ตรวจสอบอุปกรณ์การดบัเพลงิและอปุกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู ่เสมอ	 และออกรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ให้กับชมุชน

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี 	 จั ดตั้ ง ศู นย ์ เ ฉพาะ กิจ 

ช ่ วย เหลือผู ้ ประสบอุทกภัยและวาตภัย ขึ้ นบริ เวณอาคาร 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีอุปกรณ์และบุคลากร 

พร ้อมลงพื้นที่ช ่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในชุมมชนท่ีได ้ รับ 

ความเดือดร ้อน	 ศูนย ์ เฉพาะกิจช ่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	 

ได้ตลอด	24	ชัว่โมง	สายด่วน	199	และ	045-245500
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เตรียมการสอนระบบออนไลน์

	 ผูบ้ริหาร	คณะคร	ูและบุคลากรทางการศกึษา	โรงเรยีนในสงักัดเทศบาล	อบรมเตรยีมการเรยีนการสอนทางไกล

และการเรยีนออนไลน์	เพือ่ความรูแ้ละความเข้าใจทัง้ในด้านศกัยภาพของอินเทอร์เน็ตและทรพัยากรแหล่งเรยีนรูต่้าง	ๆ 	

ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 กระบวนการและวิธีในการประยุกต์ทฤษฏีการออกแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับ

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามหลักสูตรการศึกษา

เด็กเเละเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี

จัดโครงการถนนเด็กเดินประจำาป	ี 

2563	 ตอน	 “เด็กเเละเยาวชน

ไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม” 

เพื่อเป ิดพื้นที่ ในการเเสดงออก

สำ าหรั บ เ ด็ ก เ เ ละ เ ย า วชนของ 

จังหวัดอุบลฯ	 ในทางสร้างสรรค์	

เสริมสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะ,	

ดนตรีกีฬาอื่นๆ	 เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมอืในการทำางานร่วมกนัระหว่าง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเเละพัฒนา 

เเกนนำาเด็กเเละเยาวชนให้เกิด 

ความสำานึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง
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วันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและการแสดงออก
ของเด็กและเยาวชน	

	 เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตสำาคัญของชาต	ิ

รัฐบาลจึงได้กำาหนดให้วันเสาร์ท่ี	 2	 ของเดือนมกราคม

ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ	 เพื่อให้ความสำาคัญ	

และกระตุ้นให้เด็กน้ันตระหนักถึงบทบาทสำาคัญของ

ตนในประเทศ	 เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัด

งานวันเด็ก	 โดยมีการออกร้านนิทรรศการส่งเสริม

พัฒนาการ	 ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก	 	 ปลูกฝัง 

ให้เดก็มีส่วนร่วมในสงัคม	และเวทส่ีงเสรมิการแสดงออก

ในทางทีถ่กูต้อง	เพือ่เตรยีมพร้อมกบัการจะขึน้เป็นกำาลงั

ของชาติต่อไป
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จัดจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด	COVID-19	

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ลงพื้นที่มอบชุดห่วงใยต้านโควิด-19

	 	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 	 จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 	 และต้องสวมหน้ากาก

อนามัยหรอืหน้ากากผ้า	100	%	ก่อนจะเข้าสำานกังานเทศบาลและสถานศกึษาในสงักัดเทศบาล	เพือ่เป็นการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 จัดขบวนคาราวาน	 kick-off	 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส	 สกัดโควิด-19	 โดยมีเจ้าหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสพร้อมทำาความสะอาด	 ตามพ้ืนท่ีชุมชน	 

ตลาดและสถานศึกษา	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19	 พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การป้องกัน 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	อย่างต่อเนื่อง

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	ลงพื้นที่	มอบชุดห่วงใย	ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากผ้า	เจลแอลกอฮอล์	และสบู่ล้างมือ	

ให้กบัประชาชนตามหลงัคาเรอืน	ทุกชมุชนในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานแีละรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	อย่างเคร่งครัด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที ่5

อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำาวันแก่ประชาชน

	 จัดอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายท่ีใช้ในชีวิตประจำาวันแก่ประชาชน	

โดยมีกลุม่เป้าหมาย	คอืตวัแทนประชาชนจาก	106	ชมุชน	เพือ่ให้ประชาชนได้มคีวามรู้และเข้าใจ	เกีย่วกบักฎหมาย

ท้องถิ่น	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ประชาชนควรรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวัน
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ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนรองรับ

จำานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

	 ปรับปรุง	 ซ ่อมแซม	 อาคารเรียนโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	 เป็นส่วนหน่ึง

