คำนำ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนเครื่องมือสำคัญตอการบริหารเชิงยุทธศาสตร ในการผลักดัน
ใหภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ เปนกระบวนการที่สำคัญและจำเปนตอการ
ดำเนินงานขององคกร ที่จะปองกันและควบคุมความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม
ตาง ๆ ภายใตสถานการณที่ไมแนนอน ซึ่งมีผลกระทบตอความสำเร็จขององคกรโดยรวม ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง
ที่ดี คือ การที่ทุกคนในองคกร ทุกสำนัก/กอง/หนวยงาน ไดมีสวนรวมในการคน หาความเสี่ยง ประเมิ น ความเสี่ยง
วิเคราะหความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ อีกทั้งรว มกันวางแผน ปองกัน และควบคุมให
เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดความสูญเสีย สูญเปลา ความไมคุมคา หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหาย ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ ้นเพื่อเปนกรอบ
แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสราง
ความเสียหายหรือความสูญเสียใหกับองคกร โดยดำเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัตกิ ารบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลนครอุบลราชธานี หวังเปนอยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้
จะสามารถนำไปประยุกตใช เพื่อเปนเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานใหเกิดผลสำเร็จอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเทศบาลนครอุบลราชธานีตอไป
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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี
1. ดานกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งอยูบริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตเดิมนั้นที่ ตั้ง
เมืองอุบลราชธานี มิไดรับการยกฐานะเปนสุขาภิบาลมากอน ทองถิ่นจึงเขาสูระบบการปกครองเปนครั้งแรก โดย
ได รับการสถาปนาเป น เทศบาลเมืองอุบลราชธานี เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม พ.ศ. 2478 โดยผลของพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2476 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งเทศบาลเมื องอุ บลราชธานี ในราชกิจจานุ เบกษา ฉบั บพิ เศษ
เลมที่ 52 ตอนที่ 79 ลงวั นที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 การจัดตั้งเทศบาลในขั้นตน มีเนื้อที่ 1.65 ตารางกิโลเมตร
ตอมาเมื่ อเมื องมีการขยายตั วเพิ่ มขึ้ น ได มี การประกาศขยายเขตเทศบาลอีก 2 ครั้ง คือ ประกาศขยายเขตโดย
พระราชกฤษฎี กา พ.ศ. 2480 กั บพระราชกฤษฎี กาขยายเขต พ.ศ. 2499 อันมีเนื้อที่ 5.30 ตารางกิโลเมตร เป น
ครั้ งแรก โดยประกาศขยายเขต ตั้ งแต วั นที่ 24 ธั นวาคม พ.ศ. 2524 เปน ครั้งที่ 2 โดยมี เนื้ อที่ 29.04 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ ตำบลในเมือง ตั้งแตนั้นเปนตนมา และตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "เทศบาลนคร
อุบลราชธานี" จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 14 ก
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2542 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เปนตนมา
ลักษณะที่ตั้งของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนใหญ เปนที่ราบมีแมน้ำมูลไหลผานตัวเมืองดานทิศใต
บริเวณตอนกลางของเมือง คือ ทุงศรีเมืองและบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเปนที่ลุมคลายแองกระทะ ตั้งแตถนนอุปราช
หนาศาลเยาวชนและครอบครัวลงมาถึงถนนเขื่อนธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สำนักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเขต 2 ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ทำการ
ไปรษณียโทรเลขไปวัดทุงศรีเมืองและวัดมณีวนาราม และมีถนนสายหลักที่ผานกลางเมือง 1 สาย คือ ถนนอุปราช
เปนถนนเชื่อมตอถนนทางหลวง 2 สาย คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูร ไปดานทิศเหนือ (เชื่อมตอ
จังหวัดอำนาจเจริญ) และถนนทางหลวงหมายเลข 23 ถนนแจงสนิทไปดานทิศตะวันตก (เชื่อมตอจังหวัดยโสธร)

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ :

ติดตอถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดอำนาจเจริญ) พื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุบลและ
พื้นที่เขตทหารอากาศ
ทิศใต :
ติดตอแมน้ำมูล และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ทิศตะวันออก : ติดตอหวยวังนอง เขตพื้นที่เทศบาลตำบลปทุม และพื้นที่เขตทหารอากาศ
ทิศตะวันตก: ติดตอลำมูลนอย ถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดยโสธร) และพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
แจระแม
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แผนที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานี มี พื้นที่รวม 15,774 ตารางกิ โลเมตร หรือ 9.86 ลานไร ตั้งอยูสุดชายแดน ดานทิศ
ตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของภาค
รองจากจัง หวัด นครราชสีมา และเปนอันดับ 5 ของประเทศ ซึ่งอยูหา งจากกรุง เทพมหานครเดิน ทางโดย
รถยนต 630 กิโลเมตร และทางรถไฟ 575 กิ โลเมตร จังหวัดอุบ ลราชธานีจ ัด อยูกลุมจังหวัดในการวางแผน
พัฒนายุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (ซึ่งประกอบดวยจังหวัดศรีสะเกษ อุบ ลราชธานี
อำนาจเจริญและยโสธร) และมีเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ที่มีพื้นที่ติดแนวพรมแดนกับประเทศเพื่อนบาน รวมความยาว
428 กิโลเมตร ได แก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และ
แขวงจำปาสัก ระยะทาง 361 กิ โลเมตร) และราชอาณาจักรกัมพู ชา (จังหวัดพระวิหาร ระยะทาง 67 กิโลเมตร)
ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี อยูในเขตลุมแมน้ำมูล เปนสวนหนึ่งของเขตที่ราบสูงโคราชหรือตั้งอยู
บริเวณที่เรียกวา แองโคราช (Korat Basin) มีลักษณะคลายแองกระทะหงาย โดยสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ
68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ำ เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีน้ำโขงเปนแนว
เขตกั้นจั งหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี แมน้ำชีไหลมาบรรจบกับแมน้ำมู ล
ซึ่งไหลผ านกลางจังหวั ดจากทิ ศตะวั น ตกมายั งทิ ศตะวั นออกแล วไหลลงสูแมน้ำโขงที่ อำเภอโขงเจียม และมี
ลำน้ำ ใหญ ๆ อี กหลายสาย ไดแ ก ลำเซบก ลำโดมใหญ ลำโดมนอย และมีภูเขาสลับ ซับ ซอ นหลายแหงทาง

-3บริ เวณชายแดนตอนใต ที่ ส ำคั ญ คื อ ทิ ว เขาบรรทั ด และทิ ว เขาพนมดงรัก ซึ่ งกั้น อาณาเขตระหว างจั งหวั ด
อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี จัดอยูภายในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน (Tropical
Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอี กอย างหนึ่งวา เขตภู มิอากาศแบบสวันนา ซึ่งเป นลักษณะอากาศที่มีฤดู
แลงสลับฤดูฝน อยางเดนชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของจังหวัด
อุ บ ลราชธานี พบว า ปริ มาณฝนรวมเฉลี่ ยทั้ งป วั ดได 1,581.7 มิ ลลิ เมตร ความชื้ นสั มพั ทธ เฉลี่ ยสูงที่ สุ ดวัดได
82 เปอรเซ็นตในเดือนสิงหาคม และ กันยายน ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ำที่สุดวัดได 62 เปอรเซ็นต ในเดือนมีนาคม
โดยรวมแลวจังหวัดอุบลราชธานีมีความชื้นสัมพัทธ เฉลี่ยทั้งป 73 เปอรเซ็นต ลักษณะอากาศเชนนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
จังหวั ดอุ บ ลราชธานี ตกอยู ภายใต อิ ท ธิ พลของลมมรสุ ม 2 ชนิ ด คื อ ลมมรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
1. ฤดูฝน (Rainy Season) เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดนำความขึ้นจากทะเลอันดามันและอาวไทยเขามาปกคลุม และมีอิทธิพลของ รองความ
กดอากาศต่ำหรื อรองมรสุ ม (Low Pressure Trough or Monsoon Trough) พาดผาน ทำใหเริ่มมีฝนตกชุก
ตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป จนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลด
นอยลงมากบางวันอาจไมมีฝนตกเลย เรียกระยะนี้วา ระยะฝนทิ้งชวง (Dry Spell) เนื่องจากรองความกดอากาศ
ต่ำหรือรองมรสุมไดเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ านตอนบนของประเทศลาว เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต สำหรับ
ในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรองความกด อากาศต่ำหรือรองมรสุม
ไดเคลื่อนตัวลงมาพาดผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในฤดูนี้มักมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อน ตัวจาก
ทะเลจี น ใต เข า ใกล หรื อ เคลื่ อนผ านภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ เฉลี่ ย ป ล ะ 1-3 ลู ก จากสถิ ติ ภู มิ อ ากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของจังหวัดอุบลราชธานี พบวา เดือนที่ฝนตกชุกมากที่สุดคือ
เดือนสิงหาคม วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได 303.3 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนกันยายน วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได
283.8 มิลลิเมตร ปริมาณฝน รวมเฉลี่ยทั้งป วัดได 1,581.7 มิลลิเมตร
2. ฤดู หนาว (Winter Season) เริ่ มตั้ งแต กลางเดื อนตุ ลาคมถึงกลางเดื อนกุ มภาพันธ ในฤดูนี้จั งหวัด
อุ บลราชธานี ได รับ อิ ทธิ พลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป นลมที่ พัดออกจากความกดอากาศสูงหรื อ
มวลอากาศเย็นจากประเทศจี น มีลักษณะ อากาศเย็ นและแห ง จังหวัดอุบลราชธานีจะไดรับอิทธิพลจากอากาศ
หนาวเย็นเปนจังหวัดแรกๆ เนื่องจากอยูดานตะวันออกสุดของ ประเทศไทย ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
จะแผ ปกคลุมตลอดฤดู อุ ณหภู มิ จะลดต่ ำลงทำให มีอากาศหนาวเย็ นโดยทั่ วไป ขึ้ นอยูกั บกำลังและขนาดของ
มวลอากาศเย็นนั้น อากาศหนาวเย็นที่สุดอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม โดยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เทากับ 17.8
องศาเซลเซียส และ 17.8 องศาเซลเซียสตามลำดับ (สถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) อุณหภูมิต่ำ
ที่ สุดที่เคยวั ดได เท ากั บ 7.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2498 ในฤดูนี้มักประสบป ญหาภัยแล ง
เนื่องจากมีฝนลด นอยลงอยางมาก และสวนใหญไมมีฝนตกเลย
3. ฤดู ร อน (Summer Season) เริ่ม ตั้ งแต กลางเดื อนกุ มภาพั น ธ ถึ งกลางเดื อนพฤษภาคม ลมที่ พั ด
ปกคลุมในฤดูนี้สวน ใหญเปนลมใตและลมตะวันตก และมักจะมีหยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความรอน (Heat
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เซลเซียสขึ้นไป) เดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศ รอนมากที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยวัดได 42.0 องศาเซลเซียส
เมื่ อวั นที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2541 ในฤดู นี้ จะมี บ างช วงที่ มวล อากาศเย็ น จากประเทศจีน แผ ลงมาปะทะกั บ
มวลอากาศรอนที่ปกคลุมอยูกอนแลว ทำใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นดวย
เราเรียกพายุ ชนิ ดนี้ วา พายุ ฤดู ร อน (Summer Storm) ฝนที่ ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณนอยมัก ไม เพียงพอ
ตอการเพาะปลูก
ที่มา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (เดือนกันยายน 2564)

1.3 ลักษณะของดิน
คุณสมบัติของดินทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี แบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. ดินรวน-ดินรวนปนทราย สวนใหญจะอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ำ ปริมาณรอยละ 25.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. ดินรวนทราย - ดินรวนปนทราย เปนดินตามบริเวณที่ราบสูงทั่วไป มีความอุดมสมบูรณต่ำ มีปริมาณ
รอยละ 38.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. ดินรวนทราย-ดินรวนเหนียว จะมีอยูบริเวณที่ราบลุมทั่วไป มีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีปริมาณ
รอยละ 7.5 ของพื้นที่ทั้งหมด
4. ดินรวนปนทราย สวนใหญ เปนดินตามพื้นภูเขาและที่ ลาดชัน ดินมีความอุดมสมบูรณระดับปานกลาง
ถึงต่ำ มีปริมาณรอยละ 28.5 ของพื้นที่ทั้งหมด

1.4 การผังเมือง
อง
ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชำราบ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตั้งอยูในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม เปนความรวมมือระหวางเทศบาล
นครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลตำบลขามใหญ เทศบาลตำบลปทุม องคการ
บริหารสวนตำบลกุดลาด องคการบริหารสวนตำบลไรนอย ตั้งอยูในพื้ นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเทศบาล
เมื องวาริ นชำราบ เทศบาลตำบลแสนสุ ข เทศบาลตำบลคำน้ ำแซบ องค การบริหารสวนตำบลบุงไหม องค การ
บริหารสวนตำบลโนนผึ้ง ตั้งอยูในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ซึ่งทั้ง 12 แหง เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใน
พื้นที่วางผัง การดำเนินการวางและปรับปรุงผังจะเปนไปตามขั้นตอนการออกกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ทั้งนี้ เพื่อใชเป นแผนแมบท แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ในดานการใช
ประโยชนที่ดิน ระบบคมนาคมขนสง และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหเกิดการพัฒนาเมืองอยางเปนระบบ
สอดคล องกั บวิสั ยทัศนของจั งหวั ดและท องถิ่ น รองรั บกิ จกรรมทางด านเศรษฐกิจ สังคม ประชากรในอนาคต
ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เนื่ องจากจังหวัดอุ บลราชธานี มีการก อสรางศาลากลางแห งใหม และศาลปกครองจั งหวัด โดยตั้งอยู
ทางดานเหนือของพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม บริเวณอางเก็บน้ำหวยแจระแม ริมเขตผังดานเหนือ ติดทางหลวง
แผนดินหมายเลข 23 (อุบลราชธานี – ยโสธร) ซึ่งในอนาคตจะมีความเจริญเติบโตของกิจกรรมตางๆ จึงมีความ
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ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้ใหมีความเปนระเบียบ สามารถรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
รองรับพื้นที่ให บริการกั บศูนย ราชการแหงใหม รวมทั้ งมีการปรับเปลี่ ยนประเภทการใชประโยชนที่ดินในเขตผัง
4 บริเวณ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วาริน
ชำราบ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จึงมีความจำเป นตองขยายเขตวางผังใหครอบคลุมพื้นที่ดังกลาว โดยขยายเขตวางผัง
จากเดิม 100.86 ตร.กม. เปน 103.20 ตร.กม.
ประเภทผังเมืองรวม
พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร)
รอยละ
- ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
27.14
16,963
25.90
- ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
11.02
6,887
10.52
- ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 3.61
2,255
3.44
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
1.61
1,009
1.54
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
36.37
22,734
34.71
- ที่ดินประเภทนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 3.91
2,446
3.73
- ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
0.11
66
0.10
- ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
2.45
1,531
2.34
- ที่ดินประเภทศาสนา
1.69
1,057
1.65
- ที่ดินประเภทสถาบันราชการ ฯ
6.28
3,923
5.99
- ถนน ที่วาง แหลงน้ำ เขตทหาร และอื่นๆ
10.61
6,629
10.12
รวม
104.80
65,500
100.00
ที่มา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)
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2. ดานการเมือง - การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลนครอุบลราชธานีมีชุมชนในเขตการปกครอง จำนวน 106 ชุมชน แยกตามเขตเลือกตั้ง 4 เขต ดังนี้

รายชื่อชุมชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต 1

(จำนวน 25 ชุมชน)
1. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
กานเหลือง 1
2. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
กานเหลือง 2
3. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
กานเหลือง 3
4. วัดพระธาตุหนองบัว 1

เขต 2

(จำนวน 26 ชุมชน)
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 1
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 2
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 3
4. โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช 1
5. วัดพระธาตุหนองบัว 2
5. โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช 2
6. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 6. วิทยาลัยเทคนิค 1
7. วิทยาลัยโปลีเทคนิค 1
8. วิทยาลัยโปลีเทคนิค 2
9. ศาลาหนองนาควาย 1
10. ศาลาหนองนาควาย 2

7. วิทยาลัยเทคนิค 2
8. โรงเรียนนารีนุกูล
9. ซอยชยางกูร 2.1 (1)
10. ซอยชยางกูร 2.1 (2)

11. วัดบานนาควาย 1

11. สวนสาธารณะอยูวงศ
ธรรม
12. วัดปทุมมาลัย 1
13. วัดปทุมมาลัย 2

12. วัดบานนาควาย 2
13. เฉลิมพระเกียรติฯ 1
(สวนสุขภาพ 1)
14. เฉลิมพระเกียรติฯ 2
(สวนสุขภาพ 2)
15. โรงเรียนเมืองอุบล 1

14. วัดแจง 1
15. วัดแจง 2

เขต 3

เขต 4

(จำนวน 28 ชุมชน)
1. โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช 3
2. โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช 4
3. วัดทาวังหิน

(จำนวน 27 ชุมชน)
1. วังทอง

3. สหกรณการเกษตร 1

4. วัดกุดคูณ 1

4. สหกรณการเกษตร 2

5. วัดกุดคูณ 2

5. สหกรณการเกษตร 3

6. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร 3
7. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 1
8. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 2
9. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
10. สำนักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี
11. ถนนพนม 1

6. ดอนเจาปูทองแดง 1
7. ดอนเจาปูทองแดง 2
8. โรงเรียนปทุมวิทยากร 1
9. โรงเรียนปทุมวิทยากร 2
10. สำนักงานขนสงจังหวัด
อุบลราชธานี (เกา)
11. อุปลีสาน 6

12. ถนนพนม 2
13. วัดโรมันคาทอลิค

12. ศาลากลางบานดู 1
13. ศาลากลางบานดู 2

14. วิทยาลัยสารพัดชาง
อุบลราชธานี
15. วัดไชยมงคล

14. ศาลากลางบานดู 3

2. วัดศรีแสงทอง

15. ศาลากลางบานดู 4
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เขต 1

(จำนวน 25 ชุมชน)
16. โรงเรียนเมืองอุบล 2
17. โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี 1
18. โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี 2

เขต 2

เขต 3

(จำนวน 26 ชุมชน)
16. วัดมหาวนาราม 1
17. วัดมหาวนาราม 2

(จำนวน 28 ชุมชน)
16 วัดสุปฏนารามวรวิหาร
17. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบล
รัตนาราม
18. ศาลาประชาคม

18. โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร 1

19. วัดปาแสนอุดม 1

19. โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร 2
20. วัดปาแสนอุดม 2
20. วัดสวางอารมณ 1
21. วัดปาแสนอุดม 3
21. วัดสวางอารมณ 2
22. ตนซอยสุขาอุปถัมภ 11 22. วัดทองนพคุณ
23. ทายซอยสุขาอุปถัมภ 11 23. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1
24. สามแยกโรงพยาบาล
24. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2
พระศรีมหาโพธิ์ 1
25. สามแยกโรงพยาบาล
25. ศาลเยาวชนและ
พระศรีมหาโพธิ์ 2
ครอบครัว
26. วัดมณีวนาราม

เขต 4

(จำนวน 27 ชุมชน)
16. วัดสารพัฒนึก 1
17. วัดสารพัฒนึก 2
18. ทางเขาคริสตจักร

19. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 19. วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
20. วัดทุงศรีเมือง 1
20. วัดศรีประดู 1
21. วัดทุงศรีเมือง 2
21. วัดศรีประดู 2
22. วัดเลียบ 1
22. ตลาดสดเทศบาล 5
23. วัดเลียบ 2
23. วัดพลแพน
24. วัดหลวง 1
24. วัดเลียบ 3
25. วัดหลวง 2

25. วัดบูรพา 1

26. วัดกลาง
26. วัดบูรพา 2
27. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 27. วัดบูรพา 3
28. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ณ เดือนกันยายน 2564)

2.2 การเลือกตั้ง

เทศบาลนครอุ บลราชธานี ไดส งเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ถือวาเปนหนาที่ที่สำคัญของพลเมืองไทย

สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1) การเลือกตั้งระดับทองถิ่น ในระหวางป พ.ศ. 2554-2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเลือกตั้ง จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
จำนวนผูมาใชสิทธิ์

จำนวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง

จำนวน

รอยละ

9 ตุลาคม 2554

55,628

33,894

60.89

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี

24 มีนาคม 2556

56,848

38,613

67.92

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครอุบลราชธานี

วัน /เดือน /ป

หมายเหตุ
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วัน /เดือน /ป

จำนวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง

จำนวน

รอยละ

22 พฤศจิกายน 2561

-

-

-

28 มีนาคม 2564

54,676

38,831

71.02

หมายเหตุ
แต งตั้ งตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกสภาทองถิ่นฯ ในกรณีที่มีการยุบสภาฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี และนายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี

2) การเลือกตั้งระดับประเทศ ในระหวางป พ.ศ. 2560-2564 มีการเลือกตั้ง จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
- การแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
ที่มา : งานธุรการสภา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

2.3 โครงสรางและอัตรากำลัง
1) โครงสราง
2) เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ ตามกำหนดขนาดเทศบาล มีการกำหนดโครงสราง
และแบงสวนราชการ ดังนี้
- สำนักปลัดเทศบาล
5 ฝาย 15 งาน
- สำนักคลัง
2 สวน 4 ฝาย 14 งาน
- สำนักชาง
2 สวน 8 ฝาย 16 งาน
- สำนักการศึกษา 2 สวน 54 ฝาย 1 หนวย 7 งาน 5 โรงเรียน 3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3 ฝาย 12 งาน 7 ศูนยบริการฯ
- กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
2 ฝาย 8 งาน
- กองสวัสดิการสังคม
3 ฝาย 7 งาน
- กองการเจาหนาที่
2 ฝาย 3 งาน
- หนวยตรวจสอบภายใน
1 หนวย
- สถานธนานุบาล
2 แหง
3) อัตรากำลัง เมือ่ ณ เดือนสิงหาคม 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีอัตรากำลัง ดังนี้
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บัญชีอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สวนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักคลัง
สำนักชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองยุทธศาสตรฯ
สำนักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจาหนาที่
หนวยตรวจสอบภายใน

รวม

พนักงานเทศบาล

ลูกจางประจำ

พนักงานจาง
ตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป

พนักงาน
จางเหมา

อัตรากำลังทั้งหมด

ปฏิบัติ
จริง

วาง

รวม

ปฏิบัติ
จริง

วาง

รวม

ปฏิบัติ
จริง

วาง

รวม

ปฏิบัติ
จริง

วาง

รวม

ปฏิบัติ
จริง

ปฏิบัติ
จริง

วาง

รวม

1
3
41
34
36
31
20
18
9
11
3
207

6
5
16
3
3
4
37

1
3
47
39
52
34
20
21
13
11
3
244

4
3
3
3
1
1
1
16

-

4
3
3
3
1
1
1
16

48
15
36
48
11
20
8
2
188

2
3
8
2
2
1
2
20

50
18
44
50
11
22
9
4
208

58
25
92
209
3
36
7
1
1
432

4
1
13
18
3
5
2
46

62
26
105
227
6
41
9
1
1
478

18
23
25
33
6
20
125

1
3
169
100
192
324
41
95
24
15
4
968

12
9
37
23
3
10
7
2
103

1
3
181
109
229
347
44
105
31
17
4
1071

ที่มา : กองการเจาหนาที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ เดือนสิงหาคม 2564)

2.4 อำนาจหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 56 เทศบาลนครอุบลราชธานี
มีหนาที่ ตองทำ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3) รักษาความสงบเรียบรอย การดูแลการจราจร
และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว
(4) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ
ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
(5) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(6) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(7) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษา ศาสนา
การฝกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
(8) ส งเสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู สู งอายุ และ
ผูพิการใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(9) บำรุ ง ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(10) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา
ใหมีโรงฆาสัตว
ใหมีการบำรุงสถานที่ทำการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
ใหมีและบำรุงทางระบายน้ำ
ใหมีและบำรุงสวมสาธารณะ
ใหมีและบำรุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
ใหมีการดำเนินกิจ การโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อ
ทองถิ่น
จัดระเบียบการจราจร หรือรวมมือกับหนวยงานอื่นใน
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
กิจการอื่นซึ่งจำเปนเพื่อการสาธารณสุข
การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจำหนายอาหาร
โรงมหรสพและสถานบริการอืน่
จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
การสงเสริมกิจการทองเที่ยว
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(27)

2) มาตรา 54 เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจจัดทำ กิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
บำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร
ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
ใหมีและบำรุงโรงพยาบาล
ใหมีการสาธารณูปการ
จัดทำกิจการซึ่งจำเปนเพื่อการสาธารณสุข

(8) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(9) ใหมีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา และพลศึกษา
(10) ใหมแี ละบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่
พักผอนหยอนใจ
(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาด
เรียบรอยของทองถิ่น
(12) เทศพาณิชย

3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ไดกำหนดอำนาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล (มาตรา 16) ดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

การจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ ของตนเอง
การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ
การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
การสาธารณูปการ
การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
การสงเสริมการทองเที่ยว
การจัดการศึกษา
การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา ทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่ วกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชน
จากปาไม ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน
การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
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2.5 การคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีรายรับทั้งสิ้น 786,353,776.39 บาท (รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) ต่ำกวารายรับป พ.ศ.2562 จำนวน 61,041,007.19 บาท ในดานรายจายงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลมี
รายจายทั้งสิ้น (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 784,269,345.06 บาท เมื่อเปรียบเทียบ เทศบาลมีรายรับสูงกวารายจาย
จำนวน 2,084,431.33 บาท โดยมียอดเงินสะสมของเทศบาลเมื่อตนป งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
1. เงินสะสมเทศบาลสวนที่เก็บไวที่เทศบาล จำนวน 788,705,582.01 บาท
2. เงินสะสมเทศบาลสวนที่ฝากไวกับ ก.ส.ท. จำนวน 163,147,583.47 บาท

รวมทั้งสิ้น 951,853,165.48 บาท

ตารางแสดงฐานะทางการคลังของเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายรับ
รายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม

รายรับจริง

รายรับจริง

รายรับจริง

ป 2561

ปี 2562

ปี 2563

97,400,891.10 102,983,379.67
29,807,347.22
13,723,988.95
13,892,781.85
20,738,452.81
19,122,246.27
20,775,505.71
22,694,923.12
3,212,649.45
3,663,851.97
3,745,514.94
2,921,918.90
2,198,825.34
2,944,489.78
345,259,495.23 344,742,075.85 316,026,300.99
321,331,905.00 324,056,349.00 348,367,861.00
30,251,598.68
35,082,014.19
42,028,886.53
833,224,693.58 847,394,783.58 786,353,776.39

รายจาย
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน

รายจายจริง
ป 2561
123,128,996.32
248,333,951.63
184,420,080.24
66,172,144.00

รายจายจริง
ป 2562
130,072,917.48
261,032,745.22
191,640,588.12
76,445,937.38

รายจายจริง
ป 2563
137,533,828.28
271,856,906.60
188,909,901.37
86,303,628.00

- 12 รายจาย
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป 2561
41,908,680.00
0.00
663,963,852.19

รายจายจริง
ป 2562
45,471,856.00
100,000.00
704,764,044.20

รายจายจริง
ป 2563
99,565,080.81
100,000.00
784,269,345.06

ที่มา : งานจัดทำงบประมาณ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

2.6 การดำเนินกิจการพาณิชย
1) สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงที่ 1 ตั้งอยูที่ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเปดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2507
2) สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงที่ 2 ตั้งอยูที่ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเปดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
3) ตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งอยูที่ถนนพิชิตรังสรรค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) ตลาดสดเทศบาล 3 ตั้งอยูที่ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5) ตลาดสดเทศบาล 5 ตั้งอยูที่ถนนบูรพานอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6) ตลาดเทศบาล 6 (ตลาดอาหารโตรุง) ตั้งอยูที่ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7) ตลาดทาวังหิน (ตลาดอนุโลม) ตั้งอยูที่ซอยสรรพสิทธิ์ 9 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
8) ตลาดกกยาง (ตลาดอนุโลม) ตั้งอยูที่ถนนศรีณรงค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตลาดเอกชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
1) ตลาดใหมบานดู (ตลาดทยาประศาสน) ตั้งอยูที่ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2) ตลาดสดสิทธิธรรม (ตลาดหนองบัว) ตั้งอยูที่ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2.7 การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กองอำนวยการปองกันภั ยฝายพลเรื อนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดำเนินการวางแผนและปองกัน
บรรเทาอันตรายอันจะเกิดแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของราชการ
ปองกัน ฟนฟู บูรณะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน ประสานงาน
ระหวางสวนราชการ รั บแจงข าวต าง ๆ ใหหนวยป องกั นและบรรเทาสาธารณภัยหรือหนวยบรรเทาทุ กขสามารถ
ปฏิบัติงานไดทุ กโอกาส ทุกสถานการณ กำหนดแผนที่สอดคลองกับแผนปองกันภัยฝายพลเรือนของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ การปฏิบัติในขั้ นนี้ใหเริ่มตั้ งแตป จจุ บัน โดยติดตามสถานการณ รวบรวมขาวสาร
ขอมูล ประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น และวางแผนเตรียมการตาง ๆ เทาที่จำเปน เพื่อใหสามารถเผชิญกับ
ภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ ไดแก การเตรียมคนและวัสดุอุปกรณ จัดระบบปฏิบัติการ ฝกอบรม และดำเนินการอื่นๆ
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
2) ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย ได แก การขจัดลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญ กำลังใจ
ความเปนระเบียบในการปฏิบัติของเจาหนาที่และประชาชน เปนงานที่ทุกฝายทั้งภาครัฐและประชาชนจะตองรวม

- 13 แรงรวมใจกันดำเนินการโดยเรงดวน เพื่อใหภาวะภัยหมดสิ้นอยางรวดเร็ว อำนวยการใหทุกสวนราชการ องคกร
เอกชนและบุคคลในเขตรับผิดชอบ เขาดำเนินการปฏิบัติดวยความรวดเร็ว เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
3) ขั้น การฟนฟูบูร ณะ การฟ นฟูบูรณะจะกระทำเมื่อหลังจากที่ภ ัยไดยุติลง หรือ ผานพนไปแลว
เพื่อชวยเหลือบรรเทาอันตราย ซอมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม เปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
ทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคคลที่อยูในเขตเทศบาล เพื่อเปนการสรางขวัญ กำลังใจของประชาชนใหกลับคืน
สูส ภาพปกติ และชว ยเหลื อในขั้น ตน แกร าษฎรผูป ระสบภัย ใหส ามารถดำรงชีพ อยูไดต ามควรแกอัต ภาพ
ระหวางรอการชวยเหลือในขั้นตอนตอไป

3. ประชากร
3.1 จำนวนประชากร
1) ประชากรในเขตเทศบาล
75,934 คน
 ชาย
35,335 คน
 หญิง
40,599 คน
 จำนวนบาน
32,084 หลังคาเรือน
 จำนวนครอบครัว
18,529 ครัวเรือน
 ความหนาแนนเฉลี่ย 2,615 คนตารางกิโลเมตร
2) จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
55,297 คน
 ชาย
24,835 คน
 หญิง
30,462 คน
3) จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต 103 หนวยเลือกตั้ง

ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
รายการ
จำนวนคนเกิด
จำนวนคนตาย
จำนวนคนยายเขา
จำนวนคนยายออก
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

5,618
3,414
2,453
3,199
18,278
79,273

5,826
3,071
2,653
3,723
18,275
78,178

5,368
3,132
2,717
3,123
18,449
77,481

5,045
3,301
1,871
2,915
18,509
76,408

พ.ศ. 2564
(ณ ม.ค. – เม.ย.)
3,235
1,863
1,368
1,823
18,529
75,886
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สถิติจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ.2560 – 2564)
ป พ.ศ.

