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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รวม 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ลานไร ตั้งอยูสุดชายแดน ดาน
ทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของภาค 
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และเปนอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานครเดินทางโดยรถยนต 
630 กิโลเมตร และทางรถไฟ 575 กิโลเมตร จังหวัดอุบลราชธานีจัดอยูกลุมจังหวัดในการวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (ซึ่งประกอบดวยจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
และยโสธร) และมีเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ  
 จังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ที่มีพื้นที่ติดแนวพรมแดนกับประเทศเพื่อนบาน รวมความยาว 
428 กิโลเมตร ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และ
แขวงจําปาสัก ระยะทาง 361 กิโลเมตร) และราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดพระวิหาร ระยะทาง 67 กิโลเมตร) 
ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี อยูในเขตลุมแมนํ้ามูล เปนสวนหน่ึงของเขตที่ราบสูงโคราชหรือตั้งอยู
บริเวณที่เรียกวา แองโคราช (Korat Basin) มีลักษณะคลายแองกระทะหงาย โดยสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย
ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ํา เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีนํ้าโขง
เปนแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแมนํ้าชีไหลมาบรรจบกับแมนํ้ามูล 
ซึ่งไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมนํ้าโขงที่อําเภอโขงเจียม และมีลํานํ้าใหญ 
ๆ อีกหลายสาย ไดแก ลําเซบก ลําโดมใหญ ลําโดมนอย และมีภูเขาสลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณชายแดนตอน
ใต ที่สําคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  
พื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งอยูบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เปนหนวยราชการสวนทองถิ่นที่รัฐบาลกระจายอํานาจการปกครองบางสวนใหบริหารจัดการประชาชนในทองถิ่น  
เดิมเปนสุขาภิบาลและไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมือง
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในขั้นตน 1.65 ตาราง
กิโลเมตร ตอมาเมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงไดมีการประกาศขยายเขตเทศบาลอีก 2 ครั้ง และไดรับการยกฐานะ
ขึ้นเปนเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542  ปจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 29.04  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 18,150 ไร คิดเปนรอยละ 0.18 ของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (10.069 ลานไร) 
 ลักษณะที่ตั้งของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนใหญเปนที่ราบมีแมนํ้ามูลไหลผานตัวเมืองดานทิศใต  
บริเวณตอนกลางของเมือง คือ ทุงศรีเมืองและบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเปนที่ลุมคลายแองกระทะ ตั้งแตถนนอุปราช
หนาศาลเยาวชนและครอบครัวลงมาถึงถนนเขื่อนธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ทําการไปรษณียโทรเลขไปวัดทุง
ศรีเมือง และวัดมณีวนาราม และมีถนนสายหลักที่ผานกลางเมือง 1 สาย คือ ถนนอุปราช เปนถนนเชื่อมตอถนนทางหลวง 
2 สาย คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูรไปดานทิศเหนือ (เชื่อมตอจังหวัดอํานาจเจริญ) และถนนทาง
หลวงหมายเลข 23 ถนนแจงสนิทไปดานทิศตะวันตก (เชื่อมตอจังหวัดยโสธร)   

 

 

 

 

4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 

 

                 

  
 
ทิศเหนือ :  ติดตอถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดอํานาจเจริญ) พื้นที่เขตเทศบาลตําบลอุบลและพื้นที่เขตทหาร
อากาศ 
ทิศใต     :  ติดตอแมนํ้ามูล  และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
ทิศตะวันออก  : ติดตอหวยวังนอง เขตพื้นที่เทศบาลตําบลปทุม และพื้นที่เขตทหารอากาศ  
ทิศตะวันตก    : ติดตอลํามูลนอย ถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดยโสธร)  และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแม 
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เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความครบถวน  สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ วามีปญหาอะไร 
และความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ   
  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ตอการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยมีการ
สํารวจจากประชาชนทุกภาคสวน  ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ผูประกอบการรานคา 
องคกรอิสระ   
    ปญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  สภาพปญหาของพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
 

