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สวนที่ 2

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รวม 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ล า นไร ตั้ ง อยู สุ ด ชายแดน
ดานทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปน จั ง หวั ด ที่ มีพื้น ที่ ข นาดใหญ เ ป น อั น ดั บ 2
ของภาค รองจากจังหวัดนครราชสีมา และเปนอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งอยูหางจากกรุ ง เทพมหานครเดิ น ทาง
โดยรถยนต 630 กิโลเมตร และทางรถไฟ 575 กิโลเมตร จังหวัดอุบลราชธานีจัดอยูกลุมจังหวัดในการวางแผน
พัฒนายุทธศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (ซึ่งประกอบด ว ยจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ อุ บ ลราชธานี
อํานาจเจริญและยโสธร) และมีเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ ที่ มีพื้นที่ ติ ดแนวพรมแดนกั บประเทศเพื่อนบ าน รวมความยาว
428 กิโลเมตร ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวั น และ
แขวงจําปาสัก ระยะทาง 361 กิโลเมตร) และราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดพระวิหาร ระยะทาง 67 กิโลเมตร)
ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี อยูในเขตลุมแมน้ํามูล เปนสวนหนึ่งของเขตที่ราบสูงโคราชหรือตั้งอยู
บริเวณที่เรียกวา แองโคราช (Korat Basin) มีลักษณะคลายแองกระทะหงาย โดยสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเลเฉลี่ ย
ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ํา เปนที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีน้ํา โขง
เปนแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มีแ มน้ํ า ชี ไ หลมาบรรจบกั บ
แมน้ํามูล ซึ่งไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสู แ มน้ํ า โขงที่ อํ า เภอโขงเจี ย ม
และมีลําน้ําใหญ ๆ อีกหลายสาย ไดแก ลําเซบก ลําโดมใหญ ลํา โดมนอย และมีภู เ ขาสลั บ ซั บ ซ อ นหลายแห ง
ทางบริเวณชายแดนตอนใต ที่สําคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรั ก ซึ่ ง กั้ น อาณาเขตระหว า งจั ง หวั ด
อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
พื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งอยูบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเ ทศบาลนคร
อุบลราชธานี เปนหนวยราชการสวนทองถิ่นที่รัฐบาลกระจายอํานาจการปกครองบางส ว นให บ ริ ห ารจั ด การ
ประชาชนในทองถิ่น เดิมเปนสุขาภิบาลและได รั บการยกฐานะเปนเทศบาลเมื องอุบลราชธานี ตามพระราชกฤษฎี กา
จัดตั้งเทศบาลเมืองและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบใน
ขั้นตน 1.65 ตารางกิโลเมตร ตอมาเมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงไดมีการประกาศขยายเขตเทศบาลอี ก 2 ครั้ ง
และไดรับการยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 ปจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 29.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,150 ไร คิดเปนรอยละ 0.18 ของพื้น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
(10.069 ลา นไร)
ลักษณะที่ตั้งของเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี ส วนใหญ เป นที่ ราบมีแม น้ํ ามู ลไหลผ านตั วเมื องด านทิ ศใต
บริเวณตอนกลางของเมือง คือ ทุงศรีเมืองและบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเป น ที่ ลุ มคล า ยแอ ง กระทะ ตั้ ง แต ถ นน
อุปราชหนาศาลเยาวชนและครอบครัวลงมาถึงถนนเขื่อนธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สํานักงานการทองเทีย่ วแหง
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

-6ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม ที่ ทํ า การ
ไปรษณียโทรเลขไปวัดทุงศรีเมือง และวัดมณีวนาราม และมี ถนนสายหลั กที่ ผ านกลางเมื อง 1 สาย คื อ ถนนอุ ปราช
เปนถนนเชื่อมตอถนนทางหลวง 2 สาย คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูรไปดานทิศเหนือ (เชื่อมตอ
จังหวัดอํานาจเจริญ) และถนนทางหลวงหมายเลข 23 ถนนแจงสนิทไปดานทิศตะวันตก (เชื่อมตอจังหวัดยโสธร)
ที่มา : กลุมงานยุทธศาสตรการพั ฒนาจัง หวัด สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี

อาณาเขต
ทิศเหนือ :

ติดตอถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจัง หวัดอํานาจเจริญ) พื้นที่เขตเทศบาลตําบลอุบ ล
และพื้นที่ เขตทหารอากาศ
ติดตอแมน้ํามูล และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชํา ราบ
ทิศใต :
ทิศตะวันออก : ติดตอหวยวังนอง เขตพื้นที่เทศบาลตําบลปทุม และพื้นที่เขตทหารอากาศ
ทิศตะวันตก: ติดตอลํามูลนอย ถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดยโสธร) และพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
แจระแม

1.2 การวางผังเมือง
อง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการวางผังแบงเขตและจัดระเบียบการใชป ระโยชน ที่ ดิ น ใหม
โดยกระทรวงมหาดไทย ไดออกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชําราบ พ.ศ.2547
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 121 ตอนที่ 27ก วั นที่ 16 เมษายน 2547 มี วั ตถุ ประสงค
เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนา การดํารงรักษาเมืองและบริ เ วณที่ เ กี่ ย วข อ งด า นการใช ป ระโยชน ใ นทรั พย สิ น
การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริ ก ารสาธารณะและสภาพแวดล อ ม ให ส อดคล อ งกั บ การ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ จั ด ระบบการใช
ประโยชนที่ดินใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ข อ มูล จาก
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กํา หนดเขตการใชประโยชน ที่ ดิ น จํ า แนกประเภทต า ง ๆ
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้
1) เขตสีเหลือง
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
จํา นวน 2,024.92 ไร
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
จํานวน 4,502.31 ไร
2) เขตสีสม
3) เขตสีแดง
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู อาศัยหนาแนนมาก จํา นวน 1,509.44 ไร
4) เขตสีมวงออน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
จํา นวน
– ไร
5) เขตสีเขียว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
จํา นวน 470.61 ไร
6) เขตสีเขียวออน ที่ดินประเภทที่โลง เพื่อนัน ทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล อม
จํา นวน 2,078.78 ไร
7) เขตสีเขียวออน เสนทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
จํา นวน
– ไร
จํา นวน 780.80 ไร
8) เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถาบันการศึก ษา
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
จํา นวน 386.12 ไร
9) เขตสีเทาออน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
10) เขตสีน้ําเงิน
และสาธารณูปการ
จํา นวน 1,150.11 ไร
ที่มา : สํา นักงานโยธาธิการและผังเมืองจัง หวัดอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138
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1.3 ลักษณะภูมิมอิ ากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี จัดอยูภายในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน (Tropical
Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เขตภูม ิอากาศแบบสวันนา ซึ่งเปนลั ก ษณะอากาศ
ที่มีฤดูแลงสลับฤดูฝนอยางเดนชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514 - 2543)
ของจังหวัด อุบลราชธานี พบวา ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้ง ป วัดได 1,581.4 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธสู งที่สุด
วัดได 83 เปอรเซ็นต ในเดือนกันยายน ความชื้นสัมพัทธต่ําที่สุด วัดได 61 เปอรเซ็นต ในเดือนมีนาคม โดยรวมแลว
จังหวัดอุบลราชธานีมี ความชื้นสั มพั ทธเฉลี่ยทั้ งป 73 เปอรเซ็นต ลั กษณะอากาศเชนนี้เกิ ดขึ้นเนื่อ งจากจังหวัด
อุบลราชธานี ตกอยู ภายใตอิ ทธิ พลของลมมรสุ ม 2 ชนิ ด คื อ ลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงสามารถแบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
1. ฤดู ฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุ ลาคม ซึ่งไดรับอิท ธิพล
จากลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต พัดนําความชื้นจากทะเลอัน ดามันและอาวไทยเขามาปกคลุ ม และมี อิทธิพลของ
รองความกดอากาศต่ําหรื อรองมรสุม (Low Pressure Trough or Monsoon Trough) พาดผาน ทําให
เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต กลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไปจนถึ งกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคมฝนจะลดนอยลงมากบางวันอาจไมมีฝนตกเลย เรีย กระยะนี้วา ระยะฝนทิ้งชวง (Dry Spell)
เนื่องจากรองความกดอากาศต่ําหรือรอ งมรสุ มได เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผานตอนบนของประเทศลาว เวียดนาม
และประเทศจีนตอนใต สําหรับในชว งเดื อนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลั บมาตกชุกอีก ครั้งหนึ่ง เนื่ องจากรอง
ความกดอากาศต่ําหรือรองมรสุมไดเคลื่อนตัวลงมาพาดผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในฤดูนี้มักมี
พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใตเขามามีอิทธิพลตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลีย่ ปละ 1 - 3 ลูก
จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิย มวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514 - 2543) ของจังหวัดอุบลราชธานี พบวา
ฝนตกชุก มากที่สุดคือเดือนสิงหาคม วัดปริ มาณฝนรวมเฉลี่ย ได 308.3 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนกันยายน
วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได 289.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้ งป วัดได 1,581.4 มิลลิเมตร
2. ฤดูห นาว (Winter Season) เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุ ลาคมถึ งกลางเดือนกุ มภาพันธ ในฤดูนี้
จังหวัดอุบลราชธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูง
หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแหง จังหวัดอุบ ลราชธานีจะไดรับอิ ทธิพลจาก
อากาศหนาวเย็นเปนจังหวั ดแรก ๆ เนื่อ งจากอยูดานตะวันออกสุดของประเทศไทย ความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นจะแผปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ําลงทําใหมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขึน้ อยูกับกําลังและ
ขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น อากาศหนาวเย็นที่สุด อยูในชวงเดือนธัน วาคมถึ งมกราคม วัด อุณหภู มิต่ําที่สุ ดได
17.5 องศาเซลเซียส และ 17.2 องศาเซลเซียส ตามลําดับ อุณหภูมิต่ําที่สุดที่เคยวัดได เทากับ 8.5 องศาเซลเซียส
เมื่อเดือนธันวาคม 2518 ในฤดูนี้มักประสบปญหาภัยแลงเนื่องจากมีฝนลดนอยลงอยางมาก สวนใหญไมมีฝนตกเลย
3. ฤดูรอน (Summer Season) เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมที่พัด
ปกคลุมในฤดูนี้สวนใหญเปนลมใตและลมตะวันตก และมักจะมีหยอ มความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอน
(Heat Low) ปกคลุ มตลอดฤดู ทํา ใหมี อากาศร อนโดยทั่ วไป บางวั นมีอากาศร อนจั ด สามารถวั ดอุ ณหภู มิไดสูงถึง 40
องศาเซลเซียสขึ้ นไป เดือนเมษายนเป นเดือนที่มี อากาศร อนมากที่สุ ด อุ ณหภู มิสูงที่สุดที่เคยวั ดได 42.0 องศาเซลเซี ยส
เมื่อป พ.ศ. 2551 ในฤดูนี้ จะมีบางช วงที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมา จะเกิ ดการปะทะกับมวลอากาศร อน
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-8ที่ปกคลุมอยูกอนแลว ทําใหเกิดพายุฟาคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นดวย เราเรียกพายุ
ชนิดนี้วา พายุฤดูรอน (Summer Storm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณนอยมักไมเพียงพอตอการเพาะปลูก
ที่มา : ศูนยอุตุน ิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนลา ง จังหวัดอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

1.4 ประชากร
เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 82,416 คน แยกเปน
ประชากรชาย 38,563 คน ประชากรหญิง 43,855 คน โดยมีค วามหนาแนนเฉลี่ย 2,838 คนตารางกิโลเมตร
ที่มา : ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว ประชาชน (เดือนพฤษภาคม 2556)

1.5 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีจํานวนชุมชนทั้งหมด 106 ชุมชน สวนใหญมีเชื้อสายไทยลาว (ชาวอีสาน)
นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน เวียดนาม ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 98.5 ศาสนาคริ ส ต
และอิสลามรอยละ 1.40 ศาสนาอื่ น ๆ ร อยละ 0.1 สภาพเศรษฐกิ จโดยส วนใหญ ขึ้ นอยู กั บการค าขาย การประกอบ
ธุรกิจพาณิชยและบริการมีทั้งในลักษณะสวนตัว รวมเปนหางหุนสวนหรือบริษัท

เขต 1

รายชื่อชุมชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต 2
เขต 3

เขต 4

1. โรงเรียนบา นกานเหลือง 1 1. โรงเรียนกีฬาจั งหวัดอุบลฯ 1 1. โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 3

1. วังทอง

2. โรงเรียนบา นกานเหลือง 2 2. โรงเรียนกีฬาจั งหวัดอุบลฯ 2 2. โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 4

2. วัดศรีแสงทอง

3. โรงเรียนบา นกานเหลือง 3 3. โรงเรียนกีฬาจั งหวัดอุบลฯ 3 3. วัดทาวังหิน

3. สํานักงานสหกรณการเกษตร 1

4. วัดพระธาตุห นองบัว 1

4. โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 1

4. วัดกุดคูณ 1

4. สํานักงานสหกรณการเกษตร 2

5. วัดพระธาตุห นองบัว 2

5. โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2

5. วัดกุดคูณ 2

5. สํานักงานสหกรณการเกษตร 3

6. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

6. วิท ยาลัยเทคนิคอุบลฯ 1

6. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 3 6. ดอนเจ าปูทองแดง 1

7. โรงเรียนโปลีเทคนิคฯ 1

7. วิท ยาลัยเทคนิคอุบลฯ 2

7. หลังโรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1 7. ดอนเจ าปูทองแดง 2

8. โรงเรียนโปลีเทคนิคฯ 2

8. โรงเรียนนารีนุกูล

8. หลังโรงเรียนเยาวเรศศึกษา 2

8. โรงเรียนปทุมวิทยากร 1

9. ศาลาหนองนาควาย 1

9. ซอยชยางกูร 2.1 (1)

9. หลังโรงเรียนเยาวเรศศึกษา 3

9. โรงเรียนปทุมวิทยากร 2

10. ศาลาหนองนาควาย 2

10. ซอยชยางกูร 2.1 (2)

10. สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลฯ 10. สํานักงานขนสงจังหวัดฯ

11. วัดบานนาควาย 1

11. สวนสาธารณะอยูวงศธรรม 11. ถนนพนม 1

11. อุปลีสาน 6

12. วัดบานนาควาย 2

12. วัดปทุมมาลัย 1

12. ถนนพนม 2

12. ศาลากลางบานดู 1

13. เฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสุขภาพ) 1 13. วัดปทุมมาลัย 2

13. วัดโรมันคาทอลิค

13. ศาลากลางบานดู 2

14. เฉลิมพระเกียรติฯ (สวนสุขภาพ) 2 14. วัดแจง 1

14. วิทยาลัยสารพัดชางอุบลฯ 14. ศาลากลางบานดู 3

15. โรงเรียนเมืองอุบ ล 1

15. วัดแจง 2

15. วัดไชยมงคล

15. ศาลากลางบานดู 4

16. โรงเรียนเมืองอุบ ล 2

16. วัดมหาวนาราม 1

16. วัดสุปฎ นาราม

16. วัดสารพัฒนึก 1

17. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ 1 17. วัดมหาวนาราม 2

17. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 17. วัดสารพัฒนึก 2
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เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

18. โรงเรียนอัสสัมชั ญอุบลฯ 2 18. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1 18. ศาลาประชาคม

18. ทางเขาคริสตจักร

19. วัดปาแสนอุดม 1

19. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 2 19. โรงเรียนอนุบาลอุบ ลฯ

19. วิทยาลัยพยาบาล -

20. วัดปาแสนอุดม 2

20. วัดสวางอารมณ 1

20. วัดทุงศรีเมือง 1

บรมราชชนนี

21. วัดปาแสนอุดม 3

21. วัดสวางอารมณ 2

21. วัดทุงศรีเมือง 2

20. วัดศรีประดู 1

22. ตนซอยสุข าอุปถัมภ 11

22. วัดทองนพคุณ

22. วัดเลีย บ 1

21. วัดศรีประดู 2

23. ทายซอยสุข าอุปถัมภ 11
24. สามแยกโรงพยาบาล -

23. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1
24. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2

23. วัดเลีย บ 2
24. วัดหลวง 1

22. ตลาดสดเทศบาล 5
23. วัดพลแพน

25. สํานักงานศาลเยาวชน

25. วัดหลวง 2

24. วัดเลีย บ 3

26. วัดกลาง

25. วัดบูรพา 1

27. โรงเรียนเทศบาลบู รพาอุ บล 1

26. วัดบูรพา 2

28. โรงเรียนเทศบาลบู รพาอุ บล 2

27. วัดบูรพา 3

พระศรีมหาโพธิ์ 1
25. สามแยกโรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์ 2

และครอบครัว
26. วัดมณีวนาราม

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (เดือนพฤษภาคม 2556)

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม การจราจร
1) การคมนาคมขนสง
- ทางรถยนต การคมนาคมขนสงทางรถยนตมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด อุ บ ลราชธานี
ประมาณ 630 กิโลเมตร สามารถใชเสนทางโดยทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัดและถนนทองถิ่น เปนเสนทาง
ติดตอภายในจังหวัดอุบลราชธานีแ ละจั ง หวั ด ใกล เ คี ย งจนถึ ง กรุ ง เทพฯ มีร ถยนต โ ดยสารประจํ า ทางของ
บริษัทขนสงจํา กัดและบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัทใหบริการ นอกจากนี้ ยั ง มีก ารเดิ น รถโดยสารประจํ า ทาง
ระหวางประเทศ คือ จังหวัดอุบลราชธานี - เมืองปากเซ ระยะทาง 138 กิโลเมตร ราคาคาโดยสาร 200 บาท
โดยมีเวลาออก ดังนี้