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

อัตราการเปลี่ยนแปลง
change (%)

2560
2561
2562
2563
2564
(ม.ค.-ส.ค.)

37,004
36,457
36,094
35,582
35,306

42,269
41,721
41,387
40,826
40,580

79,273
78,178
77,481
76,408
75,886

- 0.89
- 1.39
- 0.90
-1.39
- 0.69

ที่มา : สำนักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนสิงหาคม 2564)

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
1) ระดับกอนประถมศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนในสังกัดเทศบาล
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
- โรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
- โรงเรียนอนุบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 โรงเรียนเมืองอุบล
 โรงเรียนวัดทาวังหิน
 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 โรงเรียนปทุมวิทยากร
 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

จำนวน 3 แหง

จำนวน 4 แหง

จำนวน 6 แหง

- 15 - โรงเรียนอนุบาลในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 10 แหง
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก
 โรงเรียนอาเวมารีอา
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 2
 โรงเรียนอุบลวิทยากร
 โรงเรียนสมเด็จ
 โรงเรียนเซนตเอมิลี
 โรงเรียนพระกุมารอุบล
 โรงเรียนนานาชาติแอดแวนติสมิชชั่นอุบล
- โรงเรียนอนุบาลในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาสังกัดของรัฐ
จำนวน 1 แหง
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

จำนวน 4 แหง

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 โรงเรียนเมืองอุบล
 โรงเรียนวัดทาวังหิน
 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 โรงเรียนปทุมวิทยากร
 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
- โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก
 โรงเรียนอาเวมารีอา
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 2
 โรงเรียนอุบลวิทยากร
 โรงเรียนสมเด็จ

จำนวน 6 แหง

จำนวน 9 แหง
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 โรงเรียนนานาชาติแอดแวนติสมิชชั่นอุบล
- โรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาสังกัดของรัฐ
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จำนวน 1 แหง

3) ระดับมัธยมศึกษา
- โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 โรงเรียนนารีนุกูล
 โรงเรียนปทุมวิทยากร
- โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 โรงเรียนอาเวมารีอา
 โรงเรียนเซนตเอมิลี
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี
- โรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาสังกัดของรัฐ
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จำนวน 3 แหง

จำนวน 3 แหง

จำนวน 4 แหง

จำนวน 1 แหง

4) ระดับอาชีวศึกษา
- โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
- วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
- วิทยาลัยในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวน 1 แหง
จำนวน 3 แหง

จำนวน 1 แหง

5) ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
- สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิรน

จำนวน 1 แหง
จำนวน 1 แหง

- 17 - ปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 3 แหง ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) - ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) - ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา
(อนุบาล)
- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) - ระดับ
ประถมศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

- 18 -

ขอมูลการจัดการศึกษาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ประจําป ก ารศึก ษา 2564
พนั กงานครู / บุ คลากรสนั บสนุ นการสอน/ ลู กจ างประจํ า และครู อัต ราจ าง
อาคารสถานที่

ชาย

หญิ ง

รวม

ชาย

หญิ ง

รวม

ตามภารกิจ

ทั่ วไป

รวม

28

385 11 31 42

2

18 22

1

3

4

3

1

-

30

4

1

5

1

-

1

4

5

9

57

นายกรศิ ริ มิ่ งไชย
ผูอํา นวยการสถานศึ ก ษา

7/3

6

1

44

258

830 370

-

1,458 12

55 67

2

30 35

4

2

5

1

4

5

46

2

5

7

1

-

1

1

11

12

87

นายประสพ ปรุโปรง
ผูอํา นวยการสถานศึ ก ษา

24/1

7

2

17

122

160

89

-

371

5

21 26

-

15 11

1

1

1

-

1

4

18

1

3

4

1

1

2

3

2

5

37

ว าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวั สดิ์
ผูอํา นวยการสถานศึ ก ษา

1/1/33

1

-

4

86

-

-

-

86

1

5

6

-

4

2

-

-

1

-

-

2

3

1

1

2

-

-

-

1

2

3

11

นายสวาท ดวงคํา
ผูอํา นวยการสถานศึ ก ษา

8

3

2

9

79

78

-

-

157

4

5

9

1

4

4

-

-

1

-

-

1

7

1

1

2

-

-

-

5

2

7

18

นายไพสิฐ ศรีสมุ ทร
ผูอํา นวยการสถานศึ ก ษา

2/1

1

-

16

220

-

-

-

220

-

7

7

-

3

4

-

-

-

-

1

2

4

5

17 22

-

-

-

-

5

5

34

น.ส.ศรีสุด า แถมศิ ริ
รก.หน.ศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ก

1/3/33

1

-

5

76

-

-

-

76

1

5

6

-

2

4

-

-

-

-

-

3

3

1

5

6

-

-

-

-

3

3

15

นางพิ ณผกา แก นอาษา
รก.หน.ศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ก

0/3

1

-

3

49

-

-

-

49

-

3

3

-

-

3

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

4

4

7

นางภัทริฌา คํา ผง
รก.หน.ศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ก

51/2/28

23

6

146

5

76 85

7

6

12

4

7

17 113 15 33 48

3

1

4

14 34

48

266

890 1,283 601

28

2,802 34 132 166

ปริ ญญาตรี

215 142

ปริ ญญาโท

-

ปริ ญญาเอก

48

รวม

1

หญิ ง

3

ชาย

5

ประถมศึกษา

วิชาเอกอื่น ๆ

รวมทั้ งสิ้ น

อนุ บาล / ปฐมวัย

ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
ร.ร.เทศบาล 3 สามั คคี วิทยาคาร

ประถมศึกษา

วั ด ใต พ ระเจ าใหญ อ งค ตื้ อ

ภาษาไทย

ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก

ภาษาอัง กฤษ

ชุม ชนกานเหลือง

วิทยาศาสตร

เทศบาล 5

คณิ ตศาสตร

อนุ บาลพระเจ าใหญ องคตื้อ

รวม

เทศบาล 4

อาชีวศึ ก ษา

สามั คคีวิทยาคาร

ผู บริ หารโรงเรี ยน

มั ธ ยมศึ ก ษา

เทศบาล 3

รวม
อนุ บาล

หนองบั ว

ลู กจ างประจํ า พนั กงานจ าง

(เงิ นอุดหนุ น)

ห องเรี ยน (ห อง)

เทศบาล 2

บุ คลากร
สนั บสนุ นการสอน

สาขาวิ ชาเอก

อาคารประกอบ (หลัง)

บู รพาอุบล

วุ ฒิการศึ กษา

อาคารเรี ยน (หลัง)

เทศบาล

พนั กงานครู

เนื้ อที่ (ไร ,งาน,ตร.ว )

โรงเรี ยน

นั กเรี ยน

ที่ ม า : สํ านั กการศึ กษา เทศบาลนครอุ บลราชธานี (กั นยายน 2564)

ทั้ งหมด
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4.2 การสาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลในสังกัดรัฐบาล
จำนวน 2 แหง คือ
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (เฉพาะทาง)
- โรงพยาบาลในสังกัดเอกชน
จำนวน 4 แหง คือ
1. โรงพยาบาลอุบลรักษธนบุรี
2. โรงพยาบาลราชเวช
3. โรงพยาบาลเอกชนรมเกลา
4. โรงพยาบาลพริ้นซ อุบลราชธานี

2) สถานบริการสาธารณสุข
- ศูนยบริการสาธารณสุข
จำนวน 7 แหง คือ
1. ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)
3. ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)
4. ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู)
5. ศูนยบริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจาปูทองแดง)
6. ศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดปาแสนอุดม)
7. ศูนยบริการสาธารณสุข 7 (อยูวงศธรรม)
- ศูนยแพทยชุมชน
จำนวน 5 แหง คือ
1. คลินิกหมอครอบครัววัดใต
2. คลินิกหมอครอบครัวทาวังหิน
3. คลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย
4. คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร
5. คลินิกหมอครอบครัวชยางกูร
- สถานบริการสาธารณสุขอื่น
จำนวน 1 แหง คือ
1. สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

3) คลินิคเอกชน
- คลินิคเอกชน
- รานขายยา

จำนวน 201 แหง
จำนวน 94 แหง

4) จำนวนบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
-

แพทย
ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสุขาภิบาล

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

12
4

คน
คน
คน
คน
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นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค
เภสัชกร
นายสัตวแพทย
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
เจาพนักงานสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

จำนวน
4
จำนวน
จำนวน
จำนวน
1
จำนวน
1
จำนวน
จำนวน 1,203

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

5) ประเภทผูเขารับบริการดานการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
จากขอมูลการเจ็บป วยของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ รวบรวมโดยศูนย บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครอุบลราชธานี พบวาประชาชนที่มารับการรักษาอาการเจ็บปวยแยกประเภทตามลำดับ ดังนี้
- โรคระบบยอยอาหารและทางเดินอาหาร
จำนวน
126 ราย
- โรคระบบทางเดินหายใจ
จำนวน
157 ราย
- โรคผิวหนัง
จำนวน
93 ราย
- โรคระบบกลามเนื้อ
จำนวน
120 ราย
- โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด
จำนวน
110 ราย
- โรคระบบประสาท
จำนวน
- ราย
- โรคตา
จำนวน
51 ราย
- โรคอาการผิดปกติไมสามารถจำแนกกลุม
จำนวน
- ราย
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

4.3 อาชญากรรม
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สำคัญเปรียบเทียบ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ระหวางป 2562 –
2564 ดังนี้
ประเภทความผิด
1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ
1.1 ฆาผูอื่น (คดีอุกฉกรรจ)
1.2 ทำรายผูอื่นถึงแกความตาย
1.3 พยายามฆา
1.4 ทำรายรางกาย
1.5 ขมขืนกระทำชำเรา
1.6 อื่นๆ

ประเภทความผิด

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

รับแจง
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

58
58
47
47
1
1
2
2
0
0
1
1
5
5
6
6
42
42
16
16
7
7
5
5
3
3
17
17
ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

จับ
(คดี)

52
50
0
0
5
4
6
6
1
1
7
6
33
33
ปงบประมาณ 2564
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2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
2.1 ปลนทรัพย
2.2 ชิงทรัพย
2.3 วิ่งราวทรัพย
2.4 ลักทรัพย
2.5 กรรโชกทรัพย
2.6 ฉอโกง
2.7 ยักยอกทรัพย
2.8 ทำใหเสียทรัพย
2.9 รับของโจร
2.10 ลักพาเรียกคาไถ
2.11 วางเพลิง
2.12 อื่นๆ
การโจรกรรมรถยนต
การโจรกรรมรถจักรยานยนต
3. ฐานความผิดพิเศษ
3.1 พ.ร.บ.ปองกันปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ.2551
3.2 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534
3.6 พ.ร.บ.วาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
3.7 พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส
(ป.อาญา ม.269/1-269/7)
3.8 พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484
3.9 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2528
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

231
0

203
0

261
0

225
0

268
1

234
1

1

1

1

1

2

1

2
102
3
57
47
5
1
0
0
13
0
6
58

2
90
3
48
40
5
1
0
0
13
0
5
51

12
97
4
70
44
9
0
0
1
23
1
8
35

12
79
4
57
40
9
0
0
1
22
1
4
31

3
115
3
55
42
14
6
0
1
26
0
5
15

3
103
2
40
37
14
6
0
1
26
0
2
12

0

0

0

0

0

0

3
12
0
2

3
11
0
2

0
11
0
2

0
11
0
2

0
0
0
1

0
0
0
1

5

4

8

6

6

3

1

0

1

1

0

0

5
2
0
0

4
0
0
0

2
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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3.12 พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
3.13 พ.ร.บ.งาชาง พ.ศ.2558
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469
3.16 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542
3.17 พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
4. คดีความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย
4.1 ยาเสพติด
4.1.1 ผลิต
4.1.2 นำเขา
4.1.3 สงออก
4.1.4 จำหนาย
4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหนาย
4.1.6 ครอบครอง
4.1.7 เสพยาเสพติด
4.1.8 อื่นๆ
4.2 อาวุธปนและวัตถุระเบิด
4.2.1 อาวุธปนสงคราม
(ไมสามารถออกใบอนุญาตได)
4.2.2 อาวุธปนธรรมดาไมมีทะเบียน
4.2.3 อาวุธปนธรรมดา(มีทะเบียน)
4.2.4 วัตถุระเบิด
4.2.5 อื่นๆ
4.3 การพนัน
4.3.1 บอนการพนัน
(เลนการพนันตั้งแต 20 คนขึ้นไป)
4.3.2 สลากกินรวบ
4.3.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน
4.3.4 การพนันอื่นๆ

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

0

0

0

0

0

0

0
0
7

0
0
7

0
0
4

0
0
4

0
0
5

0
0
5

2

2

1

1

1

1

19
2,754
1,678
0
0
0
277
82
80
1,239
0
46

18
2,756
1,681
0
0
0
280
80
85
1,2396
0
46

6
3,071
1,129
3
0
0
318
94
78
636
0
47

6
3,104
1,136
3
0
0
323
97
77
636
0
46

2
3,408
1,372
10
0
1
121
187
79
974
0
555

2
3,521
1,411
14
0
1
127
213
78
978
0
554

1

0

0

0

0

0

45
1
0
0
1,011

45
1
0
0
1,011

44
1
1
1
1,546

44
1
1
0
1,568

21
1
0
533
760

21
1
0
533
822

0

0

0

0

0

0

422
460
129

422
460
129

854
631
61

856
629
83

212
509
39

212
508
102
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4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพลามก
อนาจาร
4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเขาเมือง
4.6 ความผิดเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี
4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
4.8.1 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551
4.8.2 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
4.9 พรก.การบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

รับแจง
(คดี)

จับ
(คดี)

0

0

0

0

0

0

12

12

10

10

1

1

0

0

333

336

700

702

1

0

1

1

0

0

6

6

0

0

17

18

6

6

0

0

17

18

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7

3

13

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

4.4 ยาเสพติด
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เน น การแก ไขป ญ หายาเสพติ ดตามยุ ทธศาสตร 5 รั้วป องกัน คื อ
1. รั้วชายแดน 2. รั้วชุมชน 3. รั้วสังคม 4. รั้วครอบครัว และ 5. รั้วโรงเรียน ซึ่งจาก 5 รั้วปองกันนี้ จะเห็นได
วา รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เปนยุทธศาสตรที่รัฐบาลใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนรากฐานและ
เปนทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และจากนโยบายการขับเคลื่ อนแผนประชารัฐรวมใจสราง
หมูบานชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด พ.ศ. 2561 - 2563 โดยทุกชุมชนตองจัดทำ/ขับเคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจ
สรางหมูบานชุมชนมั่นคงปลอดภั ยจากยาเสพติด ตามแผนประชารัฐรวมใจฯ 9 ขั้น ตอน 6 ระยะ จั ดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด สรางแกนนำใน
การตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทาง
ความคิ ด สรา งภู มิคุ ม กั น ทางด า นร างกายจิ ต ใจให กั บ เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไป ไม ให ต กเป น ทาสของ
อบายมุขและยาเสพติดดวยความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงประเทศชาติตอไป และเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรวมแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอยางเปนรูปธรรม และการ
ขับ เคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบานชุ มชนมั่นคงปลอดยาเสพติด 9 ขั้นตอน 6 ระยะ ใหครอบคลุม
106 ชุมชน โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ดังนี้

- 24 1. กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม รับ ผิ ดชอบ งานป องกั น ควบคุ ม การติ ด ยาในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี และจัดอบรมใหความรู รวมถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด สรางแกนนำ และความเขมแข็งในชุมชน
2. กองสวัสดิ การสั งคม รั บ ผิ ดชอบงานสารสนเทศยาเสพติ ด จังหวั ดอุ บ ลราชธานี (NISPA) ดำเนิ น
กิจกรรม ประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน ชุมชนเขมแข็งปลอดยาเสพติด 9 ขั้นตอน 6 ระยะ ตามนโยบายรัฐบาล
ติดตามเยี่ยมผูตอ งขัง ที่ไดรับปลอยตัวฯในชุมชนฝกอาชีพ/ฟนฟู ผูตองขัง ในชุมชน
3. งานบำบัดฟนฟู ผูติดยา - สารเสพติด เทศบาลนครอุบลราชธานี จะรวมเป นภาคีกับปกครองอำเภอ
เมือง ทหาร ตำรวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี
จากการจัดอบรมและดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พบวา เมื่อนำเขาขอมูลสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนชุมชนที่ มีพื้นที่สีแดง ในปงบประมาณ 2561, 2562, 2563 ดังนี้ 12, 8, 2
ชุมชนตามลำดับ จากจำนวน 106 ชุมชน โดยลดลงจากพื้ นที่สีแดง (รุน แรง) เปนพื้ นที่สีเหลือง (ปานกลาง)
และพื้นที่สีเขียว (พบบางเล็กนอย)

4.5 การสังคมสงเคราะห
สถิติผรู ับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ.2562 - 2564)
ปงบประมาณ
2562
2563
2564

เพศชาย
3,154
3,323
3,313

เพศหญิง
5,330
5,620
5,533

รวม
8,484
8,943
8,846

สถิติผูรับเบี้ยผูดอยโอกาส (ผูติดเชื้อเอดส) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ.2562 - 2564)
ปงบประมาณ
2562
2563
2564

เพศชาย
40
39
40

เพศหญิง
30
30
30

รวม
70
69
70

สถิติผรู ับเบี้ยผูพกิ ารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ.2562 - 2564)
ปงบประมาณ
2562
2563
2564

เพศชาย
834
863
866

เพศหญิง
616
644
656

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

รวม
1,450
1,507
1,522
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4.6 สถานภาพแรงงานและเพศ
ตารางขอมูลจำนวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ
ไตรมาส 1 ป 2564
สถานภาพแรงงาน
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
1. ผูอยูในกำลังแรงงาน
1.1 กำลังแรงงานปจจุบัน
1.1.1 ผูมีงานทำ
1.1.2 ผูวางงาน
อัตราการวางงาน
1.2 ผูที่รอฤดูกาล
2. ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
2.1 ทำงานบาน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ

ชาย (คน)
659,696
475,515
471,433
462,063
9,371
0.47
4,082
184,181
2,202
62,676
119,303

หญิง (คน)
702,415
395,506
382,403
379,487
2,916
0.40
13,103
306,909
95,663
72,696
138,550

รวม (คน)
1,362,111
871,021
853,837
841,550
12,287
0.44
17,184
491,090
97,865
135,372
257,853

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ไตรมาส 2 ป 2564
สถานภาพแรงงาน
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
1. ผูอยูในกำลังแรงงาน
1.1 กำลังแรงงานปจจุบัน
1.1.1 ผูมีงานทำ
1.1.2 ผูวางงาน
อัตราการวางงาน
1.2 ผูที่รอฤดูกาล
2. ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
2.1 ทำงานบาน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ

659,579
490,056
488,658
486,331
2,327
1.97
1,398
169,523
537
58,473
110,513

702,425
388,677
386,779
385,220
1,559
0.74
1,899
313,748
105,671
73,127
134,949

ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

1,362,004
878,733
875,436
871,551
3,886
1.41
3,297
483,271
106,209
131,600
245,462
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4.7 การกีฬา นันทนาการ/สถานที่พักผอนหยอนใจ
1) สนามกีฬาอเนกประสงค
จำนวน 4 แหง ไดแก
- สนามกีฬาอเนกประสงค โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- สนามกีฬาอเนกประสงค โรงเรียนนารีนุกูล
- สนามกีฬาอเนกประสงค โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
- สนามกีฬาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2) สนามฟุตบอล
จำนวน 6 แหง ไดแก
- สนามฟุตบอล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- สนามฟุตบอล โรงเรียนนารีนุกูล
- สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
- สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
- สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3) สนามบาสเกตบอล
จำนวน 6 แหง ไดแก
- สนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะทุงศรีเมือง
- สนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะหนองบัว
- สนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะหวยมวง
- สนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะบูรพานอก
- สนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
- สนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
4) สนามตะกรอ
จำนวน 5 แหง ไดแก
- สนามตะกรอ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
- สนามตะกรอ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
- สนามตะกรอ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
- สนามบาสเกตบอล สวนสาธารณะบูรพานอก
- สนามตะกรอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
5) สระวายน้ำ
จำนวน 2 แหง ไดแก
- สระวายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
- สระวายน้ำ โรงเรียนนารีนุกูล
6) สวนสาธารณะ
จำนวน 4 แหง ไดแก
- สวนสาธารณะทุงศรีเมือง
- สวนสาธารณะหนองบัว
- สวนสาธารณะหวยมวง
- สวนสาธารณะบูรพานอก

- 27 7) หองสมุด
จำนวน 3 แหง ไดแก
- หองสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
- หองสมุดประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- หองสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ทีม่ า : สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)

4.8 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถานีดับเพลิงของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีจำนวน 3 แหง ดังนี้
- สถานีดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี (ศูนยนครอุบล) บริเวณที่ตั้งขางสำนักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ถนนศรีณรงค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 0-4524-5500
- สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ (ศูนยแจงสนิท) บริเวณที่ต้งั ขางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ถนนแจงสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 0-4531-5181
- สถานีดับเพลิงบูรพา (ศูนยบูรพา) บริเวณที่ตั้งสวน 11 ไร ถนนบูรพานอก ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 0-4525-0658

2) อัตรากำลังเจาหนาที่ จำนวน 58 คน แยกเปน
-

นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ลูกจางประจำ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป

จำนวน 1
จำนวน 1
จำนวน 4
จำนวน 3
จำนวน 4
จำนวน 25
จำนวน 20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน
จำนวน

7
1

คัน
คัน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5
3
1
2
3
10
31
4
16

3) เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถยนตดบั เพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว
- รถยนตดบั เพลิงชนิดไมมีถังน้ำในตัวพรอมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ชนิดหาบหามมาตรฐาน
- รถยนตบรรทุกน้ำชวยดับเพลิง ขนาด 5,000 ลิตร
- รถยนตบรรทุกน้ำชวยดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
- รถยนตดบั เพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
- รถยนตกูภัยอเนกประสงค
- รถยนตปกอัพตรวจการณ
- เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต ขนาด 40 แรงมา ติดทายเรือ
- เรือทองแบนไฟเบอรกลาส
- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงมา
- เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6.5 แรงมา

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
ลำ
ลำ
เครื่อง
เครื่อง
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เครื่องสูบน้ำ ชนิดหาบหามมาตรฐาน
วิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจำที่ (base)
วิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งยานพาหนะ (molil)
วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ (handy)
เลื่อยโซยนต
รถมอเตอรไซดดับเพลิง
รถมอเตอรไซดสำหรับใชในงาน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
4
20
34
6
2
3

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
คัน

4) สถิติการเกิดสาธารณภัยในรอบป พ.ศ.2564
- อัคคีภัย
- อุทกภัย
- วาตภัย
- บรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ

จำนวน
98 ครั้ง
จำนวน
1 ครั้ง
(ไดรับผลกระทบ 13 ชุมชน 384 ครัวเรือน)
จำนวน
150 ครั้ง
จำนวน
638 ครั้ง

ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)

5. ระบบบริการ
การพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม การจราจร
1) การคมนาคมขนสง
- ทางรถยนต การคมนาคมขนสงทางรถยนตมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณ 630 กิโลเมตร สามารถใชเสนทางโดยทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัดและถนนท องถิ่น เปนเสนทาง
ติด ตอ ภายในจังหวัด อุ บลราชธานี และจังหวัด ใกลเคี ยงจนถึงกรุ งเทพฯ มีร ถยนตโ ดยสารประจำทางของ
บริษัทขนสงจำกัดและบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัทใหบ ริการ นอกจากนี้ ยังมีการเดิน รถโดยสารประจำทาง
ระหวางประเทศ คือ จังหวัดอุบลราชธานี - เมืองปากเซ ระยะทาง 138 กิโลเมตร โดยมีเวลาออก ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี – เมืองปากเซ
- เวลา 09.30 – 12.30 น.
- เวลา 15.30 – 18.30 น.