1) ถนน/คลองระบายน้ํา/ปายชื่อซอย/ปายชื่อชุมชน  

2) น้ําเสีย/คลองระบายน้ําอุดตัน/ฝาปดทอระบายน้ํา 

3) การรักษาความสะอาด/การจัดเก็บขยะมูลฝอย/ที่ทิ้งขยะ 

4) หาบเร – แผงลอย 

5) ไฟฟาสาธารณะ 

6) การจราจร 

7) สถานที่พักผอนหยอนใจ/การดูแลปรับปรุงสวนสาธารณะ 

8) การประชาสัมพันธ 

9) การศึกษา 

10) ยาเสพติด 

11) การปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 

12) การสงเสริมอาชีพ/การสรางงาน/สรางรายได 

13) ที่รกรางวางเปลา 

14) อื่นๆ อาทิ เชน เหตุรําคาญ การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม การรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน เปนตน 

ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน   

1.1 การกอสราง/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา  
- ประชาชนมีความประสงคใหเทศบาลนครอุบลราชธานี ปรับปรุงในเร่ืองของการซอมบํารุงถนน

และทอระบายน้ําใหมีการติดตั้งปาย และไฟฟาสองสวางเตือนความปลอดภัยเพื่อปองกัน
อันตราย การบรรทุกดินหลนตามทองถนนกอใหเกิดอันตรายตอผูใชถนน ควรทําดวยความ
ระมัดระวัง เก็บกวาดทําความสะอาดใหเรียบรอย  

- ระบบระบายน้ํา ควรมีการลอกคลองตางๆ ตามชุมชน เมื่อเวลาฝนตกจะไดระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.2 ระบบไฟฟาแสงสวาง/ไฟฟาสาธารณะ  
- ประชาชนอยากใหติดตั้งไฟฟาในสถานที่ที่เปลี่ยวหรืออันตราย  สวนสาธารณะควรติดตั้งไฟฟา

สองสวางใหเพียงพอ 
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- ควรมีการตรวจสอบหลอดไฟฟาตามตรอก ซอก ซอยตางๆ เพราะบางเสาไฟฟาหลอดไฟใช
งานไมได 

- สายไฟฟา สายโทรศัพทตางๆ ควรมีการจัดระเบียบใหสวยงาม และมีความปลอดภัย 
1.3 ระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  ประชาชนมีความประสงคใหติดกลองวงจรปด เพราะ

ปจจุบันมีมิจฉาชีพที่คอยลักขโมยสิ่งของของประชาชนในชุมชนและเกิดขึ้นบอย  
1.4 ระบบจรจร 
- การสรางตึกหรือสรางอาคารตางๆ ควรสรางที่จอดรถดวย เพราะการนํารถมาจอกขางถนน ทํา

ใหการจราจรติดขัด 
- การกอสรางฟุตบาท ทําใหถนนคับแคบ การสัญจรไป-มาลําบาก 
- ประชาชนอยากใหเทศบาลนครอุบลราชธานีกํากับดูแลบานที่นําสิ่งของ เชน เกาอี้มาวางกีด

ขวาง และนําสินคามาวางจําหนายเพื่อไมใหรถจอดบนทางสาธารณะ 
- ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชน ตามแยกตางๆ ควรมีการจัดทําปายหยุด 

หรือไฟกระพริบเพื่อใหรถไดชะลอเปนการลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย 
2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1 การสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน  ประชาชนอยากใหมีโครงการอาชีพที่หลากหลายเพื่อใหมี
อาชีพและรายไดอยางตอเนื่องและจัดหาสถานที่จําหนายใหดวย อยากใหสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของชุมชนทุกชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 การจัดสถานที่เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมและเพิ่มรายได  
- ประชาชนอยากใหมีการปรับปรุง/หาสถานที่ใชจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดงานประเพณีลอย

กระทง สงเสริมประเพณีและเปนการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหประชาชนในชุมชนใหมีรายได
เพิ่มขึ้น 

- จัดหาตลาดนัดชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อประชาชนจะไดมีสถานที่จําหนายสินคา 
2.3 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ ประชาชนมีความประสงคใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา

อาชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ  
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.1 ระบบการจัดเก็บและการจัดขยะมูลฝอย  
- ประชาชนอยากใหเก็บขยะใหทั่วถึง เพราะบางพื้นที่เก็บไมทั่วถึง ทําใหขยะลนและสงกลิ่น

เหม็น  
- เพิ่มจํานวนถังขยะใหมากขึ้น 
- การปลอยน้ําเสียจากครัวเรือน หรือน้ําที่ปลอยออกจากหอพักควรมีการบําบัดกอน 
- อยากใหเทศบาลสงเสริมการคัดแยกขยะอยางจริงจัง  