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

การเดินทางจากอุบลราชธานีไป สปป.ลาว โดยรถยนตสวนตัวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
การขอหนัง สือ ผานแดนชั่วคราว มีเอกสารประกอบ คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 แผน (รับรองสําเนาถูกตอง)
2. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาสูติบัตร (กรณีไมมีบัตรประจํา ตั ว ประชาชน) 2 แผ น (รั บ รอง
สําเนาถูกตอง)
3. รูปถา ย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน) 2 แผน
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กรณีมีบุตรติดตามตองอายุไมเกิน 12 ป มีเอกสารประกอบ คือ
1. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาสูติบัตร 2 แผน (รับรองสําเนาถูกตอง)
2. รูปถา ย 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. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) ตั้งอยูที่ถนนแจงสนิท ณ ที่ทํา การปกครองจั ง หวั ด
อุบลราชธานี (ในศูนยการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ศอ.ศอ.)) อํ า เภอเมือ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี โทร. 0-4525-5407 หรือ 08-1790-625-4
- หนังสือผานแดนชั่วคราว
- หนังสือผานแดนรายป
2. ศูนยบริการรวมจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูที่ หางสรรพสินคาบิ๊กซีซูเปอร เซ็ นเตอร ชั้ น 2 ศู นย อาหาร
ที่เคานเตอรศูนยบริการรวมจังหวัดอุบลราชธานี ชองบริการชองที่ 2
- หนังสือผานแดนชั่วคราว
- หนังสือผานแดนรายป
3. ดานชองเม็ก ณ ดานชายแดนชองเม็ก โทร. 0-4547-6230
- หนังสือผานแดนชั่วคราว เปนระบบออนไลนใชเฉพาะรหัสบัตรประจําตัวประชาชนไมตองใชรูปถาย
4. ที่วาการอําเภอสิรินธร โทร. 0-4536-6092
- หนังสือผานแดนชั่วคราว เปนระบบออนไลนใชเฉพาะรหัสบัตรประจําตัวประชาชนไมตองใชรูปถาย
กรณีนํารถยนตเขา สปป.ลาว มี 2 กรณี สําหรับการยื่นเอกสารประกอบ คือ
1. กรณีผูถือกรรมสิทธิ์มาเอง
- คูมือจดทะเบียนรถยนต (ฉบับจริง)
- สําเนาเอกสารหนา ผูถือกรรมสิทธิ์
- สําเนาหนารายการเสียภาษี
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบานผูถือกรรมสิทธิ์
2. กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ไมมาเอง
- คูมือจดทะเบียนรถยนต (ฉบับจริง)
- ใบมอบอํานาจตัวจริงอากรแสตมป 10 บาท
- สําเนาใบมอบอํานาจ
- สําเนาเอกสารหนา ผูถือกรรมสิทธิ์
- สําเนาหนารายการเสียภาษี
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 11 -

สถานที่ยื่นเอกสารประกอบการขอพาสปอรตรถยนต

- สํา นักงานขนสงจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4531-5346-7 คาธรรมเนียม 55 บาท

ที่มา : ศูนยบริการรวมจังหวัดอุ บลราชธานี หรือ www.ubongcs.com (เดือนพฤษภาคม 2556)

- ทางรถไฟ เสนทางรถไฟจากกรุ งเทพมหานครถึ งจังหวัด อุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ
575 กิโลเมตร ผานจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ และผานสถานียอยบุงหวาย หวยขะยุง
สิ้นสุดเสนทางที่ อําเภอวาริน ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตารางเวลารถไฟ ดังนี้
ประเภทรถ

หมายเลขขบวน

สถานีตนทาง

สถานีปลายทาง

ออก

ถึง

รถเร็ว

136

กรุงเทพฯ

07:00

18:40

รถเร็ว
รถดวนพิเศษ

146

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ

08:45

21:00

22

อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ

14:50

23:15

รถเร็ว

142

อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ

16:50

04:25

รถดวน

68

อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ

18:30

05:50

รถเร็ว
รถดวนพิเศษ

140

อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ

19:30

07:30

21

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

05:45

14:20

รถเร็ว

135

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

06:40

18:20

รถเร็ว

145

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

15:20

03:35

รถเร็ว

139

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

18:55

06:15

รถดวน

67

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

20:30

07:25

รถเร็ว

141

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

22:25

10:20

(สปรินเตอร)

(สปรินเตอร)

ที่มา : การรถไฟแหงประเทศไทย หรือ www.railway.co.th (เดือนพฤษภาคม 2556)

- ทางน้ํา เสนทางคมนาคมทางน้ํา ที่สําคัญ คือ แมน้ํามูล ไหลผานเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อําเภอเมือง อําเภอวาริน ชําราบ และอําเภอพิบูล มังสาหาร นอกจากนี้ยังมีแมน้ําโขงที่ไหลผานอําเภอเขมราฐ
อําเภอศรีเมืองใหม และอําเภอโขงเจียม เสนทางการคมนาคมทางน้าํ ในปจจุบันไมเปนที่นิยมมากนัก สวนใหญ
จะเปนราษฎรที่อาศัย อยูในเขตอําเภอที่แ มน้ําไหลผานใช เปนเสนทางคมนาคม

- ทางอากาศ ปจจุบันมีสนามบิน พาณิชย (สนามบินนานาชาติ) จํานวน 1 แหง และมีบริ ษัท
สายการบินใหบริการ 3 บริษัท คือ
1. บริษัทการบินไทย จํา กัด (มหาชน) มีเที่ยวบิน ดังนี้
อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ (สุว รรณภูมิ)
- เที่ยวบิน TG 707
ออกเวลา 09.05 น. ถึงเวลา 10.15
- เที่ยวบิน TG 031
ออกเวลา 17.45 น. ถึงเวลา 18.50 น.
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 12 กรุงเทพฯ (สุวรรณภู มิ) - อุบลราชธานี
- เที่ยวบิน TG 706
ออกเวลา 07.30 น. ถึงเวลา 08.35 น.
- เที่ยวบิน TG 030
ออกเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.05 น.
2. บริษัทสายการบินแอรเอเชีย จํา กัด มีเที่ยวบิน ดั งนี้
อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ (สุว รรณภูมิ)
- เที่ยวบิน FD 3371
ออกเวลา 09.15 น.
- เที่ยวบิน FD 3373
ออกเวลา 19.25 น.
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี
- เที่ยวบิน FD 3370
ออกเวลา 07.40 น.
- เที่ยวบิน FD 3372
ออกเวลา 18.00 น.
3. บริษัทสายการบินนกแอร จํากัด มีเ ที่ยวบิน ดัง นี้
อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือ ง)
- เที่ยวบิน DD 9311
ออกเวลา 07.40
- เที่ยวบิน DD 9515
ออกเวลา 12.45
ออกเวลา 17.20
- เที่ยวบิน DD 9317
- เที่ยวบิน DD 9319
ออกเวลา 19.55
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี
- เที่ยวบิน DD 9310
ออกเวลา 06.05
- เที่ยวบิน DD 9314
ออกเวลา 11.10
ออกเวลา 15.40
- เที่ยวบิน DD 9316
- เที่ยวบิน DD 9318
ออกเวลา 18.20

ถึงเวลา 10.20 น.
ถึงเวลา 20.30 น.
ถึงเวลา 08.45 น.
ถึงเวลา 19.05 น.

น.
น.
น.
น.

ถึงเวลา
ถึงเวลา
ถึงเวลา
ถึงเวลา

08.45
13.50
18.25
20.55

น.
น.
น.
น.

น.
น.
น.
น.

ถึงเวลา
ถึงเวลา
ถึงเวลา
ถึงเวลา

07.10
12.15
16.45
19.25

น.
น.
น.
น.

ที่มา : ทาอากาศยานอุบลราชธานี กรมการบินพลเรือน (เดือนพฤษภาคม 2556)

2) การจราจร
ขอมูลสภาพถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1. ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก
จํา นวน 332 สาย ระยะทาง 329,535
2. ถนนแอสฟลท (ลาดยาง)
จํา นวน 4 สาย ระยะทาง 5,718
3. ถนนคอนกรีต, แอสฟลท (ลาดยาง)
จํา นวน 4 สาย ระยะทาง 5,013
4. สะพานคอนกรีต
จํา นวน 5 สาย ระยะทาง
1.78
5. พื้นที่จอดรถยนตบริเวณตามแนวถนน
จํา นวน 3,000 แหง
6. พื้นที่จอดรถจักรยานยนตบริเวณตามแนวถนน
จํา นวน 3,000 แหง
7. ไฟฟาสาธารณะ
จํา นวน 5,661 ดวงโคม

เมตร
เมตร
เมตร
กิโลเมตร

ที่มา : สํา นักการชาง เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 13 -

3) การจัดการขนสงมวลชน
บริการขนสงมวลชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีใหบริการโดยเอกชน คือ บริษัท วารินทร เดินรถ
จํา กัด, บริษัท เมลชมภู จํา กัด และสหกรณรถยนตบริการอุบลราชธานี จํ า กั ด จํ า นวน 14 สาย 12 เส น ทาง
(สายที่ 5 และสายที่ 13 ไดยกเลิกเสนทาง) รวมจํานวนรถทั้งสิ้น 283 คัน โดยมีตารางขอมูลดานการจัดการขนสง ดังนี้

ตารางขอมูลดานการจัดการขนสงมวลชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่ สายที่

ชื่อเสนทาง

1

1

มหาวิท ยาลัยอุบลฯ - สามแยกเขาหมูบาน
หนองแก

2

2

สถานีรถไฟ - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

3

3

บานกอ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรมอุบลฯ

4

4

5

สีรถ

ลักษณะ/
มาตรฐานรถ

เทา - เหลือง ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

จํานวนรถ มีรถจริง
(คัน)
(คัน)
34 - 56

47

ขาว

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

18 - 31

25

ชมพู - ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

20 - 33

24

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

3-5

3

6

คายสรรพสิท ธิป ระสงค - ประปา

ชมพู - ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

3 - 14

4

6

7

ศาลปูเจาคําจันทร - วัดพุท ธนิคมกิตยิ าราม

ชมพู - ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

10 - 24

18

7

8

บานปลาดุก - สถานีโทรคมนาคมอุบลฯ บานปลาดุกทอง

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

20 - 40

33

8

9

ตลาดสดวารินชําราบ - บานโนนหงษท อง

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

12 - 21

16

9

10

ศาลาบานดู - ศูนยอพยพ

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

20 - 40

33

10

11

บานบุงกะแซว - บานหวยคุม

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

21 – 42

31

11

12

สถาบันพัฒนาฝมือ แรงงานภาคตะวันออก
เฉีย งเหนือตอนลางอุบลฯ - บานดง

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

19 - 40

33

12

14

ดอนปูต า - วัดหนองปาพง - บานกอ

ฟา

ม.3 (รถโดยสารสองแถว)

12 - 24

16

ที่มา : สํา นักงานขนสงจังหวัดอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

2.2 การประปา
สํานักงานประปาอุบลราชธานี (ท า วั ง หิ น ) เป น หน ว ยงานบริ ก ารประปาภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีสถานีผลิตน้ําประปา จํานวน 2 สถานี คือ สถานีที่ 1 โรงกรองน้ํ า อุ บ ลราชธานี 1 (ท า วั ง หิ น )
ปริมาณการผลิต 36,000 ลบ.ม.วัน และสถานีที่ 2 โรงกรองน้ําอุบลราชธานี 2 (บานกุดลาด) ปริมาณการผลิ ต
12,000 ลบ.ม.วัน โดยมีแมน้ํามูลและลําน้ํามู ล น อ ย เป น แหล ง น้ํ า ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต มีผู ข อใช น้ํ า ประปา
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวนทั้งสิ้น 34,326 ราย ประปาที่ผลิตไดรวมทั้งสิ้น 48,000 ลบ.ม./วั น
ปริมาณการใชน้ํา ประปา 45,000 ลบ.ม.วัน
หมายเหตุ ชวงฤดูแลง พบปญหาจากปริมาณน้ําในลํามูลนอยมีปริมาณนอย และมีน้ําเสียจากแหลงชุ มชน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 14 บริเวณรอบ กปภ.อุบลราชธานีไหลลงลํามูลนอย ทําใหน้ํา ดิบที่นํามาผลิตน้ํ า ประปามีพืช น้ํ า และ
สาหรายมาปะปน ทําใหปริมาณน้ําในการกรองนอยลง กปภ.อุบลราชธานี ตองเพิ่มปริ มาณการใช
สารเคมีที่ใชในการกําจัดพืชน้ําและสาหราย
ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

2.3 การไฟฟา
การใหบริการไฟฟาในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสํานักงานการไฟฟาส วนภู มิภาคจั งหวั ดอุ บลราชธานี
และงานสถานที่และไฟฟาสาธารณะของเทศบาลฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบ โดยในป จ จุ บั น สามารถให บ ริ ก าร
ไดเต็มจํา นวนพื้นที่ทั้งหมด (29.04 ตร.กม.) แบงเปนประเภทและจํานวนผูใชไฟฟา ดังนี้

ตารางขอมูลการใชไฟฟา
ประเภทผู ใช

จํา นวนผูใชไฟฟา

จํา นวนหนวย

ปริมาณการจํา หนาย

ที่อยูอาศัย

72,970

13,002,667.00

53,330,289.30

ธุรกิจ

10,370

27,464,655.14

113,816,328.89

1,295

787,820.61

3,022,025.91

84,635

41,255,142.75

170,168,644.10

อื่น ๆ (สวนราชการ, สถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตร)
รวม

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิ ภาค จัง หวัดอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
หมายเหตุ ขอมูลการใชไฟฟารวม 3 อํา เภอ คือ อําเภอเมือง, อํา เภอดอนมดแดง และอําเภอเหลาเสือโกก

1) โทรศัพท
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่ให
บริการในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีชุ มสายโทรศัพทจํานวน 2 ชุมสาย คื อ ชุม สายอุบลราชธานี 1 และชุมสาย
อุบลราชธานี 2 โดยเปดใหบริการแกลูกคาและประชาชนทั่วไปครอบคลุมทั้งจั งหวัดอุ บลราชธานี ดังนี้

จํานวนเลขหมาย

ชุมสาย

ที่อยูอาศัย

สวนราชการ

ธุรกิจ

โทรศัพท
สาธารณะ

จํานวนตูโทรศัพท อินเตอรเน็ต
สาธารณะ ความเร็วสูง

อุบลราชธานี 1

1,117

224

171

35

218

2,268

อุบลราชธานี 2

2,725

262

233

27

145

2,532

รวม

3,842

486

404

62

363

4,800

1)

ที่มา : บริษัท ที โอที จํา กัด (มหาชน) สวนบริการลูกคา จัง หวัดอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

2) ไปรษณียโทรเลข
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีที่ทําการไปรษณียใหบริการ จํานวน 3 แหง คือ
1. ที่ทําการไปรษณียอุบลราชธานี (ปณจ.)
2. ทีท่ ําการไปรษณียปทุมมาลัย (ปณฝ.)
3. ทีท่ ําการไปรษณียแจงสนิท (ปณฝ.)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138
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3) สถานีวิทยุโทรทัศน
จังหวัดอุ บลราชธานี มีสถานีวิทยุโ ทรทัศน ตั้งอยูจํา นวนทั้ง สิ้น 6 สถานี ซึ่งอยูน อกเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จําแนกเปนสถานีที่รั บ – สงสัญญาณจากสวนกลางและผลิ ตรายการท องถิ่นของกรมประชาสั มพันธ
1 สถานี และสถานีรับ – สงสัญญาณจากสวนกลางของกองทั พบก 2 สถานี องคการสื่อสาร มวลชน 2 สถานี
สถานีของเอกชน 1 สถานี ไดแก
1. สถานีวิทยุโทรทัศนทีวีสี ชอ ง 3 จ.อุบลราชธานี
2. สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 จ.อุบลราชธานี
3. สถานีวิทยุโทรทัศนสีก องทั พบก ชอง 7 จ.อุบลราชธานี
4. สถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 9 อสมท. จ.อุบลราชธานี
5. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จ.อุบลราชธานี
6. สถานีโทรทัศน TPBS ทีวีไทย จ.อุบลราชธานี

4) เคเบิลทีวี
บริษัทที่ให บริการเคเบิ ลทีวีภายในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี มีจํานวน 2 บริษัท คือ บริษั ท
โสภณเคเบิ ลทีวี จํากัด และบริษั ท ราชธานีเคเบิ ลทีวี จํากัด โดยมีจํานวนช องให บริ การ 40 ชอง และอัตราคาบริ การ
รายเดือน ๆ ละ 350 บาท เทากันทั้ง 2 บริษัท

5) สถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชนที่ตั้งอยู ดังนี้
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห งประเทศไทย (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. สถานีวิ ทยุ กระจายเสี ยงพิทั กษสั นติราษฎร (สวพ.) จ.อุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 99.5 MHz
5. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 08 จ.อุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 105.25 MHz
6. สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. จ.อุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 102 MHz
7. วิทยุ อปพร. ชุม ชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 97.5 MHz
8. สถานีวิทยุกระจายเสียง Buddy RADIO B ระบบ F.M. ความถี่ 88.25 MHz
9. จุดปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุ มชนพลแพน ระบบ F.M. ความถี่ 94.5 MHz
10. วิทยุชุมชน Z RADIO ระบบ F.M. ความถี่ 98 MHz
11. สถานีวิทยุชุมชนอุบล 93 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 93 MHz
12. ศูนยการเรียนรูวิทยุชุมชนศรีประดู (วัดศรีประดู) ระบบ F.M. ความถี่ 96.5 MHz
13. วิทยุชุมชนภู มิปญญาไทย ระบบ F.M. ความถี่ 96.25 MHz
14. สถานีวิทยุกระจายเสียงคูบุญคนแสนดี ระบบ F.M. ความถี่ 88.25 MHz
15. วิทยุชุมชนนครอุบล ระบบ F.M. ความถี่ 93.75 MHz
16. วิทยุชุมชนนานาชาติ ระบบ F.M. ความถี่ 94 MHz
17. วิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 106.5 MHz
18. วิทยุชุมชนสมาคมเพื่ อนผูบริโภคอุ บลราชธานี ระบบ F.M. ความถี่ 101 MHz
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 16 19. วิทยุชุมชนรว มใจหวยวังนอง ระบบ F.M. ความถี่ 96 MHz
20. วิทยุชุมชน 103 คนสูชีวิต ระบบ F.M. ความถี่ 103 MHz
21. วิทยุชุมชนเมืองดอกบัว ระบบ F.M. ความถี่ 92 MHz
ที่มา : ฝายประชาสัมพันธ เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

6) เครือขายวิทยุสื่อสาร
เครือขายวิทยุสื่อ สารภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มี 8 เครือขาย ไดแก
1. สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี นามเรียกขาน “ราชธานี”
2. จังหวัดอุบลราชธานี นามเรียกขาน “บงกช”
3. อําเภอเมืองอุบ ลราชธานี นามเรียกขาน “เอราวัณ”
4. กองบิน 21 นามเรียกขาน “ดับเพลิง บน.21”
5. เทศบาลนครอุ บลราชธานี นามเรียกขาน “ดอกคูณ”
6. ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลนครอุบลราชธานี นามเรียกขาน “ศูนยนคร”
7. ศูนยกูภัยจังหวัด อุบลราชธานี นามเรียกขาน “จี้กง”
8. มูลนิธิจีตัมเกาะ นามเรียกขาน “ทิวา”
ที่มา : ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

7) หนังสือพิมพทองถิ่น
ภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มีหนังสือ พิมพทองถิ่น ดังนี้
1. หนังสือพิมพ อุบลคนรุนใหม
2. หนังสือพิมพขาวชายแดน
3. หนังสือพิมพขาวภู ธร
4. หนังสือพิมพประชารัฐ
5. หนังสือพิมพชนสยาม
6. หนังสือพิมพประชามติ
7. หนังสือพิมพ มิ่งเมือ ง
8. หนังสือพิมพป ทุมมาลัย
9. หนังสือพิมพรัก อุบล
10. วารสารหอการคา
11. หนังสือพิมพ อบต. กาวหนา
12. หนังสือพิมพ อินไซดผูนํา
13. หนังสือพิมพโ มเดิ้ลไทม
14. หนังสือพิมพ วันใหม
15. หนังสือพิมพโ อเคอิสาน
ที่มา : ฝายประชาสัมพันธ เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138
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3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 สภาพเศรษฐกิจ
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนใหญประกอบธุรกิจและอาชีพดานพาณิชยกรรม การบริการ
ดานอุตสาหกรรมจะเปนขนาดเล็กใชเงินทุนหมุนเวียนไมมากนัก และดานเกษตรกรรม มีเปนสวนนอยตามชุมชน
รอบนอก การดําเนินการมีทั้งในลักษณะสวนตัวและการรวมเปนหางหุนสวนหรือบริษัท สถานประกอบการ
ความเจริญทางเศรษฐกิจจะอยู ตามบริเวณถนนสายหลักหรือ ความหนาแนนของประชากร เชน ถนนชยางกูร
ถนนแจงสนิท ถนนอุปราช ถนนสรรพสิทธิ์ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดนอย) ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ)
ตลาดสดเทศบาล 5 (ตลาดคิวตระการ) ตลาดเทศบาล 6 (ตลาดอาหารโตรุง) ตลาดทยาประศาสน (ตลาดบานดู)
ตลาดหนองบั ว ฯลฯ ธุรกิจที่มี การดําเนินการสวนใหญ ได แก การบริ การดานหอพัก – หองเชา รานเสริ มสวยแต งผม
รานอาหาร การซ อมบํารุ งรถยนต – รถจักรยานยนต การคาปลี ก – สงสินคาอุปโภคบริโภค การรับเหมากอสราง
เปนต น

3.2 การเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเปนสวนนอยตามชุมชนรอบนอก
เชน การทําสวนผักตามชุมชนวัดทาวังหิน ชุมชนวังสวาง การทํานาตามชุมชนวัดบานนาควาย ชุมชนศาลา บานนาควาย เปนตน โดยมีผลผลิตในดานเกษตรกรรมเพียงเล็ กนอย

3.3 การพาณิชยกรรมและการบริการ
จากผลการสํารวจผูประกอบการดานพาณิชยกรรมและการบริการภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ณ เดื อน พฤษภาคม 2556 มีกิจการเกี่ยวกับการบริการ (หอพัก หองเชา และเสริมสวย/แตงผม) มากที่สุ ด จํานวน
909 แหง ลําดับรองลงมาเปนกิจการเกี่ ยวกั บรานอาหารและแผงลอยจํา หนายอาหาร จํานวน 739 แหง และกิจการ
เกี่ย วกับเครื่องยนต จํา นวน 317 แหง โดยมีตารางขอมูล ดังนี้
ลํา ดับที่
ประเภทกิจการ
1
กิจการเกี่ย วกับรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร

จํา นวน (แหง) หมายเหตุ
739

2

กิจการเกี่ย วกับการบริการ (หอพัก, หองเชา, เสริมสวย/แตงผม)

909

3

กิจการเกี่ย วกับเครื่องยนต

317

4

กิจการเกี่ย วกับสิ่งทอ (ตัดเย็บ เสื้อ ผา)

238

5

กิจการเกี่ย วกับการถายเอกสารโรงพิมพ

184

6

กิจการเกี่ย วกับปโ ตรเลียม ถานหิน สารเคมี (สะสมน้ํามันเชื้อเพลิง = ราย)

157

7

กิจการซอมอิเลคทรอนิกส

143

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 18 ลํา ดับที่

ประเภทกิจการ

จํา นวน (แหง) หมายเหตุ

8

กิจการเกี่ย วกับโลหะ

104

9

กิจการเกี่ย วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ํา (การผลิต)

71

10

กิจการเกี่ย วกับหิน ดิน ซีเมนต

27

11

กิจการเกี่ย วกับโรงแรม

24

12

กิจการเกี่ย วกับธนาคาร

24

13

กิจการเกี่ย วกับการเกษตร

21

14

กิจการเกี่ย วกับการสะสมวัส ดุสิ่งของชํารุดใชแลว

15

กิจการเกี่ย วกับสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว

10

16

กิจการเกี่ย วกับไม

10

17

กิจการเกี่ย วกับศูนยการคาหางสรรพสินคา

8

18

กิจการโรงภาพยนตร

3

19

กิจการตลาดสดเทศบาล

4

20

กิจการตลาดเอกชน

3

21

กิจการที่เกี่ยวกับปศุสัตว

3

22

กิจการเกี่ย วกับยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง

1

23

กิจการเกี่ย วกับวัสดุเทปเพลง

1

รวมทั้งสิ้น

6

3, 007

ที่มา : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

3.4 การอุตสาหกรรม
ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2555 ที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจ การ
มีจํานวนทั้งสิ้น 20 แหง มูลคาเงินรวม 1,178,579,312 บาท จํานวนแรงงานรวม 256 คน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138
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ตารางแสดงจํานวนโรงงานแยกตามจําพวก ป พ .ศ.2555
จําพวกที่

จํานวนโรงงาน เงินทุน (บาท)

จํานวนคนงาน

แรงมา
ชาย

หญิง

รวม

2

3

36,580,000

69.50

17

-

17

3

17

1,142,017,312

3,627.04

189

50

239

รวมทั้งสิ้น

20

1,178,579,312

3,696.54

206

50

265

ที่มา : สํา นักงานอุต สาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

3.5 การทองเที่ยว
สรุปขอมูลการทอ งเที่ยวในจังหวัดอุ บลราชธานี ป พ.ศ.2554 เปรียบเทียบกับ ป พ.ศ. 2553 ดังนี้

ขอมูลจํานวนผูเยี่ยมเยือน
ป พ.ศ.2554
(คน)

ป พ.ศ.2553
(คน)

อัตราการเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้น +  ลดลง - (%)

ระหวางเดื อนมกราคม – มีนาคม

217,512

205,220

+ 5.99

ระหวางเดื อนเมษายน – มิถุนายน

159,230

150,479

+ 5.82

ระหวางเดื อนกรกฎาคม – กันยายน

176,051

178,832

- 1.56

ระหวางเดื อนตุลาคม – ธันวาคม

272,829

190,936

+ 42.89

825,622

725,467

+ 13.81

รายการขอมูล

รวม

ขอมูลจํานวนรายได
ป พ.ศ.2554
(ลานบาท)

ป พ.ศ.2553
(ลานบาท)

อัตราการเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้น +  ลดลง - (%)

3,969.60

3,710.97

+ 6.97

ที่มา : สํา นักงานการทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศไทย จ.อุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138
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1) แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ตั้ ง อยู บ นถนนศรี ณรงค ท างด า นทิ ศ ใต ข องทุ ง ศรี เ มือ งเป น
สถานที่สักการะของชาวอุบลราชธานีและผูมาเยี่ยมเยือน กอสรา งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2515 ซึ่ ง การ
ตั้งเสาหลักเมืองจะมีพิธีอัญเชิญวิญญาณ "เสด็ จ เจ า หอคํ า " เป น ญาติ ผู ใ หญ ชั้ น สู ง เป น ตาทวดของเจ า คํ า ผง
เขาสิงสถิตย ณ หลักเมือง พิธีการบวงสรวงศาลหลักเมืองไดเริ่มดําเนินการเมื่อป 2531 สมัยเรื อ ตรี ด นั ย เกตุ สิ ริ
เปนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตอจากนั้นทุกวันขึ้น 1 ค่ําเดือน 7 ของทุกป (เดือน 7 เปนเดือนทําบุญซําฮะ
หรือบุญบูชาบรรพบุรุษในฮีตสิบสอง) เทศบาลนครอุบลราชธานีรว มกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ร ว มกั น จั ด พิธี บ วงสรวง
ศาลหลักเมืองเปนประเพณีสืบตอกันมา และในป จ จุ บั น เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ไ ด บู ร ณะศาลหลั ก เมือ ง
และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบใหเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
- ทุงศรีเมือง เปน “สนามหลวง” แหงเมืองอุบลราชธานี ตั้งอยูกลางเมือง ได รั บ การปรั บ ปรุ ง
จากเทศบาลนครอุบลราชธานีใหเปนสวนสาธารณะขนาดใหญเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกาย
ของประชาชนทั่วไปและเปนสถานที่จัดเทศกาลงานบุญตาง ๆนอกจากนี้ ส ถานที่ แ ห ง นี้ ยั ง เป น สถานที่ ตั้ ง ของ
อนุสาวรียพระปทุมวรราชสุร ิวงศ (เจาคําผง) ผูกอสรา งเมืองอุบลราชธานี, อนุสาวรีย แ ห ง ความดี (Monument
of Merit) ที่เชลยศึกชาวตางประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สรางไวเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความเมตตาปราณีแ ละ
คุณงามความดี ข องชาวเมือ งอุ บ ลราชธานี ที่ มีต อ เชลยศึ ก ในช ว งที่ ถู ก จั บ กุ มอยู ใ นจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ,
อนุสาวรียพระเถระสําคัญ, ประติมากรรมร ว มใจไปข า งหน า แสดงถึ ง มิต รภาพความเป น พี่น อ งสมานฉั น ท
ระหวาง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม, และเทียนเฉลิมพระเกียรติ สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2543
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีลักษณะตนเทียนสูง 22 เมตร บนเรือสําเภา
พญาครุฑและนาคสวนฐานเปนรูปวงรีแบบไข ใชศิลปะแบบพื้นบานอีสานรวมสมัยและสื่อความหมายจากเรื่ อ ง
“พระมหาชนก” พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตั้งอยูถนนเขื่อนธานี ชวงแยกจากถนนราชบุ ต รถึ ง ถนนอุ ป ราช
แตเดิมเปนศาลากลางจัง หวั ด อุ บ ลราชธานี ภายในพิพิธ ภั ณฑ มีก ารจั ด แสดงเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร
โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
- วัดทุงศรีเมือง ตั้งอยูถนนหลวง ดานหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีพระอุโบสถที่สวยงาม
เปนสถาป ตยกรรมสมัยรั ชกาลที่ 3 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่ บงบอกถึ งอารยธรรมของคนในสมัยโบราณ นอกจากนี้
ยังมีหอพระไตรปฎกสรางดวยไมตั้งอยูกลางสระน้ํา เปนที่เก็บรักษาพระไตรปฎก ลักษณะศิลปะผสมระหวางไทย
พมาและลาว
- วัดแจง ตั้งอยูถนนสรรพสิทธิ์ สรางขึ้นในป พ.ศ.2431 สมัยรัชกาลที่ 5 สิ่งที่ทรงคุณคานาสนใจ
คือ “สิมไม เกา” (“สิม” หมายถึง พระอุโบสถในภาษาอีสาน) ลักษณะสถาปตยกรรมเปนแบบทอ งถิ่นสวยงาม
สมบูรณฝมือการแกะสลักเปนชางพื้นบานชัน้ สูง เปนอุโบสถขนาดไมใหญมีบันไดอยูดา นหนาและราวบันไดปนเปน
รูปจระเข หมอบ คันทวยไมเปนรูปทรงพญานาคและแกะสลั กไม เปนรูปลายดอกบั ว กอบัว เพื่อสั มพันธกั บชื่ อเมืองอุ บล
- วัดหลวง ตั้งอยูถนนพรหมเทพ ริมแมน้ํามูล วั ดหลวงเปนวัดแรกและเปนวัดคู บานคูเมืองที่
พระปทุมวรราชสุรยิ วงศ (ทาวคําผง) เปนผูสรางขึ้นในป พ.ศ.2324 หลังจากนั้นจึงสรางพระพุทธรูป พระประธานใน
วิหารชื่อวา “พระเจา ใหญ องคหลวง” เปนพระพุทธรูปปางเรื อนแกวที่ส งางาม (ปางมารวิชัยแตมี เรือนแกว
ครอบอยูคลายกั บพระพุทธชินราช) ตอ งดวยพุท ธลัก ษณะเปน “เบ็ญจลักษณะ” หาคืบ พระสุค ตทุกประการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138
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- วัดกลาง ตั้งอยูถนนราชวงศ ริมแมน้ํา มูล สรางขึ้นในป พ.ศ.2325 โดยเจาราชวงศก่ําเปน
ผูสรางในสมัยโบราณมักจะหาทําเลใกลแ มน้ําสรา งเมืองสรางวั ดควบคูกัน ชื่อวั ดเรียกตามทางน้ําไหล วั ดกลาง
จะอยูระหวาง “วัดเหนือทา” (บริเวณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปจจุบัน) และ“วัดใตทา” (สํานักงานการไฟฟาฯ
ปจจุบัน) จึงไดชื่ อวา “วัดกลาง” พระประธานในวิหาร นามวา “พระบทม” เป นพระพุทธปฏิ มาปางมารวิชัยที่งดงาม
สรางดวยอิฐดินเหนียวผสมเกสรดอกบัว จึงไดนามวา“พระบทม”มาจากคําวา ปทุมปทมบทม หมายถึง พระดอกบัว
ไดแก บัวหลวง มีสีแดง กลิ่นหอม เปน พระพุ ทธรูปที่ ประสาทพรเกื้ อกูล ให เกิดความสําเร็จตามแรงแหงสัจ จา
ธิษฐานปรารถนา
- วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ตั้งอยูถนนสุนทรวิมลสรางขึ้นในป พ.ศ.2373 ในสมัยรัชกาลที่ 3
เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแก นามวา “พระเจา ใหญ องค ตื้อ ” สรางดวยเนื้อทองนาคสําริด ใช ทองนาค
เงินสําริดหลอองคพระ หนัก เกาแสนบาท พระพุทธลัก ษณะเปนปางมารวิชัย พระเจา ใหญอ งคตื้อที่วัดใตแหงนี้
มีความสําคัญเปน 1 ใน 5 องค ในจํานวนพระเจาองคตื้อในประเทศไทย คือ ที่ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี มี 2 แหง คือ ที่วัด พระโต กิ่งอําเภอนาตาล และวัดใตฯ นอกจากนี้
ยังมีที่สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 1 องค
- วัดบูรพาราม ตั้งอยูถนนบูรพาใน สรางขึ้นประมาณป พ.ศ.2436 - 2453 เปนสถานที่ปฏิบั ติธรรม
ของหลวงปูสีทา ชยเสโน และหลวงปูเสาร กันตสีโล เนื่องจากสถานที่เดิมเปนปาโปรงและเงียบ ตอมาหลวงปูมั่น
ภูริทัตโต จึ งฝากตั วเป นศิ ษยร วมปฏิบั ติธรรม ณ สํานั กสงฆแหงนี้ กรมหลวงสรรพสิ ทธิประสงค ขาหลวงตางพระองค
บังเกิด ศรัทธาจึงบริจาคที่ดินและทรั พยสินใหสรางเปน “วัดบูรพา” ซึ่งเปนตน กําเนิดวั ดสายวิปสสนากรรมฐาน
ของพระอาจารยสายวัดปาทั่วประเทศ ในปจจุบันวั ดบูรพาไดนํารูปหลอหลวงปูผูเปนบูร พาจารยดานวิปสสนา
กรรมฐาน 5 องค ประกอบดวย พระอาจารยสีทา ชยเสโน พระอาจารยเสาร กันตสีโล พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต
พระญาณวิศิษย(สิงห ขันตญาคโม) และพระสิทธรรมรังษีคัมภีรเมธาจารย (ลี ธัมมธโร) มาประดิษฐานใหลูกหลาน
ชาวอุบลและประชาชนทั่วไป ไดกราบไหว เพื่อ ความเปนสิริมงคล
- วัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ) ตั้งอยูถนนสรรพสิทธิ์ เปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองของชาวจังหวัด
อุบลราชธานี อายุมากกวา 200 ป มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ“พระเจา ใหญอินทรแปลง” เปนที่เคารพ สักการะ
ของประชาชนในจัง หวัดอุบ ลราชธานี และจังหวัดใกลเคี ยง
- วัดศรีอบุ ลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ตั้งอยูถนนอุปราชติดกับศาลากลางจังหวัด เปนที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปที่ แกะสลั กจากแก วบุ ษราคั มอันล้ํา คา คือ "พระแก วบุ ษราคั ม" พระพุ ทธรู ปสมัย เชี ย งแสน
อายุมากกวา พันป นอกจากนี้ยังมีพระอุโ บสถที่สวยงามจําลองมาจากวัดเบญจมบพิ ตรกรุงเทพมหานคร
- วัดพระธาตุหนองบั ว ตั้ ง อยู ถ นนธรรมวิ ถี ห า งจากถนนชยางกู ร ประมาณ 3 กิ โ ลเมตร
เสนทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ ภายในวัดมีพระธาตุเจดียศรีมหาโพธิ์ ที่จําลองมาจากเจดียพุทธคยาในประเทศ
อินเดีย สรา งขึ้นในป พ.ศ.2500 เพื่อเปนสัญลักษณครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา
- วัดสุปฏนารามวรวิหาร ตั้งอยูถนนสมเด็จ ริ มฝงแมน้ํา มูล สรางขึ้ นในป พ.ศ.2396 เป นวั ด
ธรรมยุตินิกายแหงแรกของจังหวั ดอุบลราชธานี มีพระอุโบสถเปนสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน โดยหลังคา
เปนแบบไทยภาคกลาง มีชอฟา ใบระกา และหางหงสไดรับอิทธิ พลจากจีน และเวียดนาม ตัว อาคารเลียนแบบ
ตะวันตก ส วนฐานเปนแบบเขมร ภายในพระอุ โบสถประดิ ษฐาน “พระสั พพัญู เจา ” ซึ่งเปนพระพุ ทธรู ปปางมารวิชัย
- วัดมณีวนาราม (วัดปานอย) ตั้งอยูถนนหลวง สรางขึ้นประมาณป พ.ศ.2332 กอสรางโดย
อุปฮาดก่ํา โอรสพระปทุมวรราชสุริยวงศ (เจาคําผง) เปนที่ประดิ ษฐานของ “พระแกวโกเมน” เปนพระบูชา
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 22 ปางมารวิชัย ซึ่งมีการสันนิษฐานวา อุบัติขึ้นมาพรอมกับพระแกวบุ ษราคัม ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
“พระแกวโกเมน” เปนพระพุทธรูปอั ญมณีในตระกู ล “นพรัตนชาติ ” คือ แก วเกาประการ อันได แก สี ขาวผองเพชรดี
ทับทิ มสี มณีแดง เขี ยวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุ ษราคั ม แดงแกก่ําโกเมนเอก สี หมอกเมฆนิ ลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว
แดงสลัวเพทาย สั งวาลสายไพฑูรย ซึ่ งคณะกรรมการวั ดจะอัญเชิ ญพระแก วโกเมนลงมาประดิ ษฐานให พุทธศาสนิกชน
ไดกราบไหวบูชาและสรงน้ําในเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อความเปนสิริมงคล
- สวนสาธารณะหนองบัว ตั้งอยูถนนธรรมวิถี ตรงขามวั ดพระธาตุหนองบัว เปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญที่มีสภาพภูมิทั ศนสวยงาม มีน้ําพุก ลางสระน้ําและเปนสถานที่ ออกกําลัง กาย พักผอนหย อนใจของ
ประชาชน นักทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ
- หาดวั ด ใต เป น เกาะหาดทรายอยู ก ลางแมน้ํา มูล ใกล กั บ การไฟฟา ส ว นภู มิภาคจั งหวั ด
อุบลราชธานี ในฤดูแลงจะมีหาดทรายขาวเนียน บนเกาะจะมีตนไมเขียวชอุมใหความรมรื่น และการใหบริการ
อาหารเครื่องดื่ มแกนักทองเที่ย วที่มาเยื อน
- อางเก็บน้ําหวยมวง ตั้งอยูถนนแจงสนิท ตรงขามมหาวิทยาลัยราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี เป น อ า ง
เก็บน้ําขนาดใหญ ดานทิศตะวันตกของเมือง เดิมเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ไหลลงสูแมน้ํามูล แตป จ จุ บั น เทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอางเก็บน้ําใหสวยงามมากขึ้น โดยปรับปรุ ง ให เ ป น อ า ง
เก็บน้ําที่สะอาด กอสรางถนนรอบอางเก็บน้ํา ติดตั้งน้ําพุใหสวยงาม จัดสวนสาธารณะ รวมทั้ ง จั ด ให มีส ถานที่
สําหรับออกกําลังกาย ซึ่งปจจุบันกําลังดําเนินการกอสรางอยางตอเนื่อง หากแล วเสร็ จจะเป นสถานที่ พักผ อนหย อนใจ
ออกกําลังกายและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีแหงใหมที่มีประชาชนและนักทองเที่ยวมาใช บ ริ ก าร
จํา นวนมาก
- อางเก็บน้ําหวยวังนอง ตั้งอยูบริเวณบานปากหวยวังนอง ตําบลปทุม อําเภอเมืองอุบลราชธานี
เปนอางเก็บน้ําขนาดใหญดานทิศตะวันออกของเมือง ไดรับการปรั บ ปรุ ง ภู มิทั ศ น โ ดยรอบอย า งสวยงาม เช น
ถนนรอบอางเก็บน้ํา ศาลาที่พักริมอางเก็บน้ํา สันเขื่อนที่สวยงาม แหลงเพาะพันธุปลาและใหอาหารปลา มีบริการ
นั่งเรือปนชมภูมิทัศนรอบอาง มีสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะสําหรับเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ออกกําลังกายและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