การเดินทางจากอุบลราชธานีไป สปป.ลาว โดยรถยนตสวนตัวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
การขอหนังสือผานแดนชั่วคราว มีเอกสารประกอบ คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผน (รับรองสำเนาถูกตอง)
2. สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาสูติบั ตร (กรณีไมมีบัตรประจำตัวประชาชน) 2 แผน (รับ รอง
สำเนาถูกตอง)
3. รูปถาย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 แผน
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กรณีมีบุตรติดตามตองมีอายุไมเกิน 12 ป มีเอกสารประกอบ คือ
1. สำเนาทะเบียนบานหรือสำเนาสูติบัตร 2 แผน (รับรองสำเนาถูกตอง)
2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 แผน

คาธรรมเนียมหนังสือผานแดน มีเอกสารประกอบ คือ
- หนังสือผานแดนรายป
200 บาท
- หนังสือผานแดนชั่วคราว
30 บาท
- หนังสือผานแดน 1 ป ขออนุญาตไดเฉพาะบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยูที่จังหวัดอุบลราชธานีเทานั้น

สถานที่ยื่นคำรองขอหนังสือผานแดน
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ฝายความมั่นคง) ชั้น 2 ศาลากลางจั งหวัดอุบลราชธานี
- หนังสือผานแดนชั่วคราว
- หนังสือผานแดนรายป
2. ที่วาการอำเภอสิรินธร โทร. 0-4548-5031, 0-4536-6092
- หนังสือผานแดนชั่วคราว เปนระบบออนไลนใชเฉพาะรหัสบัตรประจำตัวประชาชนไมตองใชรูปถาย
3. ดานชองเม็ก ณ ดานชายแดนชองเม็ก โทร. 0-4547-6230
- หนังสือผานแดนชั่วคราว เปนระบบออนไลนใชเฉพาะรหัสบัตรประจำตัวประชาชนไมตองใชรูปถาย
กรณีนำรถยนตเขา สปป. ลาว มี 2 กรณี สำหรับการยื่นเอกสารประกอบ คือ
1. กรณีผูถือกรรมสิทธิ์มาเอง
- คูมือจดทะเบียนรถยนต (ฉบับจริง)
- สำเนาเอกสารหนาผูถือกรรมสิทธิ์
- สำเนาหนารายการเสียภาษี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบานผูถือกรรมสิทธิ์
2. กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ไมมาเอง
- คูมือจดทะเบียนรถยนต (ฉบับจริง)
- ใบมอบอำนาจตัวจริงอากรแสตมป 10 บาท
- สำเนาใบมอบอำนาจ
- สำเนาเอกสารหนาผูถือกรรมสิทธิ์
- สำเนาหนารายการเสียภาษี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรับมอบอำนาจ
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สถานที่ยืน่ เอกสารประกอบการขอพาสปอรตรถยนต
- สำนักงานขนสงจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง โทร. 0-4531-5346-7 คาธรรมเนียม 55 บาท

- ทางรถไฟ เสนทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ
575 กิโลเมตร ผานจังหวัดสระบุ รี นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ และผานสถานีย อยบุ งหวาย ห วยขะยุ ง
สิ้นสุดเสนทางที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เวลาเดินรถไฟ เริ่มตนที่เวลา 05.40 น. – 22.45 น.

- ทางน้ำ เสนทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ คือ แมน้ำมูล ไหลผานเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร นอกจากนี้ยังมีแมน้ำโขงที่ไหลผานอำเภอเขมราฐ
อำเภอศรีเมืองใหม และอำเภอโขงเจียม เสนทางการคมนาคมทางน้ำในปจจุบันไมเปนที่นิยมมากนัก สวนใหญ
จะเปนราษฎรที่อาศัยอยูในเขตอำเภอที่แมน้ำไหลผานใชเปนเสนทางคมนาคม
- ทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี มีทาอากาศยานนานาชาติ จำนวน 1 แหง ซึ่งมีสายการบิน
ที่ใหบริการ 5 สายการบิน ประกอบดวย สายการบินนกแอร สายการบินแอรเอเชีย สายการบินไทย-สมายล
สายการบินไทยไลออนแอร และสายการบินกานตแอร รวม 12 เที่ยวบิน/สัปดาห

1. สายการบินไทยสมายล (Thai Smile)
โทร. 087-7762266, 094-5394010 Call Center 02-1188-888 สนามบินสุวรรณภูมิ/Suvarnabhumi International Airport

เที่ยวบิน
FLIGHT

จาก-สุวรรณภูมิ ถึง-อุบลราชธานี จาก-อุบลราชธานี
from-BKK
to-UBP
from-UBP

WE020 / WE021
WE028 / WE029

07.15
17.45

08.20
18.55

08.50
19.30

ถึง-สุวรรณภูมิ
to-BKK

หมายเหตุ

10.00
20.35

2. สายการบินนกแอร (NOK AIR)
โทร. 045-245821 Call center 1318 สนามบินดอนเมือง /Don Meaung International Airport

เที่ยวบิน
FLIGHT

จาก-ดอนเมือง ถึง-อุบลราชธานี จาก-อุบลราชธานี
from-DMK
to-UBP
from-UBP

DD9324 / DD9325

09.30

10.35

11.10

ถึง-ดอนเมือง
to-DMK

หมายเหตุ

12.10

3. สายการบินไทยเวียตเจทแอร (Thai Vietjet AIR)
โทร. 092-6684466 Call center 02-089-1909 สนามบินสุวรรณภูมิ/Suvarnabhumi International Airport

เที่ยวบิน
FLIGHT

จาก-สุวรรณภูมิ ถึง-อุบลราชธานี จาก-อุบลราชธานี
from-BKK
to-UBP
from-UBP

VZ 220 / V Z221

10.50

11.55

12.25

ถึง-สุวรรณภูมิ
to-BKK

หมายเหตุ

13.30

4. สายบินไทย ไลออนแอร (Thai Lion Air)
โทร. 045-241567 Call Center 02-599-9999 สนามบินดอนเมือง /Don Meaung International Airport
เที่ยวบิน
จาก-ดอนเมือง ถึง-อุบลราชธานี จาก-อุบลราชธานี ถึง-ดอนเมือง
หมายเหตุ
FLIGHT
from-DMK
to-UBP
from-UBP
to-DMK
SL 628 / SL 629
09.45
10.55
11.35
12.45

5. สายการบินแอรเอเชีย (Air Asia)

- 31 โทร. 045-255762 Call Center 02-515-9999 สนามบินดอนเมือง /Don Meaung International Airport
เที่ยวบิน
จาก-ดอนเมือง ถึง-อุบลราชธานี จาก-อุบลราชธานี ถึง-ดอนเมือง
FLIGHT
from-DMK
to-UBP
from-UBP
to-DMK
FD 3372 / FD 3373
12.45
14.00
14.30
15.35

หมายเหตุ

ขอมูล : ประจำเดือนตุลาคม 2564

2) การจราจร
ขอมูลสภาพถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 298 สาย ระยะทาง 123,049
2. ถนนแอสฟลท (ลาดยาง)
จำนวน 2 สาย ระยะทาง 6,750
3. ถนนคอนกรีต, แอสฟลท (ลาดยาง)
จำนวน 21 สาย ระยะทาง 10,233
4. ถนนคอนกรีต (ผิวพาราแอสฟลทคอนกรีต) จำนวน 21 สาย ระยะทาง 10,233
5. สะพานคอนกรีต
จำนวน - สาย ระยะทาง
6. ไฟฟาสาธารณะ
จำนวน
4,075
7. ปายสัญญาณไฟจราจร
จำนวน
122
ที่มา : สำนักชาง เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
กิโลเมตร
ดวงโคม
จุด

3) การจัดการขนสงมวลชน
บริการขนสงมวลชนภายในเขตเทศบาลฯ ใหบริการโดยเอกชน คือ บริษัทวารินทรเดินรถ จำกัด, บริษัท เมลชมภู
จำกัด และสหกรณรถยนตบริการอุบลฯ จำกัด จำนวน 12 สาย 12 เสนทาง (สายที่ 5 , 13 และ 14 ไดยกเลิกเสนทาง)
รวมจำนวนรถทั้งสิ้น 170 คัน โดยมีตารางขอมูลดานการจัดการขนสง ดังนี้

ตารางขอมูลดานการจัดการขนสงมวลชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ลำดับที่ สายที่

ชื่อเสนทาง

สีรถ

ลักษณะ/มาตรฐาน

จำนวนรถ (คัน) มีรถจริง (คัน)

1

1

มหาวิทยาลัยอุบลฯ-สามแยกเขาบานหนองแก เทา- เหลือง ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

24 - 56

39

2

2

สถานีรถไฟ - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

12 - 31

12

3
4

3
4

บานกอ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรมอุบลฯ

ชมพู-ฟา

14 - 33
3-5

13
4

5

6

ชมพู-ฟา ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

3 - 14

4

6

7

เรือนจำกลางอุบลฯ - โรงเรียนบานคอกุดลาด
คายสรรพสิทธิประสงค - การประปาสวน
ภูมิภาคสาขาอุบลราชานี
ศาลปูเจาคำจันทร - วัดพุทธนิคมกิติยาราม

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)
เทา-เหลือง ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

ชมพู-ฟา ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

10 - 24

7

7

8

บานปลาดุก - สถานีโทรคมนาคมอุบลฯ

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

20 - 40

22

8

9

ตลาดสดวารินชำราบ - บานโนนหงษทอง

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

8 - 13

8

ขาว

- 32 ลำดับที่ สายที่

ชื่อเสนทาง

สีรถ

ลักษณะ/มาตรฐาน

จำนวนรถ (คัน) มีรถจริง (คัน)

9

10

ศาลาบานดู - ศูนยอพยพ

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

12 - 22

18

10

11

บานบุงกะแซว - บานหวยคุม

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

10 – 23

22

11

12

ฟา

17

15

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)
ม.2 (รถโดยสารปรับ
ขาว - ฟา
อากาศชั้น 2)

10 - 25

12

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานฯ - บานดง
ทาอากาศยานอุบลฯ - สถานีขนสงจังหวัด
อุบลฯ

2-4

4

ที่มา : สำนักงานขนสงจังหวัดอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)

5.2 การไฟฟา
การใหบริการไฟฟาในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
และงานสถานที่และไฟฟาสาธารณะของเทศบาลฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบ โดยในปจจุบันสามารถใหบริการ
ไดเต็มจำนวนพื้นที่ทั้งหมด (29.04 ตร.กม.)
การใหบริการกระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2562 – 2564
(ภาพรวมอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี)
สถานีไฟฟา
สวนภูมิภาค
3 สถานี
3 สถานี
3 สถานี

ป
2562
2563
2564

จำนวนผูใชไฟ
323,412 ราย
333,204 ราย
222,360 ราย

จำนวนหนวยกระแสไฟฟา
(กิโลวัตต/ชม.)
129,219,264.60 หนวย
127,640,406.28 หนวย
89,416,403.00 หนวย

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

5.3 การประปา
1) จำนวนผู ข อใช น้ ำ ประปาภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ณ เดื อ นกั น ยายน 2564
จำนวน 21,800 ราย
2) สถานีผลิตน้ำประปา จำนวน 2 สถานี
- สถานีที่ 1 โรงกรองน้ำอุบลราชธานี (ทาวังหิน) ปริมาณการผลิต 36,000 ลบ.ม./วัน
- สถานีที่ 2 โรงกรองน้ำอุบลราชธานี 2 (บานกุดลาด) ปริมาณการผลิต 36,000 ลบ.ม./วัน
3) ประปาที่ผลิตไดรวมทั้งสิ้น (ประมาณ) 42,000 ลบ.ม./วัน
4) ปริมาณการใช 21,000 ลบ.ม./วัน
5) แหลงน้ำดิบที่ใชในการผลิตน้ำประปา จำนวน 2 แหลง
- แหลงน้ำที่ 1 แมน้ำมูลนอย (ทาวังหิน)
- แหลงน้ำที่ 2 แมน้ำมูล (บานบัวเทิง)
ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)
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5.4 ขอมูลดานการไปรษณียโทรเลข
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีที่ทำการไปรษณียใหบริการ จำนวน 3 แหง คือ
1. ที่ทำการไปรษณียอุบลราชธานี (ปณจ.)
2. ที่ทำการไปรษณียปทุมมาลัย (ปณฝ.)
3. ที่ทำการไปรษณียแจงสนิท (ปณฝ.)

5.5 สถานีวิทยุโทรทัศน
จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานีวิทยุโทรทัศนตั้งอยูจำนวนทั้งสิ้น 6 สถานี ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จำแนกเปนสถานีที่รับ – สงสัญญาณจากสวนกลางและผลิตรายการทองถิ่นของกรมประชาสัมพันธ
1 สถานี และสถานีรับ – สงสัญญาณจากสวนกลางของกองทัพบก 2 สถานี องคการสื่อสาร มวลชน 2 สถานี
สถานีของเอกชน 1 สถานี ไดแก
1. สถานีวิทยุโทรทัศนทีวีสี ชอง 3 จ.อุบลราชธานี
2. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จ.อุบลราชธานี
3. สถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 จ.อุบลราชธานี
4. สถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 9 อสมท. จ.อุบลราชธานี
5. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จ.อุบลราชธานี
6. สถานีโทรทัศน TPBS ทีวีไทย จ.อุบลราชธานี

5.6 เคเบิลทีวี
บริษัทที่ใหบริการเคเบิลทีวีภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท
โสภณเคเบิลทีวี จำกัด และบริษัท ราชธานีเคเบิลทีวี จำกัด โดยมีจำนวนชองใหบริการ 40 ชอง และอัตราคาบริการ
รายเดือน ๆ ละ 350 บาท เทากันทั้ง 2 บริษัท

5.7 สถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชนที่ตั้งอยู ดังนี้
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) ระบบ F.M. ความถี่ 98.5 MHz
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 9 (สทร.9) จ.อุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 104 MHz
3. สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จ.อุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 107 MHz
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร (สวพ.) จ.อุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 99.5 MHz
5. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 08 จ.อุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 105.25 MHz
6. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา จ.อุบลราชธานี
7. จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนพลแพน ระบบ F.M. ความถี่ 94.5 MHz
8. ศูนยการเรียนรูวิทยุชุมชนศรีประดู (วัดศรีประดู) ระบบ F.M. ความถี่ 96.5 MHz
9. วิทยุชุมชน 103 คนสูชีวิต ระบบ F.M. ความถี่ 103 MHz

- 34 10. วิทยุชุมชนเมืองดอกบัว ระบบ F.M. ความถี่ 92 MHz
11. สถานีวิทยุครอบครัวคลื่นดีบานเฮา F.M. ความถี่ 96.75 MHz
12. สถานีวิทยุสันติสุขดอนกลาง F.M. ความถี่ 91.25 MHz
ที่มา : ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)

5.8 เครือขายวิทยุสื่อสาร
เครือขายวิทยุสื่อสารภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมี 8 เครือขาย ไดแก
1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี นามเรียกขาน “ราชธานี”
2. จังหวัดอุบลราชธานี นามเรียกขาน “บงกช”
3. อำเภอเมืองอุบลราชธานี นามเรียกขาน “เอราวัณ”
4. กองบิน 21 นามเรียกขาน “ดับเพลิง บน.21”
5. เทศบาลนครอุบลราชธานี นามเรียกขาน “ศูนยนครอุบล”
6. ศูนยกูภัยจังหวัดอุบลราชธานี นามเรียกขาน “จี้กง”
7. มูลนิธิจีตัมเกาะ นามเรียกขาน “ทิวา”
ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2564)

5.9 หนังสือพิมพทองถิ่น
1.
2.
3.
4.

ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีหนังสือพิมพทองถิ่น ดังนี้

หนังสือพิมพประชารัฐ
หนังสือพิมพปทุมมาลัย
หนังสือพิมพรักอุบล
วารสารหอการคา

5. หนังสือพิมพ อบต. กาวหนา
6. หนังสือพิมพอินไซดผูนำ
7. หนังสือพิมพโอเคอีสาน

5.10 สือ่ ประชาสัมพันธออนไลน
1. www.cityub.go.th
2. Guideubon.com
3. Facebook Fanpage
- เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม
- เพจกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
4. Facebook
- สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- สำนักชาง ทน.อุบลฯ
- ทองเที่ยว นครอุบล
ที่มา : ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ เดือนกันยายน 2564)
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6. ระบบเศรษฐกิจ
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนใหญประกอบธุรกิจและอาชีพดานพาณิชยกรรม การบริการ
ดานอุตสาหกรรมจะเปนขนาดเล็กใชเงินทุนหมุนเวียนไมมากนัก และดานเกษตรกรรม มีเปนสวนนอยตามชุมชน
รอบนอก การดำเนินการมีทั้งในลักษณะสวนตัวและการรวมเปนหางหุนสวนหรือบริษัท สถานประกอบการ ความ
เจริญทางเศรษฐกิจจะอยูตามบริเวณถนนสายหลักหรือความหนาแนนของประชากร เชน ถนนชยางกูร ถนนแจงสนิท
ถนนอุปราช ถนนสรรพสิทธิ์ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดนอย) ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ) ตลาดสดเทศบาล 5
(ตลาดคิ วตระการ) ตลาดเทศบาล 6 (ตลาดอาหารโต รุ ง) ตลาดใหม บ านดู (ตลาดทยาประศาสน ) ตลาดสด
สิทธิธรรม (ตลาดหนองบัว) ธุรกิจที่มีการดำเนินการสวนใหญ ไดแก การบริการดานหอพัก – หองเชา รานเสริมสวย
แตงผม รานอาหาร การซอมบำรุงรถยนต – รถจักรยานยนต การคาปลีก – สงสินคาอุปโภคบริโภค การรับเหมา
กอสราง เปนตน
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุบลราชธานี

หนวย : ลานบาท

ป

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน

2559

178,783

92,826

2560

189,536

97,952

2561

199,232

102,433

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปงบประมาณ 2564)

6.1 การเกษตร
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเปนสวนนอยตามชุมชนรอบนอก
เชน การทำสวนผัก ประ กอบดวย ชุมชนวัดทาวังหิน ชุมชนโรงเรียนสามัคคีฯ 1,2,3 ชุมชนวัดกุดคูณ การทำนา
ประกอบดวย ชุมชนวัดบานนาควาย ชุมชนศาลาบานนาควาย การเลี้ยงปลา ประกอบดวย ชุมชนหลังโรงเรียน
เยาวเรศฯ 1,2,4 ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค ชุมชนวัดเลียบ 1,2,3 ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3 เปนตน โดยมี
ผลผลิตในดานเกษตรกรรมเพียงเล็กนอย

6.2 การประมง
ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี มีพื้นที่แหลงน้ำสาธารณะ ทั้ ง แมน้ำ ลำคลอง และหนองน้ำตางๆ มีพื้นที่
แหลงน้ำทั้งหมด จำนวน 14.511 ไร โดยมีผลผลิตจากการจับสัตวน้ำในแหลงน้ำสาธารณะเพื่อ การบริโภคและการจำหนาย
ปละประมาณ 275 ตันตอป มีผลผลิตจากจากเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในเขตพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานีจำนวน 376 ตันตอป
คิดเปนพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดจำนวน 5 ไร จากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจำนวน 25 ราย ผลผลิตสัตวนำ้ ที่ไดจาก
การเพาะเลี้ยงสวนใหญเปนการเลี้ยงใน รูปแบบกระชังในแมน้ำมูล และลำมูลนอย ชนิดพันธุที่มีผลผลิตสูงสุด คือ ปลานิล

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)
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6.3 การปศุสัตว
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนพื้นที่เขตเมือง ไมมีพื้นที่ที่ ใชในการเลี้ยงสัตว เพราะพื้ นที่สวนใหญเปน
พื้นที่อาคารพาณิชย บานเรือน สถานที่ราชการ ฯลฯ

6.4 การพาณิชยกรรมและการบริการ
จากผลการสำรวจผูประกอบการดานพาณิชยกรรมและการบริการภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีกิจการเกี่ยวกับรานอาหารและแผงลอยจำหนายอาหารมากที่สุด จำนวน 1,627 แหง ลำดับรองลงมาเปนกิจการ
เกี่ยวกับการบริการ (หอพัก หองเชา และเสริมสวย/แตงผม) จำนวน 628 แห ง และกิจ การเกี่ย วกับ เครื่องยนต
จำนวน 128 แหง โดยมีตารางขอมูล ดังนี้
ลำดับที่

ประเภทกิจการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กิจการเกี่ยวกับรานอาหารและแผงลอยจำหนายอาหาร
กิจการเกี่ยวกับการบริการ (หอพัก, หองเชา, เสริมสวย/แตงผม)
กิจการเกี่ยวกับเครื่องยนต
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ (ตัดเย็บเสื้อผา)
กิจการเกี่ยวกับการถายเอกสารโรงพิมพ
กิจการเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี (สะสมน้ำมันเชื้อเพลิง = ราย)
กิจการซอมอิเล็กทรอนิกส
กิจการเกี่ยวกับโลหะ
กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำ (การผลิต)
กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ซีเมนต
กิจการเกี่ยวกับโรงแรม
กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
กิจการเกี่ยวกับการสะสมวัสดุสิ่งของชำรุดใชแลว
กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
กิจการเกี่ยวกับไม
กิจการเกี่ยวกับศูนยการคาหางสรรพสินคา
กิจการโรงภาพยนตร
กิจการตลาดสดเทศบาล
กิจการตลาดเอกชน
กิจการที่เกี่ยวกับปศุสัตว
กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ เครื่องสำอาง
รวมทั้งสิ
งสิ้น

จำนวน (แหง) หมายเหตุ

1,627
628
128
45
24
84
21
20
61
6
21
4
6
2
4
4
2
4
5
2
2,698

ที่มา : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)
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6.5 การทองเที่ยว
จำนวนนักทองเที่ยวและผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ป 2564 เทียบกับ ป 2563
ชวงเดือน มกราคม - สิงหาคม 2564 เทียบกับเดือน มกราคม - สิงหาคม 2563

ขอมูลจำนวนผูเยี่ยมเยือน
ขอมูลนักทองเที่ยว

อัตราการเขาพัก (คน)
จำนวนผูเขาพัก (คน)
จำนวนผูเยี่ยมเยือน (คน)
จำนวนผูเยี่ยมเยือนคนไทย (คน)
จำนวนผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติ (คน)
รายไดจากผูเยี่ยมเยือน (ลานบาท)
รายไดจากผูเยี่ยมเยือนคนไทย (ลานบาท)
รายไดจากผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติ (ลานบาท)

ป พ.ศ.2564

ป พ.ศ.2563

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น +  ลดลง - (%)

16.84
285,960
620,045
619,966
79
929.86
929.71
0.15

30.27
427,227
870,261
835,684
34,577
2,382
2,218.99
163.38

- 13.43
- 33.07
- 28.75
- 25.81
- 99.77
- 60.97
- 58.10
- 99.91

ที่มา : กองเศรษฐกิจ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

1) แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ศาลหลัก เมือ งอุบ ลราชธานี ตั ้ง อยู บ นถนนศรีณ รงคท างดา นทิศ ใตข องทุ ง ศรีเ มือ ง
เปน สถานที่สักการะของชาวอุบลราชธานีและผูมาเยี่ ยมเยื อน กอสรางขึ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2515
ซึ่งการตั้งเสาหลักเมืองจะมีพิธี อัญเชิญวิ ญญาณ "เสด็จ เจาหอคำ" เปนญาติผูใหญชั้นสูงเปนตาทวดของเจ า
คำผงเขา สิง สถิตย ณ หลักเมือง พิธี การบวงสรวงศาลหลักเมื องได เริ่มดำเนินการเมื่อป 2531 สมัยเรือตรีดนัย
เกตุสิริ เปนผูวาราชการจั งหวั ดอุบลราชธานี ต อจากนั้นทุกวั นขึ้น 1 ค่ำเดื อน 7 ของทุ กป (เดื อน 7 เป นเดื อน
ทำบุญซำฮะหรือบุญบูชาบรรพบุรุษในฮีตสิบสอง) เทศบาลนครอุบลราชธานีรวมกับผูที่เกี่ยวของ รวมกันจัดพิธี
บวงสรวงศาลหลั ก เมื อ งเป น ประเพณี สืบ ต อ กั น มาและในปจ จุบ ัน เทศบาลนครอุบ ลราชธานีไ ดบ ูร ณะ
ศาลหลักเมืองและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบใหเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมของจั งหวัดอุบลราชธานี
- ทุงศรีเมือง เปน “สนามหลวง” แหงเมืองอุบลราชธานี ตั้งอยูกลางเมือง ไดรับการปรับปรุง
จากเทศบาลนครอุบลราชธานีใหเปนสวนสาธารณะขนาดใหญเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกำลังกาย
ของประชาชนทั่วไปและเป นสถานที่จัดเทศกาลงานบุ ญตาง ๆนอกจากนี้ส ถานที่แห งนี้ ยังเป นสถานที่ตั้งของ
อนุสาวรียพระปทุมวรราชสุริวงศ (เจาคำผง) ผูกอสรางเมืองอุบลราชธานี, อนุสาวรียแหงความดี (Monument
of Merit) ที่เชลยศึกชาวตางประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สรางไวเพื่อระลึกถึงความเมตตาปราณีและ
คุ ณ งามความดี ข องชาวเมื อ งอุ บ ลราชธานี ที่ มี ต อ เชลยศึ ก ในช ว งที่ ถู ก จั บ กุ ม อยู ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ,
อนุส าวรียพระเถระสำคัญ , ประติมากรรมรวมใจไปขา งหนา แสดงถึงมิต รภาพความเป น พี่นองสมานฉัน ท
ระหว าง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม, และเที ยนเฉลิมพระเกียรติ สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2543