3.2 การปรับปรุงสวนสาธารณะ  
- ประชาชนอยากใหมีการปรับปรุงสวนสาธารณะใหมีสภาพแวดลอมที่ดี   
- ควรจัดหาเครื่องออกกําลังกายที่เพียงพอตอความตองการของประชาชน และใชประโยชนได

คุมคา 
- สวนสาธารณะหวยมวง ประชาชนอยากใหจัดทําบันไดลงไป ในชวงประเพณีลอยกระทง 

จะสามารถเดินลงไปลอยกระทงได และปลูกไมยืนตนใหรมเงารอบสระน้ํา พรอมทั้งจัดหา
ศาลากลางน้ํา 

- สวนสาธารณะทุงศรีเมืองควรปลูกไมยืนตนใหรมเงา รมรื่น 
3.3 การจัดระเบียบทางเทา  ประชาชนอยากใหมีการจัดระเบียบทางเทาใหเปนระเบียบสวยงาม การ

จัดหนาบานมีความสวยงามนาดู 
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3.4 ที่รกรางวางเปลา ประชาชนอยากใหแจงเจาของที่ดําเนินการปรับปรุงใหมีสภาพที่สะอาดและ
สวยงาม 

4. ดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน 
4.1 การจัดการสุขาภิบาล  การเผาขยะมูลฝอยภายในบานควรมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน  
4.2 การเลี้ยงสัตวตางๆ ในชุมชน  มีการเลี้ยงสัตวในชุมชนสรางความเดือดรอนแกผูอื่น 
4.3 การกอสรางศาลาอเนกประสงค  ประชาชนมีความประสงคใหสรางศาลาอเนกประสงคใหกับ

ชุมชน เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน เชน จัดประชุม จัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 
4.4 การแขงขันกีฬาของคนในชุมชน   ควรมีการสงเสริมการแขงขันกีฬาของคนในชุมชน เพื่อให

ประชาชนไดพบปะ สังสรรค กอใหเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีกัน 
4.5 การรณรงคเกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ  เทศบาลควรมีการรณรงคเกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ ใหทั่วถึง 

เชน โรคไขเลือดออก การกําจัดยุงลาย  
5. ดานการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

5.1 ดานการใหบริการ  ประชาชนอยากใหเจาหนาที่เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความเต็มใจจริงใจ 
และเปนมิตรในการใหบริการประชาชนที่มาติดตอ 

5.2 การเยี่ยมเยือนประชาชน  ประชาชนอยากใหจัดเจาหนาที่ออกเยี่ยมเยือนประชาชนในชุมชนอยาง
นอยปละ 1-2 ครั้ง 

5.3 การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล  ประชาชนอยากมีสวนรวมพัฒนา
บานเมืองมากวานี้ และควรมีประชาสัมพันธผลการดําเนินงานตางๆ ใหประชาชนทราบเปนระยะๆ 

6. ดานอื่นๆ  
6.1 การจัดงานประเพณีตางๆ ของทองถ่ิน  ประชาชนอยากใหเทศบาลจัดงานประเพณีตางๆ   ที่เปน

วัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป และควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง ประชาชนจะไดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรม 

6.2 การติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน หรือหอกระจายเสียง  ประชาชนอยากใหมีการจัดตั้งเสียงตาม
สายในชุมชน หรือหอกระจายเสียง เพื่อจะไดประชาสัมพันธงานของทางเทศบาล รวมถึงขาวสาร
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชน 

สรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไขปญหาที่ผานมา 
1. เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีงบประมาณคอนขางจํากัดไมเพียงพอที่จะนําไปดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ตั้งไวทั้งหมด จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการที่มีความสําคัญและมีความ
จําเปนเรงดวน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

2. การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจํานวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา ควรมีการจัดเรียงความสําคัญของโครงการเพื่อบรรจุแผนพัฒนาทองถิ่นในปแรกและในปตอๆไป 

3. โครงการ/แผนงาน ที่บรรจุในแผนพัฒนามีจํานวนมากไมสอดคลองกับงบประมาณของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ควรนําขอมูลความตองการที่แทจริงของชุมชนไปบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น หากมีโครงการเกิน
ศักยภาพใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