2) แหลงทองเที่ยวในเขตอําเภอตาง ๆ
- หาดคูเดื่อ เปนหาดทรายริมฝงแมน้ํามูลอยูหางตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 12 กิโลเมตร
ตามถนนสายเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 24) บริเวณหาดจะมีรานอาหารแพริมน้ําที่สรางดวยไมไผไวคอย
บริการนักทองเที่ยว ในฤดูแลงจะเห็นหาดทรายขาว และมีอากาศที่ เย็นสบาย
- วัดหนองปาพง อยูอําเภอวารินชําราบ เสนทางหลวงหมายเลข 2178 หางจากอําเภอเมือง
ประมาณ 12 กิโลเมตร แตเดิมนั้นเคยเปนวัดรางและเปนปาชา มากอน จนกระทั่งป พ.ศ.2497 มีพระอาจารยที่
ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนับถือมาก คือ พระโพธิญาณเถระ (หลวงปูชา สุภัทโท) เปนผูมาบุกเบิกปรับปรุงใหเปนที่
ปฏิบัติธรรม จัดตั้งเปนสํานักสงฆและเปนวัดในเวลาตอมา ภายในบริเวณวัดมีความเงียบสงบ รมรื่นเหมาะแกการ
นั่งวิปสสนากรรมฐาน และบําเพ็ญ ศาสนกิจ
- วัดปานานาชาติ อยูอําเภอวารินชําราบ เสนทางหลวงหมายเลข 2193 ทางไปจังหวัดศรีสะเกษ
ห า งจากอํา เภอวาริ น ชํา ราบ ประมาณ 12 กิ โ ลเมตร (บ า นบุง หวาย) เปน วั ดสายเดีย วกับ วั ด หนองป า พง
ที่มีชาวตางชาติ เลื่อมใสในพุทธศาสนามาบวชเปนพระหลายองค
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- วัดสระประสานสุข (วัดบานนาเมือง) ตั้งอยูที่บานนาเมือง ตําบลปทุม อําเภอเมือง ไปตาม
ถนนเลี่ยงเมืองดานตะวัน ออกเฉีย งเหนือ บริเวณสี่แยกที่จะไปยั งอําเภอตระการพืชผล มีทางแยกเขาหมู บาน
ประมาณ 1 กิ โลเมตร สิ่ งที่นาสนใจภายในวั ด คือ พระอุ โบสถศิ ลปะไทยที่ ตั้งอยู บนเรื อสุ พรรณหงสจํา ลอง ซึ่งประดับ
ตบแตงด วยกระเบื้องเซรามิก นับเปน พระอุโบสถที่ งดงามและมีเอกลักษณ
- วัดศรีนวลแสงสวางอารมณ ตั้งอยูที่บานชีทวน ตําบลชีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวั ดอุบลราชธานี
เปนหมูบานเกาแก ที่ มีแหล งโบราณคดีสําคั ญ และศิล ปกรรมที่นา สนใจ คื อ “ธรรมมาสนสิงห เทินบุ ษ บก”
เปนศิลปะแบบญวน สรางขึน้ เมื่อป พ.ศ.2468 - 2470 โดยชางชาวญวน ตามคติความเชื่อเรือ่ งสิงหาสนบัลลังก
ลักษณะตัวสิงห ปราสาท หลังคาทรงมณฑป เปนฝมือ ผสมผสานของชางญวนที่รับ อิทธิพลจากฝรั่งเศส และที่
เพดานหอแจก (ศาลาการเปรียญ) เหนื อธรรมมาสนมีฮูปแตม (ภาพเขียนสี) ที่งดงาม
- วัดภูเขาแกว อยูบนเนินเขาในอําเภอพิบูลมังสาหาร ไปตามทางหลวงหมายเลข 217 หางจาก
ตัวจังหวั ดประมาณ 44 กิโลเมตร สรางขึ้น เมื่อ ป พ.ศ.2480 เปนสถานที่สํา หรับให พระสงฆปฏิบั ติกั มมัฏ ฐาน
สิ่งที่นาสนใจภายในวัดจะมีอุโบสถทรงพุทธนาวาที่สวยงาม ประดับดวยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง เหนือบานประตู
และหนาตางดานใน ตกแตงด วยภาพนูนสูงบอกเลาเรื่ องราวเกี่ยวกับพระธาตุสําคัญในประเทศไทย
- สํานักสงฆภูหลน อยูตําบลสงยาง อําเภอศรี เมืองใหม ระยะทางหางจากตั วอําเภอ 20 กิโลเมตร
พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต เคยใชสถานที่แหงนี้วิปสสนาธรรม เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งที่ชาวบา นเดินทางไป
ทําบุญอยูเสมอ
- พิพิธภัณฑเปด“บานกานเหลือง” ตั้งอยูภายในวัดบานกานเหลือง ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง
จังหวั ดอุ บลราชธานี หางจากตัวจั งหวัดไปตามถนนเลี่ยงเมืองทางทิ ศเหนื อประมาณ 5 กิ โลเมตร เปนแหลงโบราณคดี
ที่เพิ่งคนพบเมื่อป 2539 และไดมีการปรับภูมิทัศนโดยรอบและจัดใหเปนพิพิธภัณฑเปด เพื่อใหผูที่สนใจไดเขามา
เยี่ยมชมและศึกษาหาความรู จากหลักฐานที่คนพบพอสรุปไดวา ชุมชนบานกา นเหลื องเปนชุ มชนโบราณสมัย
กสิกรรมหรืออยูในชวงยุคโลหะตอนปลายที่มีการติดตอกับสังคมสมัยประวัติศาสตรยุคตน ๆ อายุไมนาจะต่ํากวา
2,000 ป หรืออยูในชวงอายุ 2,500 - 2,800 ป
- ศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ตั้งอยูที่ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจาก
จังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 23 (อุบล-ยโสธร) เปนแหลงทองเที่ยวตามโครงการ
“เป ดทองหลั งพระ ท องเที่ยวสื บสานโครงการพระราชดําริ ” มีพื้นที่ ในโครงการกว า 2,000 ไร มีจุดทองเที่ยวมากมาย
อาทิ ฟารมตัวอยางตามแนวทฤษฎีใหม เปนพื้นที่ท ดลองการเกษตร ศูนยแสดงนิทรรศการผา พื้นเมืองอี สาน
ศูนยจํา หนายผลิตภัณฑจากชุมชนและจากศูนย ศิลปาชีพ ทั่วประเทศ
- หมูบานหัตถกรรมเครือ่ งทองเหลืองบานปะอาว ตั้งอยู ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เปนหมูบานเกาแก อายุกวา 200 ป อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 23 และเลี้ ยวเขาหมูบานประมาณ 3 กิ โลเมตร ภายในหมูบานจะผลิต เครื่ องทองเหลือ งจํา พวก
เครื่องใช ในชีวิตประจําวันและจําพวกของที่ระลึกในวิธีการดั้งเดิมแบบภูมิปญญาชาวบา น ซึ่งไดรับการถา ยทอด
จากบรรพบุรุษโดยมีพอทอง ลอ มวงศ เปนหัวหนากลุมซึ่งเปนผูถายทอดความรูใหแกลู กหลานรุนใหมในหมูบาน
นอกจากนี้บานปะอาวยังไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานทองเที่ยว OTOP (OTOP Village Champion; OVC)
ระดับประเทศ เมื่อป 2549 จากการคัดเลื อกหมูบานทั้งหมด 80 หมูบานทั่วประเทศ
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- หมูบานหัตถกรรมฆอ งทองเหลืองบานทรายมูล อยูบานทรายมูล อําเภอพิบูลมั งสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจากตัวอําเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2222
(พิบูล -โขงเจีย ม) ภายในหมูบานผลิต งานหัตถกรรมทําฆองจากทองเหลือง
- หมูบานสองคอน ตั้งอยูที่ห มูบานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร เสนทางหลวง
หมายเลข 2050 หางจากจังหวั ดอุบ ลราชธานีไปทางอํา เภอตระการพืชผลระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
มีแหล งทองเที่ย วในหมูบานที่นา สนใจหลายแห ง เชน หาดสลึง เปนจุด ที่มองเห็นความสวยงามของแมน้ําโขง
ไดชัดเจนที่สุ ดหรือ เปนจุดชมวิวของนั กทอ งเที่ยวและมีรานอาหารรองรับนักท องเที่ยวจํานวนมาก ปากข อ ง
เปนจุดที่ แมน้ําโขงแคบที่สุ ด ซึ่ง มีร ะยะทางยาวกวา 700 กิ โลเมตร มีความกวา งของแมน้ําเพีย ง 56 เมตร
หินหัวพะเนียง เปน เกาะหิน ขนาดใหญกลางแมน้ําโขง รูปลัก ษณแปลกตาที่ขนาบขางดวย 2 แกง หินโดยแยก
แมน้ําโขงออกเปนสองสายหรือสองคอนในภาษาทอ งถิ่น จึงเปนที่มาของชื่อ “บานสองคอน” หาดหงส เปน
เนินทรายอยูบริ เวณชายหาดแมน้ําโขงที่มีขนาดใหญ มหึ มา ทุงหิ นเหลื่ อม เปนก อนทุ งหินมันวาวคลายเซรามิค เปนต น
- ดานชองเม็กประตูสอู ินโดจีน อยูที่อําเภอสิรินธร ดานชองเม็กหางจากตัวจัง หวัดประมาณ
90 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 217 เปนดานการคาชายแดนถาวรไทย – ลาว มีถนนเชื่อมตอสูเมือง
ปากเซ แขวงจําปาสัก ซึ่งเปนภาคใตของประเทศลาว และเปนแหลงท องเที่ยวระหวางประเทศที่สําคัญ อีกแหง
นอกจากนี้ยังมีสิน คาปลอดภาษี ที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาไปซื้อตามบริเวณจุดผานแดนในประเทศลาว
ไดโดยสะดวก เปดขายทุกวันระหวางเวลา 06.00 – 18.00 น.
- เขื่อนสิรินธร อยูอําเภอสิรินธร หางจากอําเภอเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร เปนแหลงผลิต
กระแสไฟฟา พลังน้ําของการไฟฟาฝา ยผลิ ตแหง ประเทศไทยนอกจากนี้ภายในบริเวณเขื่ อนยัง มีการจัด สวนที่มี
พันธุดอกไมนานาชนิดสําหรับใหเที่ยวชม และมีบานพักสําหรับไวบริการนักทองเที่ยวที่มาพักผอน
- เขื่อนปากมูล อยูบริ เวณบา นหัว เห ว ตําบลโขงเจีย ม อําเภอโขงเจี ย ม หางจากตัว เมือ ง
ประมาณ 75 กิโลเมตร เปนเขื่ อนที่ มีลักษณะคลายฝายน้ํา ลน ใชประโยชนใ นการผลิ ตกระแสไฟฟา และใน
ดานชลประทาน เสน ทางบนสันเขื่อนยั งสามารถลัดจากอําเภอโขงเจีย มไปอําเภอสิรินธรได โดยไมตองย อนไปที่
อําเภอพิบูลมังสาหาร
- อุ ทยานแห ง ชาติ แ ก งตะนะ อยู อํา เภอโขงเจีย ม แก ง ตะนะ จะเป น แก ง หิน กั้ นแมนา้ํ มูล
มีสายน้ําเชี่ยวและลึก เที่ยวชมไดในช วงฤดูรอน โดยสามารถเดินทางไปไดสองเสนทาง คือ ทางหลวงหมายเลข
2222 และทางหลวงหมายเลข 217 (พิบูล - ชองเม็ก) ประมาณกิโลเมตรที่ 78 เลี้ ยวซายเข าไปอีกประมาณ 13 กิโลเมตร
- อุทยานแหงชาติผาแตม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยูในทองที่อําเภอโขงเจี ย ม อํ า เภอศรี เ มือ งใหม
และอําเภอโพธิ์ไทร เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน บริเวณผาแตมนี้ มีเ สาเฉลี ย งรู ป ลั ก ษณะคล า ยดอกเห็ ด
แตเปนเสาหินขนาดใหญสูงประมาณตึก 2 ชั้น และมีภาพเขียนสี กอนประวั ติ ศ าสตร อายุ ป ระมาณ 4,000 ป
เปนกลุมภาพเขียนและภาพสลักลงบนผนังหินเรียงกันเปนแนวยาว มากกวา 300 ภาพ สวนใหญจะเขียนดวยสีแดง
เปนภาพสัตวตาง ๆ เชน ปลา ชาง เตา ภาพเครื่องมือจับปลา ภาพฝามือแดง ฯลฯ
- ผาชะนะได ตั้งอยูในปาดงนาทาม ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม เปนหนาผาที่มีความสูงชัน
เปนจุดที่เห็นตะวันขึ้นเปนจุดแรกของประเทศไทย ทิวทัศนเบื้องลางจะเป น แมน้ํ า โขงกั้ น แบ ง เขต ไทย – ลาว
เบื้องหนาเปนภูเขาแดนลาวที่สลับซับซอน มองดูสวยงาม ฤดูหนาวนักทอ งเที่ ย วจะได สั มผั ส กั บ ความสวยงาม
ของทะเลหมอกเหนือลําน้ําโขง
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- สามพันโบก (แกรนดแคนยอนแหงสยาม) ตั้งอยู ที่บานโปงเปา ตําบลเหลางาม อําเภอโพธิ์ไทร
เปนแหลงทองเที่ยวมหัศจรรยแหงใหมที่พึ่งไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยว ซึ่งมีจุดเดนตรงที่มีแองน้ํามากกวา
3,000 แอง หรือ 3 พันโบก ซึ่งแหลงภูมิประเทศที่นามหัศจรรยของแมน้ําโขงอีกแหงหนึ่ง ปรากฎการณนี้เกิ ดจาก
แมน้ําโขงไหลพาดปะทะเปนแรงน้ําวนกัดเซาะบริ เวณแนวเทื อกเขาภู พานตอนปลาย และการปะทะกันจึงกอใหเกิดขึ้น
ภูเขาหินขนาดใหญที่จมหายอยู ใตแ มน้ําโขง นักทองเที่ยวจะสัมผัสแหลงทอ งเที่ยวมหัศจรรยนี้ไดแ คระยะเวลา
6 เดือนเทานั้น ตอนที่แมน้ําโขงลดระดับน้ําลงในชว งปลายปเปน ตนไป
- น้ําตกตาดโตน อยูอําเภอโขงเจียม เสนทางหลวงหมายเลข 217 (พิบูล - ชองเม็ก) ชวงกิโลเมตร
ที่ 78 เลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 2137 ประมาณ 6 กิโลเมตร เปนน้ําตกที่ไหลผานลานหินตกลงสูที่ลุมเปน
แองน้ําสามารถลงเลนน้ําได และมี ปาไมอยูบริ เวณโดยรอบ ฤดูที่นาเที่ย วจะเปนหลังฤดู ฝน
- น้ําตกสรอยสวรรค อยูอําเภอโขงเจีย ม เสนทางหลวงหมายเลข 2112 หางจากตัวอําเภอ
ประมาณ 30 กิโลเมตร เปนน้ํา ตกขนาดใหญสูง ประมาณ 20 เมตร มีน้ําไหลตลอดป บริเวณโดยรอบน้ํา ตก
ยังมีตน ไมและดอกไมปาเปนจํานวนมาก ชวยเสริมบรรยากาศและความงามของน้ําตกแหงนี้
- น้ําตกแสงจันทร (น้ําตกรู) อยูอําเภอโขงเจียม เสนทางหลวง หมายเลข 2112 หางจากน้าํ ตก
ทุงนาเมือง 1 กิโลเมตร เป นน้ําตกที่ ไหลลงปล องหินตกลงสู เบื้ องลาง มองดูคลายกับแสงจันทร เต็ มดวงสาดส องลงมา
- น้ําตกหวยหลวง (น้ําตกถ้ําบักเตว) อยูบานแกงเรือง อําเภอนาจะหลวย หา งจากตัวอําเภอ
ประมาณ 20 กิโลเมตร เปนน้ําตกที่ไหลลงมาจากหนาผาชันตกลงสูลานหินขนาดใหญ มีความสูงประมาณ 30
เมตร บริเวณโดยรอบน้ํา ตกยังคงเปนปาทึบและมีสัตวปาอาศัยอยู ในชวงฤดูแล งจะมีน้ํานอย
- แมน ้ําสองสี หรือดอนด า นปากแมน้ํ า มูล เป น บริ เ วณที่ แ มน้ํ า สองสายมาบรรจบกั น คื อ
แมน้ําโขงสีปูน แมน้ํามูลสีคราม อยูหา งจากจังหวัดอุบลราชธานี 84 กิโลเมตร จุดที่สามารถมองเห็นแมน้ํา สองสี
ไดอยางชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่งแมน้ํามูล แมน้ําโขงที่วัด โขงเจี ย ม ในเดื อ นเมษายนจะเป น เดื อ นที่ เ ห็ น
ความแตกตางของสีน้ําไดชัดเจนที่สุด