- 38 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีลักษณะตนเทียนสูง 22 เมตร บนเรือสำเภา
พญาครุฑและนาคสวนฐานเปนรูปวงรีแบบไข ใชศิลปะแบบพื้นบานอีสานรวมสมัยและสื่อความหมายจากเรื่อง
“พระมหาชนก” พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
- พิพิธภัณ ฑสถานแหงชาติ ตั้งอยูถนนเขื่อนธานี ชวงแยกจากถนนราชบุตรถึงถนนอุปราช
แตเดิม เปนศาลากลางจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ภายในพิ พิ ธ ภั ณฑมีก ารจั ดแสดงเรื่อ งราวทางประวั ติศ าสตร
โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
- วัด ทุงศรีเมือง ตั้งอยูถนนหลวง ดานหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีพระอุโบสถที่สวยงาม
เปนสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่บงบอกถึงอารยธรรมของคนในสมัยโบราณ นอกจากนี้
ยังมีหอพระไตรปฎกสรางดวยไมตั้งอยูกลางสระน้ำ เปนที่เก็บรักษาพระไตรปฎก ลักษณะศิลปะผสมระหวางไทย
พมาและลาว
- วัดแจง ตั้งอยูถนนสรรพสิทธิ์ สรางขึ้นในป พ.ศ.2431 สมัยรัชกาลที่ 5 สิ่งที่ทรงคุณคานาสนใจ
คือ “สิมไมเกา” (“สิม” หมายถึง พระอุโบสถในภาษาอีสาน) ลักษณะสถาปตยกรรมเปนแบบทองถิ่นสวยงาม
สมบูรณฝมือการแกะสลักเปนชางพื้นบานชั้นสูง เปนอุโบสถขนาดไมใหญมีบันไดอยูดานหนาและราวบันไดปนเปน
รูปจระเขหมอบ คันทวยไมเปนรูปทรงพญานาคและแกะสลักไมเปนรูปลายดอกบัว กอบัว เพื่อสัมพันธกับชื่อเมืองอุบล
- วัดหลวง ตั้งอยูถนนพรหมเทพ ริมแมน้ำมูล วัดหลวงเปนวัดแรกและเปนวัดคูบานคูเมืองที่
พระปทุมวรราชสุริยวงศ (ทาวคำผง) เปนผูสรางขึ้นในป พ.ศ.2324 หลังจากนั้นจึงสรางพระพุทธรูป พระประธานใน
วิหารชื่อวา “พระเจาใหญ องคหลวง” เป นพระพุ ทธรูป ปางเรือนแกวที่สงางาม (ปางมารวิชัยแตมีเรือนแกว
ครอบอยูคลายกับพระพุทธชินราช) ตองดวยพุทธลักษณะเปน “เบ็ญจลักษณะ” หาคืบ พระสุคตทุกประการ
- วัดกลาง ตั้งอยูถนนราชวงศ ริมแมน้ำมูล สรางขึ้นในป พ.ศ.2325 โดยเจาราชวงศก่ำเปน
ผูสรางในสมัยโบราณมักจะหาทำเลใกลแมน้ำสรางเมืองสรางวัดควบคูกัน ชื่อวัดเรียกตามทางน้ำไหล วัดกลาง
จะอยูระหวาง “วัดเหนือทา” (บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปจจุบัน) และ“วัดใตทา” (สำนักงานการไฟฟาฯ
ปจจุบัน) จึงไดชื่อวา “วัดกลาง” พระประธานในวิหาร นามวา “พระบทม” เปนพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยที่งดงาม
สรางดวยอิฐดินเหนียวผสมเกสรดอกบัว จึงไดนามวา“พระบทม”มาจากคำวา ปทุมปทมบทม หมายถึง พระดอกบัว
ไดแก บัวหลวง มีสีแดง กลิ่นหอม เปนพระพุทธรูปที่ประสาทพรเกื้อกูล ใหเกิดความสำเร็จตามแรงแหงสัจจา
ธิษฐานปรารถนา
- วัด ใตพระเจาใหญอ งคตื้อ ตั้งอยูถนนสุนทรวิมลสรางขึ้นในป พ.ศ.2373 ในสมัยรัชกาลที่ 3
เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแก นามวา “พระเจาใหญองคตื้อ” สรางดวยเนื้อทองนาคสำริด ใชทองนาค
เงินสำริดหลอองคพระ หนักเกาแสนบาท พระพุทธลักษณะเปนปางมารวิชัย พระเจาใหญองคตื้อที่วัดใตแหงนี้
มีความสำคัญเป น 1 ใน 5 องค ในจำนวนพระเจาองคตื้อในประเทศไทย คือ ที่ จังหวัดเชียงใหม จั งหวัดชัยภูมิ
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี มี 2 แหง คือ ที่วัดพระโต กิ่งอำเภอนาตาล และวัดใตฯ นอกจากนี้
ยังมีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 1 องค
- วัดบูรพาราม ตั้งอยูถนนบูรพาใน สรางขึ้นประมาณป พ.ศ.2436 - 2453 เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม
ของหลวงปูสีทา ชยเสโน และหลวงปูเสาร กันตสีโล เนื่องจากสถานที่เดิมเปนปาโปรงและเงียบ ตอมาหลวงปูมั่น
ภูริทัตโต จึงฝากตัวเปนศิษยรวมปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆแหงนี้ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงตางพระองค
บังเกิดศรัทธาจึงบริจาคที่ดินและทรัพยสินใหสรางเปน “วัดบูรพา” ซึ่งเปนตนกำเนิดวัดสายวิปสสนากรรมฐาน

- 39 ของพระอาจารยสายวัดปาทั่วประเทศ ในปจจุบันวัดบูรพาไดนำรูปหลอหลวงปูผูเปนบูรพาจารยดานวิปสสนา
กรรมฐาน 5 องค ประกอบดวย พระอาจารยสีทา ชยเสโน พระอาจารยเสาร กันตสีโล พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต
พระญาณวิศิษย(สิงห ขันตญาคโม) และพระสิทธรรมรังษีคัมภีรเมธาจารย (ลี ธัมมธโร) มาประดิษฐานใหลูกหลาน
ชาวอุบลและประชาชนทั่วไป ไดกราบไหวเพื่อความเปนสิริมงคล
- วัดมหาวนาราม (วั ดป าใหญ ) ตั้งอยูถนนสรรพสิทธิ์ เป นวัดเกาแกคูบานคูเมืองของชาว
จังหวัดอุบลราชธานี อายุ มากกวา 200 ป มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ“พระเจาใหญอินทรแปลง” เป นที่เคารพ
สักการะของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียง
- วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ตั้งอยูถนนอุปราชติดกับศาลากลางจังหวัด เปนที่ประดิษฐาน
ของพระพุ ทธรูป ที่แกะสลั กจากแกวบุ ษราคัม อั นล้ำ คา คือ "พระแกว บุ ษราคัม" พระพุท ธรูปสมัยเชียงแสน
อายุมากกวาพันป นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่สวยงามจำลองมาจากวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานคร
- วัด พระธาตุห นองบัว ตั้ง อยูถ นนธรรมวิถี หา งจากถนนชยางกูร ประมาณ 3 กิโ ลเมตร
เสนทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวัดมีพระธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์ ที่จำลองมาจากเจดียพุทธคยาในประเทศ
อินเดีย สรางขึ้นในป พ.ศ.2500 เพื่อเปนสัญลักษณครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา
- วัด สุปฏนารามวรวิหาร ตั้ง อยูถนนสมเด็จ ริมฝงแมน้ำมูล สรา งขึ้นในป พ.ศ.2396 เปน
วัดธรรมยุตินิกายแหงแรกของจังหวัดอุบลราชธานี มีพระอุโบสถเปนสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน โดยหลังคา
เปนแบบไทยภาคกลาง มีชอฟา ใบระกา และหางหงสไดรับอิทธิพลจากจีนและเวียดนาม ตัวอาคารเลียนแบบ
ตะวันตก สวนฐานเปนแบบเขมร ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระสัพพัญูเจา” ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย
- วัดมณีวนาราม (วัดปานอย) ตั้งอยูถนนหลวง สรางขึ้นประมาณป พ.ศ.2332 กอสรางโดย
อุป ฮาดก่ำ โอรสพระปทุมวรราชสุริยวงศ (เจาคำผง) เป นที่ประดิษฐานของ “พระแกวโกเมน” เปน พระบูชา
ปางมารวิชัย ซึ่งมีการสันนิษฐานวาอุบัติขึ้นมาพรอมกับพระแกวบุษราคัม ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
“พระแกวโกเมน” เปนพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูล “นพรัตนชาติ” คือ แกวเกาประการ อันไดแก สีขาวผองเพชรดี
ทับทิมสีมณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแกก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว
แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย ซึ่งคณะกรรมการวัดจะอัญเชิญพระแกวโกเมนลงมาประดิษฐานใหพุทธศาสนิกชน
ไดกราบไหวบูชาและสรงน้ำในเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อความเปนสิริมงคล
- สวนสาธารณะหนองบัว ตั้งอยูถนนธรรมวิถี ตรงขามวัดพระธาตุหนองบัว เปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญที่มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม มีน้ำพุกลางสระน้ำและเปนสถานที่ออกกำลังกาย พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน นักทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ
- หาดวัดใต เปนเกาะหาดทรายอยูกลางแมน้ำมูล ใกลกับการไฟฟาสว นภูมิภ าคจังหวัด
อุบลราชธานี ในฤดูแลงจะมีหาดทรายขาวเนียน บนเกาะจะมีตนไมเขียวชอุมใหความรมรื่น และการใหบริการ
อาหารเครื่องดื่มแกนักทองเที่ยวที่มาเยือน
- อางเก็บน้ำหวยมวง ตั้งอยูถนนแจงสนิท ตรงขามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนอาง
เก็บน้ำขนาดใหญ ดานทิศตะวันตกของเมือง เดิมเปนแหลงน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสูแมน้ำมูล แตปจจุบันเทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอางเก็บน้ำใหสวยงามมากขึ้น โดยปรับปรุงให เปนอาง
เก็บน้ำที่สะอาด กอสรางถนนรอบอางเก็บน้ำ ติดตั้งน้ำพุใหสวยงาม จัดสวนสาธารณะ รวมทั้งจัดใหมีสถานที่

- 40 สำหรับออกกำลังกาย ซึ่งปจจุบันกำลังดำเนินการกอสรางอยางตอเนื่อง หากแลวเสร็จจะเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ออกกำลังกายและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแหงใหมที่มีประชาชนและนักทองเที่ยวมาใชบริการ
จำนวนมาก
- อางเก็บน้ำหวยวังนอง ตั้งอยูบริเวณบานปากหวยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
เปนอางเก็บน้ำขนาดใหญดานทิศตะวันออกของเมือง ไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอยางสวยงาม เชน
ถนนรอบอางเก็บน้ำ ศาลาที่พักริมอางเก็บน้ำ สันเขื่อนที่สวยงาม แหลงเพาะพันธุปลาและใหอาหารปลา มีบริการ
นั่งเรือปนชมภูมิทัศนรอบอาง มีสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะสำหรับเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ออกกำลังกายและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

2) แหลงทองเที่ยวในเขตอำเภอตางๆ
- หาดคูเดื่อ เปนหาดทรายริมฝงแมน้ำมูลอยูหางตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 12 กิโลเมตร
ตามถนนสายเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 24) บริเวณหาดจะมีรานอาหารแพริมน้ำที่สรางดวยไมไผไวคอย
บริการนักทองเที่ยว ในฤดูแลงจะเห็นหาดทรายขาว และมีอากาศที่เย็นสบาย
- วัดหนองปาพง อยูอำเภอวารินชำราบ เสนทางหลวงหมายเลข 2178 หางจากอำเภอเมือง
ประมาณ 12 กิโลเมตร แตเดิมนั้นเคยเปนวัดรางและเปนปาชามากอน จนกระทั่งป พ.ศ.2497 มีพระอาจารยที่
ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนับถือมาก คือ พระโพธิญาณเถระ (หลวงปูชา สุภัทโท) เปนผูมาบุกเบิกปรับปรุงใหเปนที่
ปฏิบัติธรรม จัดตั้งเปนสำนักสงฆและเปนวัดในเวลาตอมา ภายในบริเวณวัดมีความเงียบสงบ รมรื่นเหมาะแกการ
นั่งวิปสสนากรรมฐาน และบำเพ็ญศาสนกิจ
- วัดปานานาชาติ อยูอำเภอวารินชำราบ เสนทางหลวงหมายเลข 2193 ทางไปจังหวัดศรีสะเกษ
หางจากอำเภอวาริ นชำราบ ประมาณ 12 กิโลเมตร (บานบุงหวาย) เปนวัดสายเดี ยวกับ วัดหนองป า พง
ที่มีชาวตางชาติเลื่อมใสในพุทธศาสนามาบวชเปนพระหลายองค
- พิพิธภัณฑเปด“บานกานเหลือง” ตั้งอยูภายในวัดบานกานเหลือง ตำบลขามใหญ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี หางจากตัวจังหวัดไปตามถนนเลี่ยงเมืองทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เปนแหลงโบราณคดี
ที่เพิ่งคนพบเมื่อป 2539 และไดมีการปรับภูมิทัศนโดยรอบและจัดใหเปนพิพิธภัณฑเปด เพื่อใหผูที่สนใจไดเขามา
เยี่ยมชมและศึกษาหาความรู จากหลักฐานที่คนพบพอสรุปไดวา ชุมชนบานกานเหลืองเปนชุมชนโบราณสมัย
กสิกรรมหรืออยูในชวงยุคโลหะตอนปลายที่มีการติดตอกับสังคมสมัยประวัติศาสตรยุคตน ๆ อายุไมนาจะต่ำกวา
2,000 ป หรืออยูในชวงอายุ 2,500 - 2,800 ป
- วัดสระประสานสุข (วัดบานนาเมือง) ตั้งอยูที่บานนาเมือง ตำบลปทุม อำเภอเมือง ไปตาม
ถนนเลี่ยงเมืองดานตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสี่แยกที่จะไปยังอำเภอตระการพืชผล มีทางแยกเขาหมูบาน
ประมาณ 1 กิโลเมตร สิ่งที่นาสนใจภายในวัด คือ พระอุโบสถศิลปะไทยที่ตั้งอยูบนเรือสุพรรณหงสจำลอง ซึ่งประดับ
ตบแตงดวยกระเบื้องเซรามิก นับเปนพระอุโบสถที่งดงามและมีเอกลักษณ
- หมูบานหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบานปะอาว ตั้งอยู ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เปนหมูบานเกาแกอายุกวา 200 ป อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 23 และเลี้ยวเขาหมูบานประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในหมูบานจะผลิตเครื่องทองเหลืองจำพวก
เครื่องใชในชีวิตประจำวันและจำพวกของที่ระลึกในวิธีการดั้งเดิมแบบภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งไดรบั การถายทอด

- 41 จากบรรพบุรุษโดยมีพอทอง ลอมวงศ เปนหัวหนากลุมซึ่งเปนผูถายทอดความรูใหแกลูกหลานรุนใหมในหมูบาน
นอกจากนี้บานปะอาวยังไดรบั การคัดเลือกใหเปนหมูบานทองเที่ยว OTOP (OTOP Village Champion; OVC)
ระดับประเทศ เมื่อป 2549 จากการคัดเลือกหมูบานทั้งหมด 80 หมูบานทั่วประเทศ
- วัดศรีนวลแสงสวางอารมณ ตั้งอยูที่บานชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เปนหมูบานเกาแก ที่มีแหลงโบราณคดีสำคัญ และศิลปกรรมที่นา สนใจ คือ “ธรรมมาสนสิงหเทินบุษบก”
เปนศิลปะแบบญวน สรางขึ้นเมื่ อป พ.ศ.2468 - 2470 โดยช างชาวญวน ตามคติความเชื่อเรื่องสิ งหาสน บัลลังก
ลักษณะตัวสิงห ปราสาท หลังคาทรงมณฑป เปนฝมือผสมผสานของชางญวนที่รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส และที่
เพดานหอแจก (ศาลาการเปรียญ) เหนือธรรมมาสนมีฮูปแตม (ภาพเขียนสี) ที่งดงาม
- ศูนยศิลปาชีพบ านยางนอย ตั้งอยูที่ตำบลกอเอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยูหาง
จากจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 23 (อุบล-ยโสธร) เปนแหลงทองเที่ยวตามโครงการ
“เปดทองหลังพระ ทองเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ” มีพื้นที่ในโครงการกวา 2,000 ไร มีจุดทองเที่ยวมากมาย
อาทิ ฟารม ตัวอยางตามแนวทฤษฎี ใหม เปนพื้ นที่ทดลองการเกษตร ศูนยแสดงนิทรรศการผาพื้นเมืองอีสาน
ศูนยจำหนายผลิตภัณฑจากชุมชนและจากศูนยศลิ ปาชีพทั่วประเทศ
- วัดภูเขาแกว อยูบนเนินเขาในอำเภอพิบูลมังสาหาร ไปตามทางหลวงหมายเลข 217 หางจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 44 กิโลเมตร สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2480 เปนสถานที่สำหรับใหพระสงฆปฏิบัติกัมมัฏฐาน
สิ่งที่นาสนใจภายในวัดจะมีอุโบสถทรงพุทธนาวาที่สวยงาม ประดับดวยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง เหนือบานประตู
และหนาตางดานใน ตกแตงดวยภาพนูนสูงบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุสำคัญในประเทศไทย
- หมูบานหัตถกรรมฆองทองเหลืองบานทรายมูล อยูบานทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2222
(พิบูล-โขงเจียม) ภายในหมูบานผลิตงานหัตถกรรมทำฆองจากทองเหลือง
- เขื่อนสิรินธร อยูอำเภอสิรินธร หางจากอำเภอเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร เปนแหลงผลิต
กระแสไฟฟาพลังน้ำของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนอกจากนี้ภายในบริเวณเขื่อนยังมีการจัดสวนที่มี
พันธุดอกไมนานาชนิดสำหรับใหเที่ยวชม และมีบานพักสำหรับไวบริการนักทองเที่ยวที่มาพักผอน
- เขื่อ นปากมูล อยูบริเ วณบา นหัว เหว ตำบลโขงเจีย ม อำเภอโขงเจีย ม ห างจากตัว เมือ ง
ประมาณ 75 กิโ ลเมตร เปนเขื่อนที่มีลักษณะคลายฝายน้ำลน ใชป ระโยชนในการผลิตกระแสไฟฟา และใน
ดานชลประทาน เสนทางบนสันเขื่อนยังสามารถลัดจากอำเภอโขงเจียมไปอำเภอสิรินธรได โดยไมตองยอนไปที่
อำเภอพิบูลมังสาหาร
- ดานชองเม็กประตูสูอินโดจีน อยูที่อำเภอสิรินธร ดานชองเม็กหางจากตัวจังหวัดประมาณ
90 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 217 เปนดานการคาชายแดนถาวรไทย – ลาว มีถนนเชื่อมตอสูเมือง
ปากเซ แขวงจำปาสัก ซึ่งเปนภาคใตของประเทศลาว และเปนแหลงทองเที่ยวระหวางประเทศที่สำคัญอีกแหง
นอกจากนี้ยังมีสินคาปลอดภาษีที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาไปซื้อตามบริเวณจุดผานแดนในประเทศลาว
ไดโดยสะดวก เปดขายทุกวันระหวางเวลา 06.00 – 18.00 น.
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- อุท ยานแห งชาติแ กง ตะนะ อยูอำเภอโขงเจีย ม แกงตะนะ จะเปนแกงหินกั้นแมน้ำมูล
มีสายน้ำเชี่ยวและลึก เที่ยวชมไดในชวงฤดูรอน โดยสามารถเดินทางไปไดสองเสนทาง คือ ทางหลวงหมายเลข
2222 และทางหลวงหมายเลข 217 (พิบูล - ชองเม็ก) ประมาณกิโลเมตรที่ 78 เลี้ยวซายเขาไปอีกประมาณ 13 กิโลเมตร
- อุทยานแหงชาติผาแตม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยูในทองที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม และ
อำเภอโพธิ์ไทร เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน บริเวณผาแตมนี้ มี เสาเฉลีย งรูป ลัก ษณะคลายดอกเห็ ด แตเปน
เสาหินขนาดใหญสูงประมาณตึก 2 ชั้น และมีภาพเขียนสี กอนประวัติศาสตร อายุประมาณ 4,000 ป เปนกลุม
ภาพเขียนและภาพสลักลงบนผนังหินเรียงกันเปนแนวยาว มากกวา 300 ภาพ สวนใหญจะเขียนดวยสีแดงเปนภาพ
สัตวตาง ๆ เชน ปลา ชาง เตา ภาพเครื่องมือจับปลา ภาพฝามือแดง ฯลฯ
- ผาชะนะได ตั้งอยูในปาดงนาทาม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม เปนหนาผาที่มีความสูงชัน
เปนจุดที่เห็นตะวันขึ้นเปนจุดแรกของประเทศไทย ทิวทัศนเบื้องลางจะเปนแมน้ำโขงกั้นแบงเขต ไทย – ลาว
เบื้องหนาเปนภูเขาแดนลาวที่สลับซับซอน มองดูสวยงาม ฤดูหนาวนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับความสวยงาม
ของทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง
- น้ำตกตาดโตน อยูอำเภอโขงเจียม เสนทางหลวงหมายเลข 217 (พิบูล - ชองเม็ก) ชวงกิโลเมตร ที่
78 เลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 2137 ประมาณ 6 กิโลเมตร เปนน้ำตกที่ไหลผานลานหินตกลงสูที่ลุมเปน
แองน้ำสามารถลงเลนน้ำได และมีปาไมอยูบริเวณโดยรอบ ฤดูที่นาเที่ยวจะเปนหลังฤดูฝน
- น้ำตกสรอยสวรรค อยูอำเภอโขงเจียม เสนทางหลวงหมายเลข 2112 หางจากตัวอำเภอ
ประมาณ 30 กิโลเมตร เปนน้ำตกขนาดใหญสูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำไหลตลอดป บริเวณโดยรอบน้ำตก
ยังมีตนไมและดอกไมปาเปนจำนวนมาก ชวยเสริมบรรยากาศและความงามของน้ำตกแหงนี้
- แมน้ำ สองสี หรือดอนดานปากแมน้ำมูล เปนบริเวณที่แ มน้ำสองสายมาบรรจบกัน คือ
แมน้ำโขงสีปูน แมน้ำมูลสีคราม อยูหางจากจังหวัดอุบลราชธานี 84 กิโลเมตร จุดที่สามารถมองเห็นแมน้ำสองสี
ไดอยางชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่งแมน้ำมูล แมน้ำโขงที่วัดโขงเจียม ในเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่เห็น
ความแตกตางของสีน้ำไดชัดเจนที่สุด
- น้ำตกแสงจันทร (น้ำตกรู) อยูอำเภอโขงเจียม เสนทางหลวง หมายเลข 2112 หางจากน้ำตก
ทุงนาเมือง 1 กิโลเมตร เปนน้ำตกที่ไหลลงปลองหินตกลงสูเบื้องลาง มองดูคลายกับแสงจันทรเต็มดวงสาดสองลงมา
- สำนักสงฆภูหลน อยูตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม ระยะทางหางจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร
พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต เคยใชสถานที่แหงนี้วิปสสนาธรรม เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งที่ชาวบานเดินทางไป
ทำบุญอยูเสมอ
- น้ำตกหวยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว) อยูบานแกงเรือง อำเภอนาจะหลวย หางจากตัวอำเภอ
ประมาณ 20 กิโลเมตร เปนน้ำตกที่ไหลลงมาจากหนาผาชันตกลงสูลานหินขนาดใหญ มีความสูงประมาณ 30
เมตร บริเวณโดยรอบน้ำตกยังคงเปนปาทึบและมีสัตวปาอาศัยอยู ในชวงฤดูแลงจะมีน้ำนอย
- อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยูทางทิศใตของหมูบานแกงเรือง ตำบล
นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย มีพื้นที่ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอบุณฑริก
น้ำยืน นาจะหลวย ของจังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจากตัวอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร เดินทางตามทาง
หลวงหมายเลข 24 (อำเภอเดชอุดม) ทางหลวงหมายเลข 2128 (อำเภอบุ ณฑริก) และทางหลวงหมายเลข 2248

- 43 (อำเภอนาจะหลวย) พื้นที่สวนใหญเปนปาดิบแลงอยูในเทือกเขาพนมดงรักรอยตอ 3 ประเทศระหวางไทย ลาว
และกัมพูชา พื้นที่เปน ปาเบญจพรรณและปาเต็งรังแทรกอยู อุดมสมบูรณมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
โดยเฉพาะ “ตนจอง” หรือพุงทลายเปนที่มาของชื่ออุทยานฯ สวน “นายอย” มาจากคำวา “น้ำยอย” ที่แสดงถึง
ความสมบูรณของแหลงตนน้ำลำธาร เชน ลำโดมนอย ลำโดมใหญ
- สามพันโบก (แกรนดแคนยอนแหงสยาม) ตั้งอยูที่บานโปงเปา ตำบลเหลางาม อำเภอโพธิ์ไทร
เปนแหลงทองเที่ยวมหัศจรรยแหงใหมที่พึ่ งไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยว ซึ่งมีจุดเดนตรงที่มีแองน้ำมากกวา
3,000 แอง หรือ 3 พันโบก ซึ่งแหลงภูมิประเทศที่นามหัศจรรยของแมน้ำโขงอีกแห งหนึ่ง ปรากฎการณนี้เกิดจาก
แมน้ำโขงไหลพาดปะทะเปนแรงน้ำวนกัดเซาะบริเวณแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย และการปะทะกันจึงกอใหเกิดขึ้น
ภูเขาหินขนาดใหญที่จมหายอยูใตแมน้ำโขง นักทองเที่ยวจะสัมผัสแหลงทองเที่ยวมหัศจรรยนี้ไดแคระยะเวลา
6 เดือนเทานั้น ตอนที่แมน้ำโขงลดระดับน้ำลงในชวงปลายปเปนตนไป
- หมูบานสองคอน ตั้งอยูที่ห มูบานสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร เสนทางหลวง
หมายเลข 2050 หางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางอำเภอตระการพืชผลระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
มีแหลงทองเที่ยวในหมูบานที่นาสนใจหลายแหง เชน หาดสลึง เปนจุดที่มองเห็นความสวยงามของแมน้ำโขง
ไดชัดเจนที่สุดหรือเปนจุดชมวิวของนักทองเที่ยวและมีรานอาหารรองรับนักทองเที่ยวจำนวนมาก ปากของ
เปนจุด ที่แ มน้ำโขงแคบที่สุด ซึ่งมีระยะทางยาวกวา 700 กิโลเมตร มีความกวางของแมน้ำเพียง 56 เมตร
หินหัวพะเนียง เปนเกาะหินขนาดใหญกลางแมน้ำโขง รูปลักษณแปลกตาที่ขนาบขางดวย 2 แกงหินโดยแยก
แมน้ำโขงออกเปนสองสายหรือสองคอนในภาษาทองถิ่น จึงเปนที่มาของชื่อ “บานสองคอน” หาดหงส เปน
เนินทรายอยูบริเวณชายหาดแมน้ำโขงที่มีขนาดใหญมหึมา ทุงหินเหลื่อม เปนกอนทุงหินมันวาวคลายเซรามิค เปนตน

ขอมูลที่พักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง
ชื่อที่พกั
วี โฮเทล อุบลราชธานี
หวยมวง อพารทเมนท
(Huaymuang Apartment)
โรงแรมวิช อุบลราชธานี (wish hotel ubon)
Eco Inn Lite Ubon Ratchathani
ฝนดี 1 แมนชั่น (Fundee 1 Mansion)
โรงแรม เบทเทอรเพลส (Better Place Hotel)
พรีม วิลเลจ (Preme village)
ดิ เอาทไซด อินน (The Outside Inn)
เดอะ รีเจนท อุบล (The Regent Ubon)
โรงแรมเอ็กเซลลา (Excella Hotel)
อุบล เบสท เพลส (UBON BEST PLACE)
ฌานตา บูติค เพลส (Chanta Boutique Place)

ที่ตั้ง

เบอรโทรศัพท

ถ.แจงสนิท
ซ.สุขาอุปถัมภ 1

097-334-4480
045-317309

ซ.สุขาอุปถัมภ 11
ถ.ศรีณรงค
ซ.ชยางกูร 38
ซ.ชยางกูร 10.2
ซ.ชยางกูร 42
ถ.สุริยาตร
ถ.ชยางกูร
ซ.ชยางกูร 40
ถ.ศรีณรงค
ถ.สุขาสงเคราะห

088-3781166
045-254200
081-9885680
089-9288694
093-4983224
088-5812069
045-262920-4
045-313314
089-9288694
045-314453
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168 สตูดิโอ โฮเต็ล อุบลราชธานี
(168studio Hotel ubonratchathani)
เดอะบลิส อุบล (The Bliss Ubon)
อริสตารโฮเทลอุบล (Arista Hotel
Ubon)
โรงแรมยูโฮเทล อุบลราชธานี (YUU
HOTEL UBONRATCHATANI)
ฟวเจอร เพลส แมนชั่น อุบล
(future Place Mansion Ubon)
Moonfox cafeInn & Art Gallery
นาถสิริ เรสซิเดนซ (Nartsiri Residence)
ลัคอีสานลอฟต (Luck Esan Loft)
โรงแรมศรีสมไทย (Srisomthai Hotel)
เดอะกูสเฮาทอุบล
(THE GOOSE HOUSE UBON)
ลีฟวิ่ง อพารตเมนท (Living
Apartment)
โรงแรม เดอ ลีท (De Lit Hotel)
โรงแรมเดอพราวด (De Proud Hotel)
เอส เฮาส บานแสงงาม (S House
Bansaengngam)
โรงแรมเดอะราชธานี (The
Ratchathani Hotel)
โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบล
(Tohsang Heritage Ubon Hotel)
กรแกว แมนชั่น (Gongaew Mansion)
ทวีสุข แกรนด แมนชัน่
(Thawesook Grand Mansion)
ฉัตรสุรีย แมนชั่น (Chatsuree
Mansion)
โรงแรม ณ นา ฮานิ (Na Na Hani
Hotel)

