ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
12 สิงหาคม 2557
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ข่าว นครอุบล
www.cityub.go.th

เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข่ า ว ส า ร เ ท ศ บ า ล น ค ร อุ บ ล ร า ช ธ า นี
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งานเฉลิมฉลอง ๒๒๒ ปี
อุบลราชธานี

บปรุ
งภูมิทัศน์อเมื
อง
ยิโครงการปรั
่งใหญ่อลังการกั
บงานประเพณี
อกพรรษา
ประจำ�ปี 2557
“วัฒนธรรมสร้างสุข ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง

“รางวัลค่าน�้ำนมของลูกผู้กตัญญู”

นางสาวสมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจาก
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเข้ารับ
รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจ�ำปี 2557”
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
และมอบถุงยังชีพ

กรอกทรายแจกจ่ า ย
ป้ อ งกั น ภั ย น�้ ำ ท่ ว ม
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จากใจ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

กราบเรียน พ่อแม่ พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารภารกิจหน้าที่มาโดยตลอด ดิฉัน ในฐานะ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ขอกราบขอบพระคุณมายังทุกท่านที่ให้โอกาสในการท�ำงาน
เป็นก�ำลังใจ เป็นที่ปรึกษาให้ค�ำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน
จากความไว้วางใจในการบริหารจัดการ ดิฉันพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ทุ่มเทงานบริการประชาชนเต็มความสามารถที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุดของชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมความจ�ำเป็น ความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนเป็นรูปธรรมและโครงการ
ที่ส�ำคัญด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา
การกีฬาและวัฒนธรรมประเพณี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรในสังกัด ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ดิฉันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขอฝากความห่วงใยมายังทุกท่าน ด้วยความเคารพยิ่ง ได้ดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและจิตใจเฝ้าระวังเหตุ
อุบัติภัย มีพลานามัยที่สมบูรณ์ พูนทรัพย์ เจริญรุ่งเรืองในชีวิตและคนรักตลอดไป

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ประเพณีออกพรรษา ลอยกระทง ไหลเรือไฟ และแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประจำ�ปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2557
8 ตุลาคม 2557 การประกวดกระทง การประกวดเรือไฟ และการประกวด
นางนพมาศ
9 ตุลาคม 2557 พิธีท�ำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ การประกวดร้องเพลง
ลูกทุ่ง/หมอล�ำ พร้อมแดนเซอร์
10 ตุลาคม 2557 การประกวดแดนเซอร์ (รอบชิงชนะเลิศ)
11-12 ตุลาคม 2557 พิธีบวงสรวงแม่ย่านาง ท่าน�้ำตลาดสดเทศบาล 3
การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ

งานประเพณีสงกรานต์ วันผูส้ งู อายุแห่งชาติ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2557
และวันครอบครัว ประจำ�ปี 2557 บุญฮีตสิบสอง คองสิบสี่
จังหวัดอุบลราชธานีนายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ จัดงานประเพณีสงกรานต์
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ประจ�ำปี 2557 ระหว่าง 12-15 เม.ย. 2557 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญตระหนักถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นที่งดงาม มีความเอื้ออาทร สนุกสนาน และบรรยากาศของความกตัญญู
ที่ถือปฏิบัติมายาวนาน 113 ปี
ความอบอุ่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประเพณีไทยปีใหม่ดั้งเดิมกิจกรรมที่คนในชุมชนได้ถือ
ปฏิบัติในวันสงกรานต์
กิจกรรม
- พิธีเปิดถนนสายน�้ำ พิธีรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ, การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- พิธีท�ำบุญตักบาตร-ขบวนอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมและนางสาวสงกรานต์
- พิธีเปิดเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน-เล่นน�้ำสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน�้ำ

เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณี เข้าพรรษาประจ�ำปี 2557
เป็นการสืบสานจารีตประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2444 เมื่อ 113 ปี ที่ผ่านมา โดยกิจกรรม
ถนนสายเทียน เป็นการแสดงวิถีธรรม วิถีเทียน วิถีชาวบ้าน, งานเทศกาลอาหาร เป็นการจ�ำหน่ายอาหาร
ในราคาถูก สะอาด ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอาหารพื้นเมือง, การประกวดสาวงามเทียนพรรษา
และกิจกรรมอาหารพาแลง
นายกสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ร่วมกับสถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สถานีต�ำรวจ
ท่องเที่ยวอุบลราชธานี ร่วมเปิดศูนย์อ�ำนวยการร่วม หน้าส�ำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อดูแล
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยจัดก�ำลังรักษาความสะอาด ความปลอดภัย หน่วยงานพยาบาลเวชภัณฑ์
บริการน�้ำดื่ม รถเข็นผู้สูงวัย ผู้พิการ หน่วยบริการประชาสัมพันธ์ ให้ค�ำแนะน�ำตลอดงาน
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ม อ บ เ ที ย น จำ � นำ � พ ร ร ษ า

พระราชทาน

บรรณาธิการ
แถลง

กราบสวัสดี มายังทุกท่านทีต่ ดิ ตามข้อมูลข่าวสาร ผลงานภารกิจ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งวารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 54 ปีที่ 20
ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ ผลงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
บรรณาธิการ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอกราบขอบพระคุณ
มายังทุกท่านที่ให้ความส�ำคัญในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา
นครอุบลฯ ให้ก้าวไปอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจ
ประชาชน
นิเวศน์ สุพัฒน์
บรรณาธิการ

ร่วมพิธีเวียนเทียน
วันสำ�คัญทางพุทธศาสนา

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนจ�ำน�ำพรรษา
พระราชทาน ถวายแด่วัดศรีประดู่ ในโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ประจ�ำจังหวัดอุบลราชธานี

นายกแอนทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ 222 รูป

ร่วมพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันแม่แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมกับส�ำนักงาน
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พี่น้องประชาชน
ปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ ณ ท่าน�้ำวัดหลวง ล�ำน�้ำมูล

ทำ�บุญตลาดราชบุตร, ตลาดน้อย, ตลาด 5

คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลฯ พี่น้องประชาชน ร่วมทำ�บุญ
ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและธุรกิจประกอบการ

คณะผู ้ บ ริ ห าร, พนั ก งานเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี พุ ท ธศาสนิ ก ชน
ร่วมพิธีวันส�ำคัญทางศาสนา โดยประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดสุปัฏนารามฯ

นายกแอน ถวายจตุปัจจัย
ไทยธรรม ไทยทาน อาหารเพล
แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดทุ่งศรีเมือง

นายกเปิดงานเฉลิมฉลอง 222 ปี อุบลราชธานี
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12
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น.ส.สมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ นายกเทศมนตรี
นครอุ บ ลราชธานี ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการ พสกนิ ก ร
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีสดุดี เพื่อถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พ์ ระบรมราชินนี าถ
เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557

ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน

โครงการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
12 สิ ง หามหาราชิ นี

น.ส.สมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ นายกเทศมนตรี น ครอุ บ ลราชธานี คณะผู ้ บ ริ ห าร สมาชิ ก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กช.อสม.อป.พร.และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ อาคารงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี
ซึ่งกิจกรรมวันส�ำคัญ พสกนิกรชาวอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว โดยส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดบุคลากรเครื่องมือทางการแพทย์มารับบริการ

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
เพื่ อ สมานฉั น ท์

เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย
นายกสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
จัดกิจกรรมปัน่ จักรยานเฉลิมพระเกียรติ
เพือ่ สมานฉันท์ เพือ่ เป็นการน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 82
พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณ
มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และขบวนปั่น
จักรยานสู่สวนสัตว์อุบลราชธานี