ขอมูลที่พักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง
ชื่อที่พัก
โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเต็ล

ถ.ชยางกูร

เบอรโทรศัพท (045)
0-4528-3999, 0–4535–2900

โรงแรมอุบ ลอินเตอรเนชั่นแนล

ถ.ชยางกูร

0–4528–0999, 0–4528–3286

โรงแรมลายทอง

ถ.พิช ิตรังสรรค

0-4526-4290 0–4526–4271 ตอ 120

โรงแรมปทุมรัตน

ถ.ชยางกูร

0–4524–1501–11

โรงแรมรีเจนท พาเลซ

ถ.ชยางกูร

0–4526–2920-4

โรงแรมโตเกียว

ถ.อุป ราช

0–4524–1739, 0-4526-3140

โรงแรมเนวาดา อินน

ถ.ชยางกูร

0–4531–3352–6

โรงแรมทอแสง

ถ.พโลชัย

0–4524–5331–6

โรงแรมกรุงทอง

ถ.ศรีณรงค

0–4525–4200, 0-4524-1609

ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ถ.แจงสนิท
ถ.ผาแดง

0–4535–2031, 0-4526-2901–2

โรงแรมศรีอีสาณ

ที่ตั้ง

0–4526–1011
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ขอมูลที่พักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง (ตอ)
ชื่อที่พัก

ที่ตั้ง

เบอรโทรศัพท (045)
0–4524–1045–7, 0-4525-4952-4

โรงแรมอุบ ลโฮเต็ล
โรงแรมบดินทร

ถ.อุบ ลกิจ
ถ.พโลชัย

โรงแรมราชธานี

ถ.เขื่อนธานี

0–4524–4388–90

โรงแรมศรีกมล

ถ.อุบ ลศักดิ์

0–4524–1136

โรงแรมอุบ ลบุรี รีสอรต

ถ.ศรีมังคละ

0–4526–6777

โรงแรมมอนทานา

ถ.อุป ราช

0–4526–1748–9

โรงแรมสุริยาตร

ถ.สุริยาตร

0–4524–1144

จตุพร แมนชั่น

ซ.ชยางกู ร 4 ถ.ชยางกู ร (ติด ธกส.)

0-4528-0132-3

นาถสิริ แมนชั่น

ถ.จงกลนิธารณ

0-4526-2980

K แมนชั่น

ถ.อุป ลีสาน

0-452-61256

ผาแดงแมนชั่น

ถ.ผาแดง

0-4525-4600

มั่นประสิท ธิ์

ถ.สรรพสิท ธิ์

081-5487357

มยุรี แมนชั่น

ถ.พโลรังฤทธิ์

0-4524-1194

มณีจันทร รีสอรต แอนด สปา

ถ.แจงสนิท (ตรงขามปมเอสโซ)

0-4531-7970, 081-967-7088

ฟวเจอรเพลส แมนชั่น

ถ.พิชิตรังสรรค (ใกล กับ สนง.ที่ ดินฯ)

0-4524-0353

พีวี แมนชั่น
ธารนที เพลส

ถ.สุรศักดิ์ (ใกล อบจ.อุบลฯ)
ถ.พโลรังฤทธิ์

0-4524-4703-4, 0-4524-2951-60

ทองคํา แมนชั่น

ถ.สุริยาตร

0-4524-1745

ดวงแกว อพารตเมนต

ถ.พิช ิตรังสรรค

อารีย แมนชั่น

ถ.ผาแดง (ใกลสี่แยกสรรพสิทธิ์)

0-4524-3436-7
0-4585-5724

สรรพสิทธิ์ อพารตเมนต
วังนอง รีสอรท

ถ.สรรพสิทธิ์ (ใกลสี่แยก ร.พ.สรรพสิทธิฯ) 0-4524-0127, 081-967-8896
ถ.ศรีแสงทอง (ริมหวยวังนอง)
0–4524–1004

วนิดา แมนชั่น

ถ.นครบาล

0-4524-5750, 0-4524-3738

สุนีย แมนชั่น

ถ.พนม

0-4524-2476

ฉัต รสุรีย แมนชั่น

ถ.จงกลนิธารณ

0-4520-9211-3

รุงเรือง แมนชั่น

ถ.เทพโยธี (หนาวัดสารพัฒนึก)

0-4524-4130

ปานจันทร เพลส

ซ.ชยางกูร 12 ถ.ชยางกูร (หลังหางโลตัส) 0-4528-0839-40

บุญถูก แมนชั่น

ถ.พโลชัย

0–4524–3000, 0-4525-0500

0-4525-5909

0-4525-0393
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ขอมูลรา นอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง
ประเภท

ชื่อราน
เนสกาแฟ
สามชัยกาแฟ

อาหารเชา

ยิ้ม ยิ้ม โภชนา
เจียวกี่ (ตรงขามพิพิธภัณฑฯ)
เค.พี.เฮาส (ครัวเชา)
รานเลวรรณ

อาหารพื้นเมือง
(อีสาน)

ที่ตั้ง/เบอรโทรศัพท (045)

รายการอาหารแนะนํา

ไขกระทะ, โจก, ขาวตม, แซนวิช,
ไสกรอก หมูแฮม กาแฟ
ถ.ผาแดง (หนาศาลจังหวัดฯ) โจก, ไขกระทะ, กวยจั๊บญวน,
0–4524–0241, 0-4526-2471 ตมเลือดหมู
ถ.ศรีณรงค 0–4525–5251 ขาหมูตนุ , โจก, กาแฟ, ไขกระทะ
ไขกระทะ, ขนมปงยัดไส, โจก,
ถ.เขื่อนธานี 0-4525-4017
ขาวตม, เนื้อตุนยาจีน
ถ.สรรพสิทธิ์ 0–4525–4629 ไขกระทะ, โจกถั่ว เขียว
สาขา 1 หนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิโจก, ไขกระทะ, ตมเลือดหมู
ถ.ศรีณรงค 0–4524–4190

ประสงค สาขา 2 ใกลโรงเรียนสามัคคี

สมตํา, ไกย าง, ต มแซบไกบ าน
สามชัยไกยาง
ถ.พโลชัย 0–4520–9118
ใสใบมะขาม ตมแซบปลาคัง,
อูห นอไมพุงปลา
พรทิพย (ไกย างวัดแจง) ถ.สุริยาตร 0–4526–3569 สมตํา, ไกยาง
ทิพรส
ถ.สุริยาตร 08-7879-1961 สมตํา, ไกยาง
สมตําน้ําโจก (สาขาวัดแจง) ถ.สรรพสิทธิ์ (ตรงขามปมน้ํ ามันเชลล) สมตํา, ไกยาง, ปลาเผา
ไกย าง, ไขตม ยางมะตูม, ตมยํา
ถ.พิช ิตรังสรรค
สมตําวังแกว
พวงไข, ตําโคราช, ตําหมูย อ,
086-247-7709
ปูก ระตอยทอด
ถ.สุขาอุปถัมภ (ตรงขาม ร.พ.พระ- สมตํา, ไกย าง
พิมายสมตํา
ศรีมหาโพธิ์) 089-726-1808
ไกย างบานแคน
ถ.สุริยาตร (ตรงขามแขวงการทางอุบลฯ) สมตําไทย, สมตําปู , สมตําลาว, ไกยาง
ถ.ชวาลานอก 081-075-8209, สมตํา, ไกย าง, ปลาเผา, ลาบ,
สมตําคุณโตง
085-028-4552
ออม,แกงหนอไม , แกงขี้เหล็ก
ปงปลาทาเกลือ , หลามปลา,
กกขาม
ถ.เลีย่ งเมือง 0–4526–8214
ตมไกบานใบมะขามออน
ถ.นครบาล (หลังโรงเรียน
อาหารปา, แกงปานก, ออมกบ,
คุณเต
อนุบาลอุบล) 0-4524-2278 แจวฮอน, เค็มบักนัท
ถ.แจงสนิท (ใกลสถานีโทรทัศน เปดตุนฟก, ลาบเปด, แหนมก.แกว ลาบเปด
ชอง 11) ริมทางหลวงหมายเลข 23 ซี่โ ครงหมูท อด
ลาบเปดบานเฮา
ถ.แจงสนิท 0–4531–4214
ลาบเปด, เปดทอดทาดี
ถ.สุขาอุปถัมภ 0-4531-2618 , แจวฮอน, ลาบวัว , ตมแซบ,
วังชวา
085-632-1143
ไสกรอกอีสาน, หม่ํา
แจวฮอน , จิ้มจุม
แจวฮอนริมหวยวังนอง
หวยวังนอง
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ขอมูลรา นอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง (ตอ)
ประเภท

อาหารไทย

ชื่อราน
เอส.พี.เฮาส
สไมล เรสเตอรรอง
ตี๋อํานวยโชค
ขาวตมสันติ
สวนอาหาร ทานขุน
(ริมหวยวังนอง)
ปลาจุม
บานกลางซอย
ปลาทอง
จําปาหอม
บานเพลงไทย

อาหารจีน

ที่ตั้ง/เบอรโทรศัพท (045)
ถ.ราชบุตร 0–4525–4278
ถ.ศรีณรงค 0–4526–2047–8
ถ.สรรพสิทธิ์ 0–4541–809
ถ.ชวาลานอก 0–4526–2533
ถ.ริมหวยวังนอง
0-4524-0959, 087-244-7799
ถ.สุริยาตร
ซ.สุข าอุปถัมภ 15 ถ.แจงสนิท
0-4531-1322, 086-7182669
ถ.เขื่อ นธานี 0–4524–2394

รายการอาหารแนะนํา
ตมยํากุง, ผัดไทยกุง
ปลารากกลวยทอดกรอบ
ใบปอผัด, ตมยํา
ตมยําปลาคัง, ยําเห็ดเข็มทอง

ลาบปลา, ตมปลา, ผัดฉา,
เมี่ยงปลา
ปลาจุม, ปลาทอดสมุนไพร
ปลาสมทอด, ยอดฟกแมวผัดกุง,
ยํากานบล็อคโคลี่
เนนอาหารทําจากปลาสดจาก
(ใกลโรงเรียนจีน ฮั่วเฉียวกงฮัก) แมน้ําสองสี
ตรงขามโรงแรมลายทอง
ซี่โครงหมูไรเทียมทาน,
ถ.พิชติ รังสรรค 0-4526-0398, หอ หมกจําปาหอม
089-189-1717
เตาหูจักรพรรดิ,์ ตมแซบ
ถ.อุปลีสาน 0-4526-5555
ปลาคัง, ปลามวนนึ่งซีอวิ๊

หงสฟาภัตตาคาร

ถ.เทพโยธี 0–4526–3546–8 กวยเตี๋ยวหลอด, ปลาหิมะนึ่ง

ขายดีภัตตาคาร
ภัตตาคารปทุมมาศ
เลี่ย งฮวดเฮง

ถ.สรรพสิทธิ์ 0–4524–2017
ถ.ศรีมงคล 0–4526–6777
ถ.เขื่อนธานี 0–4524–2027
ถ.เลีย่ งเมือง (ขางบิ๊ก ซี)
045-262020

พร ภัตตาคาร
อินโดจีน
กอลฟเฟอรเฮาส
อาหารเวียตนาม
สบายใจ
มิตรสัมพันธ
แหนมเนืองเจดา

ออสวน, เตาหูอบ, ขาหาน
อาหารจีนตํารับพิเศษ
แฮกึ๊น, หอยจอ
ไกมะนาว, หอ หมกทะเล,
เปดอบยอดผัก, ปลาโจกนึ่ง
แหนมเนือง, กุงพันออย,
ถ.สรรพสิทธิ์ 0-4525-4126
ขนมเปยกขาวโพด
ถ.พิชิต รังสรรค (สามแยก ร.ร. แหนมเนือง, ยําหัวปลี,
สามัคคี) 0-4526-1196
เมี่ยงทอด, บีบ่ ุน
ถ.อุป ราช (เยื้องกับทางเขา
แหนมเนือง, เมี่ยงทอด, ยําหัวปลี,
ดานหลังโรบินสัน แยกโตโยตา) ขนมเบื้องญวน, ขนมถวยหนาหมู
0-4524-2581, 087-650-9167
ถ.พรหมราช 045-255-697
เฝอ (กวยเตี๋ยวเวียตนาม)
ถ.อุปลีสาน 089-846-3031 เมี่ยงทอด, เมี่ยงสด, แหนมเนือง,
กวยจั๊บญวนสูตรโบราณ, ยําหัวปลี
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ขอมูลรานจําหนายของทีร่ ะลึกและสินคา OTOP ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง
ประเภท

ชื่อราน

ศรีณรงคห มูยอ
หมูยอดาวทอง

ถ.ศรีณรงค 0–4525–5131

หมูยอ, กุนเชียง, แหนม

สุท ิน

ถ.ศรีณรงค 0–4524–2730

หมูยอ, กุนเชียง

อุบ ลหมูยอ

ถ.เขื่อนธานี (เยื้อง ททท.)