ที่ตั้ง

เบอรโทรศัพท

ถ.แจงสนิท

063-7503311

ซ.สุขาอุปถัมภ 19
ซ.ชยางกูร 40, 42

045-281919
045-935955

ถ.อุปราช

085-6141111

ถ.พิชิตรังสรรค

045-240350

ซ.แจงสนิท 3
ถ.จงกลนิธารณ
ซ.ชยางกูร 9
ถ.สุริยาตร
ซ.สรรพสิทธิ์ 10

086-651-9999
045-243051
062-6292597
045-255751
095-6100572

ซ.ชยางกูร 13

081-7182387

ซ.ชยางกูร 22
ซ.ชยางกูร 40
ซ.แจงสนิท 13

098-2799476
095-6201919
088-5827104

ถ.เขื่อนธานี

045-244388-90, 088-3342255

ถ.พโลชัย

045-245331-6

ซ.ชยางกูร 34
ถ.บูรพาใน

045-314796
045-240402

ถ.จงกลนิธารณ

0 4520 9211-3

ซ.ชยางกูร 12

061-1369693
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โรงแรมสุนีแกรนด โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร
โรงแรมลายทอง
โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล
โรงแรมระพีพรรณ วิลล
โรงแรมเนวาดา อินน
โรงแรมศรีอีสาณ
โรงแรมอุบล
โรงแรมศรีกมล
โรงแรมบดินทร
โรงแรมสุริยาตร
โรงแรมโตเกียว
ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ที 3 เฮาส (T3 House )
เปน – ตา – ฮัก (Pen ta hug)
ปานจันทร เพลส
จันทรฉายเพลส
รุงเรือง แมนชั่น
บุญถูก แมนชั่น
บารมี แมนชั่น
มอนทานา โฮเต็ล
จตุพร แมนชั่น
K แมนชั่น
ผาแดงแมนชั่น
มั่นประสิทธิ์
มยุรี แมนชั่น
มณีจันทร รีสอรต แอนด สปา
ฟวเจอรเพลส แมนชั่น
พีวี แมนชัน่
ธารนที เพลส
ทองคำ แมนชัน่

ที่ตั้ง

เบอรโทรศัพท

ถ.ชยางกูร

0-4528-3999, 0–4535–2900

ถ.พิชิตรังสรรค
ถ.ชยางกูร
ซ.สุขาอุปถัมภ 11
ถ.ชยางกูร
ถ.ผาแดง
ถ.อุบลกิจ
ถ.อุบลศักดิ์
ถ.พโลชัย
ถ.สุริยาตร
ถ.อุปราช
ถ.แจงสนิท
ซ.สรรพสิทธิ์ 1
ซ.สุขาอุปถัมภ 9
ซ.ชยางกูร 12
ซ.แจงสนิท 15 ถ.แจงสนิท
ถ.เทพโยธี (หนาวัดสารพัฒนึก)
ถ.พโลชัย
ถ.พนม
ถ.อุปราช
ซ.ชยางกูร 4
ถ.อุปลีสาน
ถ.ผาแดง
ถ.สรรพสิทธิ์
ถ.พโลรังฤทธิ์
ถ.แจงสนิท
(ตรงขามปมเอสโซ)
ถ.พิชิตรังสรรค
ถ.สุรศักดิ์
(ใกล อบจ.อุบลฯ)
ถ.พโลรังฤทธิ์
ถ.สุริยาตร

0-4526-4290, 0–4526–4271 ตอ 120
0–4528–0999, 0–4528–3286
0–4531–2841
0–4531–3352–6
0–4526–1011
0–4524–1045–7, 0-4525-4952-4
0–4524–1136
0–4524–3000, 0-4525-0500
0–4524–1144
0–4524–1739, 0-4526-3140
0–4535–2031, 0-4526-2901–2
045-263119, 092-1618651
045-285400, 085-3116088
0-4528-0839-40
045-316072, 089-7213891
0-4524-4130
0-4525-0393
045-262883-4, 089-4231515
0–4526–1748–9
0-4528-0132-3
0-452-61256
0-4525-4600
081-5487357
0-4524-1194
0-4531-7970, 081-967-7088
0-4524-0353
0-4524-4703-4, 0-4524-2951-60
0-4525-5909
0-4524-1745

- 46 ชื่อที่พัก

ที่ตั้ง
ถ.ผาแดง

อารีย แมนชั่น

(ใกลสี่แยกสรรพสิทธิ์)

สรรพสิทธิ์ อพารตเมนต
วังนอง รีสอรท
วนิดา แมนชัน่
สุนีย แมนชั่น
โรงแรมเอพลัส (A+ Hotel)

ถ.สรรพสิทธิ์
ถ.ศรีแสงทอง (ริมหวยวังนอง)
ถ.นครบาล
ถ.พนม
ถ.ชยางกูร

เบอรโทรศัพท
0-4585-5724
0-4524-0127, 081-967-8896
0–4524–1004
0-4524-5750, 0-4524-3738
0-4524-2476
045-284888

6.6 ขอมูลดานอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอเมืองอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2564
จำพวกที่

จำนวน
โรงงาน

เงินทุน

จำนวนคนงาน
หญิง
-

1
2
3

5
154

-

ชาย
-

3,593.037 ลบ.

1,746

804

2,550

รวมทั้งสิ้น

159

3,593.037 ลบ.

1,746

804

2,550

รวม
-

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2564

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 ศาสนา
1) ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีวัดที่อยูในเขตพื้นที่ จำนวน 25 วัด
2) ผูนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม รอยละ 1.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีโบสถคริสต ที่อยูในเขตพื้นที่ จำนวน 2 แหง
3) ผูนับถือศาสนาอื่น รอยละ 0.1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

7.2 ประเพณีและงานประจำป
และงานประจำป
จัง หวัดอุบ ลราชธานี ประชาชนสว นใหญ นับ ถือ ศาสนาพุท ธ จึงมีความผูก พั นกั บ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีทองถิ่น และเปนผูมีจิตใจเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ รักสงบ มีประเพณีเกาแกสำคัญที่ยึดมั่นและถือปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมานาน เชน

- 47 1) ประเพณีมหาสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว จัดไดวาเปนงานประเพณีที่ชาว
ไทยยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ กั น มาแต โ บราณ และวั น สงกรานต ยั ง ถื อ เป น วั น ขึ้ น ป ใ หม ท างจั น ทรคติ ข องชาวไทย
เปนประเพณีที่งดงามมีความเอื้ออาทร สนุกสนาน เต็มไปดวยบรรยากาศของความกตัญู ความอบอุนและ
การใหเกียรติซึ่งกันและกัน สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของความเปนไทยไดอยางเดนชัด โดยใชเปนสื่อการเชื่อม
สัมพันธไมตรี ปจจุบันแมไทยจะนับวันที่ 1 มกราคม เปนวันขึ้นปใหมตามสากลนิยม แตดวยลักษณะพิเศษและ
กิจกรรมที่คนในชุ มชนได ถือปฏิบั ติ สื บ เนื่ องต อกัน มาอย างยาวนาน ทำให ชาวไทยสวนใหญ ถื อวา ประเพณี
สงกรานตเปนปใหมแบบไทยๆ ที่เปนเทศกาลแหงความเอื้ออาทร เกื้อกูลผูกพันซึ่งกันและกัน โดยกำหนดจัด
ขึ้นในเดือนหาหรือเดือนเมษายนของทุกป ระหวางวันที่ 13 - 15 เมษายน เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่น โดยมีกิจกรรมตางๆ ในงานครั้งนี้ ประกอบดวย พิธีทำบุญตักบาตร, สักการะอนุสาวรียพระปทุมวรราช
สุริยวงศ, สรงน้ ำพระอุ บ าลี คุ ณู ปมาจารย สมเด็ จพระมหาวี รวงศ , บวงสรวงศาลหลั กเมื อง, สรงน้ ำพระแก ว
บุษราคัม, ไหวพ ระศัก ดิ์สิทธิ์ 9 วั ดทั่ วเมื องอุบลฯ, พิธีรดน้ำขอพรพระเถระ ขาราชการผูใหญ และผูสูงอายุ,
กิจกรรมถนนดอกไมและสายน้ำ, เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน และการจัดกิจกรรมตุมโฮม สงกรานต สูงวัย
ใจเบิกบาน ที่มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผูสูงอายุที่เปนตัวแทนจากทุกชมรมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อสืบสาน
ประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอมตอผูใหญ เปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีของผูนอยและขอขมา
ลาโทษที่ผูนอยอาจเคยลวงเกินผูใหญ อีกทั้งเปนการขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเองตลอดไป
2) ประเพณีแหเทียนพรรษา อุบลราชธานี ดินแดนแหงปราชญทางพระพุทธศาสนา เปนถิ่นกำเนิด

ของพระอาจารยทางวิปสนา คือ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโ ต พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล เปนตน กลาวกันวา
เมืองอุบลราชธานีเปนตนรากแหงการขยายพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามใหแพรหลายยิ่งกวาในทุกหัวเมือง
ในภาคอีสาน เดิมงานประเพณีแหเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีจัดเฉพาะตามคุมวัดตางๆ เทานั้น จนกระทั่ง
ป พ.ศ.2444 เมืองอุบลราชธานีจัดงานบุญบั้งไฟ โดยทุกคุมจะนำบั้งไฟมารวมกันที่วัดหลวง ริมแมน้ำมูล มีการ
แหบั้งไฟไปรอบเมืองและจุดขึ้นไปบนทองฟาทำใหเกิดอุบัติเหตุ บั้งไฟตกลงมา ถูกชาวบานตายในงาน มีการชกตอย
ตีรันฟนแทงกัน กอเหตุวุนวายไปทั้งงาน กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ผูสำเร็จราชการเมืองอุบลฯสมัยนั้น
ใหยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟเสีย แลวใหมาจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาแทน ในสมัยแรกๆ นั้นไมมีการ
ประกวดเทียนพรรษา แตชาวบานจะกลาวร่ำลือกันไปวาเทียนคุมวัดนั้นงาม เทียนคุมวัดนี้สวย ผูสำเร็จราชการ
เมืองอุบลฯ จึงเห็นควรใหมีการประกวดเทียนพรรษากอน แลวแหร อบเมือง กอนจะนำไปถวายพระที่วั ด
การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดมา โดยชาวบานใน
แตละคุมวัดก็จัดตกแตงตนเทียนของวัดตนใหสวยงาม นำมารวมกันที่บริเวณทุงศรีเมืองเพื่อประกวดแขงขันกัน
จากงานของชาวบานก็พัฒนามาสูการสนับสนุนอยางจริงจังจากสวนราชการ พอคา หางรานเอกชน รวมกับประชาชน
ทายกทายิก าคุมวัดตางๆ และใน ป พ.ศ.2519 จังหวัดอุบ ลราชธานีไดเชิญ องคการสงเสริม การทอ งเที่ย ว
แหงประเทศไทย (อ.ส.ท. ในขณะนั้น) มาสังเกตการณ และตั้งแตป พ.ศ.2520 เปนตนมา ทางจังหวัดอุบลราชธานี
ไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใหงานประเพณีแหเที ยนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
เปนงานประเพณีระดับชาติ โดยเฉพาะในปทองเที่ยวไทย (Amazing Thailand 2541-2542) งานประเพณีแหเทียนพรรษา
เปน 1 ในงานประเพณีที่ถูก โปรโมทเพื ่อสงเสริม การทองเที ่ย วใหกับ ชาวตางชาติ เริ่ม ตั ้ง แตป  พ.ศ.2522

- 48 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเทียนหลวง
มาเปนเทียนนำชัยขบวนแห แลวจึงนำไปถวายยังอารามหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี หมุนเวียนไปเปนประจำทุกป
การจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา กำหนดจัดขึ้นในเดือนแปดทุกป จะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศใหความสนใจและเดินทางมาชมงานจำนวนมาก เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเปนตนกำเนิดงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ในการจัดงานแตละปจะคงไวซึ่งความเปนอัตลักษณของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ที่นำเสนอผานภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลัก นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกระบวนการจัดทำตนเทียนเมืองอุบลราชธานี
ที่มีขั้นตอนมากมายและใชเวลานานนับเดือน ตองอาศัยความเชี่ยวชาญของชางเทียนพื้นบาน ซึ่งแตละทานมี
เทคนิคเฉพาะตัวที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังตองอาศัยพลังศรัทธาและความสามัคคีของคนในชุมชน ภาพความ
งดงามของวิถีวัฒ นธรรมดัง กลาวจะสัม ผัสไดเฉพาะในชว งของการจัดทำตน เทีย น ณ คุ มวัดตางๆ เทานั้น
สำหรับกิจกรรมหลักและที่สำคัญที่สุดของงาน คือ การโชวขบวนแหเทียนพรรษาที่มีทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ
และเทียนโบราณ ที่มีการพัฒนารูปแบบของตนเทียนใหมีความสวยงามและดูมีมิติมากขึ้นทุกปดวยฝมือชางทำเทียน
และชาวบ านที่ มีหัวคิดด านการออกแบบ ทำให ประเพณีแหเทียนพรรษา จังหวัดอุบ ลราชธานี เปน ที่รูจักใน
ระดับโลก เพราะความยิ่งใหญ สวยงาม วิจิตร ตระการตา ทั้งขบวนแหและตนเทียน ซึ่งมีมนตเสนหที่สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหอยากเขามาสัมผัสอยูเสมอทุกป และแตละปก็จะยิ่งทวีความอลังการทั้งขนาดของตนเทียน
ฝมือที่วิจิตรขึ้นเรื่อยๆ งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาอุบลราชธานีมีความนาสนใจ สวนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมเสริม
ไดแก เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ ที่เชิญศิลปนนานาชาติและศิลปนไทยรวมใชขี้ผึ้งหรือเทียนที่จะมารวมกัน
แสดงงานประติมากรรมเทียน ศิลปะรวมสมัย เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอดงานศิลปะการแกะสลักเทียนให
กวางขวางยิ่งขึ้น ณ บริเวณพิพิ ธภั ณ ฑสถานแห งชาติ อุบ ลราชธานี โดยการท องเที่ย วแห งประเทศไทยและ
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานียังรวมจัดกิจกรรมถนนสายเทียนที่แสดงวิถีชาวบาน วิถี
ธรรม และวิถีเทียน บริเวณลานหนาศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และกิจกรรมถนนคนเดินในสวนสาธารณะทุง
ศรีเมือง เพื่อสนับสนุนงานประเพณีแหเทียนพรรษาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
3) ประเพณีออกพรรษา คือ บุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด โดยมีการจัดทำปราสาทผึ้ง ภายใน
จะมีขนม ขาวตม กลวย ออย เสื่อ หมอน ฝาย และอื่นๆ นำไปทอดที่วัดเพื่อถวายพระ ขณะแหไปจะมีการ
รองรำทำเพลงอยา งสนุกสนาน ครึ กครื้น นอกจากนี้ยังมี การไหลเรือไฟที่ ชาวอุ บลฯ เรียกวา “ไหลเฮือไฟ”
เปนการนำเอาทอนกลวยหรือทอนไมมาทำเปนรูปเรือ เวลาประมาณทุมเศษๆ ก็จะนำมาจุดไฟโดยใชขี้ไตหรือ
น้ำมันยาง แลวปลอยเรือใหไหลไปตามน้ำและตามวัดตางๆ พระสงฆจะจัดทำเรือไฟเอาไวตรงหนาโบสถ ซึ่งในตอน
กลางคืนจะมีการนำดอกไมธูปเทียนมาจุดเพื่อเปนพุทธบูชา ในสวนของเทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดใหมี
การจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทงและแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ โดยจัดทำขึ้น
ในชวงวันออกพรรษา เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นไดยึดถือปฏิบัติและ
ดำเนินการสืบทอดมาตั้งแตโบราณกาลจึงถึงปจจุบัน และเปนการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเทศบาล โดยไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ การจัดงานดังกลาวไดจัดใหมีกิจกรรม
การบำเพ็ ญกุ ศล ทำบุญตั กบาตรเทโวโรหนะ การประกวดไหลเรือไฟ การประกวดกระทงที่ ป ระดิษฐ จ ากวัส ดุ
ธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ และการแข ง เรื อ ยาวชิ ง ถ ว ยพระราชทานฯ ซึ่ งถื อ เป น มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมและเพณี ที่แสดงออกถึงความเป นไทย รักความสมัครสมาน สามัคคี ความผูกพั นอันดีงามของ
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ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
4) บุญผะเหวด ไดแก ประเพณีทำบุญฟงเทศนมหาชาติ ซึ่งมักทำกันในเดือนสี่ หรือเดือนมีน าคม
วันแรกเปนวันรวมหรือวันโฮม ตอนเชามีการนิมนตพระอุปคุตมาประดิษฐานตั้งแตเชามืด ตอนบายมีพิธีอัญเชิญและ
แหพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเขาเมือง กลางคืนตอนหัวค่ำมีอาราธนาพระสวดพระพุทธมนต เทศนพระมาลัย
หมื่นมาลัยแสน พอจวนสวางมีการประกาศปาวเทวดา และอาราธนาพระเทศนสังกาสและอาราธนา เทศนมหาชาติตอ
มีทั้งหมด 13 กัณฑ เมื่อจบแลวมีเทศนฉลองพระเวสสันดรอีกครั้ง
5) บุญบั้งไฟ คือ บุญเดือนหก เปนประเพณีขอฝนที่มีมาตั้งแตโบราณกาล การแหบั้งไฟมักจะจัดเปนขบวน
ฟอนรำหรือเซิ้ง มีลีลาออนชอยงดงามตามประเพณีทองถิ่น บั้งไฟจะมี 3 ขนาด ไดแก บั้งไฟนอย บั้งไฟหมื่น และบั้งไฟแสน

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่นและภาษาถิ่น
1) ประเพณีแหเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เปนภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ
ลวดลายที่ผสมผสานและสรางสรรคขึ้นจากฝมือการถายทอดงานศิลปะของชางเทียนทำตนเทียนพรรษาทั้งเทียนพรรษา
ประเภทแกะสลักและเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ จากลวดลายงาย ๆ ที่เลียนแบบธรรมชาติ มาเปนลวดลายที่
วิจิตรซับซอนจนเกิดเปนความสวยงามที่ลงตัว ที่ยังคงอนุรักษ และสืบสานไวใหคนรุนหลังไดเรียนรูจนถึงปจจุบัน
2) ผากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อเสียงในดานการทอผาพื้นเมือง คือ "ผากาบบัว" ผาเอกลักษณของ
เมืองอุบล"มาชานาน เห็นไดจากวรรณกรรมโบราณอีสานและประวัติศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับจังหวัดอุบลฯ
ไดปรากฏใหเห็นเดนชัดถึงความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงภูมิปญญาของผูทอผาที่ไดรังสรรคบรรจงดวยจิตวิญญาณ
ออกมาเปนลวดลายอันวิจิตร สืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน ปจจุบัน ผากาบบัว ไดรับการสืบสานใหเปนผาเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี เปนที่นิยมในวงการแฟชั่นผาไทย มีการสวมใสเสื้อผาอาภรณลายกาบบัว
ตั้งแตขาราชการชั้นผูใหญไปจนถึงวัยรุนดวยรูปแบบที่หลากหลายภาษาถิ่นที่ใช คือ ภาษาลาวหรือภาษาอีสาน

7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ขอมูลรานจำหนายของที่ระลึกและสินคา OTOP ในเขตเทศบาลนครอุบล
บลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง
ประเภท

อาหาร

ชื่อราน
ตองหนึ่ง
แมฮาย

ที่ตั้ง/เบอรโทรศัพท (045)

รายการอาหารแนะนำ

ถ.พโลชัย (ขาง ร.พ.เซ็นทรัล)
0-4524-3688, 081-9774818
ถ.ศรีณรงค (หนาที่วา การ อ.เมืองอุบล)
0-4525-4763, 0-4524-1618,

ไสกรอก, แหนมซี่โครงหมู,
หมูยอ, แหนมหอใบมะยม
หมูยอ, หมูหยอง, กุนเชียง
แหนม และของฝากตางๆ
หมูยอ, ไสกรอก, แหนม,
กุนเชียง หมูหยอง
หมูยอ, กุนเชียง
หมูยอ, กุนเชียง, แหนม

นงเยาวหมูยอ

ถ.ศรีณรงค 0–4524–2632

ศรีณรงคหมูยอ
หมูยอดาวทอง

ถ.ศรีณรงค 0–4524–2613
ถ.ศรีณรงค 0–4525–5131
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ชื่อราน

รายการอาหารแนะนำ

สุทิน

ถ.ศรีณรงค 0–4524–2730

หมูยอ, กุนเชียง

อุบลหมูยอ

ถ.เขื่อนธานี (เยื้อง ททท.)

หมูยอ, กุนเชียง

เขื่อนธานี

ถ.เขื่อนธานี 0–4526–0393
ถ.พโลชัย 0-4525-5356,
0-4525-4388, 081,876-5047

หมูยอ, กุนเชียง
ไสกรอก, หมู-เนื้อ, แหนมหมู,
แหนมซี่โครง, กุนเชียง, หมูยอ
หมูยอ, กุนเชียง, แหนม,
กระดูก, ไสกรอกอีสาน
เค็มบักนัดแมอารีย
หมูยอ, กุนเชียง, แหนม,
กระดูก, ไสกรอกอีสาน
ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
ของที่ระลึก
ผาไหม, ผาฝาย, สินคาพื้นเมือง
ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
ของที่ระลึก

ไสกรอก นวลปราง
หมูยอโอชารส

ถ.เขื่อนธานี 0–4524–3262

อารียเบเกอรี่

ถ.พโลรังฤทธิ์ 0-4524-4967
ถ. เทพโยธี 0-4525-2669
ถ. พโลชัย 0-4524-3999
ถ.ราชบุตร 0–4524–3433
ถ.ผาแดง 0–4526–5751–2
ถ.ผาแดง 0–4525–4830
ถ.พลแพน 045-244825, 0897220635
ถ.พิชิตรังสรรค 045-254599,
081-5486217
ถ.ศรีณรงค 0-4526-0149
ถ.สุริยาตร 0–4524–2202

ป. อุบล

งานหัตถกรรม

ที่ตั้ง/เบอรโทรศัพท (045)

พันชาติ
คำปุน
ตนเทียนไหมไทย
สมบูรณ ไหมไทย
ดอกแกว
ช.วัฒนา

ศูนยสินคาเศรษฐกิจชุมชน ถ.แจงสนิท 0–4525–0248–9
มิตรหญิงไหมไทย
ใบฝาย
ฝายเข็น
แคมปฝาย
เมยบี
ละอองไหมไทย

ถ.พโลรังฤทธิ์ 0-4524-1585
ถ.พลแพน 0-4526-0376,
0-4526-0576
ถ.ชยางกูร 0-4528-3111,
081-967-2249
ถ.เทพโยธี 0-4524-4028
ถ.ศรีณรงค 0-4525-4452
ถ.ศรีณรงค 0-4524-1429

ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
ผาไหม, ผามัดหมี่
ผาไหม, ผาปูโตะ
ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
เครื่องจักรสาน, ของที่ระลึก
ผาไหม ผาพื้นเมือง
ผาฝายทอมืออีสาน
เสื้อผาสำเร็จรูปจากผาทอมือ,
ผามัดหมี่, ผากาบบัว
ผาฝาย, ผามัดหมี่
ผาฝาย
ผาไหม, ผาฝาย

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี หรือ www.tatubon.org
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8. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
8.1 น้ำ
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีแมน้ำสายหลักที่มีความสำคัญตอการอุปโภคบริโภค และการประกอบ
อาชีพของประชาชน คือ แมน้ำมูล เฉพาะที่ไหลผานจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร โดย
ไหลผานอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอโขงเจียม ตั้งแตอำเภอ
พิบูลมังสาหาร เปนตนไป แมน้ำมูลไหลผานทิวเขา จึงมีแกงขวางลำน้ำเกือบตลอดทางที่รูจักกันดี คือ แกงสะพือ
แกงตะนะ เปนตน ซึ่งแกงเหลานี้ชวยกั้นน้ำในฤดูแลง ปจจุบันไดมีการทำเขื่อนปากมูลกั้นลำน้ำสายนี้แลว

แหลงน้ำในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1) หนอง บึง จำนวน 15 แหง
1.1 หนองบัว
1.2 หนองฮาง
1.3 หนองพันพาด
1.4 หนองนาควาย
1.5 บุงกาแซว
1.6 บุงกลางเฮือน
1.7 กุดแสนตอ
1.8 หวยมวง

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

กุดปลาขอนอก
กุดปลาขอใน
กุดทิดสา
หนองแลง
กุดหนองผือ
กุดคูณ
หนองดินจี่

2) แมน้ำ ลำหวย ลำคลอง จำนวน 2 แหง
2.1 แมน้ำมูล
2.2 ลำมูลนอย
ที่มา : สำนักชาง เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)

8.2 ปาไมและพื
และพื้นที่สีเขียว
ยว
พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี 29.04 ตารางกิโลเมตร แยกออกเปนพื้นที่สีเขียว
ทั้งหมดจำนวน 5,760,201 ตารางเมตร แยกเปนพื้นที่สีเขียว ดังนี้
1. พื้นที่สีเขียวที่เปนสวนสาธารณะ จำนวน 412,239 ตารางเมตร
2. พื้นที่สีเขียวในสถานที่ราชการและสถานศึกษา จำนวน 2,082,924 ตารางเมตร
3. พื้นที่สีเขียวในวัด จำนวน 200,129 ตารางเมตร
4. พื้นที่สีเขียวริมน้ำและเกาะหาดวัดใต จำนวน 3,032,900 ตารางเมตร
5. พื้นที่สีเขียวในเกาะกลางถนน จำนวน 32,009 ตารางเมตร
สำหรับพื้นที่ปาไมในเขตเทศบาลฯ คอนขางมีนอย เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนอาคารพาณิชย
อาคารบานเรือน สถานที่ราชการ วัด ฯลฯ ดังนั้น พื้นที่ปาไมบางสวนจึงมีการแทรกอยูในพื้นที่ดังกลาว
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8.3 ภูเขา
พื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ ไมมีภูเขา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลนครอุบลราชธานี
- แม น้ ำ มู ล เทศบาลนครอุบ ลราชธานีเ ปน เมือ งใหญม ีที ่ตั ้ง อยู ร ิม ฝ ง แมน ้ำ มูล ซึ่ง เปน แหลง
ทรัพ ยากรธรรมชาติที่ส วยงามและทำประโยชนใหกับ ชาวอุบ ลราชธานีม าอยา งยาวนานตั้ง แตเ ริ่ม มีการ
กอตั้งเมืองอุบลราชธานี ซึ่งแมน้ำมูลมีระยะทางที่ผานเขตเทศบาลฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีชุมชนตั้งอยูริม
ฝงแมน้ำมูล จำนวน 16 ชุมชน ประชากร จำนวน 4,013 คน ครัวเรือน 1,735 ครัวเรือน แมน้ำมูลไมเปน
เพีย งแหลง น้ำ สำหรับ อุป โภคและบริโ ภคของชาวอุบ ลราชธานี แตยัง เปน แหลง สำหรับ การประมงของ
ประชาชน เปนแหลงน้ำดิบ สำหรับ การจัดทำน้ำประปา อีกทั้งยังเปน แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนและนักทองเที่ยว
- หาดวัด ใต เปน เกาะหาดทรายอยูก ลางแมน้ำ มูล ในฤดูแลงจะมีหาดทรายขาว บนเกาะจะมี
ตนไมเขียวชอุมใหความรมรื่น และการใหบริการ อาหารเครื่องดื่มแกนักทองเที่ยวที่มาเยือน
- อางเก็บน้ำหวยมวง ตั้งอยูถนนแจงสนิท ตรงขามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนอางเก็บน้ำ
ขนาดใหญ ดานทิศตะวันตกของเมือง เดิมเปนแหลงน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสูแมน้ำมูล แตปจจุบันเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ไดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอางเก็บน้ำใหสวยงามมากขึ้น โดยปรับปรุงใหเปนอางเก็บน้ำ
ที่สะอาด กอสรางถนนรอบอางเก็บน้ำ ติดตั้งน้ำพุใหสวยงาม จัดสวนสาธารณะ รวมทั้งจัดใหมีสถานที่สำหรับ
ออกกำลั งกาย ซึ่งป จจุ บั นกำลั งดำเนิ นการก อสร างอย างต อเนื่ อง หากแล วเสร็ จจะเป นสถานที่ พั กผ อนหย อนใจ
ออกกำลังกายและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแหงใหมที่มีประชาชนและนักทองเที่ยวมาใชบริการ
จำนวนมาก