แถลงข่ า วการแข่ ง ขั น
สนุ๊กเกอร์ทรู อุบลราชธานีคัพ 2014

นายกแอน สมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ และนายวิ ท วั ส พั น ธ์ นิ กุ ล รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันสนุ๊กเกอร์ทรู อุบลราชธานีคัพ 2014 (TRUE THAILAND
RANKING CIRCUIT 2014) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสนุ๊กเกอร์ ซึ่งมีนักกีฬาในท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

นั่งสามล้อร่วมท�ำบุญ 9 วัด
นายกสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
นครอุบลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ชมรมสามล้อ
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขบวนคาราวาน นั่งสามล้อร่วมท�ำบุญ 9 วัด เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและเป็นการร่วมท�ำบุญที่วัดในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี

ภัยร้ายใกล้ตัว

นายกแอนฯ มี ค วามห่ ว งใยในสุ ข ภาพ
ของพี่ น ้ อ งประชาชนในเขตเทศบาลนครอุ บ ลฯ
จากภั ย ร้ า ยใกล้ ตั ว ในฤดู ฝ น ที่ สั ต ว์ แ ละแมลง
เป็นพาหะน�ำโรค จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรณรงค์ปอ้ งกัน
โรคไข้เลือดออกฉีดยาพ่นหมอกควัน ก�ำจัดยุงลาย
ในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนเทศบาลนครอุบลฯ แจกทรายอะเบท
แผ่นพับแนะน�ำการใช้ภมู ปิ ญั ญาชาวบ้านในการป้องกัน
เช่น การใช้สเปรย์น�้ำมันตะไคร้หอมกลิ่นสมุนไพร
เพื่อไล่ยุง การท�ำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน�้ำ การปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม ท�ำความสะอาดในอาคารสถานทีน่ อกบ้าน
และรอบชุมชนพื้นที่ว่างเปล่า
กรรมการชุมชน, อสม., ประชาชนทั่วไป
ร่วมภารกิจต้านภัยร้ายใกล้ตัว เพื่อความผาสุก
ในชุมชน
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือนกันยายน 2557

ก่อสร้างทางเท้าในเขตเทศบาลนครอุบลฯ

เทศบาลนครอุบลฯ ได้ด�ำเนินการก่อสร้างทางเท้า (ฟุตบาท)
ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จ�ำนวน 14 สาย ซึ่ง
ในการก่ อ สร้ า งทางเท้ า (ฟุ ต บาท) ได้ ด� ำ เนิ น การตามค� ำ พิ พ ากษา
ของศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้เทศบาลนครอุบลราชธานี ด�ำเนินการ
จัดให้มีทางเท้าตามเดิมในถนนที่มีการขยายผิวจราจรทุกสายที่เคยมี
ทางเท้าอยู่เดิม โดยพิจารณาตามความกว้างของทางเดินเท้ารวมทั้ง
การปลูกต้นไม้บนทางเท้าดังกล่าว ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์
ของชุมชนและขนาดของถนนแต่ละโครงการ ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โดยอนุโลมตามมาตรฐานของประกาศกรมโยธาธิการ เรื่องมาตรฐาน
และลักษณะของทางหลวงและรวมทั้งก�ำหนดเขตทางหลวงที่จอดรถระยะแนวต้นไม้และเสาพาดเกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงเทศบาล
พ.ศ.2543 “คืนทางเท้าให้ประชาชน เดินข้างถนนให้ปลอดภัย”

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน�้ำ

ถนนคนเดิน

นโยบายที่ เ กิ ด ความส� ำ เร็ จ ในการส่ ง เสริ ม อาชี พ สร้ า งรายได้
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี นายกแอน สมปรารถนา
วิกรัยเจิดเจริญ จัดกิจกรรมถนนคนเดินต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจ
อย่างแพร่หลายจากผู้ประกอบการและประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก

จากปัญหาน�้ำท่วมขังในชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลฯ หลายแห่ง สืบเนื่องมาจากท่อระบายน�้ำอุดตัน และไม่ได้มาตรฐาน ในขณะบ้านเมือง
มีการต่อเติม ปลูกสร้างอาคารสถานที่เติบโตขึ้นทุกวัน ทางน�้ำไหลขณะฝนตกเกิดระบายไม่ทัน พร้อมถนนในซอยต่าง ๆ มีการทรุดตัวลงตามสภาพ
อายุการใช้งาน เทศบาลยุคใหม่ นายกแอน สมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ ใส่ใจพี่น้องประชาชน ได้เร่งด�ำเนินการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมา
ได้สะดวกสบาย รวมทั้งวางท่อระบายน�้ำ  ควบคู่ในการด�ำเนินการก่อสร้าง เพื่อระบายน�้ำฝนท่วมขัง ซึ่งได้ด�ำเนินการไปแล้ว ซ.ชยางกูร 28 ซ.สรรพสิทธิ์
8,10,14 ซ.ชยางกูร 5, ซ.สุขาอุปถัมภ์ 13, ซ.แยกถนนพโลชัย ข้าง สนง.ประกันสังคม, ถ.อุปลีสาน ช่วง ถ.พลแพล-นครบาล, ถนนพโลชัย 5,9
“พัฒนาอย่างรวดเร็วไว กราบขออภัยช่วงด�ำเนินการ”

พัฒนาปรับปรุงทุ่งศรีเมือง
โครงการจัดทำ�แผนชุมชน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดท�ำโครงการจัดท�ำแผนชุมชน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขึ้นเพื่อเป็นขบวนการในการให้ประชาชนได้ร่วมคิดวิเคราะห์หาแนวทาง วางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง และก�ำหนดโครงการ กิจกรรม
เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยการแนะน�ำให้ความรู้ความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
โดยตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จ�ำนวน 106 ชุมชน ๆ ละ 2 คน

เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ด�ำเนินการปรับปรุงทางเดิน
โดยรอบทุ่งศรีเมือง ซึ่งเดิมได้ช�ำรุดแตกร้าวอาจจะเกิดอันตราย
ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดิน การวิ่งออกก�ำลังกาย
และการปรับปรุงตกแต่งต้นไม้ ท�ำความสะอาดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
และน่าอยู่ เพื่อพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนหย่อนใจ

พัฒนาสวนสาธารณะห้วยม่วง

“ห้วยม่วง” เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งทีพ่ วกเราชาวเทศบาล
นครอุบลราชธานี ชาวอุบลและนักท่องเที่ยวไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยการไปนั่งอ่านหนังสือตามร่มเงาไม้ ได้บรรยากาศธรรมชาติ
ไปเดิน ไปวิ่งเพื่อสุขภาพ
นายกแอนฯ ได้ปรับปรุงช่องทางเดิน วิ่ง ดูแลต้นไม้ ได้ร่มเงา
เพื่อพวกเราชาวอุบลโดยแท้จริง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผน
และแผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ ชุ ม ชน
น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ อสม., กช. และประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่แต่ละศูนย์บริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ ในการจัดท�ำแผนและแผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชน เพื่อก�ำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน
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วารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี

โครงการธรรมะ

ร้อยใจ สายใยชุมชน

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดให้มกี าร
อบรมประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ
จ�ำนวน 1,500 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น
4 รุน่ ๆ ละ 375 คนต่อวัน เพือ่ เป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรงดงาม
และเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนตลอดจน
ลูกหลานในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ได้มีโอกาส
ฟังเทศนาจากการพระสงฆ์ทวี่ ดั นัง่ สมาธิ เดินจงกรม
นัง่ วิปสั สนากรรมฐาน ถวายสังฆทาน เป็นการสัมผัส
กับพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น