หมูยอ, กุนเชียง

เขื่อ นธานี

ถ.เขื่อนธานี 0–4526–0393

หมูยอ, กุนเชียง

ตองหนึ่ง
นงเยาวหมูยอ

ไสกรอก นวลปราง
หมูยอโอชารส
สุภ าพร

ถ.พโลชัย 0-4525-5356,
ไสกรอก, หมู-เนื้อ, แหนมหมู,
0-4525-4388, 081,876-5047 แหนมซีโ่ ครง, กุนเชียง, หมูยอ
หมูยอ, กุนเชียง, แหนม,
ถ.เขื่อนธานี 0–4524–3262
กระดูก, ไสก รอกอีสาน
ไสกรอก, แหนมซี่โครง, หมูยอ,
ถ.พโลชัย (ขาง ร.พ.เซ็นทรัล)
กุนเชีย ง, หมูหยอง, แคบหมู

อารียเบเกอรี่

ถ.พโลรังฤทธิ์ 0-4524-4967

พันชาติ

ถ.ราชบุตร 0–4524–3433
ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
ถ.ผาแดง 0–4526–5751–2 ของที่ระลึก

คําปุน

ถ.ผาแดง 0–4525–4830

ตนเทีย นไหมไทย

งานหัตถกรรม

รายการอาหารแนะนํา
หมูยอ, หมูหยอง, กุนเชียง
แหนม และของฝากตางๆ

ถ.ศรีณรงค (หน าที่วาการ อ.เมืองอุบล)
0-4525-4763, 0-4524-1618,
081-8785474
ถ.พโลชัย (ขาง ร.พ.เซ็นทรัล) ไสกรอก, แหนมซี่โครงหมู,
0–4526–1552, 0-4524-3688, หมูยอ, กุนเชียง, หมูหยอง
081-9774818
แคบหมู, แหนมหอใบมะยม
หมูยอ, ไสกรอก, แหนม,
ถ.ศรีณรงค 0–4524–2632
กุนเชีย ง หมูหยอง
ถ.ศรีณรงค 0–4524–2613 หมูยอ, กุนเชียง

แมฮาย

อาหาร

ที่ตั้ง/เบอรโทรศัพท (045)

สมบูรณ ไหมไทย

เค็มบักนัดแมอ ารีย

ผาไหม, ผาฝาย, สินคาพื้นเมือง

ถ.พลแพน 045-244825,
ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
089-7220635
ของที่ระลึก
ถ.พิชิต รังสรรค 045-254599,
ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
081-5486217

ดอกแกว

ถ.ศรีณรงค 0-4526-0149

ผาไหม, ผามัดหมี่

ช.วัฒ นา

ถ.สุริยาตร 0–4524–2202

ผาไหม, ผาปูโตะ

ศูนยสินคาเศรษฐกิจชุมชน ถ.แจงสนิท 0–4525–0248–9

ผาไหม, ผาฝาย, ผากาบบัว,
เครื่องจักรสาน, ของที่ระลึก

มิตรหญิงไหมไทย

ผาไหม ผาพื้นเมือง

ถ. พโลรังฤทธิ์ 0-4524-1585
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ขอมูลรานจําหนายของที่ระลึกและสินคา OTOP ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพื้นที่ใกลเคียง (ตอ)
ประเภท

ชื่อราน

ถ.พลแพน 0-4526-0376,
0-4526-0576
ถ.ชยางกูร 0-4528-3111,
081-967-2249
ถ.เทพโยธี 0-4524-4028

ใบฝาย
ฝายเข็น
แคมปฝาย

งานหัตถกรรม

ที่ตั้ง/เบอรโทรศัพท (045)

เมยบ ี

รายการอาหารแนะนํา
ผาฝายทอมืออีสาน
เสื้อผาสําเร็จรูปจากผาทอมือ,
ผามัดหมี่, ผากาบบัว
ผาฝาย, ผามัดหมี่

ชางไทย

ถ.ศรีณรงค 0-4525-4452
ถ.เขื่อ นธานี 089-7007013,
089-1836622, 089-8413885
ถ.ชวาลานอก 0-4526-1130

ผาฝาย
ของฝาก, ของที่ระลึก, ของ
ตกแตงบาน, โปสการด, เสื้อยืด
สินคา OTOP ของฝากของที่ระลึก

วัฒ นศิลป

ถ.ราชบุตร 0-4526-1301

เครื่องเงินเข็มขัดเงิน, จี้เงิน

เดนฟา

ถ.หลวง 0-4525-4452
สาขา 1 ต.โนนผึ้ง อ.วารินฯ
089-717-8263, 0-4526-7891
สาขา 2 ตรงขามวั ดปานานาชาติ

หมอนขิต, หมอนสามเหลี่ย ม
ผากาบบัว , ผาทอมื อ, ผาไหม,
ผาฝาย, เสื้อผาสําเร็จรูป,
ของที่ระลึก OTOP 3 – 5 ดาว

ระหวาง( )ทาง

กลุมพัฒนาสตรีผาไทย
(1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ)

ต.บุงหวาย อ.วารินฯ 086-650-9018

บริษัทนําเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบริษัท
อรการทอ งเที่ย วแอนดเซอรวิส
บจก.ศักดาแทรเวลเวิรล
เสริมทรัพยก ารทอ งเที่ยว
อุบ ลชาญชัยทัว ร
บจก.อุบ ลสุรชัย ทัวร
อุบ ล ศรีอุทยั ทัว ร
สีส ัน หรรษา ทราเวล
เคซี อินโดไชนา ทัว ร
อินทิเกรท ทราเวล แอนด
วิเชียร ทราเวล
บจก.อุบ ลเถกิงทัวร จํากัด
ภานิชา ทัวร
อุบ ลโจโจ ทัว ร
ชิล เอาท ไทย ทัวร

ที่ตั้ง
โทรศัพ ท /มือถือ
ถ.สมเด็จ อ.เมือง
0–4526 –5274, 08–1999 –0962
ถ.พโลรังฤทธิ์ อ.เมือง
0–4532–1518, 0–4532–1937
ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0–4528 –0448
อ.เมือง
0–4528 –5483
ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0–4531–4488, 0–4531–7220, 0–4531–2581
ถ.แจงสนิท อ.เมือง
0–4531–8193, 08–1966–7506
ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง
08–9583–4463
ถ.อุบ ล-ตระการ อ.เมือง
08–9177–6005
ถ.พโลชัย อ.เมือง
0–4524–4701, 08–1266–9268
ถ.บูรพาใน อ.เมือง
0–4524–2820, 08–9948–5148
ถ.พรหมราช อ.เมือง
0–4524–5248
ถ.พโลชัย อ.เมือง
0–4520–9141, 08–6246–4615
ถ.พิช ิตรังสรรค อ.เมือง 0–4524–1972, 08–1806–6668, 08–9949–3714
ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0–4531–7057

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 31 ชื่อบริษัท
หจก.ชะนะได กรุป
ทิมส การทอ งเทีย่ ว
หจก.พลายงามทัว ร
หจก.อุบ ลจินดา ทราเวล
บจก.อุบ ลพัฒนา จํากัด
บี.เจ.เอส ทราเวล แอนด เซอรวิส
โอเอ แทรเวล
บริษัท คีรี โวยาจ จํากัด
บริษัท อุบล เอส ที จํากัด
บุญโชค ฮอลิเดย
เอส.เอ็ม.อุบลทัวร
บริษัท ราชธานีเคเบิ้ล จํากัด
ที.ที.ทัวร ไทยแลนด
หจก.กิต ตเกษม ฮอลิเดย

ที่ตั้ง
โทรศัพ ท /มือถือ
ถ.สมเด็จ อ.เมือง
0–4526–3517
ถ.พโลรังฤทธิ์ อ.เมือง
0–4524–4745
ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0–4535–2134, 08–7938–7821
ถ.สุขาอุปถัมภ อ.เมือง
0–4528–1498, 08–6777–2118
ถ.อุบ ลกิจ อ.เมือง
0–4524–4745
ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0–4531–3486
ถ.อุป ราช อ.เมือง
08–5858–7177, 0–4526–2814
ถ.นครบาล อ.เมือง
0–4525–4889
ถ.พิช ิตรังสรรค อ.เมือง
0–4526–4271
ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0–4528–0096
0–4531–6235, 08–7873–6655, 08–9986–8580
ถ.อุบ ล-ตระการ
ถ.ชยางกูร อ.เมือง
0–4526–5111, 0–4526–4472
ถ.สุขาอุปถัมภ อ.เมือง
0–4528–7061, 08–1390–7860
ถ.แจงสนิท อ.เมือง
0–4528–5435, 08–9078–0212

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานอุบลราชธานี หรือ www.tatubon.org (เดือนพฤษภาคม 2556)

4. ดานสังคม
4.1 ประชากร / ชุมชน
เมื่ อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 ภายในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้ น
82,418 คน แยกเปนประชากรชาย 38,563 คน ประชากรหญิง 43,855 คน ความหนาแนนเฉลีย่ 2,838 คนตาราง
กิโลเมตร จํา นวนผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 51,903 คน แยกเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ งชาย 23,047 คน และผูมีสิทธิ
เลือกตั้ งหญิง 28,856 คน
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีจํานวนชุมชน 106 ชุมชน จํานวนครอบครัว 18,105 ครัวเรือน
จํา นวนบา น 28,930 หลังคาเรือน ประชาชนสวนใหญนั บถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถื อศาสนาคริสต
ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ โดยมีเชื้อสายไทยลาว (ชาวอีสาน) นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน และ
เวียดนาม ลักษณะชุมชนในเมือ งประชาชนสวนใหญจ ะประกอบธุรกิจและอาชีพดานพาณิชยกรรม การบริการ
การคาขาย สวนชุมชนรอบนอกจะประกอบอาชี พดานเกษตรกรรม ซึ่ง มีเปนส วนนอย

ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร 5 ป (พ.ศ.2552 – 2556)
รายการ
จํานวนคนเกิด
จํานวนคนตาย
จํานวนคนยายเขา

พ.ศ. 2552
6,972
2,368
3,113

พ.ศ. 2553
6,365
2,824
2,793

พ.ศ. 2554
5,911
2,954
2,796

พ.ศ. 2555
6,888
3,167
3,449

พ.ศ. 2556

(ณ ม.ค. - พ.ค.)

1,859
999
830
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- 32 จํานวนคนยายออก
จํานวนครัวเรือน
จํานวนประชากร

3,844
17,988
85,056

3,676
17,977
84,233

3,287
17,998
83,441

2,718
18,075
82,709

1,204
18,105
82,416

สถิติจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ.2552 – 2556)
ป พ.ศ.

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

2552
2553
2554

39,849
39,457
39,036

45,207
44,776
44,405

85,056
84,233
83,441

2555
2556

38,659
38,561

44,050
43,855

82,709

82,416

อัตราการเปลี่ยนแปลง
change (%)
- 0.76
- 0.97
- 0.94
- 0.87
- 0.35

ที่มา : สํา นักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

4.2 ศาสนา
1) ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีวัดที่อยู ในเขตพื้นที่ จํานวน 25 วัด
2) ผูนับถือศาสนาคริสตและอิส ลาม รอยละ 1.4 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีโบสถคริสต ที่อยูในเขตพื้น ที่ จํานวน 2 แหง
3) ผูนับถือศาสนาอืน่ รอยละ 0.1 ของจํานวนประชากรทั้ งหมดในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี

4.3 วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี ประชาชนส ว นใหญ นั บ ถื อ ศาสนาพุทธ จึ ง มีค วามผู ก พัน กั บขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีท องถิ่น และเปนผูมีจิ ตใจเมตตา เอื้อเฟ อเผื่อแผ รักสงบ มีประเพณี เกาแกสําคัญ ที่ยึดมั่นและถือปฏิบัติ
สืบเนื่องกัน มานาน เชน
1) บุญพระเวส ไดแก ประเพณีทําบุญฟ งเทศน มหาชาติ ซึ่ง มักทํากั นในเดือนสี่ หรือ เดือนมีนา คม
วันแรกเป นวันรวมหรือวั นโฮม ตอนเช ามีการนิ มนต พระอุปคุ ตมาประดิ ษฐานตั้ งแต เช ามืด ตอนบายมี พิธีอัญเชิ ญและ
แหพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเขาเมือง กลางคืนตอนหัวค่ํามีอาราธนาพระสวดพระพุทธมนต เทศนพระมาลัย
หมื่นมาลั ยแสน พอจวนสวางมีการประกาศปาวเทวดา และอาราธนาพระเทศนสังกาสและอาราธนา เทศน มหาชาติตอ
มีทั้งหมด 13 กัณฑ เมื่อจบแลว มีเทศนฉลองพระเวสสัน ดรอีกครั้ง
2) ประเพณีมหาสงกรานตและเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน กําหนดจัดขึ้นในเดือนหาหรือเดือน
เมษายนของทุกป ระหวางวันที่ 13 - 15 เมษายน โดยมีกิจกรรมตาง ๆ คือ พิธีทําบุญตักบาตร, สักการะอนุสาวรีย
พระปทุมวรราชสุร ิยวงศ, สรงน้ําพระอุบาลีคุณูปมาจารยสมเด็จพระมหาวีรวงศ, บวงสรวงศาลหลักเมือง, สรงน้ํา
พระแกวบุษราคัม, ไหวพระศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดทั่วเมืองอุบลฯ, พิธีรดน้ําขอพรพระเถระ ขาราชการผูใ หญและผูสูงอายุ,
อิ่มอรอยกับเทศกาลอาหารไทย - อินโดจีน และการจัดกิจกรรมตุมโฮม “กินขา วแลง แญงวัฒนธรรม”
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- 33 3) บุญบั้ง ไฟ คือ บุญเดือนหก เปนประเพณีขอฝนที่ มีมาตั้งแตโ บราณกาล การแหบั้งไฟมักจะจั ดเปน
ขบวนฟอนรําหรือเซิ้ง มีลีลาออนชอยงดงามตามประเพณีทองถิ่น บั้งไฟจะมี 3 ขนาด ไดแก บั้งไฟนอย บั้งไฟหมื่น
และบั้งไฟแสน
4) ประเพณีแห เทีย นพรรษา กําหนดจัดขึ้นในเดื อนแปดของทุกป เปนประเพณีที่ยิ่ งใหญ และมี
ชื่อเสียงมากของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยแรกการทําตน เทีย นไมได มีข นาดใหญ เหมือนในปจ จุ บั น นี้
เนื่องจากเพียงตองการนําเทียนไปถวายพระภิกษุเพื่อจุดเปน พุทธบูชาเทานั้น สวนการประกวดตนเทียนเริ่มมีขึ้น
เมื่อป 2502 จนกระทั่งป 2520 การจัดงานประเพณีแหเทียนจึงไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากการทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทยให เปนงานระดั บชาติ ซึ่งทุกปจ ะมีนั กทอ งเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมา
เพื่อชมงานเปนจํานวนมาก
5) ประเพณีออกพรรษา คือ บุญออกพรรษาในเดือนสิ บเอ็ด โดยมี การจัดทําปราสาทผึ้ง ภายใน
จะมีขนม ขาวตม กลวย ออย เสื่อ หมอน ฝาย และอื่น ๆ นําไปทอดที่วัดเพื่อถวายพระ ขณะแหไปจะมีการ
รองรําทํ าเพลงอยา งสนุ ก สนาน ครึก ครื้น นอกจากนี้ยั งมี การไหลเรือ ไฟที่ชาวอุ บลฯ เรีย กวา “ไหลเฮื อไฟ”
เปนการนําเอาทอนกลวยหรื อทอนไม มาทําเปนรู ปเรือ เวลาประมาณทุมเศษ ๆ ก็จะนํามาจุด ไฟโดยใช ขี้ไ ต
หรือน้ํา มันยาง แลวปล อยเรือ ใหไหลไปตามน้ําและตามวัดตา ง ๆ พระสงฆจะจั ดทําเรือ ไฟเอาไวตรงหนาโบสถ
ซึ่งในตอนกลางคืนจะมีการนําดอกไมธูป เทียนมาจุด เพื่อ เปนพุทธบูชา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ให ความ
สนุกสนาน คือ การแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน การประกวดกระทงที่ประดิษ ฐจากวัสดุธรรมชาติ