8.5 สภาพสิ่งแวดลอม
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีพื้น ที่รับผิด ชอบ 29.04 ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากการขยายตัวดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่สงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมมากกวาเดิม

1) สภาพปญหา
-

ปญหาถนน ทอระบายน้ำ ชำรุดไมเพียงพอ และน้ำทวมขัง
ปญหาการเก็บขนขยะมูลฝอยไมทั่วถึงหรือครอบคลุมพื้นที่
ปญหาไมมีแหลงกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและเพียงพอทั้งปจจุบันและอนาคต
ปญหาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียยังไมเพียงพอ
ปญหาการขาดจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปญหาขาดยานพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอย
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ มลภาวะทางอากาศ เสียง และกลิ่น
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2) การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตเทศบาล
85 ตันวัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลสามารถเก็บขนได
85 ตันวัน
จำนวนเที่ยวที่รถยนตเก็บขนขยะมูลฝอย
จำนวน 1 เที่ยวคันวัน
จำนวนรถบรรทุกขยะมูลฝอย
จำนวน 30 คัน
1. รถขนขยะชนิดอัดทาย (ใหญ)
จำนวน 19 คัน
2. รถขนขยะชนิดอัดทาย (เล็ก)
จำนวน
2 คัน
3. รถขนขยะชนิดเปดขางเททาย
จำนวน
3 คัน
4. รถขนขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร
จำนวน
5 คัน
5. รถขนขยะติดเชื้อ
จำนวน
1 คัน
- เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในสถานที่เก็บขยะมูลฝอยปจจุบัน
1. รถแบคโฮ
จำนวน
1 คัน
2. รถแทรกเตอร
จำนวน
1 คัน
- ชว งเวลาปฏิ บัติงานของเจาหนาที่ เก็บ กวาดถนนและที่สาธารณะ ชวงเวลา 03.00 - 07.00 น.
ชวงเวลา 08.30 – 11.00 น. และชวงเวลา 13.00 - 16.30 น.
- ชวงเวลาที่ร ถยนตเก็บ ขนขยะมูล ฝอยออกปฏิบั ติง าน ชว งเวลา 03.30 – 09.00 น. และ
ชวงเวลา 16.00 – 23.00 น.
- วิธีกำจัดมูลฝอยที่เทศบาลใช คือ วิธีฝงกลบ (เชาบอกำจัดขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ)
- สถานที่กำจัดมูลฝอย มี 1 แหง คือ บอกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตั้งอยูที่
บานดอนผอุง ตำบลคูเมือ ง อำเภอวาริน ชำราบ จั งหวั ดอุ บ ลราชธานี หา งจากเทศบาลนครอุ บลราชธานี
ประมาณ 33.5 กิโลเมตร กำจัดขยะโดยใชวิธีฝงกลบ ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Land Fill)
- การจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลอนุญาตใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชนเปนผูดำเนินการ
-

ที่มา : งานจัดเก็บขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)

3) การบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1) ระบบบำบัดน้ำเสียภายในเขต สามารถบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร
คิดเปนประมาณ 52 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
2) ปริมาณน้ำเสียเขาสูระบบ (คาเฉลี่ย 11 เดือน) จำนวน 11,169.33ลบ.ม.วัน
3) ระบบบำบัดน้ำเสียเปนแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) จำนวน 1 แหง
4) ปริมาณน้ำเสียที่บำบัด (คาเฉลี่ย 11 เดือน) จำนวน 11,169.33ลบ.ม.วัน
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- เขาระบบ 16.67 มิลลิกรัมลิตร (คาเฉลี่ย 11 เดือน)
- ออกระบบ 12.80 มิลลิกรัมลิตร (คาเฉลี่ย 11 เดือน)
(คามาตรฐานไมเกิน 20 มิลลิกรัมลิตร)
ที่มา : สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาอุบลราชธานี (เดือนกันยายน 2564)

การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดทำขอตกลงรวมมือระหวางเทศบาลนครอุบลราชธานีกับองคการจัดการน้ำเสีย
โดยมีเจตนารมณรวมกันที่จะพัฒนาบันทึกความรวมมือไปสูขอตกลงการใหบริการรับบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียรวมเทศบาลนครอุบลราชธานี ในรูปแบบเทศบาลมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัดน้ำเสียใหกับสำนักงาน
จัดการน้ำเสียสาขาอุบลราชธานี ตามโครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขต
ภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีอยางเต็มรูปแบบในระยะยาวเปนเวลา 15 ป ซึ่งในบันทึกขอตกลงดังกลาวองคการจัดการ
น้ำเสียจะตองตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเขาระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผล
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย ปงบประมาณ 2561 จนถึงปจจุบัน สรุปดังนี้

ปงบประมาณ 2563 (ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) มีประมาณน้ำเสียเขา
ระบบบำบัดน้ำเสียสะสม 3,905,826.00 ลบ.ม. รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ปริมาณน้ำเสีย
เดือน
เขาระบบฯสะสม
น้ำเสียเขาระบบตอวัน
น้ำเสียเขาระบบตอเดือน
(ลบ.ม./เดือน)
256,963.00
256,963.00
ตุลาคม 2562
8,289.13
พฤศจิกายน 2562
10,355.93
310,678.00
310,678.00
ธันวาคม 2562
8,769.68
271,860.00
271,860.00
มกราคม 2563
8,605.81
266,780.00
266,780.00
กุมภาพันธ 2563
8,472.69
245,708.00
245,708.00
มีนาคม 2563
8,400.13
260,404.00
260,404.00
เมษายน 2563
8,397.13
251,914.00
251,914.00
พฤษภาคม 2563
10,326.00
320,106.00
320,106.00
มิถุนายน 2563
11,477.83
344,335.00
344,335.00
กรกฎาคม 2563
12,371.19
383,507.00
383,507.00
สิงหาคม 2563
14,960.97
463,790.00
463,790.00
กันยายน 2563
17,659.37
529,781.00
529,781.00
รวมปริมาณน้ำเสียเขาระบบฯ
3,905,826.00
หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุบลราชธานี องคการจัดการน้ำเสีย
ปริมาณน้ำเสียเขาระบบ
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อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2563 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำนครอุบลราชธานี โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย
ภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน (aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจากจะทำหนาที่เพิ่มออกซิเจนแลว
แลวยังทำใหเกิดการกวนผสมของน้ำในบอดวย ทำให เกิดการย อยสลายสารอิน ทรียไดอยางทั่งถึ งภายในบอ
พบวาระบบฯ สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเปนแหลงชุมชนและมี
ปริมาณสารอินทรียปนเปอนออกมากับน้ำ ระบบบำบัดฯ ดังกลาวมานี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอชวยใหน้ำเสียให
มีคุณภาพที่ดีผานตามเกณฑมาตรฐานกำหนด (มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535) และสามารถปลอยออกจากระบบบำบัดฯ ลงสูแหลงน้ำสาธารณะตอไปได
โดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนในพื้นที่ดังกลาว
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สวนที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา
-----------------------------------การบริ ห ารของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ได บ ริ ห ารงานภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลและเป น ไปตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนใหทุกคนทุกฝายในเขตเทศบาล
รวมคิด รวมทำ รวมจัดการ รวมรับผิดชอบ แกปญหาพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีไปรวมกัน และเพื่อใหการ
บริหารงานขององคกรขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนและนโยบายที่วางไวเกิดความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ และ
เปนการประเมินผลความกาวหนาของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ในการทราบความกาวหนาของ
การดำเนินการตามแผนวาบรรลุเป าหมายที่ว างไวหรือไม มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกิ จกรรมที่ได กำหนดไว
สำหรับการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดมีการกำหนดการพัฒนาเทศบาลไว ดังนี้

วิสัยทัศนการพัฒนา ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
“พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สรางการมีสวนรวมของชุมชน พัฒนานครอุบลเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ”

พันธกิจ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบจราจร และผังเมือง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ดานเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร

ยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในชวง 5 ป ไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
3) ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1)
2)
3)
4)

การแกไขปญหาความยากจนและเพิ่มรายไดของประชาชน
สงเสริมสินคาผลิตภัณฑชุมชน
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและการใหบริการ
ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนสง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1)
2)
3)
4)

สรางจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ปรับปรุงและพัฒนาแมน้ำ แหลงน้ำธรรมชาติ
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5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศนของเมือง
6) ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
2) ปรับปรุงและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) จัดระเบียบชุมชนในการสรางความปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย
4) รณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรู และสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
5) สงเสริมสุขภาพอนามัย และใหความรูแกประชาชน
6) จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
7) สงเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน
8) ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
9) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา
10) จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
11) สงเสริมเอกลักษณและประเพณีทองถิ่น
12) สงเสริมและทำนุบำรุงศาสนา
13) สงเสริมภาครัฐเอกชนประชาชน ในการมีสว นรวมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
14) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
15) สงเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน
16) สงเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
แนวทางการพัฒนา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและพัฒนารายได
สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของทองถิ่น
ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงเสริมและพัฒนาการแลกเปลีย่ นความรูประสบการณกับหนวยงานอื่นภายในประเทศและตางประเทศ
สงเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหนวยงาน

จุดยืนทางยุทธศาสตร ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานีไดกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร ไว 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมของเมืองใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สวยงามและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหประชาชนใชชีวิต
อยางมีความสุข ปลอดภัย
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน พัฒนาใหเปนเมืองแห ง
โอกาส เมืองแหงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เมืองที่มีการจัดการขยะอยางครบวงจร และ
การใชพลังงานทดแทน เพื่อใหประชาชนทุกชวงวัยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ
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3. การพัฒนาการบริหารงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดาน
การทองเที่ยว (Smart Tourism) มุงสนองตอบตอการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน และ
สนองตอบตอความตองการของนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ในการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกำหนดนโยบายไว ดังนี้
1. นโยบายดานการบริหาร
1.1 มุงใหความสำคัญกับทุกภาคสวนในการรวมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทุกคนภายใตกรอบแนวคิดที่วา “หากทุกสวนใหความรวมมือ ภารกิจใดๆ ยอมสำเร็จตามเปาหมาย” หรือยึด
หลักการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหาและรวมตรวจสอบ
1.2 ให ค วามสำคั ญ กั บ บุ ค ลากรของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ทุ ก ระดั บ ถื อ ว าเขาเหล านั้ น
เป น กลไกอั น สำคั ญ ที่ จ ะเป น เครื่องมื อการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ ให บั งเกิ ดผลดี ต อพี่ น องประชาชนมุ งส งเสริ ม
ความเจริ ญ กา วหน า ในอาชี พ ของพนัก งานเทศบาลตามความเหมาะสม
1.3 ใชหลักการ “บริหารกิจการบานเมืองที่ดี” เชน ยึดหลักและแนวทางในการบริหารภายใตหลัก
“ธรรมาภิบาล”
1.4 ยึ ด ผลประโยชน ข องประชาชนเป น ที่ ตั้ ง มุ ง ขจั ด ป ญ หาทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในทุ ก ระดั บ
เน น ระบบการมี สว นร ว มในการตรวจสอบ
1.5 ใหความสำคัญ กับชุมชนในเขตเทศบาล เปดโอกาสและสงเสริมใหชุมชนมีบทบาทผลั กดั น
แนวคิดดานการพัฒนา ภายใตหลักการ 1 ชุมชน 1 นโยบาย เพราะชุมชนเทานั้นที่ทราบและเขาใจปญหาของชุมชน
1.6 ใหความสำคัญ กับ ภูมิปญ ญาทองถิ่น ซึ่งพื้นฐานสำคัญ ของจังหวัดอุบ ลราชธานี เปนแหลง
อารยธรรมเจริญมาตั้งแตอดีต ดังนั้นตองรักษาและธำรงไวให เจริญงอกงามตอไป
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ระบบสาธารณู ป โภคทุก ๆ ดาน ตอ งไดรับ การพั ฒ นา ไฟฟ า สอ งสวา งทุ กตรอก ทุ กซอย
ทุ ก ถนน ระบบประปาต อ งมี ป ระสิท ธิภ าพ ตอบสนองความต องการอยางทั่ว ถึ ง โดยจะสานความร ว มมื อกั บ
หนวยงานดังกลาว ดำเนินการอยางเปนรูปธรรม
2.2 พัฒ นาและแก ไขระบบระบายน้ำ ระบบคลองสงน้ำ แหล งกั กเก็บ น้ ำให ใชก ารได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ แกปญหาน้ำทวมขังใหหมดไป
2.3 พั ฒ นาถนน ทางสั ญ จรทุ ก ตรอก ซอย ให เดิน ทางโดยสะดวก ปลอดภั ย ถนนทุ ก ถนน
ซอยทุกซอย ตองไดรบั การแกไขโดยฉับพลัน ขจัดหลุมบอและสิ่งกีดขวางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน
2.4 เพิ่ มเสน ทางจราจรทางลัดใหป ระชาชนไดรับ ความสะดวก ลดการแออั ดของการจราจร
โดยเฉพาะจะพัฒนาถนนเลียบหวยวังนองและถนนเลียบแมน้ำมูล ถนนเลียบบุงกาแซว ใหสำเร็จโดยเร็ว
2.5 จัดการระบบการจราจรใหมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการเดินทางของประชาชนสูเปาหมายให
ลดลง 25% ทั้งนี้จะประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอยางรวดเร็ว
3. นโยบายดานการศึกษาและการพัฒนาสังคม
3.1 สงเสริมจัดการศึกษา มุงใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาที่ดีและทั่วถึง ใหความสำคัญกับ
สื่อการสอนและเทคโนโลยีดานการศึกษา มุงสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 มุงพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหเปนสถานศึกษาที่ตอบสนองตอ
ความต อ งการของประชาชนในเขตเทศบาล พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให เขาเหลา นั้น มี
องคความรูที่จะมาถายทอดแกนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ
3.3 ใหความสำคัญกับบทบาทสตรี ใหสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล
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3.4 สงเสริมและสนับสนุนใหผูดอยโอกาสทางสังคม ใหไดรับการบริการสาธารณะอยางเทาเทียม
เชน คนพิการ ผูสูงอายุ หรือผูติดเชื้อโรคอันตราย เปนตน
3.5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา อาชีพ ใหกับคนในชุมชน ใหมีรายไดเพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพ
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
3.6 มุงสงเสริมงานประเพณีของทองถิ่น ใหมีความยิ่งใหญ ตอบสนองตอนักทองเที่ยว ตลอดจน
ประชาสัมพันธใหทั่วถึงทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.7 ปองกันและปราบปราม สรางภูมิคุม กันแกเด็กและเยาวชนในการหลีกเลี่ยง ขจัด ปญ หา
ยาเสพติดทุกรูปแบบและเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอยางมีคุณภาพ เปนพลังที่เขมแข็ง
แกชุมชนและประเทศชาติตอไป
4. นโยบายดานการสาธารณสุขและกีฬา
4.1 ให ความรวมมือ และสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการระงับและปองกันโรคระบาดรุนแรง
โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และโรคอื่น ๆ มุงเนนใหประชาชนไดรบั ภูมิคุมกันอยางทั่วถึงโดยเร็ว
4.2 พัฒ นาการบริการ โดยจัดเจาหนาที่เทศบาลประจำศูน ยบริการสาธารณสุข เพื่ อทำหน าที่
อำนวยความสะดวกใหกับพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อมารับบริการตลอดเวลา
4.3 พัฒ นาและสงเสริมขีดความสามารถของศูนยบริการสาธารณสุ ข ของเทศบาลที่มีอยู แ ลว
ใหบ ริการในดา นการสงเสริมสุข ภาพอนามัย ดานการปองกั นและรักษาอนามั ยสวนบุคคล อนามัยชุม ชนให มี
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึงและครอบคลุม
4.4 กำกับดูแลสงเสริมใหมีเด็กแรกเกิด สตรีมีครรภ และผูปวย ภายใตการดูแลของศูนยบริการ
ไดรบั การบริการทางสาธารณสุขอยางครบถวนและตอเนื่อง
4.5 พัฒนาตลาดสดและแผงลอยใหสะอาด ปลอดภัย ปลอดมลพิษ ภายใตนโยบาย “ตลาดสด
นาซื้อ” ของรัฐบาล มุงใหผูมาใชบริการไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งผูขาย ผูประกอบการ ใหไดรับการอบรม
สำหรับการเปนผูประกอบการที่ดี เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล และนักทองเที่ยวที่เขามาพัก
หรือทองเที่ยวในเขตเทศบาล มุงสงเสริมปรับปรุง “ตลาดใหญ” ใหเปนแหลงคาขายอยางหลากหลาย
4.6 ส งเสริม การกี ฬ าทุ ก ประเภท ให มี ศั ก ยภาพทั ด เที ย มกั บ จั ง หวั ด อื่ น มุ งการเป น ตัว แทน
ระดับชาติ และสงเสริมใหมี “ลานกีฬา” ทุกชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหพี่นองประชาชน เยาวชน ไดเลน
กีฬา เปนการพักผอนหยอนใจ และเปนผลใหเขาเหลานั้นหางไกลจากยาเสพติดและการมั่วสุมทุกประเภท เปนการ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5. นโยบายดานการรักษาสภาพแวดลอมและการปรับปรุงเมือง
5.1 ส งเสริม และกำกั บ ดูแ ลการรัก ษาความสะอาดของบ านเมื อ ง ให มี ค วามสะอาดทุ กเวลา
จัดเจาหนาที่เฝาระวังและกวดขันการเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามตรอกซอยอยางมีประสิทธิภาพ พรอมมีระบบการ
จัดการดานการทำลายขยะ มุงเนนสงเสริมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มีระบบการสงเสริมการนำขยะ
กลับมาใชใหม หรือการแปรสภาพขยะเปนปุย สำหรับการนำมาใชประโยชนตอไป
5.2 สงเสริมการดำเนินการจัดการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่
โดยเนนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการชวยกันรับผิดชอบในการบำบัด
5.3 ปรับปรุงสภาพแวดลอม สภาพภูมิทัศนของเขตเทศบาลใหสวยงาม ใหเกิดความตื่นตาตื่นใจ
แกประชาชน รวมทั้งนักทองเที่ยว สงเสริมการจัดสวนหยอมตามเกาะกลางถนนหรือหัวมุมถนนใหมีความสวยงาม
และสอดคลองกับระบบการจราจร พัฒนาโตรุง สงเสริมและพัฒนาใหเปน Street Food
5.4 ฟนฟูสภาพเมืองเกาใหกลับมารุงเรืองอีกครั้ง โดยมุงพัฒนาใหเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรม
และสถาปตยกรรมรวมสมัย (Art City)
5.5 พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีใหเปนเมืองแหงคาเฟ (Café City) อันจะสอดคลองรับการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
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สวนที่ 3
การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลนครอุบลราชธานี
การบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครอุบลราชธานี
2. เพือ่ ใหผูบริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3. เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใชเปน
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจะนำไปสูการลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาล
นครอุบลราชธานี

2. การดำเนินการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยนำกรอบและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดใหมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน
และอาจสงผลในด านลบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน ) หรือกอใหเกิด ความ
ลมเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ ดานการดำเนินงาน
ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณาวา มีปจจัยเสี่ ยงอะไรบา งที่ ทำให ไม
บรรลุวัตถุประสงค ตามประเภทความเสี่ยง 4 ดาน (SOFC) คือ
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ ( Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนิ น
นโยบาย การกำหนดกลยุทธ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับปจจัย
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
2. ความเสี่ยงดานการดำเนิน งาน (Operational Risk : O) หมายถึงความเสี่ยงที ่เกิ ดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำดับดูแลที่ดี หรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุม
ถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงาน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และทรัพยสินของทางราชการ

- 61 -

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึงความเสี่ยงที่สงผลกระทบทางดานการเงิน
ตอองคกร เชน กระทบตอสภาพคลองทางการเงิน การหารายได และรายงานทางการเงิน เปนตน
4. ความเสี ่ ย งด า นกฎ ระเบี ย บต า ง ๆ (Compliance Risk : C) หมายถึ ง ความเสี่ ย งจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ฯลฯ

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management) หมายถึ ง กระบวนการที่ ใช ใ นการระบุความเสี ่ ย ง
การวิ เ คราะหค วามเสี่ย ง และการกำหนดแนวทางหรือ มาตรการควบคุม เพื ่ อป องกั น หรือ ลดความเสี ่ ย ง
เพื่อมุงหวังใหองคกรบรรลุผลตามเปาประสงคขององคกร
การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห
อยางเหมาะสม ครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ
ระบุความเสี่ยง

การวิเคราะหความเสี่ยง

ทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง

การกำหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยง

ติดตาม รายงาน
ประเมินผล

4. ระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยง
ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยตองระบุได
ดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร ทำไม ทั้งนี้สาเหตุความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่
แทจริงเพื่อจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง

5. วิเคราะหความเสี่ยง มีแนวทางดังนี้
ประเมินความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด (L: likelihood) คือ ระดับของโอกาสหรือความบอยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง
1 = ต่ำ

3 = ปานกลาง

5 = สูง

ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1 = ต่ำ
3 = ปานกลาง
5 = สูง
ระดับความเสี่ยง = L X I

- 62 -

ตารางประเมินความเสี่ยง
ต่ำ (1)

โอกาส
ปานกลาง (3)

สูง (5)

สูง (5)

5

15

25

ปานกลาง (3)

3

9

15

ต่ำ (1)

1

3

5

ผลกระทบ

ความหมาย/มาตรการจัดการความเสี่ยง
ระดับความ
เสี่ยง
ต่ำมาก
(1-3)
ต่ำ
(5)
ปานกลาง
(9)
สูง
(15)
สูงมาก
(25)

แถบสี

ความหมาย/มาตรการจัดการ

ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม เก็บไวเปนขอมูล
อางอิง
ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม ควรฝกอบรม
สีเขียว
พนักงาน หรือจัดทำเอกสาร คูมือปฏิบัติงาน
พอยอมรับได ตองมีการควบคุม เพื่อปองกันไมใหความเสี่ยง เคลื่อนยายไปยัง
สีเหลือง
ระดับ ที่ยอมรับไมได และกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน
ไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยง เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได
สีสม
ควรจัดทำแผนบรรเทา เพื่อตอบสนองตอผลกระทบนั้น
ไมสามารถยอมรับได ตองเรงจัดการ ใหความเสี่ยงอยูระดับที่ยอมรับไดทนั ที
สีแดง
ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉิน ในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น
สีเขียว
เขม

6. การจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดานและวิเคราะหระดับความเสี่ยงของ
แตละปจจัยแลว จึงรวมกันกำหนดทางเลือกที่สามารถใชในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
และนำไปสูการปฏิบัติ โดยมุงจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง ซึ่งแบงเปน
4 แนวทางหลัก
6.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนวิธีตอบสนองเชิงรับ ในกรณีที่ สามารถ
หลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ลดขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่ง
เปนการจัดการความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมากและหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/
กิจกรรมนั้น
6.2 ยอมรับได (Risk Acceptance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตก าร
ควบคุมที่มีอยูจนปจจุบัน จึงไมตองดำเนินการใด ๆ เชน กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะ
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ดำเนินการใด ๆ การลด การควบคุม หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงาน
ใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
6.3 ลดความเสี่ยง (Risk Treatment) เปนการปรับ ปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการ
ทำงานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได เพื่อปองกันหรือจำกัด
ผลกระทบ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชนวางมาตรการเชิงรุก ฝกอบรมทักษะ เปนตน
6.4 การโอน/ยาย (Transfer) หรือ แบง (Share) เชน การโอนความเสี่ยงไปใหผูอื่น รับผิดชอบ
เชน การจางบุคคลภายนอกเขามาดำเนินการแทน หรือการทำประกันภัย เปนตน

7. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี กำหนดใหม ีการ
ติดตามผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงทุก 3 เดือน หรือรายไตรมาส เพื่อติดตามความกาวหนา
และผลการดำเนิน งาน รวมถึง ผลกระทบ พรอ มทั้ งอาจมีแนวทางการบริห ารความเสี่ ย งใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะชวยใหมั่น ใจว าไดมีการดำเนิน การตามแนว
ทางการตอบสนองตอความเสี่ยงวางไว กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหนาที่งานและทั่วทั้งองคกร
ประกอบดวยกิจกรรมที่แตกตางกัน โดยแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประเภท คือ
7.1 การควบคุมเพื่อปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การมอบหมาย การจัดโครงสรางองคกร การแบงหน าที่
การมอบอำนาจ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ
7.2 การควบคุมเพื่อใหตรวจสอบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
7.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
7.4 การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธ ีการควบคุม ที่กำหนดขึ้น เพื ่อแก ไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองหรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม
เครื่องดับเพลิงเพื่อลดความรุนแรงใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน

8. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนการบริหารความเสี่ยง จากขอเสนอแนะของผูบริหาร เพื่อนำผลและขอเสนอแนะไปสู การ
ตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง
ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย
จะมีการทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู/ ความเสี่ยงที่พบใหม เพื่อหาแนวทางจัดการความเสี่ยงตอไป
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สวนที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ดานที่ 1 ดานกลยุทธ
ประเด็นความเสี่ยง
ลําดับที่
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจํานวนมากแตไดรับการอนุมัติ
1
งบประมาณจํานวนนอย

หนวยงานที่รับผอดชอบ
1. กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ
2.สํานักการศึกษา

2

โครงการถูกยกเลิกทั้งที่ไดรับอนุมัตงิ บประมาณ

3

จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนมีจํานวนมากเกินไป

3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
มหาวนาราม
4.ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ฝายรักษาความสงบ
สํานักปลัดเทศบาล
ร.ร.เทศบาล 4 พระเจาใหญ
พระเจาใหญองคต้อื
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ดานที่ 1 ดานกลยุทธ
ระยะเวลาดําเนินการ
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ต.ค. 64 –ก.ย. 65
1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 1. กอนพิจารณานําโครงการบรรจุในแผนพัฒนาตองสํารวจ จํานวนโครงการในแผนพัฒนา
เทศบาลมีจํานวนมากแตไดรับการ ปญหา และความตองการของประชาชนที่เดือดรอนจริงๆ เทศบาลนําเขาสูงบประมาณรายจาย
อนุมัติงบประมาณจํานวนนอย
รอยละ 80
รวมทั้งทบทวนความเปนไปไดที่จะดําเนินการกอนเสมอ
(Feasibility studies)
2. จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น
3. โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีการ

ประมาณการราคาถูกตอง ตามหลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณราคาสอดคลองตามเปาหมายของโครงการ
พัฒนาถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักราคากลาง
4. มีการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของ
ผูบริหารสูการปฏิบัติ ตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ
5. มีความสอดคลอง ดานนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของ
ผูบริหาร
6. ทบทวน ตรวจทาน การจัดทําแผนประจําป
7. ปรับ ลด จํานวนแผนโครงการ ใหครอบคลุมและ
เหมาะสม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ
2. สํานักการศึกษา
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
สํานักการศึกษา
4. ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชน
กานเหลือง
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ประเด็นความเสี่ยง
2. โครงการถูกยกเลิกทั้งที่ไดรับ
อนุมัติงบประมาณ

3.จํานวนโครงการที่บรรจุในแผน
มีจํานวนมากเกินไป

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. กอนพิจารณานําโครงการบรรจุแผน ตองสํารวจความ
ตองการของประชาชน รวมทั้งความเปนไปไดที่จะ
ดําเนินการกอนเสนอ
2. จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการที่จะบรรจุ
3. มีการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของ
ผูบริหารสูการปฏิบัติ ตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ
4. จัดทําแผนสํารองในกรณีโครงการถูกยกเลิก
1.ทบทวน ตรวจสอบ การจัดทําแผนประจําป
2.ปรับ ลด จํานวนโครงการ ใหครอบคลุมและเหมาะสม
เนื่องจากสถานการโควิด

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
สามารถดําเนินการได รอยละ 100

ปรับลดโครงการลงรอยละ 20

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ปงบประมาณ
2565

ฝายรักษาความสงบ
สํานักปลัดเทศบาล

ปงบประมาณ
2565

ร.ร.เทศบาล 4
อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
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ดานที่ 2 ดานการดําเนินงาน

2

ประเด็นความเสี่ยง
ครุภัณฑเสื่อมสภาพ/ชํารุด/สูญหาย ไมตรงตามบัญชี
ครุภัณฑที่มีในความครอบครอง เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบ
ปญหาในงานรับหนังสือ

3

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ไมไดเสนอความเห็นที่ได

งานวิจัยและประเมินผล

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

งานงบประมาณ

พ.ศ.2565 ในระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

ลําดับที่
1

4

หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
งานธุรการ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

สวนทองถิ่น (e-LAAS) มีการอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และมีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณในระบบเกิน 5 วันทําการ นับจาก
วันที่ผูมีอํานาจอนุมัติ/เห็นชอบ
5

ลูกหนี้ภาษีการติดตามเรงรัดไมสมบูรณ กอใหเกิดการ

ฝายพัฒนารายได สํานักคลัง

ขาดอายุความลูกหนี้คางนาน
6

การดําเนินการบังคับคดี เกี่ยวกับลูกหนี้ภาษี กรณีไมชําระ

ฝายพัฒนารายได สํานักคลัง

ภาษีภายในกําหนด
7
8
9

การจัดซื้อจัดจางไมทันเวลา

ฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักคลัง

ปญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

10

ปญหางานสาธารณสุขเขตเมือง ความครอบคลุมในการ
ดูแลประชาชน

11
12

พนักงานขับรถยนตมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
การบํารุงรักษา/การซอมแซม เครื่องจักรกล/
ยานพาหนะ เกิดความลาชา ไมสามารถตอบสนองความ
ตองการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนไดโดยเร็ว
การบันทึกระบบบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR)

13

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายบริหารทั่วไป สํานักชาง
สวนการโยธา สํานักชาง

กองการเจาหนาที่

- 69 ลําดับที่
14
15
16

17
18

19

ประเด็นความเสี่ยง
การจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานจางไมเปนปจจุบัน
เอกสารชํารุดและสูญหาย

กองสวัสดิการสังคม

บุคลากรปฏิบัตงิ านธุรการ งานสารบรรณกลาง
เทศบาลนครอุบลราชธานีไมเพียงพอ
ใหพนักงานจางปฏิบัตหิ นาที่ เปนผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ครุภัณฑเสื่อมสภาพ /สูญหายไมตรงตามบัญชี
เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก สตง.

ฝายบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

21

การปฏิบัติงานดานการระงับเหตุเพลิงไหม

22

เปนหนวยงานที่ถูกคัดเลือกการประเมินคุณภาพ
ตรวจสอบภายใน
การยายสํานักงานสถานธนานุบาล ไปยังที่ตั้งแหงใหม
อาจลาชา ไมทันตามกําหนดระยะเวลาที่วางไว เนื่องจาก
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติยายอาคาร
สถานธนานุบาล
เจาหนาที่การเงินไมเขาใจการจัดทําบัญชีและรูปแบบ
บัญชีของสถานศึกษา
ไมมีโปรแกรมที่ชวยสนับสนุนใหงานดานการเงินทํางาน
ไดรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ขอมูลไมเปนปจจุบัน

24
25
26

กองการเจาหนาที่
กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
สวัสดิการ สําหรับประชาชน ผานสื่อออนไลน
เพจกองสวัสดิการสังคม
การดําเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

20

23

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ฝายบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ฝายรักษาความสงบ
ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดเทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม
ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดเทศบาล
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล
หนวยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล 1

ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล

- 70 ลําดับที่
27
28
29

ประเด็นความเสี่ยง
ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ไมเปนปจจุบัน เสี่ยงตอการ
ถูกตรวจสอบจาก สตง.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว

ความปลอดภัยในโรงเรียน (ดานรางกาย,ทรัพยสินสวนตัว
ทรัพยสินทางราชการ
สุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม
ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม

30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42

นักเรียนขาดอุปกรณที่จะใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในระบบ Online ภายใตสถานการณ Covid 19
ครูผูสอนไมตรงตามวิชาเอก
วิธีการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กไม
หลากหลายและไมครอบคลุมทุกตัวบงชี้
ครุภัณฑชํารุดเสียหาย
อาคารเรียนปฐมวัยไมมีประตูปดอาคาร
ความเสียหายในตัวอาคารเรียน 4 ชั้น
ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของการจัดเก็บวัสดุตาง ๆ
ความรับผิดชอบของบุคลากรครู
สถานศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัตหิ นาที่ดานงานการเงิน
และพัสดุมีความเสี่ยงที่ครูผูสอนตองทิ้งหองเรียนมาปฏิบัติ
หนาที่งานการเงินและพัสดุทําใหงานลาชา
สถานศึกษาขาดมาตรการในการปองกันอัคคีภัย

การประทับตรา วันเดือน ป ในทะเบียนคุมการรับจํานํา
(สธ.2) พบความผิดพลาด
การติดตามงานซอมแซมหองน้ําที่ชํารุดยังไมไดดําเนินการ
รองบประมาณตามแผน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางในประเภทครุภัณฑตาง ๆ
ของสถานศึกษาในสังกัดมีความลาชา มีความเสี่ยงที่จะจัด
ซื้อจัดจางไมทันภายในประมาณ

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ร.ร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้อื
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
สถานธนานุบาล 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

- 71 ลําดับที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ประเด็นความเสี่ยง
การสํารวจที่ไมถูกตอง ทําใหการกอสรางไมเปนไปตาม
แบบรูปรายการ
กิจกรรมงานอนุญาตอาคารและงานควบคุมอาคาร
นักเรียนไมมีที่ดื่มน้ําที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
มีหลุมขนาดใหญบริเวณขางอาคารปฐมวัย
นักเรียนไมมีที่เลนในชวงเวลาเชากอนเขาเรียน
ระหวางพักกลางวัน
หอประชุมเอนกประสงคไมพรอมใชงาน
ระบบบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียนไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
นักเรียนขาดระเบียบวินัย
การนําปญหาภายในออกสูภายนอก ที่นํามาซึ่งปญหา
ในการบริหารจัดการในโรงเรียน
ผูปกครอง/ชุมชน ขาดความเชื่อมั่นในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
ความบกพรองในอาคารปฐมวัย
ถังขยะไมเพียงพอ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายควบคุมอาคารกอสรางและผังเมือง
สํานักชาง
ฝายควบคุมอาคารกอสรางและผังเมือง
สํานักชาง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
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ดานที่ 2 ดานการดําเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.ครุภัณฑเสื่อมสภาพ/ชํารุด/สูญหาย ไมตรงตามบัญชี
1. มีระบบควบคุม ตรวจเช็ค ติดตาม ครุภณ
ั ฑที่มีในครอบครอง
ครุภัณฑที่มีในความครอบครอง เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบ 2. จัดทําสมุดบัญชีคุมครุภณ
ั ฑใหเปนปจจุบัน และถูกตอง
3. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑใหครบถวน และตองลงเลขคุมครุภณ
ั ฑ
ใหครบถวนถูกตอง ตรงตามบัญชีครุภณ
ั ฑที่มีในครอบครอง
4. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล
ครุภัณฑที่มีในครอบครอง
5. ดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑทุก 3 เดือน เพื่อใหขอมูล จํานวน
รายการครุภัณฑ ตรงตามบัญชีครุภณ
ั ฑที่ดูแลรับผิดชอบ และถูกตอง
เปนปจจุบัน
6. จัดทําบัญชีรายงานผลครุภัณฑใหถูกตอง เปนปจจุบัน สามารถ
2. ปญหาในงานรับหนังสือ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1.ครุภัณฑที่มีในความครอบครองถูกตอง
ตรงตามบัญชีครุภัณฑ มีการควบคุม ดูแล
ตรวจสอบ เปนปจจุบัน สามารถสืบคนได
2. ครุภัณฑที่มีในความครอบครอง ครบถวน
เปนปจจุบัน ไมสูญหาย
3. รายงานครุภัณฑเสื่อมสภาพ ชํารุด
เปนปจจุบัน รอยละ 80
4. มีการดําเนินการถูกตอง ตามระเบียบ

สืบคนได
1. สรางความรู ความเขาใจในเรื่องเอกสาร หนังสือที่ไดรับจาก

1. หนังสือที่ไดรับจากหนวยงานภายใน

หนวยงานภายในและภายนอก

ภายนอก มีการลงรับหนังสือถูกตอง

ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2565

หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานธุรการ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

ต.ค.64 - ก.ย.65

งานธุรการ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

2. ดําเนินการลงรับหนังสือในทันทีที่ไดรับ และตรวจสอบความเรงดวน ครบถวน ชัดเจน ดําเนินการไดทันที ไมเกิด
การสั่งการ การดําเนินการตาง ๆ ในหนังสือ แลวรีบดําเนินการเสนอ ปญหาในการปฏิบัติงาน การสั่งการ
การดําเนินการ
หนังสือทันที
3.การลงรับหนังสือ ใหลงรายละเอียด ลําดับ วันที่ เวลา ใหถูกตอง

2. หนังสือไมสูญหาย

ชัดเจน และตรวจสอบสิ่งที่สงมาดวยทุกครั้ง

3. สามารถสืบคน ติดตามได

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ไมไดเสนอความเห็นที่ได

จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ไดเสนอ

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ความเห็นที่ไดจากการติดตามประเมินผล

ภายในเดือนธันวาคม 2565 งานวิจัยและประเมินผล
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

แผนพัฒนาเทศบาล ตามระยะเวลาที่กําหนด
พ.ศ.2565 ในระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง

งานจัดทํางบประมาณรวบรวมเอกสารการโอนเงิน หรือแกไขเปลี่ยน บันทึกขอมูลการอนุมัติโอนเงิน/แกไขเปลี่ยน
แปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป มาบันทึกขอมูลในระบบ แปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

สวนทองถิ่น (e-LAAS) มีการอนุมัติงบประมาณรายจาย

e-LAAS และใหผูบริหารเปนผูอนุมัติในระบบ

4. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

ในระบบ e-LAAS เสร็จสิ้นภายใน 1 วันทําการ

ต.ค.64 - ก.ย.65

งานงบประมาณ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ประจําป และมีการบันทึกการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

นับจากวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติเห็นชอบ

คําชี้แจงงบประมาณในระบบเกิน 5 วันทําการ นับจาก
วันที่ผูมีอํานาจอนุมัต/ิ เห็นชอบ
5. ลูกหนี้ภาษีการติดตามเรงรัดไมสมบูรณ กอใหเกิดการ

1.ตรวจสอบและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ครบถวนกอน

ขาดอายุความลูกหนี้คางนาน

ดําเนินการบังคับคดี

สามารถเรงรัดจัดเก็บลูกหนี้ไดรอ ยละ 60

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายพัฒนารายได สํานักคลัง

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายพัฒนารายได สํานักคลัง

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักคลัง

ต.ค.64 - ก.ย.65

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

2. ตรวจสอบลูกหนี้คางนานและมียอดภาษีจํานวนมากเพื่อเรงรัด
ชําระกอน
6. การดําเนินการบังคับคดี เกี่ยวกับลูกหนี้ภาษี กรณีไมชําระ 1. มอบฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตรวจสอบขอมูลลูกหนี้ ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ไดรอ ยละ 60
ภาษีภายในกําหนด

เบื้องตนใหถูกตอง เพื่อใหการจัดสงหนังสือเตือนไปถึงลูกหนี้
2. หากหนังสือเตือนลูกหนี้ ไมถึงผูรับ จดหมายตีกลับ ใหทําการ
ตรวจสอบ ชื่อ - สกุล ที่อยูลูกหนี้ใหม เพื่อจัดสงหนังสือเตือนไปยัง
ลูกหนี้ใหมอีกครั้งตอไป

7.การจัดซื้อจัดจางไมทันเวลา

ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

สามารถจัดซื้อจัดจางไดทันเวลาภายใน

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

ปงบประมาณ รอยละ 100

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ในเรื่องขั้นตอน และวิธีการในการจัดซื้อ
จัดจางอยางเครงครัด เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความโปรงใส
8. ปญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย

และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
1. จัดทําแผนบริหารจัดเก็บขยะที่ชัดเจน
2. มีคําสั่งแบงงานและมอบหมายภายในที่ชัดเจน
3. รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
4.เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ และใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญในการคัดแยกขยะ และมลพิษที่เกิดจากขยะ
5. จัดหาถุงมือ/รองเทายางในการปองกันใหกับพนักงานเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติใหเพียงพอ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่
และไมมีขยะตกคาง
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ประเด็นความเสี่ยง

9. การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
6. เพิ่มอัตราพนักงานจัดเก็บขยะ
7. เพิ่มศักยภาพพนักงานประจํารถขยะ
1. จัดทําแผนรองรับการเกิดภาวะฉุกเฉินดานโรคติดตอ/โรคระบาด
แบบบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนเฝาระวังโรคติดตอ/โรคระบาด

3. ประสานการจัดทําแผนรองรับตั้งแตตนปงบประมาณ
4. จัดหาสื่อ/ความรูโรคติดตอ/โรคระบาดและวิธีปฏิบัติ เผยแพร
ประชาชนทราบ
5. ฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
6. กําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับศักยภาพ และความพรอมของ
หนวยงาน
7. ขอสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ
10.ปญหางานสาธารณสุขเขตเมือง ความครอบคลุมในการ 1. จัดทําแผนปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
ดูแลประชาชน
2. มีคําสั่งมอบหมายงาน แบงตามพื้นที่ศูนยบริการฯ ที่ชัดเจน
3. มีการประชุม อบรม ชี้แจงให อสม.ทราบถึงบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ควบคุมได รอยละ 80

ต.ค.64 - ก.ย.65

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมการทองเที่ยว
สํานักปลัดเทศบาล

ประชาชนทั้ง 106 ชุมชน ไดรับการดูแล
ดานสาธารณสุขมูลฐานอยางครอบคลุมทั่วถึง

ต.ค.64 - ก.ย.65

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน อสม. สงหนวยงานสาธารณสุข อ.เมือง
อุบลราชธานี (สสอ.) และสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สสจ.)
ตามลําดับ
5. มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
11. พนักงานขับรถยนตมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

1. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานขับรถยนต (เพิ่มเติม) เพื่อมา
ปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกแกพนักงานและเจาหนาที่ในการ
ออกไปสํารวจ ตรวจสอบพื้นที่กอสราง รวมทั้งการตรวจสอบอาคาร
สิ่งกอสรางตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล
2. หากไมสามารถกําหนดตําแหนง พนักงานขับรถยนต (เพิ่มเติม) ได

1. มีพนักงานขับรถยนตเพิ่มขึ้น
2. พนักงานขับรถยนต มีหนาที่รบั ผิดชอบรถ
แตละคันอยางชัดเจน
3. การนําสงหนังสือ เอกสารของทางราชการ
หนวยหนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว

1 มีนาคม- กันยายน 65 ฝายบริหารทั่วไป สํานักชาง
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง

13. การบันทึกระบบบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR)

ควรจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อมาปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถยนต
3. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหพนักงานขับรถยนต โดย
มีหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งโดยเครงครัด
1. ใหเจาหนาที่ผูขออนุมัติซอมบํารุงยานพาหนะ/เครื่องจักรกล
เขียนรายละเอียดใหชัดเจน พรอมทั้งแนบรูปภาพประกอบ
2. ใหหัวหนางานตรวจสอบยานพาหนะ/เครื่องจักรกล หลังการซอม
บํารุง พรอมทั้งแบบถายภาพอะไหลเดิมและอะไหลใหมที่นํามาเปลี่ยน
ในการซอมบํารุง
3. ใหหัวหนางานตรวจสอบราคาอะไหลและอุปกรณใหมีความถูกตอง
และโปรงใส พรอมแนบหลักฐานการตรวจสอบในรายงานขออนุมัติ
4. ใหศูนยเครื่องจักรกล เรงดําเนินการจัดซื้อ อะไหลหรือสงราน
เพื่อดําเนินการบํารุงรักษา และซอมแซมโดยเร็ว
1. ไดดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑ วัสดุ อุปกรณในการใชบันทึกขอมูล

14.การจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานจางไมเปนปจจุบัน

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2. ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน การโอนยาย การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ
1. เรงรัดการบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันไดมากที่สุด

12. การบํารุงรักษา/การซอมแซม เครื่องจักรกล/
ยานพาหนะ เกิดความลาชา ไมสามารถตอบสนองความ
ตองการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนไดโดยเร็ว

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
คลองตัว ไมมีหนังสือเอกสารคางสง
4. การปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ
มีการควบคุม/ตรวจสอบ การซอมบํารุงยาน
พาหนะ/เครื่องจักรกล ที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 มีนาคม- กันยายน 65 สวนการโยธา สํานักชาง

การบันทึกขอมูลจะดําเนินการใหไดมากที่สุด
หรือครบถวนทุกแฟมประวัติ ทั้งพนักงานครู
และลูกจางภายในป 2565 รอยละ 70

ต.ค.64 - ก.ย.65

กองการเจาหนาที่

การบันทึกขอมูลแฟมประวัติพนักงานจาง

ต.ค.64 - ก.ย.65

กองการเจาหนาที่

ต.ค.64 - ก.ย.65

กองสวัสดิการสังคม

2. มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน

จะดําเนินการใหเปนปจจุบันใหครบถวน

และกําหนดวันแลวเสร็จที่ชัดเจน

สมบูรณ หรือ ใหไดมากที่สุด ภายในป 2565

3. ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง เชน การลาออก

รอยละ 85

4. มีการติดตามตรวจสอบการบันทึกขอมูลเพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน
15. เอกสารชํารุดและสูญหาย

1. จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู

1. หนังสือราชการ ครบถวนสมบูรณไมสูญหาย

2. Scan เอกสารในรูปแบบไฟลขอมูล
3. จัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

รอยละ 100
2. การคนหาเอกสารสะดวก รวดเร็ว
3. มีการทําลายเอกสารประจําปเปนปจจุบัน
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ประเด็นความเสี่ยง
16. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
สวัสดิการ สําหรับประชาชน ผานสื่อออนไลน
เพจกองสวัสดิการสังคม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
มีการตรวจสอบขอมูลขาวสาร กอนเผยแพรทางสื่อออนไลน
เพจกองสวัสดิการสังคม

17. การดําเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

1.จัดเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม
2.แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมดูแล
3.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติใหกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ

18. บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณกลาง
เทศบาลนครอุบลราชธานีไมเพียงพอ
ใหพนักงานจางปฏิบัติหนาที่ เปนผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
19. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ /สูญหายไมตรงตามบัญชี
เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก สตง.

1. กํากับดูแลปฏิบัติงานของพนักงานโดยเขมงวด และใกลชิด
2.ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติใหกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ
3. รับโอน (ยาย) พนักงานในตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
1. วางระบบการควบคุมวัสดุครุภณ
ั ฑใหเปนหมวดหมู และประเภท
ตามบัญชีครุภัณฑ
2. จัดทําสมุดบัญชีครุภัณฑใหเปนปจจุบัน
3. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

4. ดําเนินการตรวจสอบและลงบัญชีครุภัณฑใหถูกตอง
5. มีระบบรายงานที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน
20. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 1. ใหเจาหนาที่คัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุด (สีแดง)
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธอยางเขมงวด
3. เวนระยะหางทางสังคม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ขอมูลเปนปจจุบัน
2. ประชาชนทั่วไปสามารถรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสําหรับประชาชน
กฎหมาย ขอระเบียบ
- สามารถดําเนินการจัดทําทะเบียนรับ
ทะเบียนหนังสือสง บัญชีหนังสือสั่งเก็บ
ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีสงมอบหนังสือ
20 ป บัญชีหนังสือครบ 20 ป ที่ขอจัดเก็บเอง
บัญชีฝากหนังสือและบัญชีขอทําลายในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสไดครบถวนทุกขั้นตอน
ตลอดจนสามารถจัดทําระบบสํารองขอมูล
เพื่อปองกันการเสียหายของขอมูล
- พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ชวยเจาหนาที่
ธุรการในสํานักปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ได
ถูกตอง รอยละ 100
รายงานครุภัณฑเสื่อมสภาพเปนปจจุบัน
รอยละ 80

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝายทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ ปลอดภัยมากที่สุด

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.64 - ก.ย.65

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายรักษาความสงบ
ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดเทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดเทศบาล
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ระยะเวลาดําเนินการ
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ต.ค.64 - ก.ย.65
1. การรับขอมูลขาวสารจากประชาชนที่แจงเหตุใหถูกตองและแมนยํา ระยะเวลาในการเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ
ไมเกน 5 นาที สามารถใหการชวยเหลือ
เพื่อความรวดเร็วสําหรับการใหความชวยเหลือ
2. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ บางครั้งมีกําลังไมเพียงพอ เมื่อมีเหตุ ไดอยางทันทวงที
ที่รุนแรง ซึ่งยากตอการควบคุมเหตุได
3. จัดอบรมและหมั่นฝกฝนบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เขมแข็งเต็มกําลัง
4. แจงประสานเจาหนาที่ตํารวจจราจรใหมีการปดเสนทางจราจรเมื่อ
ออกปฏิบัติหนาที่
22. เปนหนวยงานที่ถูกคัดเลือกการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
ก.ย.-65
1. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานใหเขาใจ
ตรวจสอบภายใน
ครบถวน เปนไปตามแบบประเมิน
2. ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ แนวทาง
คือ ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดและจัดทํา
การปฏิบัติงาน ตามขอประเมินตาง ๆ
เอกสารตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง
23. การยายสํานักงานสถานธนานุบาล ไปยังที่ตั้งแหงใหม 1.รายงานผูบริหาร
ไดรบั เอกสารประกอบการพิจารณาการขอยาย
ก.ย.-65
อาจลาชา ไมทันตามกําหนดระยะเวลาที่วางไว เนื่องจาก 2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดเอกสารประกอบ
อาคารสถานธนานุบาล เพื่อจัดสงใหสํานักงาน
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติยายอาคาร
การพิจารณาขอยาย
จ.ส.ท.ประกอบการพิจารณา
สถานธนานุบาล
24.เจาหนาที่การเงินไมเขาใจการจัดทําบัญชีและรูปแบบ 1. ศึกษาการจัดทําบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษา
เจาหนาที่การเงินมีความรูความเขาใจ และ
มิถุนายน - สิงหาคม 2565
บัญชีของสถานศึกษา
2. อบรม ใหความรู ความเขาใจและฝกปฏิบัติการทําบัญชี
จัดทําบัญชีไดถูกตอง รอยละ 95
3. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เปนตนแบบ
25.ไมมีโปรแกรมที่ชวยสนับสนุนใหงานดานการเงินทํางาน ประสานเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดอบรมโปรแกรมชวยสนับสนุน เจาหนาที่การเงินทํางานไดรวดเร็ว ถูกตอง
สิงหาคม -กันยายน 2565
ไดรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
งานดานการเงิน
แมนยํา รอยละ 95
26.ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ขอมูลไมเปนปจจุบัน
มิถุนายน - สิงหาคม 2565
1.วางระบบการลงบัญชีครุภัณฑและการกําหนด timeline ในการ รายงานครุภณ
ั ฑเสื่อมสภาพเปนปจจุบัน
ประเด็นความเสี่ยง
21. การปฏิบัติงานดานการระงับเหตุเพลิงไหม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
3. มีระบบรายงานที่เปนปจจุบัน

รอยละ 80

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล

หนวยตรวจสอบภายใน

สถานธนานุบาล 1

ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล

ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
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ประเด็นความเสี่ยง
27. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ไมเปนปจจุบัน เสี่ยงตอการ
ถูกตรวจสอบจาก สตง.