กิจกรรมหน่วยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่
นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
นครอุบลราชธานี จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ขึ้นโดยมีกิจกรรมหลักคือการบริการ
ด้านตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจรักษาโรค ตรวจสุขภาพช่องปาก ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
แนะน�ำการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน กิจกรรมน�ำขยะมาแลกรางวัล ตรวจคุณภาพน�้ำดื่ม
ในครัวเรือน แนะน�ำสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้พิการ แนะน�ำการก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้าง สาธิตการใช้แก๊สหุงต้ม รับค�ำร้องทั่วไป บริการนวดฝ่าเท้า บริการ
อาหารเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมแสดงบนเวที ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการน�ำหน่วยบริการของเทศบาล
ในเวลาไปให้บริการพี่น้องประชาชนในเวลานอกราชการ สร้างความพึงพอใจให้ทุกชุมชน
ที่มารับบริการ

โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน
และทัศนศึกษาดูงาน

การอบรมสัมมนากรรมการชุมชนด้านวิชาการ ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ�ำนวน 788 คน
โดยจัดอบรม 4 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะตัวของคณะกรรมการชุมชนและสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์ จากการที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมและเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฯ แต่ละรุ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน “วิชาการ ในชุมชน คนยุคใหม่ เอาใจใส่ การพัฒนา พาส่งเสริม สิ่งขาดหาย นายกแอน จะต่อเติม
จะริเริ่ม เสริมโครงการ ประสานไป”

การใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
นายกแอนฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย หลักสูตร
“นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อรักษา” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และน�ำความ
สามารถ ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและมีภาวะเครียด โดยการใช้
สมุนไพร การประคบ การนวดตัว นวดฝ่าเท้า เพื่อบรรเทาอาการปวดและคลายเครียด หลักสูตร
ใช้ระยะอบรม 5 วัน จ�ำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีตัวแทน อสม.กรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมในการอบรมจ�ำนวน 56 คน จากการอบรมที่ได้ทักษะความรู้ ก็สามารถจะน�ำไปดูแลบ�ำบัด
รักษาได้ถูกวิธี นางธารณี ปรีดาสันติ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบประกาศนียบัตร
ให้แก่ผู้ส�ำเร็จหลักสูตรการอบรม ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

โครงการสองวัยสานสายใยรักและโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการดีมีพัฒนาการตามวัย

ท�ำหมันสุนัข แมวในเขตเทศบาลนครอุบลฯ
นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับกรมปศุสตั ว์ ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงานปศุสตั ว์อำ� เภอเมืองอุบลราชธานี ออกบริการวางแผนครอบครัว
สุนัข แมว เพื่อควบคุมประชากรสุนัข แมว ให้เหมาะสมกับผู้เลี้ยง
ที่สามารถจะดูแลได้ เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งในคนและสัตว์ เป็นการแก้ปัญหาสุนัขที่เลี้ยงไม่ต้องการดูแลแล้วถูก
น�ำไปซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวล้านตัว มีเป้าหมายผ่าตัด
ท�ำหมัน ภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จ�ำนวน 200 ตัว นอกจากโครงการ
ดังกล่าวแล้ว ประชาชนได้น�ำสุนัข แมวไปรับบริการประจ�ำที่งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการสองวัยสานสายใยรัก
และโครงการส่งเสริมโภชนาการดีมีพัฒนาการตามวัย เพื่อให้กลุ่มมารดา ผู้ปกครองได้รับความรู้
ที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมไอคิว อีคิวเด็ก และ
ส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมให้ความรู้ สนุกสนานกับ
รถโมบายห้องน�้ำเคลื่อนที่ กิจกรรมแข่งขันคลานเข้าเส้นชัย บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือนกันยายน 2557

ร่ ว มคิ ด ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า
ร่ ว มสร้ า ง
ร่วมพัฒนานครอุบลฯ

นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมประชาคมในเขตพื้นที่
ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการที่
บรรจุ ใ นร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี พ.ศ.2557 ซึ่ ง
แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์หลักในด้านส่งเสริมสุขภาพพี่น้องประชาชน
ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ การจราจร ถนนหนทาง
คลองระบายน�้ำ
จากปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะของพีน่ อ้ งประชาชน คณะผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อซักถามและรวบรวมแนวทางเพื่อบรรจุโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ต่อไป

ล้างถนนท�ำความสะอาด

ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลฯ

กิ จ กรรมทุ ก วั น พฤหั ส บดี ที่ ส องของเดื อ น นายกแอน สมปรารถนา   วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ มี น โยบายให้ ด� ำ เนิ น การตั ด แต่ ง กิ่ ง ไม้ ที่
พาดสายไฟฟ้า ปกคลุมถนนในซอยที่เป็นอุปสรรคและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ของผู้อยู่อาศัยและการสัญจรไปมาที่จะเกิดอันตราย
พร้อมเป็นการตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
ร่วมด้วยช่วยกันให้ความส�ำคัญกับพี่น้อง ประชาชน หน่วยงานจากส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี ให้การสนับสนุน

จั ด ระเบี ย บสายไฟฟ้ า
ถนนสายหลั ก
นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด โสภณเคเบิ้ลทีวี ราชธานีเคเบิ้ลทีวี ได้ด�ำเนินการจัดระเบียบ
สายไฟฟ้าสายส่งสัญญาณการสื่อสาร สายเคเบิ้ลต่าง ๆ บนเสาไฟฟ้า ถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามน่าอยู่และเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพาหนะ ที่สายไฟสายสัญญาณ ห้อยโหนพาดต�่ำ ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยโครงการดังกล่าวได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกวันศุกร์แรกของเดือนและวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

ล้างท�ำความสะอาดสถานประกอบการ

สถานที่ประกอบการ ตลาดสดคือแหล่งรวมสินค้าอาหารที่มีความจ�ำเป็นต้องไปใช้บริการประจ�ำ  อาหารสะอาดปราศจากเชื้อโรค
สถานที่น่าไปจับจ่ายซื้อของสะดวกสบายคือความต้องการของผู้บริโภค
นายกแอน สมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ คณะผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานเทศบาลนครอุ บ ลฯ ร่ ว มกิ จ กรรมท� ำ ความสะอาด
สถานประกอบการตลาดสด และจัดระเบียบให้เป็นระบบ เพื่อให้เป็นตลาดสะอาดปลอดภัยน่าซื้อ น่าไป

กิจกรรมท�ำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เป็นการรณรงค์
ป้องกัน ฝุ่น ดิน เศษขยะที่ลงสู่ท่อระบายน�้ำก่อให้เกิดการอุดตันในเวลาต่อมา
และผู้อยู่อาศัยในย่านชุมชนได้มีพื้นที่สะอาดปราศจากฝุ่นตามถนน พร้อมเป็น
การปรับปรุงเส้นทางให้น่าอยู่และสวยงาม
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วารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี

รอบบ้
า
น
ผ่านนครฯ
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ร่วมกับส่วนราชการ พี่น้องประชาชนร่วมพิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมือง ตามวันส�ำคัญที่ถูกปฏิบัติ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน

นายกแอน สมปรารถนา
วิกรัยเจิดเจริญ คณะผู้บริหาร
เทศบาลนครอุ บ ลฯ ร่ ว มกั บ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาล
นครอุบลฯ ลงนามบันทึกตกลง
การให้บริการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานแก่ประชาชน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือ

และการเรี ย นรู ้ อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ 6

นายกฯ สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ร่วมงานอาเซียน ณ NBT

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ประชาชนทั่วไป นักเรียน ประจ�ำปี 2557

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร “หลักสูตรการท�ำงานเป็นทีมและการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน”
โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เพือ่ บุคลากรขององค์กรจะสามารถ
แก้ไขปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้
อันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าว นครอุบล
www.cityub.go.th
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