4.4 การศึกษา
1) ระดับกอนประถมศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัย เรียนในสังกั ดเทศบาล
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ กโรงเรียนอนุบาลอุ บลราชธานี
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑสังกั ดกรมการศาสนา
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ กวัด มหาวนาราม
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ กวัดใต พระเจาใหญองค ตื้อ
- โรงเรียนอนุบาลในสังกั ดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
- โรงเรียนอนุบาลในสังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 โรงเรียนเมื องอุบล
 โรงเรียนวัดทาวังหิน
 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 โรงเรียนปทุมวิ ทยากร
 โรงเรียนมูลนิธิวั ดศรีอุบลรั ตนาราม

จํา นวน 1 แหง
จํา นวน 2 แหง

จํา นวน 3 แหง

จํา นวน 6 แหง
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- 34 - โรงเรียนอนุ บาลในสั งกั ดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํา นวน 13 แหง
 โรงเรียนอัสสัม ชัญอุบลราชธานี
 โรงเรียนอเนกวิ ทยา
 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก
 โรงเรียนอาเวมารีอา
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 2
 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
 โรงเรียนพระกุมารอุบลราชธานี
 โรงเรียนอุบลวิทยากร
 โรงเรียนสมเด็จ
 โรงเรียนอนุบาลกิต ติคุณ
 โรงเรียนมหาชนะวิทยา
 โรงเรียนเทพปทุมทิพย

2) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนในสังกั ดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาลบูร พาอุบล
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี วิทยาคาร
 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลื อง
- โรงเรียนในสังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 โรงเรียนเมื องอุบล
 โรงเรียนวัดทาวังหิน
 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 โรงเรียนปทุมวิ ทยากร
 โรงเรียนมูลนิธิวั ดศรีอุบลรั ตนาราม
- โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึก ษาเอกชน
 โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก
 โรงเรียนอาเวมารีอา
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 2
 โรงเรียนพระกุมารอุบลราชธานี
 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
 โรงเรียนอัสสัม ชัญอุบลราชธานี

จํา นวน 4 แหง

จํา นวน 6 แหง

จํา นวน 9 แหง
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- 35  โรงเรียนอุบลวิทยากร
 โรงเรียนสมเด็จ

3) ระดับมัธยมศึกษา

- โรงเรียนขยายโอกาสในสัง กัดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาลบูร พาอุบล
 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี วิทยาคาร
- โรงเรียนในสังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนปทุมวิ ทยากร
 โรงเรียนนารีนุกูล
 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- โรงเรียนในสังกั ดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึก ษาเอกชน
 โรงเรียนอาเวมารีอา
 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 2
 โรงเรียนอัสสัม ชัญอุบลราชธานี
 โรงเรียนอุบลวิทยากร
 โรงเรียนสมเด็จ

4) ระดับอาชีวศึกษา

- โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกั ดเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาลบูร พาอุบล
- วิทยาลัยในสังกั ดกรมอาชีว ศึกษา
 วิทยาลัยสารพัดชางอุบ ลราชธานี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุ บลราชธานี
 วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี
- วิทยาลัยในสังกั ดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึกษาเอกชน
 วิทยาลัยโปลีเทคนิ คภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํา นวน 3 แหง

จํา นวน ๓ แหง

จํานวน 6 แหง

จํา นวน 1 แหง
จํา นวน 3 แหง

จํา นวน 1 แหง

5) ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
- สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- วิทยาลัยในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึกษาเอกชน
 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อิสเทิรน
 มหาวิทยาลัยราชธานี

จํา นวน 2 แหง

จํานวน 2 แหง
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- 36 ปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มีศูนยพัฒนาเด็ก เล็ ก ก อ นวั ย เรี ย นในสั ง กั ด เทศบาล จํ า นวน 1 แห ง คื อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และศู น ย อ บรมเด็ ก ก อ นเกณฑ สั ง กั ด กรมการ
ศาสนาที่เทศบาลนครอุบลราชธานี กํากับดูแล 2 แหง คือ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดมหาวนาราม และศู น ย
อบรมเด็กกอนเกณฑวัดใตพระเจา ใหญองคตื้อ และมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจํานวน 5 แหง ประกอบดวย
- โรงเรียนเทศบาลบู รพาอุบล จัดการศึก ษาในระดับ ประถมศึก ษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับอาชีวศึ กษา
- โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดการศึก ษาในระดั บกอนประถมศึกษา (อนุบาล) - ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนเทศบาล 3 สามั คคีวิ ทยาคาร จัดการศึ กษาในระดับก อนประถมศึกษา (อนุบาล) - ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ จัดการศึกษาในระดับก อนประถมศึ กษา
(อนุบาล)
- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึก ษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138
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ขอมูลการจัดการศึกษาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ประจําป การศึ กษา 2556
พนักงานครู/ บุคลากรสนับสนุนการสอน/ ลูกจางประจํา และครูอตั ราจาง
อาคารสถานที่

วุฒกิ ารศึกษา

ล กู จ างประจํา พนัก งานจ าง

อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อาชีวศึก ษา

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ประถมศึกษา

อนุบาล / ปฐมวัย

วิชาเอกอื่น ๆ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ตามภารกิจ

ทัว่ ไป

รวม

ผูบริหารโรงเรียน

หองเรียน (ห อ ง)

รวม
ทั้งหมด

อาคารประกอบ (หลัง )

สาขาวิชาเอก

อาคารเรียน (หลัง)

พนักงานครู

บุคลากร
สนับสนุนการสอน
(เงิ นอุดหนุน )

เน อื้ ที่ (ไร,งาน,ตร.ว )

โรงเรีย น

นักเรียน

5

4

1

36

-

405

291

89

785

13

42

55

-

16

39

2

1

7

3

6

-

36

-

3

3

3

-

3

2

3

5

66

นายกรศิร ิ มิ่ง ไชย
ผูอํานวยการสถานศึกษา

7/3

4

5

41

311

801

208

-

1,320

15

46

61

-

20

41

2

6

3

2

5

6

37

-

4

4

1

-

1

1

8

9

75

นายประสพ ปรุโปรง
ผูอํานวยการสถานศึกษา

24

3

2

16

139

207

227

-

573

7

18

25

-

10

15

1

1

2

-

1

3

17

-

3

3

1

1

2

1

1

2

32

วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์
ผูอํานวยการสถานศึกษา

1/1/33

1

-

12

158

-

-

-

158

1

4

5

-

2

3

-

-

-

-

-

3

2

-

1

1

-

-

-

-

2

2

8

8

2

-

6

37

28

-

-

65

2

2

4

-

2

2

-

-

-

-

-

-

4

-

1

1

-

-

-

2

2

4

9

1/1/33

1

-

12

112

-

-

-

112

1

5

6

-

-

6

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

29

-

29

35

4

1

2

13

247

-

-

-

247

-

5

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

9

-

9

14

ศูนยพฒั นาเด็กเล็ก
ร.ร.อนุบาลอุบลฯ

14

1

-

1

70

-

-

-

70

-

2

2

-

-

2

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

3

รวมทั้งสิ้น

55

17

10

726

89

-

50 113

6

8

12

5

12

16

104

-

12

12

5

1

6

45

16

61

242

เทศบาล
บูรพาอุบล
เทศบาล 2
หนองบัว
เทศบาล 3
สามั คคีว ิทยาคาร
เทศบาล 4
อนุบาลพระเจ าใหญองคต ื้อ

เทศบาล 5
ชุมชนกานเหลือ ง

ศูนยพฒั นาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
ศูนยพฒั นาเด็กเล็ก
วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ

137 1,074 1,441

3,330 39 124 163

ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

นายโกสิน พู ลวัน
ผูอํา นวยการสถานศึกษา

ด.ต.เผด็จชัย บุญศัก ดิ์
ผูอํานวยการสถานศึกษา
น.ส.ศรีสุดา แถมศิริ
รก.หน.ศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก
นางพิ ณผกา แกน อาษา
รก.หน.ศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก
นางภัทริฌ า คําผง
รก.หน.ศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก
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4.5 การกีฬา นันทนาการ/สถานที่พัพกั ผอนหยอนใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สนามกีฬาอเนกประสงค
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามตะกรอ
สระวายน้ํา
สวนสาธารณะ
หองสมุ ดประชาชน

จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน

3
3
9
4
4
3

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

ที่มา : สํา นักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

4.6 การสาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

- โรงพยาบาลในสังกั ดรัฐบาล
จํานวน 2 แหง คือ
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (เฉพาะทาง)
- โรงพยาบาลในสังกั ดเอกชน
จํานวน 3 แหง คือ
1. โรงพยาบาลอุบลรักษ – ธนบุรี
2. โรงพยาบาลราชเวช
3. โรงพยาบาลเอกชนร มเกลา

2) สถานบริการสาธารณสุข

- ศูนยบริการสาธารณสุข
จํา นวน 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 (ราชภัฎ)
7. ศูนยบริการสาธารณสุข 7 (อยูวงศธรรม)
- สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุ มชน จํา นวน 2 แหง คือ
1. สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี
2. ศูนยสุขภาพชุ มชนโรงพยาบาลเอกชนรม เกลา
- ศูนยสุขภาพชุ มชนเมือง
จํานวน 6 แหง คือ
1. ศูนยสุขภาพชุ มชนเมืองทาวังหิน
2. ศูนยสุขภาพชุ มชนเมืองชยางกูร
3. ศูนยสุขภาพชุ มชนเมืองปทุ มมาลัย
4. ศูนยสุขภาพชุ มชนเมืองปทุ มวิทยากร
5. ศูนยสุขภาพชุ มชนเมืองวั ดใต
6. ศูนยสุขภาพชุ มชนเมืองสุปฎน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 39 - สถานบริการสาธารณสุขอื่น
1. สถานีกาชาดที่ 7

จํานวน 1 แหง คือ

3) คลินิคเอกชน

- คลินิคเอกชน
- รานขายยา

จํา นวน 115 แหง
จํา นวน 96 แหง

4) จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประเภท

บุคลากรในสัง กัดเทศบาล (คน)

แพทย

-

ทันตแพทย

1

ทันตสาธารณสุข

-

พยาบาลวิชาชีพ

10

นักวิชาการสุขาภิบาล

3

นักวิชาการสาธารณสุข

4

พยาบาลเทคนิ ค

-

เภสัชกร

-

นายสัตวแพทย

2

สัตวแพทย

-

เจาพนักงานสาธารณสุขชุ มชน

-

อาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐาน (อสม.)

1,300

5) ประเภทผูเขารับบริการดานการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

จากขอมูลการเจ็บปวยของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่รวบรวมโดยศูนยบริการ
สาธารณสุ ขเทศบาลนครอุ บลราชธานี พบวาประชาชนที่ มารับการรั กษาอาการเจ็ บปวยแยกประเภทตามลําดั บ ดั งนี้
- โรคระบบยอยอาหารและทางเดินอาหาร
จํา นวน 2,122 ราย
- โรคระบบทางเดินหายใจ
จํา นวน 3,593 ราย
- โรคผิวหนัง
จํา นวน
991 ราย
- โรคระบบกลามเนื้อ
จํา นวน 1,294 ราย
- โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลื อด
จํา นวน
999 ราย
- โรคระบบประสาท
จํา นวน
31 ราย
- โรคตา
จํา นวน
220 ราย
- โรคอาการผิดปกติไมสามารถจํา แนกกลุ ม
จํา นวน
34 ราย
- อื่น ๆ
จํา นวน
682 ราย
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 40 -

4.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถานีดับเพลิงของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีจํานวน 3 แหง ดังนี้
- สถานีดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี (ศูนยดอกคูณ) บริเวณที่ตั้งขางสํานักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมื อง จังหวัด อุบลราชธานี หมายเลขโทรศั พท 0-4524-5500
- สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ (ศูนยแจงสนิท) บริเวณที่ตั้งขางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวั ดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 0-4531-5181
- สถานีดับเพลิงบูร พา (ศูนยบูรพา) บริเวณที่ตั้งสวน 11 ไร ถนนบูรพานอก ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท 0-4525-0658

2) อัตรากําลังเจาหนาที่ จํานวน 55 คน แยกเปน
-

นักบริหารงานทั่วไป
เจา พนักงานธุรการ
เจา พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจา หนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลูกจางประจํา
พนักงานจา งตามภารกิจ
พนักงานจา งทั่วไป

จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน

1
1
5
1
8
18
21

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํา นวน
จํา นวน

6
1

คัน
คัน

จํานวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํานวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน
จํา นวน

5
3
1
1
3
1
1
3
3
31
17
4
4
2
3
23

3) เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถยนตดับเพลิงชนิด มีถังน้ําในตัว
- รถยนตดับเพลิงชนิดไมมีถังน้ําในตัว พรอมเครื่อ งสูบน้ําดับเพลิง
ชนิดหาบหามมาตรฐาน
- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง ขนาด 5,000 ลิตร
- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร
- รถยนตดับเพลิงชนิดบัน ไดเลื่ อนอัตโนมัติ
- รถยนตกูภัยอเนกประสงค
- รถยนตปกอัพตรวจการณ
- รถยนตพยาบาล
- เรือยางพรอมเครื่อ งยนต ขนาด 30 แรงมา ติดทายเรือยาง
- เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต ขนาด 30 แรงมา ติดทายเรือยาง
- เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต ขนาด 40 แรงมา ติดทายเรือยาง
- เรือทองแบนไฟเบอรกลาส
- เรือทองแบนพลาสติก
- เครื่องสูบน้ํา ขนาด 5 แรงมา
- เครื่องสูบน้ํา ขนาด 6.5 แรงมา
- เครื่องสูบน้ํา ชนิดหาบหามมาตรฐาน
- วิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจําที่ (bess)
- วิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งยานพาหนะ (mobil)

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
ลํา
ลํา
ลํา
ลํา
ลํา
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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- เลือ่ ยโซยนต

จํา นวน
จํา นวน

41
6

เครื่อง
เครื่อง

4) สถิติการเกิดสาธารณภัยในรอบป พ.ศ.2555
- อัคคีภัย
- วาตภัย

จํา นวน
จํา นวน

30 ครั้ง
4 ครั้ง

ที่มา : ฝายปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

4.8 อาชญากรรม
สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี เปนหนวยงานที่ร ับผิดชอบพื้น ที่เขตเทศบาลนครอุบลฯ เทศบาล
ตําบลอุบล และในพื้นที่ 11 ตําบล ในอําเภอเมื อง จังหวัด อุบลราชธานี มีสถิติขอ มูลเกี่ยวกับ คดีตาง ๆ ดั งนี้

ตารางขอมูลสถิติคดีอาชญากรรม
กลุมคดี
1. คดีอุกฉกรรจ
- ฆาผูอื่น
- ปลนทรัพย
- ชิงทรัพย
- เรียกคาไถ
- วางเพลิง
2. คดีประทุษรายตอชีวิตรางกาย
- ฆาโดยเจตนา
- ฆาโดยไมเจตนา
- ฆาโดยไมประมาท
- พยายามฆา
- ทํารายรางกาย
- ขมขืน
3. คดีประทุษรายตอทรัพย
- ลัก ทรัพย
- วิ่งราวทรัพย
- กรรโชกทรัพย
- ชิงทรัพย (บาดเจ็บ)
- ชิงทรัพย (ไมบาดเจ็บ)
- ปลนทรัพย
- รับของโจร
- ทําใหเสียทรัพย
- รีดเอาทรัพย

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556 (ม.ค - พ.ค.)
เกิด จับ จํานวน เกิด จับ จํานวน เกิด จับ จํานวน
(คดี)

(คดี)

(คน)

(คดี)

(คดี)

(คน)

(คดี)

(คดี)

(คน)

1
3
-

1
3
-

3
5
-

1
2
2
-

1
2
1
-

2
4
1
-

2
2
-

2
1
-

3
2
-

1
13
54
10

9
46
4

10
70
5

1
14
62
12

1
9
54
9

2
9
60
9

2
2
17
6

2
12
4

3
15
4

283
16
3
1
3
24
-

233
12
3
1
3
18
-

291
13
4
3
5
19
-

203
7
2
2
3
11
-

168
7
1
2
3
8
-

215
10
1
4
3
8
-

50
10
2
4
-

31
10
2
1
-

34
10
3
1
-
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ตารางขอมูลสถิติคดีอาชญากรรม (ตอ)
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556 (ม.ค - พ.ค.)
เกิด จับ จํานวน เกิด จับ จํานวน เกิด จับ จํานวน

กลุมคดี

(คดี)

(คดี)

(คน)

(คดี)

(คดี)

(คน)

(คดี)

(คดี)

(คน)

4. คดีโจรกรรมรถ, ยักยอก, ฉอโกง
- โจรกรรมรถจักรยานยนต
170
- โจรกรรมรถยนต
4
- ปลนรถยนต
- ขมขืนและฆา
- ยักยอกทรัพย
92
- ฉอ โกงทรัพย
48

140
2
42
35

169
2
43
37

83
10
92
53

69
4
58
40

87
8
62
41

9
3
31
15

5
1
20
10

6
2
20
11

ตารางขอมูลสถิติคดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
เกิด (ราย)

คดี
1. ยาบา
2.
3.
4.
5.