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1.วางระบบควบคุมภายใน ในการลงบัญชีครุภัณฑและกําหนด
timeline ในการตรวจสอบ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
3. มีระบบรายงานที่เปนปจจุบัน
28.ความปลอดภัยในโรงเรียน (ดานรางกาย,ทรัพยสินสวนตัว 1. มีกําหนดการเปด - ปดประตู
ทรัพยสินทางราชการ
2. มีการคัดกรองบุคคลเขา - ออก บริเวณโรงเรียน
3. มีเจาหนาที่ชวยดูแลอํานวยความสะดวกสําหรับผูมาติดตอราชการ
29 .สุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
1. มีการควบคุมคัดกรองบุคคลที่เขามาใชอาคาร สถานที่ และจัด
กิจกรรมตาง ๆ
2. มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาด สถานที่เสี่ยงแพรเชื้อโรค
3. มีการจัดการสาธารณูปโภคที่ดี ไดมาตรฐาน
30.นักเรียนขาดอุปกรณที่จะใชในการจัดกิจกรรมการ
ใหนักเรียนไดรวมเรียนรูในระบบ Online โดยไปเรียนกับเพื่อน
เรียนรูในระบบ Online ภายใตสถานการณ Covid 19
ที่อยูใกลกันที่มีอุปกรณ
31.ครูผูสอนไมตรงตามวิชาเอก

32. วิธีการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กไม
หลากหลายและไมครอบคลุมทุกตัวบงชี้
33 .ครุภัณฑชํารุดเสียหาย

34. อาคารเรียนปฐมวัยไมมีประตูปดอาคาร

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
รายงานครุภณ
ั ฑเสื่อมสภาพเปนปจจุบัน
รอยละ 70

ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรกฎาคม - กันยายน 2565 ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
ไดรบั ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ต.ค.64 - ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
มีสุขอนามัยที่ดีและมีสถานที่จัดกิจกรรม
ที่สะอาด ปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
ตาง ๆ
นักเรียนไดรว มกิจกรรมการเรียนรูในระบบ
Online ภายใตสถานการณ Covid 19
รอยละ 90
โรงเรียนมีครูตรงตามวิชาเอก รอยละ 80

ต.ค.64 - ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม

ต.ค.64 - ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

ต.ค.64 - ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

ต.ค.64 - ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ

1. สํารวจคุณวุฒิครูผูสอน
2. รายงานอัตรากําลังพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอตนสังกัด
3.จัดครูสอนใหตรงตามวิชาเอกที่มีความถนัดดานวิชาชีพในกลุม
สาระการเรียนการสอน
1. ใชเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
รายงานผลการติดตามภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. รายงานผลการติดตามการวัดผลและประเมินผล
1. ขอจําหนายกรณีที่ชํารุดเสียหายมาก
ครุภัณฑอยูในสภาพพรอมใชงาน
2. ซอมแซมกรณีซอมได
3. ขอรับงบประมาณซอมแซมจากตนสังกัด กรณีครุภณ
ั ฑไดรบั จัดสรร
จากเทศบาล
ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดทําประตูอาคารจากเทศบาล
อาคารปฐมวัยมีประตูเปด ปดหนาอาคาร
นครอุบลราชธานี

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

ต.ค. - ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

- 79 -

ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

35.ความเสียหายในตัวอาคารเรียน 4 ชั้น

1.ฝายอาคารสถานที่ซอมแซมในกรณีซอมเองได
2.ขอรับงบประมาณซอมแซมจากตนสังกัด
36.ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของการจัดเก็บวัสดุตาง ๆ 1.กําหนดกฎระเบียบในการเบิกจายวัสดุอุปกรณ
2.กําหนดกฎระเบียบในการใช ดูแลรักษา และเก็บวัสดุอุปกรณ
3.มอบหมายฝายพัสดุดูแลกํากับ ติดตามวัสดุอุปกรณอยางเครงครัด
37.ความรับผิดชอบของบุคลากรครู
1.กําหนดแนวนโยบาย โดยจัดทําเปนคูมือ หรือประกาศของโรงเรียน
หรือบังคับใช
2. พิจารณาผลการปฏิบัติหนาที่เชิงประจักษในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนทุกครั้ง
38. สถานศึกษาขาดบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดานงานการเงิน 1. จัดหาบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่การเงินและพัสดุของ
และพัสดุมีความเสี่ยงที่ครูผูสอนตองทิ้งหองเรียนมาปฏิบัติ สถานศึกษา
หนาที่งานการเงินและพัสดุทําใหงานลาชา
2. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจและฝกปฏิบัติการจัดทําบัญชี
แกเจาหนาที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษา
39.สถานศึกษาขาดมาตรการในการปองกันอัคคีภยั
1. จัดทําแผนปองกันอัคคีภัย
2. ดําเนินการตามแผนปองกันอัคคีภยั
3. ซักซอมแผน
40.การประทับตรา วันเดือน ป ในทะเบียนคุมการรับจํานํา 1. จัดทําแนวทางปฏิบัติ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่
(สธ.2) พบความผิดพลาด
รับผิดชอบทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด
2. กําหนดการตรวจสอบเอกสารกอนลงประทับตรา วัน เดือน ป
ทุกครั้งที่มีลูกคามาใชบริการในทะเบียนคุมการรับจํานํา
3. ควบคุม กํากับ ติดตาม ความรอบคอบและรัดกุมในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ ตามระเบียบฯ อยางเครงครัด
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบงานในทุกสิ้นวัน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานในแตละวันมีความถูกตอง
5. มีการนําเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย มาใชในหนวยงาน
เพื่อตรวจสอบไดรวดเร็วและแมนยํา

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

อาคารเรียนชั้น 4 มีสภาพด และพรอมใชงาน

มิ.ย.-ก.ย.65

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

วัสดุอุปกรณตาง ๆ ไดรับการดูแลรักษาและ
เก็บวางเปนระเบียบ ไมสูญหาย

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

1. บุคลากรครูมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ผูปกครอง ชุมชนมีความเชื่อมั่นตอการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
มีเจาหนาที่การเงินและพัสดุที่มีความรู
ความเขาใจและทําหนาที่การเงินและพัสดุ
ไดถูกตอง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

1. มีแผนปองกันอัคคีภยั
2. บุคลากรผานการซักซอมแผนอัคคีภยั
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
การประทับตรา วัน เดือนป ในทะเบียนคุม
การรับจํานํา (สธ. 2) มีความถูกตอง ครบถวน
มากกวา รอยละ 90

ต.ค.64 - ก.ย.65

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร

ต.ค.64 - ก.ย.65

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวทิ ยาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
สถานธนานุบาล 2

ก.ย.-65
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ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

6.ผูจัดการและพนักงานแตละตําแหนงตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน
ที่รับผิดชอบใหถูกตองครบถวนในทุกสิ้นวัน
7. หลังปดทําการแตละวันเจาหนาที่ผูรับผิดชอบนําทรัพยรับจํานํา
และเอกสารที่ทํารายการในวันนั้นมาตรวจสอบใหตรงกัน
41.การติดตามงานซอมแซมหองน้ําที่ชํารุดยังไมไดดาํ เนินการ1. ประสานงานและติดตามแบบแปลนการซอมแซมอาคารจาก
โครงการที่รับจัดสรรดําเนินการแลวเสร็จ
รองบประมาณตามแผน
สํานักชาง
ตามระยะเวลาปดภาคเรียน
2. เสนอปญหาใหผูบริหารเทศบาลทราบ
3. สํานักการชางจัดทําแผนการปรับปรุงซอมและแจงแผนฯ
ไปยังสถานศึกษากอนดําเนินการ
42.กระบวนการจัดซื้อจัดจางในประเภทครุภณ
ั ฑตาง ๆ
1.จัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
1. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานพัสดุไดรับการ
ของสถานศึกษาในสังกัดมีความลาชา มีความเสี่ยงที่จะจัด ปฏิบัติงานธุรการ หรืองานดนพัสดุใหมีความรูและเห็นถึงความสําคัญ อบรมพัฒนาความรูทุกคน รอยละ 100
ซื้อจัดจางไมทันภายในประมาณ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
2. ครุภัณฑไดรบั การจัดซื้อจัดจาง ตาม
2. กําหนดแนวทางการจัดสงบันทึกจัดซื้อจัดจาง ระยะเวลาการจัดสง เทศบัญญัติงบประมาณทันภายในเดือน
กอนปงบประมาณ อยางนอย 1 เดือน พรอมทั้งประสานงานใหคํา ก.ย.-65
ปรึกษา ชี้แนะ และจัดทํารายงานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
43. การสํารวจที่ไมถูกตอง ทําใหการกอสรางไมเปนไปตาม 1. กอนการพิจารณานําโครงการนําเสนอสภาเทศบาลฯ เพื่ออนุมัติ โครงการที่สภาอนุมัติงบประมาณ มีพื้นที่
แบบรูปรายการ
งบประมาณ ตองสํารวจพื้นที่ที่จะกอสราง ใหแมนยําถึงจํานวนพื้นที่ กอสรางไดจริง รอยละ 100
วามีกี่ตารางเมตร คํานวณความถูกตองของปริมาณเนื้องาน และสํารวจ
ความตองการของประชาชนเอาปญหาที่ประชาชนเดือดรอนจริง
รวมทั้งทบทวนความเปนไปไดที่จะดําเนินการกอนเสมอ
(Feasibility studies)
2. จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการที่จะนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
3. มีการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานของผูบริหารสู
การปฏิบัติตองมีการดําเนินการอยางมีระบบ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ต.ค.64 - ก.ย.65

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

1 พ.ค.- 30 ก.ย.65

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

ต.ค.64 - ก.ย.65

ฝายควบคุมอาคารกอสรางและผังเมือง
สํานักชาง
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ประเด็นความเสี่ยง
44.กิจกรรมงานอนุญาตอาคารและงานควบคุมอาคาร

45. นักเรียนไมมีที่ดื่มน้ําที่สะอาด ถูกสุขอนามัย

46. มีหลุมขนาดใหญบริเวณขางอาคารปฐมวัย

47. นักเรียนไมมีที่เลนในชวงเวลาเชากอนเขาเรียน
ระหวางพักกลางวัน

48.หอประชุมเอนกประสงคไมพรอมใชงาน

49.ระบบบริหารจัดการงานพัสดุในโรงเรียนไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

50.นักเรียนขาดระเบียบวินัย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่มีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา
ปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณา
2. ใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูดานกฎหมาย อนุญาต ใหมีประสิทธิภาพ
ควบคุมอาคารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรมตาง ๆ
ดานการอนุญาตอาคาร
3. กําชับผูปฏิบัติใหศึกษาขอกฎหมายและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ขอรับการจัดสรรเครื่องกรองน้ํา จากเทศบาลนครอุบลราชธานี
1. มีเครื่องกรองน้ําอยางนอย 2 จุด ไดแก
อาคารปฐมวัย 1 เครื่อง อาคารประถมศึกษา
1 เครื่อง
2. นักเรียนไดน้ําดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
รอยละ 100
1.มอบหมายฝายอาคารสถานที่ทําแนวกั้น ปองกัน ไมใหเด็กนักเรียน พื้นที่บริเวณขางอาคารปฐมวัยไมมีหลุมที่อาจ
เขาไปเลนใกลปากหลุม
จะกอใหเกิดอันตรายสําหรับเด็กนักเรียน
2. ถมดินกลบหลุมใหเรียบ
1. ขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดทําหลังคาโดมจากเทศบาล
1.โรงเรียนมีหลังคาโดมสําหรับนักเรียนใช
นครอุบลราชธานี
เปนที่พักผอนในชวงเชากอนเขาเรียน ชวง
2.ปลูกตนไมใหญเพื่อใหรมเงาเพิ่มเติม
พักกลางวันและหลังเลิกเรียน
2. มีตนไมใหญใหรมเงามเพิ่มขึ้น
1.ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค หอประชุมเอนกประสงคพรอมใชงาน
จากเทศบาลนครอุบลราชธานี
2. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแลอาคารหอประชุมเอนกประสงค
ใหชัดเจน
1.แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุ
1. เจาหนาที่พัสดุทุกคนมีความรูในงาน
2.พัฒนาอบรมใหความรูเจาหนาที่พัสดุดวยวิธีการตาง ๆ
ที่รับผิดชอบ
3.มอบหมายงานใหแกเจาหนาที่พัสดุใหชัดเจน
2. การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจนถูกตอง
และเปนระบบ
1.จัดทําคูมือนักเรียน
นักเรียนรอยละ 80 มีระเบียบวินัย
2.ครูทุกคนเขมงวดในการดูแลระเบียบวินัยนักเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค 64 - ก.ย.65

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายควบคุมอาคารกอสรางและผังเมือง
สํานักชาง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
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ประเด็นความเสี่ยง
51.การนําปญหาภายในออกสูภายนอก ที่นํามาซึ่งปญหา
ในการบริหารจัดการในโรงเรียน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

53. ความบกพรองในอาคารปฐมวัย

1. ชี้แจงการบริหารงานทุกดานในโรงเรียนใหเกิดความโปรงใสเปน
ประจํา สม่ําเสมอ
2.เมื่อเกิดความไมเขาใจกันใหพูดคุยกันในโรงเรียนใหกระจาง ไมนํา
เรื่องไปปรึกษาคนภายนอก
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มความสามารถ
2. มีการประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง
จัดทําโครงการเขาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาทองถิ่น

54.ถังขยะไมเพียงพอ

ขอรับการสนับสนุนถังขยะจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

52. ผูปกครอง/ชุมชน ขาดความเชื่อมั่นในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ร.ร. ไมมีปญหาความขัดแยงในการบริหาร
จัดการ

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

มีจํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้น
มากกวา ปการศึกษา 2563 มากกวา รอยละ 20

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

1.มีที่ลางถาดสําหรับเด็กปฐมวัย
2. มีโตะรับประทานอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
3. มีระบบอินเตอรเน็ตพรอมใชงานในอาคาร
ปฐมวัย
ร.ร.มีถังขยะเพียงพอตอการใชงาน

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

มิ.ย.-ก.ย.65

ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง
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ดานที่ 3 ดานการเงิน และรายงาน
ลําดับที่
ประเด็นความเสี่ยง
1 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่ไดรับอนุมัติ บางหนวยงาน
มีงบประมาณไมเพียงพอแกการเบิกจาย ทําใหมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน
หรือโครงการที่กําหนดไว จึงทําใหมีการโอนงบประมาณบอยครั้ง
2

งบประมาณไมเพียงพอแกการบริหารตลอดปงบประมาณ

3

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

4

ฎีกาเบิกจายเงินมีจํานวนมาก เสี่ยงตอความผิดพลาดในการเบิกจาย

5

งบประมาณในการดําเนินการมีความลาชา และมีการโอนงบประมาณสูสถานศึกษา
ใกลสิ้นปงบประมาณ

6

งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานงบประมาณ
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
ฝายแผนงานและงบประมาณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
ฝายผลประโยชน
สํานักคลัง
ร.ร.เทศบาล 4
พระเจาใหญองคตื้อ
ร.ร.เทศบาล 4
พระเจาใหญองคตื้อ
ร.ร.เทศบาล 5
ชุมชนกานเหลือง
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ดานที่ 3 ดานการเงิน และรายงาน
ประเด็นความเสี่ยง
1. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่ไดรับอนุมัติ บางหนวยงานมี
งบประมาณไมเพียงพอแกการเบิกจาย ทําให
มีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน หรือ
โครงการที่กําหนดไว จึงทําใหมีการโอน
งบประมาณบอยครั้ง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. หนวยงานจะตองมีการวางแผนและคิดคํานวณ
มีการโอนเงินงบประมาณรายจาย
งบประมาณสวนที่ไมเพียงพอของแตละรายการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ใหถูกตองครบถวน
ไมเกิน 30 ครั้ง
2. หนวยงานที่ขอโอนเงินในแตละครั้งจะตองรวบรวม
รายการทั้งหมดที่งบประมาณไมเพียงพอ แลวจึงขอ
โอนเงินงบประมาณในครั้งเดียว

2. งบประมาณไมเพียงพอแกการบริหาร
ตลอดปงบประมาณ

1. จัดลําดับความสําคัญของงาน/โครงการที่จําเปน
และสําคัญดําเนินการกอน เพื่อจะไดใชงบประมาณ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสามารถ
ในการแกปญหาไดอยางแทจริงและรวดเร็ว
2. ทําการสํารวจงบประมาณที่มีงบประมาณคงเหลือ
มาโอนเพิ่มในงบประมาณที่เพียงพอแกการเบิกจาย
เพื่อใหการบริหารงานงบประมาณเกิดความคุมคา
และตองปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด
3. จัดหาแหลงเงินมาเพิ่มเติม เชน การจายจากการใช
เงินทุนสํารองเงินสะสมขอสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ฯลฯ ทั้งนี้ตอ งถูกตองและ
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด
1.จัดทําหนังสือแจงเตือนเพื่อเปนการเรงรัดจัดเก็บ
ใหครบทุกราย
2. ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับประชาชนในการ
ยื่นเสียภาษี เชน จัดทําแผนพับ จัดทําจดหมายขาว

3 .การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ระยะเวลาดําเนินการ

ต.ค.64- ก.ย.65

หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานงบประมาณ
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม

งบประมาณที่เบิกจายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเบิกจาย
ได รอยละ 100

ต.ค.64- ก.ย.65

ฝายแผนงานและงบประมาณ
สํานักชาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม

การจัดเก็บรายไดเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

ต.ค.64- ก.ย.65

ฝายผลประโยชน
สํานักคลัง
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ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แอบพลิเคชั่น ติดตอประชาชน ฯลฯ
3. ใหเจาหนาที่เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู
ความสามารถในการจัดเก็บ และระเบียบปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
4.ฎีกาการเบิกจายเงินมีจํานวนมาก
1. ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อจัดหาแนวทางในการแกไข
เสี่ยงตอความผิดพลาดในการเบิกจาย
2. มอบหมายเจาหนาที่ตรวจเช็คเอกสารใหถูกตอง
เพื่อความรวดเร็ว
3. กําหนดระยะเวลาดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ
5.งบประมาณในการดําเนินการมีความลาชา เสนอปญหาใหผูบริหารทราบ
และมีการโอนงบประมาณสูสถานศึกษา
ใกลสิ้นปงบประมาณ
6.งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการ 1.กําหนดเปาหมายในการเพิ่มนักเรียน พรอมทั้ง
สรางความเชื่อมั่นแกชุมชนและผูปกครองในการที่จะ
สงบุตรหลานเขามาศึกษาในสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
5 ชุมชนกานเหลือง
2.จัดแบงงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) ใหกระจาย
สูความตองการของผูเรียนอยางแทจริง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เอกสารประกอบฎีกามีความถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ ตามระเบียบการ
เบิกจาย

ต.ค.64- ก.ย.65 ร.ร.เทศบาล 4
พระเจาใหญองคตื้อ

ทุกโครงการดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันเวลาภายในปงบประมาณ

ต.ค.64- ก.ย.65 ร.ร.เทศบาล 4
พระเจาใหญองคตื้อ

1. มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากตน
สังกัดเพิ่มขึ้น

มิ.ย. - มี.ค. 65 ร.ร.เทศบาล 5
ชุมชนกานเหลือง
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ดานที่ 4 ดานกฎระเบียบตาง ๆ
ลําดับที่
ประเด็นความเสี่ยง
1 บุคลากรไมปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณ หนังสือสั่งการ และแนวปฏิบัติตางๆ
ที่เกี่ยวของ

2
3
4
5

ความสามารถในการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบพัสดุ มีความเสี่ยงตอการ
ละเมิด
บุคลากรขาดการศึกษาระเบียบ และขอบังคับ
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ขาดความรู ความเขาใจ
ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
หนวยตรวจสอบภายใน
ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
ร.ร. เทศบาล 4
อนุบาลพระเจาใหญองคต้อื
1. ศพด.รร.ท.3
2. ศพด.วัดมหาวนาราม
สํานักการศึกษา
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ดานที่ 4 ดานกฎระเบียบตาง ๆ
ประเด็นความเสี่ยง
1. บุคลากรไมปฏิบัติตามระเบียบ
สารบรรณ หนังสือสั่งการ และ
แนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ศึกษาระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. ประชุมชี้แจงระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
3. จัดสงบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับงานธุรการ
เขารับการอบรมหลักสูตรเจาพนักงานธุรการกับกรมสงเสริม
ปกครองทองถิ่น

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ต.ค.64 - ก.ย.65
สํานักปลัดเทศบาล
งานธุรการในแตละสํานัก/
กอง ปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามระเบียบ 100%
วัดมหาวนาราม

1.ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ใหมีความรู และความเขาใจปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด
ต.ค.64 - ก.ย.65
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
มีการดําเนินการรับ สงเอกสาร
2. ลงมือปฏิบัติในระบบอิเล็กทรอนิกส และควบคูกับการปฏิบัติ ทางอิเล็กทรอนิกส
แบบเดิมในชวงปแรก
1. มอบหมายเจาหนาที่พัสดุ ปฏิบัติงานดานพัสดุ
ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
ก.ค. - ก.ย 65
2. อบรมใหความรู ความเขาใจระเบียบพัสดุ แกครู และ บุคลากร ดานพัสดุ ไดรับการพัฒนา
ที่รับผิดชอบงานพัสดุ ใหมีความรูเทาทันระเบียบฯ
ความรูในรูปแบบตาง ๆ ทุกคน
1.แตละฝายศึกษาระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานบุคลากรปฏิบัติหนาที่ได
ต.ค.64 - ก.ย.65
ใหมีความเขาใจ
ถูกตองตามระเบียบและ
2.ประชุมแจงระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขอบังคับ รอยละ 100
3.ใหบุคลากรเขารับการอบรม
5.บุคลากรที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับ 1.กําหนดแนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายวัสดุใหชัดเจน
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบฯ 30 พ.ค.-30 ก.ย.65
การจัดหาพัสดุ ขาดความรูความเขาใจ 2.ซักซอมบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ไดถูกตอง รอยละ 100
ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
และความสําคัญของการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง และ
3. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจระเบียบพัสดุฯ แกบุคลากรที่
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รับผิดชอบดําเนินการภายในฝายอยูเสมอ
2. ความสามารถในการดําเนินงานตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไมเปน
ไปตามระเบียบพัสดุ มีความเสี่ยงตอการ
ละเมิด
4. บุคลากรขาดการศึกษาระเบียบ
และขอบังคับ

หนวยตรวจสอบภายใน

ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว

ร.ร.เทศบาล 4
อนุบาลพระเจาใหญ
องคตื้อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม

ภาคผนวก

1

แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
1. ใหคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน ลงใน แบบฟอรมที่ 1
ตารางประเมินความเสี่ยง
แบบฟอรมที่ 1 ตารางประเมินความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

คำอธิบาย
โอกาสที่จะเกิด คือ ระดับความบอยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง
1 = ต่ำ

3 = ปานกลาง 5 = สูง

ผลกระทบ คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1 = ต่ำ

3 = ปานกลาง 5 = สูง

ระดับความเสี่ยง = โอกาส X ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง

2

2. นำผลประเมินระดับความเสี่ยงที่ได จาก ตารางที่ 1 มาระบุความเสี่ยงในแบบฟอรมที่ 2 ตารางระบุ
ความเสี่ยง
แบบฟอรมที่ 2 ตารางระบุความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

ต่ำ (1)

ปานกลาง (3)

สูง (5)

(5)

5

15

25

ปานกลาง (3)

3

9

15

ต่ำ

1

3

5

สูง

(1)

ความหมาย/มาตรการจัดการความเสี่ยง
ระดับความ
เสี่ยง
ต่ำมาก
(1-3)
ต่ำ
(5)
ปานกลาง
(9)
สูง
(15)
สูงมาก
(25)

แถบสี

ความหมาย/มาตรการจัดการ

ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม เก็บไวเปนขอมูล
อางอิง
ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม ควรฝกอบรม
สีเขียว
พนักงาน หรือจัดทำเอกสาร คูมือปฏิบัติงาน
พอยอมรับได ตองมีการควบคุม เพื่อปองกันไมใหความเสีย่ ง เคลื่อนยายไปยังระดับ
สีเหลือง
ที่ยอมรับไมได และกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน
ไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยง เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได
สีสม
ควรจัดทำแผนบรรเทา เพื่อตอบสนองตอผลกระทบนั้น
ไมสามารถยอมรับได ตองเรงจัดการ ใหความเสี่ยงอยูระดับที่ยอมรับไดทันที
สีแดง
ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉิน ในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น

สีเขียวเขม

3

ขั้นตอนที่ 3. นำผลระดับความเสี่ยงแตละประเด็นที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ในแบบฟอรมที่ 3 ตารางจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
แบบฟอรมที่ 3 ตารางจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

4

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาความเสี่ยงที่ระดับสูงขึ้นไป นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอรมที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง
แบบฟอรมที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดำเนินการ

5

ตัวอยาง การวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน A
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความเสี่ยง
แบบฟอรมที่ 1 ตารางประเมินความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1. โครงการที่บรรจุในแผน

ปจจัยเสี่ยง
1. กอนพิจารณานำโครงการบรรจุแผน ไมได

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
5

3

15

3

3

1

5

5

5

5

25

3

3

9

พัฒนาเทศบาล มีจำนวนมาก สำรวจปญหา และความตองการของประชาชน
แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณ อยางแทจริง
รายจายประจำป

2. ขาดการจัดลำดับความสำคัญ จำเปนเรงดวน
3. การสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนางาน
ของผูบริหารยังไมเพียงพอ ทั่วถึง

2. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่

กอนพิจารณานำโครงการบรรจุแผน ไมได

ไดรับอนุมัติงบประมาณ

สำรวจปญหา และความตองการของประชาชน

1

อยางแทจริง
3. การกำหนดราคากลาง

บุคลากรขาดความรู ความชำนาญดานการคำนวณ

โครงการกอสรางไมตรงกับ

ราคากลาง

หลักเกณฑ
4. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ

1.ขาดการวางระบบควบคุมภายใน ในการลงบัญชี

ขอมูลไมเปนปจจุบัน

ครุภัณฑ และตรวจสอบใหเปนปจจุบัน

เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก 2.ขาดการควบคุมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
สตง.

3. ระบบรายงานไมเปนปจจุบัน

5. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 1.มอบหมายเจาหนาที่อื่น มาปฏิบัติงานดานพัสดุ
ไมเปนไปตามระเบียบพัสดุ

2.บุคลากรขาดความรู ความเขาใจระเบียบพัสดุ

มีความเสี่ยงตอการละเมิด

3.ระเบียบฯ มีการเปลี่ยนแปลงบอย และมี
กฎหมายที่เกี่ยวของคอนขางมาก

6

ขั้นตอนที่ 2 ตารางระบุความเสี่ยง ใหระบุความเสี่ยงในแตละประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง 1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล มีจำนวนมาก แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณ
รายจายประจำป
ผลกระทบ

โอกาส
ต่ำ (1)

ปานกลาง (3)

สูง (5)

สูง (5)

5

15

25

ปานกลาง (3)

3

9

15

ต่ำ (1)

1

3

5

ประเด็นความเสี่ยง 2. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่ไดรับอนุมัตงิ บประมาณ
ผลกระทบ

โอกาส
ต่ำ (1)

ปานกลาง (3)

สูง (5)

สูง (5)

5

15

25

ปานกลาง (3)

3

9

15

ต่ำ (1)

1

3

5

ประเด็นความเสี่ยง 3. การกำหนดราคากลางโครงการกอสราง ไมตรงกับหลักเกณฑ
ผลกระทบ

โอกาส
ต่ำ (1)

ปานกลาง (3)

สูง (5)

สูง (5)

5

15

25

ปานกลาง (3)

3

9

15

ต่ำ (1)

1

3

5

7

ประเด็นความเสี่ยง 4. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ขอมูลไมเปนปจจุบันเสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก สตง.
โอกาส

ผลกระทบ

ต่ำ (1)

ปานกลาง (3)

สูง (5)

สูง (5)

5

15

25

ปานกลาง (3)

3

9

15

ต่ำ (1)

1

3

5

ประเด็นความเสี่ยง 5. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ
โอกาส

ผลกระทบ

ต่ำ (1)

ปานกลาง (3)

สูง (5)

สูง (5)

5

15

25

ปานกลาง (3)

3

9

15

ต่ำ (1)

1

3

5

ขั้นตอนที่ 3 จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ในแบบฟอรมที่ 3
แบบฟอรมที่ 3 ตารางจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ขอมูลไมเปนปจจุบัน

ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 25)

เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก สตง.
2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล มีจำนวนมาก

ลำดับ 2 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 15)

แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจำป
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบพัสดุ

ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 9)

มีความเสี่ยงตอการละเมิด
4. การกำหนดราคากลาง โครงการกอสรางไมตรงกับ

ลำดับ 4 (ระดับความเสี่ยงต่ำ = 5)

หลักเกณฑ
5. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่ได
รับอนุมตั ิงบประมาณ

ลำดับที่ 5 (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก =3)

8

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง
1.ครุภัณฑเสื่อมสภาพไมเปนปจจุบัน เสี่ยงตอการ
ถูกตรวจสอบจาก สตง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.วางระบบควบคุมภายใน ในการลงบัญชีครุภัณฑ
และกำหนด time line ในการตรวจสอบ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดำเนินการ

รายงานครุภัณฑ เสื่อมสภาพเปน มิ.ย. – ส.ค. 65
ปจจุบัน รอยละ 80

2. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมกำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ
3. มีระบบรายงานที่เปนปจจุบัน
2.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล มีจำนวน

1.กอนพิจารณานำโครงการบรรจุแผน ตอง

มาก แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจำป สำรวจปญหา และความตองการของประชาชน

โครงการที่บรรจุในแผน
พัฒนาเทศบาล ไดรับ

รวมทั้งทบทวนความเปนไปไดที่จะดำเนินการ

อนุมัติงบประมาณ

กอนเสมอ (Feasibility studies)

รอยละ 80 ขึ้นไป

2. มีการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานของ
ผูบริหารสูการปฏิบัติตองมีการดำเนินการอยางเปน
เปนระบบ
3. กำหนดเปนตัวชี้วัดควบคุมกำกับ

มิ.ย. – ส.ค. 65
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ประเด็นความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดำเนินการ

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบ 1.มอบหมายเจาหนาที่พัสดุ ปฏิบัติงานดานพัสดุ

บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่

พัสดุ มีความเสี่ยงตอการละเมิด

2.อบรบใหความรู ความเขาใจระเบียบพัสดุ แก

ดานพัสดุ ไดรับการพัฒนา

บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ใหมีความรูเทาทัน

ความรูในรูปแบบตาง ๆ

ระเบียบฯ

ทุกคน (รอยละ 100)

4. การกำหนดราคากลาง โครงการกอสรางไมตรง

ฝกอบรมเจาหนาที่ เพิ่มความรู ความชำนาญ

การกำหนดราคากลาง ตรง ต.ค.64 - ก.ย. 65

กับหลักเกณฑ

ดานการคำนวณราคากลาง

ตามหลักเกณฑ 100%

5. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ กอนพิจารณานำโครงการบรรจุแผน ตองสำรวจ

ไมมีโครงการที่ถูกยกเลิก

ปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง ดวยเหตุไมสมควร
รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดของโครงการดวย

ก.พ. 65

ต.ค.64 - ก.ย. 65