ของการพัฒนาด้านการศึกษา	 เพ่ือพัฒนาปรับปรุง	

อาคารเรียน	 สถานท่ี	 และภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อม 

ให้มีความปลอดภัย	 สะดวก	 น่าอยู่	 น่าเรียน	 ทำาให้

บรรยากาศการเรียนการสอนดีและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น
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ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดสดสะอาดน่าซื้อ

	 ตลาดสด	เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหาร	รวมถึงอาหารปรุงสำาเร็จต่างๆ	มีผู้มาจับจ่าย

ใช้สอยเป็นจำานวนมากเทศบาลนครอบุลราชธาน	ีจึงได้ดำาเนนิการปรับปรุงและพัฒนา	ตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสด	

สะอาดน่าซื้อ		เพื่อให้ผู้ซื้อ	ผู้ขาย	ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการตลาดสดเทศบาล...

จัดหายานพาหนะและขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการบริการประชาชน
	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 จัดหายานพาหนะและขนส่ง	 ประกอบด้วย	 รถกระเช้าเพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 และการตกแต่งเมือง	 	 รถขุดเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์	 และจัดหารถเก็บขยะ

มูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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เชิดชูเกียรติแก่บุคคล	ผู้ทำาคุณประโยชน์ในกิจกรรมของเทศบาล

ประจำาปี	พ.ศ.	2563

	 เทศบาลนครอุบลราชธานี	 มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องความดี	 ให้แก่บุคคลที่ให้การสนับสนุน	 การดำาเนิน

กิจกรรมด้านต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน	และส่วนรวม	เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี	และสร้างแรงจูงใจให้

ได้มีความวิริยะอุตสาหะ	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำาสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน	 ชุมชน	 และส่วนรวมดัง

รายนามดังนี้

	 1.	นายเสา	พรมนิกร

	 2.	นายสมศักดิ์	คุ้มพยูร

	 3.	นายนพดล	ศรีใส

	 4.	นายสุนทร	บาตรสุวรรณ

	 5.	นางโกสุม	รูปช้าง

	 6.	นายจันทร์ศิริมงคล	ศุภสุข

	 7.	นายภาคภูมิ	ฮวิน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี
พร้อมรับระงับเหตุตลอด	24	ชั่วโมง

แจ้งเหตุเพลิงไหม้
เหตุสาธารณภัย

199 045-245500

แจ้งด่วน

หน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี

เจ็บป่วยฉุกเฉิน  

     อุบัติเหตุ 
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ศูนย์บริการสาธารณสุข	1	
(เทศบาล)

ศูนย์บริการสาธารณสุข	2
(หนองบัว)045-281290

045-246060-3	
ต่อ	186

045-281290

ศูนย์บริการสาธารณสุข สายตรง 045-243019

กองสวัสดิการสังคม

สายตรง 045-243019

เทศบาลนครอุบลฯ(ที่ท�าการตลาดใหญ่)
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานธนานุบาล	1

สถานธนานุบาล	2

045-255385

045-315539

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลฯ
(โรงรับจ�าน�า)

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

งานส่งเสริมสุขภาพ

ธุรการกองสาธารณสุขฯ

งานป้องกันและควบคุมโรค

งานจัดเก็บ

งานรักษาความสะอาด

งานทันตกรรม

ห้องสัตวแพทย์

190

188

189,389

192

187

193

181

180

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการสาธารณสุข	3	(พโลชัย)

ศูนย์บริการสาธารณสุข	4	(บ้านดู่)

ศูนย์บริการสาธารณสุข5	(ดอนเจ้าปู่)

ศนูย์บรกิารสาธารณสุข6	(วัดป่าแสนอดุม)

ศนูย์บรกิารสาธารณสุข7	(อยูว่งศ์ธรรม)

045-243734

045-245018

045-245381

							-		

045-255044

ศูนย์บริการสาธารณสุข

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

โรงเรียนเทศบาล	2	หนองบัว

โรงเรียนเทศบาล	3	สามัคคีวิทยาคาร

โรงเรียนเทศบาล	4	พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

โรงเรียนเทศบาล	5	ชุมชนก้านเหลือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้

045-254669
045-256559

045-316990
045-311956

045-241001

045-256126

045-314698

045-240172

โรงเรียนในสังกัด

สายตรง	(งานป้องกัน)

ห้องวิทยุ

สถานีเฉลิมพระเกียรติ

สถานีบูรพา

045-245500

150

045-315181

045-250658

ตึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

ฝ่ายนิติการ

169

429

ตึกอาคารอารยสถาปัตย์

หน่วยตรวจสอบภายใน 172,272

หน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายเทศกิจ 122,123

ฝ่ายเทศกิจ

ผอ.ส�านักการศึกษา

ธุรการ

งานงบประมาณ

งานประเพณี

งานกิจการโรงเรียน

หน่วยศึกษานิเทศก์

งานนอกระบบ

Fax.

242

139,142

241

139

209

140

239

045-246065

ส�านักการศึกษา

หน.ฝ่ายทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

งานบัตรประชาชน

ธุรการ

งานบริการส่วนหน้า

สายตรง/Fax.

112

102

103

104

204

045-242917

ส�านักทะเบียนท้องถิ่น

ผอ.กองวิชาการฯ

หน.แผนงานงบประมาณ

ธุรการกองวิชาการฯ

งานงบประมาณ,วิจัย

งานวิเคราะห์

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

(ประชาสัมพันธ์)

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

240

239

137

138

237

174

171

กองวิชาการและแผนงาน

สายตรง	ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล	

รองปลัดเทศบาล	(เจษฎา)	

รองปลัดเทศบาล	(กฤชพล)

รองปลัดเทศบาล	(ศิริเพ็ญ)

045-255326

143

153

233

430

ปลัดเทศบาล

หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 			114-116
Fax.045-240740

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

สายตรง

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สายตรง

ธุรการ	(สป.)

งานธุรการกิจการสภา

งานการเจ้าหน้าที่

ศูนย์ยานยนต์

179

045-255063

160

045-254721

162,203

149,223

163

120

ส�านักปลัดเทศบาล

ผอ.ส�านักการช่าง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

งานขออนุญาตอาคาร

ส่วนการโยธา	

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ศูนย์จักรกล

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย

135

136

133

131

134

232

045-243497

045-243492

ส�านักการช่าง

ผอ.ส�านักการคลัง

ธุรการคลัง

ฝ่ายสถิต

การเงินและบัญชี

ฝ่ายแผนที่ภาษี155,109

ฝ่ายผลประโยชน์110

งานจัดเก็บ	(เคาน์เตอร์)300

งานพัฒนารายได้416

205

107,207

206

106,108

155,109

110

300

416

ส�านักการคลัง

โทรศัพท์เทศบาลนครอุบลราชธานี

เปิดแอปพลิเคชั่น	LINE

ประชาชน	ท�าการแจ้งปัญหา

-	กดแท็บ	“หน้าหลัก”	แล้วกด	“เพิ่มเพื่อน
-	กดแท็บ	“คิวอาร์โค้ด”	แล้วสแกนรูปด้านขวา
		หรือค้นหา	LINE	ID	ชื่อ	@traffyfondue
-	กดปุ่ม	“เพิ่มเพื่อน”
-	แชทกับ	Traffy	Fondue	เพื่อส่งรายละเอียดปัญหาที่พบ

1.	เปิดแอป	Line	กดแชทกัับ	Traffy	Fondue
2.	แชทว่าพบปัญหาอะไร
3.	ถ่ายภาพปัญหาที่พบ
4.	เลือกจุดต�าแหน่งที่เกิดปัญหาในแผนที่

พบปัญหา?
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

แจ้งได	้ง่ายนิดเดียว!

สแกน QR Code
เพื่อเพิ่มเพื่อนใน Line

045-246061-3 FAX. 045-255232
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งบกลาง

เงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รวม

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

	117,162,500.00	

	6,366,000.00	

	281,790,330.00	

	34,726,170.00	

	92,459,000.00	

	67,490,400.00	

	14,604,700.00	

	41,329,800.00	

	43,232,700.00	

	110,000.00	

	100,228,400.00	

-

	799,500,000.00	

		107,974,642.62	

	6,074,310.46	

	265,673,666.14	

	28,988,206.67	

	79,319,508.17	

	64,153,458.08	

	13,274,657.58	

	39,685,863.00	

	37,431,065.00	

	100,000.00	

	99,565,080.81	

	42,028,886.53	

	784,269,345.06	

2,084,431.33

ประมาณการ 
(บาท)

รับจริง 
(บาท)

รายการ

ตารางสรุปบัญชี รายรับ   รายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ 
และใบอนุญาต

รายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้เบ็ดเตล็ด

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

รวม

	83,700,000.00	

	10,417,000.00	

	4,350,000.00	

	17,935,100.00	

	1,677,000.00	

	341,600,000.00	

	339,820,900.00	

-	

	799,500,000.00	

	29,807,347.22	

	20,708,452.81	

	3,745,514.94	

	22,724,923.12	

	2,944,489.78	

	316,026,300.99	

	348,367,861.00	

	42,028,886.53	

	786,353,776.39	

ประมาณการ 
(บาท)

รับจริง 
(บาท)

รายการ
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ที่ปรึกษา
คณะผู้บริหาร เทศบาลนครอุบลราชธานี

ฝ่ายกำากับดูแล
หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี

ฝ่ายข้อมูล/รวบรวม/รูปเล่ม
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