ยาไอซ
กัญชา
สารระเหย
พืชกระทอม

รวมทั้งสิ้น

จับ (ราย)

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

2,442

2,193

869

2,473

2,227

881

12
54
-

23
19
24
1

20
19
12
-

12
54
-

22
20
24
1

21
19
12
-

2,508

2,260

920

2,539

2,294

933

(ม.ค - พ.ค.)

(ม.ค - พ.ค.)

ที่มา : สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 ทรัพยากรน้ํา
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีแมน้ําสายหลักที่มีความสําคัญตอการอุปโภคบริโภค และการประกอบ
อาชีพของประชาชน คือ แมน้ํามูล เฉพาะที่ไหลผานจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
โดยไหลผานอําเภอเมืองอุ บลราชธานี อําเภอวารินชํ าราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอโขงเจียม ตั้งแตอําเภอ
พิบูลมังสาหาร เปนตนไป แมน้ํามูลไหลผานทิวเขา จึงมีแกงขวางลําน้าํ เกือบตลอดทางที่รูจักกันดี คือ แกงสะพือ
แกงตะนะ เปนตน ซึ่งแกงเหลานี้ชวยกั้นน้ําในฤดูแลง ปจจุบันไดมีการทําเขื่อนปากมูลกั้นลําน้าํ สายนีแ้ ลว

แหลงน้ําในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

1) หนอง บึง จํา นวน 12 แหง
1.1 หนองบัว
1.2 หนองฮาง
1.3 หนองพัน พาด
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1.5 บุงกาแซว
1.6 บุงกลางเฮือน
1.7 กุดแสนตอ
1.8 กุดคู ณ
1.9 กุดปลาขอนอก
1.10 กุดปลาขอใน
1.11 กุดทิดสา
1.12 หนองแลง
2) แมน้ํา ลํา หวย ลําคลอง จํานวน 5 แหง
2.1 แมน้ํามูล
2.2 ลํามูลนอย
2.3 หวยมวง
2.4 หวยวังนอง
2.5 คลองดินจี่
ที่มา : สํานักการชาง เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

5.2 สภาพสิ่งแวดลอม
อม
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี มีพื้นที่รับผิ ดชอบ 29.04 ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ
และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากการขยายตัวดังกลาวไดกอใหเกิ ดปญหาตาง ๆ ที่สงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมมากกวาเดิ ม

1) สภาพปญหา
-

ปญหาถนน ทอระบายน้ํา ชํา รุดไมเพียงพอ และน้ําทวมขัง
ปญหาการเก็บขนขยะมูลฝอยไมทั่วถึงหรือครอบคลุมพื้นที่
ปญหาไมมีแหลงกําจัดขยะมูลฝอยที่ เหมาะสมและเพียงพอทั้ง ปจจุบันและอนาคต
ปญหาระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา เสียยังไมเพียงพอ
ปญหาการขาดจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปญหาขาดยานพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอย
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ มลภาวะทางอากาศ เสียง และกลิ่น

2) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้ งหมดในเขตเทศบาล

88.80 ตันวัน

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลสามารถเก็บขนได
80.73 ตันวัน
- จํา นวนรถบรรทุกขยะมูลฝอย
จํา นวน 30 คัน
- จํา นวนเที่ยวที่รถยนตเก็บขนขยะมูลฝอย
1. รถขนขยะชนิดอัดทาย (ใหญ)
2. รถขนขยะชนิดอัดทาย (เล็ก)

จํา นวน 1 - 2 เที่ยวคันวัน
จํา นวน 10 คัน
จํา นวน 2 คัน
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จํา นวน
7 คัน
4. รถขนขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร
จํา นวน
6 คัน
5. รถขนขยะชนิดกระบะเล็ก
จํา นวน
4 คัน
6. รถขนขยะติดเชื้อ
จํา นวน
1 คัน
- เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในสถานที่เก็บขยะมูลฝอยปจจุบัน
1. รถแบคโฮ
จํา นวน 1 คัน
2. รถไถ
จํา นวน 1 คัน
- ชวงเวลาปฏิบั ติงานของเจาหนาที่เ ก็บกวาดถนนและที่สาธารณะ ชวงเวลา 04.00 - 08.30 น.
และชวงเวลา 13.00 - 16.30 น.
- ชวงเวลาที่รถยนต เก็บ ขนขยะมูล ฝอยออกปฏิบัติ งาน ชว งเวลา 04.00 – 08.30 น. และ
ชวงเวลา 16.30 - 18.00 น. (บางสาย)
- วิธีกํา จัดมูลฝอยที่เทศบาลใช คือ วิธีฝงกลบ
- สถานที่กําจัด มูลฝอย มี 1 แหง คือ บ อกําจัด ขยะมู ลฝอยเทศบาลเมืองวารินชํา ราบ ตั้ งอยูที่
บานดอนผอุ ง ตํา บลคู เมื อง อํา เภอวาริ นชําราบ จัง หวั ดอุ บลราชธานี หา งจากเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ประมาณ 33.5 กิโลเมตร กําจัดขยะโดยใชวิธีฝงกลบตามหลัก สุขาภิบาล (Sanitary Land Fill)
- การจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลอนุญาตใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชนเปนผูดําเนินการ
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

3) การบําบัดน้ําเสีย
1) ความเปนมา กรมโยธาธิการ ไดทําการกอสรา งระบบบําบั ดน้ําเสีย จํา นวน 1 แหง เปนเงิน
งบประมาณ 370 ลานบาท เพื่อบําบั ดน้ําเสียภายในเขตเทศบาล โดยไดเดินระบบมาตั้ งแตป พ.ศ.2541 จนถึง
ปจจุบัน สามารถบําบัดน้ํา เสียครอบคลุมพื้นที่ 14.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด
ของเทศบาล
2) ปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ
3) ระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบสระเติม อากาศ
(Aerated Lagoon)
4) ปริมาณน้ําเสียที่บําบัด

12,000
จํานวน

ลบ.ม.วัน
1 แหง

12,000

ลบ.ม.วัน

5) คา BOD ในคลองทางระบายน้ําหลัก
- เขาระบบ
80 มิลลิกรัม ลิตร
- ออกระบบ
16 มิลลิกรัม ลิตร
(คามาตรฐานไม เกิน 20 มิลลิกรัม ลิตร)
ที่มา : ฝายจัดการคุณภาพน้ํา สํา นักการชาง เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
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6. ดานการเมือง
อง - การบริหาร
6.1 โครงสรางและอัตรากําลัง
1) โครงสราง
2) เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ ตามกําหนดขนาดเทศบาล มีการกําหนดโครงสราง
และแบงสวนราชการ ดังนี้
- สํานักปลัดเทศบาล
7 ฝาย 23 งาน
- สํานักการคลัง
2 สวน 7 ฝาย 12 งาน
- สํานักการชา ง
2 สวน 11 ฝาย 21 งาน
- สํานักการศึกษา
2 สวน 7 ฝาย 1 หนวย 18 งาน 5 โรงเรียน 3 ศู นยเด็กเล็ ก
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3 ฝาย 14 งาน 7 ศูนยบริ การฯ
- กองวิชาการและแผนงาน
4 ฝาย 10 งาน
- กองสวัสดิการสัง คม
3 ฝาย 8 งาน
- หนวยตรวจสอบภายใน
1 หนวย
3) อัตรากําลัง เมื่อ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีอัตรากํา ลัง ดังนี้

บัญชีอัต รากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง เทศบาลนครอุบลราชธานี
จํา นวนพนักงานเทศบาล
จําแนกตามระดับ
จําแนกตามระบบวิทยฐานะ

สวนราชการ

4

5 6

รวม ลูกจาง

พนักงาน
ชํานาญ ชํานาญ
เชี่ยวชาญ เทศบาล
เชี่ยวชาญ
การ การพิเศษ
พิเศษ

พนักงานจาง

รวม

ประจํ า ตาม ทั่วไป ทั้งหมด
ภารกิจ

1

2

3

7

8

9

นักบริหารงานเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
สํานักการช าง
สํานักการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิก ารและสังคม
หนวยตรวจสอบภายใน

-

2
1
1
1
1
1

- - - - 1 11 11 13 5
2 11 3 8 6
5 1 9 11 8
- 1 1 2 3
2 2 4 8 9
1 3 9 3 2
1 - 1 - 1
- - 1 1 -

1
1
2
1
-

2
-

1
-

-

1
-

-

2
52
32
36
9
28
20
4
3

13
5
15
2
12
1
-

26
7
44
47
5
7
1
-

52
19
88
20
216
4
9
-

2
133
63
183
78
261
32
14
3

รวม

-

7

13 29 39 45 34 5

2

1

-

1

-

176

48

137

408

769

เพศ

พนักงานเทศบาล

ลูกจา งประจํา

พนักงานจ างตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

รวม

ชาย

69

37

99

255

460

หญิง

107

11

38

153

309

รวม

176

48

137

408

769

ที่มา : ฝายบริหารงานบุคคล เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
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6.2 อํานาจหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 เทศบาลนครอุบ ลราชธานี มีหนาทีต่ อ งทํา
ในเขตเทศบาล ดัง ตอไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(9) ใหมีโรงฆาสัตว
(2) ใหมแี ละบํารุงทางบกและทางน้ํา
(10) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษา
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ
คนเจ็บไข
(11) ใหมแี ละบํารุงทางระบายน้ํา
ที่สาธารณะ รวมทั้งการกํ าจั ดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปอ งกันและระงับโรคติดตอ
(12) ใหมแี ละบํารุงสวมสาธารณะ
(5) ใหมีเครือ่ งใชในการดับเพลิง
(13) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(6) ใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม
(14) ใหมีการดํ าเนินกิจการโรงรับจํ านํ าหรือสถาน
(7) หนาที่อื่น ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือ
สินเชื่อทองถิ่น
(15) ใหมแี ละบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
(8) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(16) กิจการอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2) มาตรา 54 เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดัง ตอไปนี้
ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
ใหมีสสุ านและฌาปนสถาน
(9) ใหมีและบํารุงสถานที่ส ําหรับการกีฬา และพลศึกษา
บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่
ใหมแี ละบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
พักผอนหยอนใจ
ใหมแี ละบํารุงโรงพยาบาล
(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาด
ใหมีการสาธารณูปการ
เรียบรอยของทองถิ่น
จัดทํากิจการซึง่ จําเปนเพือ่ การสาธารณสุข
(12) เทศพาณิชย

3) พระราชบัญญัต ิกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจไปสู องคกรปกครองสว นทองถิ่ น
พ.ศ.2542 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล (มาตรา 16) ดังต อไปนี้
(1) การจัดทํ าแผนพัฒนาทอ งถิ่นของตนเอง
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
(2) การจัดใหมแี ละบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
เรียบรอยของบานเมือง
(3) การจัดใหมแี ละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ําเสีย
และที่จอดรถ
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(20) การจัดใหมแี ละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(5) การสาธารณูปการ
(21) การควบคุมการเลีย้ งสัตว
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(22) การจัดใหมแี ละควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเทีย่ ว
และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
(9) การจัดการศึกษา
จากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
(25) การผังเมือง
เด็ก สตรี คนชรา และผูด อยโอกาส
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
(27) การดูแลรักษาที่ส าธารณะ
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิช าการและแผนงาน โทร. 0-4524-6060-3 ตอ 137, 138

- 47 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ย วกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมแี ละบํารุงรักษาสถานที่พกั ผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีว ิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

6.3 การคลัง
ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลนครอุบ ลราชธานี มีรายรับทั้ งสิ้น 672,018,804.66 บาท
(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สูงกวารายรับป พ.ศ.2554 จํา นวน 55,522,733.69 บาท ในดานรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลมีร ายจายทั้ งสิ้ น (รวมเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ) 629,040,413.43 บา ท
เมื่ อเปรียบเทียบ เทศบาลมีรายรับสูงกวารายจา ย จํา นวน 42,978,391.23 บาท โดยมียอดเงินสะสมของ
เทศบาลเมื่อตนป งบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้
1. เงินสะสมเทศบาลสวนที่ เก็บไว ที่เทศบาล จํา นวน 242,047,191.65 บาท
2. เงินสะสมเทศบาลสวนที่ฝากไวกับ ก.ส.ท. จํา นวน 85,686,336.93 บาท

รวมทั้งสิ้น 327,733,528.58 บาท

ฐานะการคลัง
รายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยส ิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุนทั่ว ไป
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม
รายจาย
รายจายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทนใชส อยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
หมวดรายจายอื่น ๆ

รวม

ป พ.ศ. 2553

ป พ.ศ. 2554

ป พ.ศ. 255 5

316,871,232 15

334,465,251 26

336,695,109 42

9,381,982
8,389,837
3,524,671
2,483,568

10
70
30
60
84,252,946 193,577,895 22

8,759,622
9,155,624
4,317,496
2,200,880

15
81
56
63
112,063,756 145,533,439 56

8,184,664
15,530,541
4,842,595
2,264,859

66
88
28
58
107,525,562 169,975,471 84

618,482,133 07 616,496,070 97 672,018,804 66
34,737,580
101,286,254
49,795,045
164,600,331
9,316,757
4,250,000
117,782,370
4,168,625

23
34
30
59
73
-

29,256,450
114,382,640
56,624,862
199,979,543
7,828,165
24,637,000
125,269,257
3,341,951

19
66
18
81
56
21
89

81,443,346
124,168,124
61,558,486
173,913,329
9,706,818
27,631,200
150,545,730
73,375

22
17
76
81
91
20
-

485, 936, 964 19 561, 319, 871 50 629, 040, 413 43
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- 48 ที่มา : งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)

6.4 การดําเนินกิจการพาณิชย
1) สถานธนานุ บาลเทศบาลนครอุ บลราชธานี แหงที่ 1 ตั้งอยู ที่ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเป ดดําเนินการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2507
2) สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงที่ 2 ตั้งอยูที่ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเป ดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
3) ตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งอยูที่ถนนพิชิ ตรังสรรค ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) ตลาดสดเทศบาล 3 ตั้งอยูที่ถนนพรหมเทพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบ ลราชธานี
5) ตลาดสดเทศบาล 5 ตั้งอยูที่ถนนบูร พานอก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6) ตลาดเทศบาล 6 (ตลาดอาหารโตรุง) ตั้งอยู ที่ถนนชยางกูร ตําบลในเมื อง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
7) ตลาดทาวังหิน (ตลาดอนุโลม) ตั้งอยูที่ซอยสรรพสิ ทธิ์ 9 ถนนสรรพสิทธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
8) ตลาดกกยาง (ตลาดอนุโลม) ตั้งอยูที่ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

6.5 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง - การบริหาร
เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง - การบริหาร
ในหลาย ๆ ดานดวยกัน เพื่ อรับฟ งความคิดเห็นและปญหา ความตองการของประชาชน กําหนดทิศทางการ
พัฒนาเทศบาล เชน การประชุ มระดมความคิดเห็ นในการจั ดทําแผนฯ การรับฟงความคิ ดเห็ นในการดําเนิ นงานต าง ๆ
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของการบริหารงานโดยมุงหวังให เกิดประโยชนแกท องถิ่นมากที่สุด

สถิติและขอมูลเกีย่ วกับการเลือกตั้ง
1) การเลือ กตัง้ ระดับทองถิ่น ในระหวางป พ.ศ.2552 – 2556 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเลือกตั้ง
จํา นวน 3 ครั้ง ดังนี้

จํานวนผูม าใชสิทธิ์

วัน /เดือ น /ป

จํานวนผูม ีสิทธิ
เลือกตั้ง

จํา นวน

รอยละ

8 กุมภาพันธ 2552

56,866

38,520

67.74

9 ตุลาคม 2554

55,628

33,894

60.89

24 มีนาคม 2556

56,848

38,613

67.92

หมายเหตุ
การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครอุบลราชธานี
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี
การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครอุบลราชธานี

2) การเลือ กตั้งระดับประเทศ ในระหวางป พ.ศ.2552 - 2556 มีการเลือกตั้ง จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
ที่มา : ฝายกิจการสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2556)
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6.6 การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชี
ยในชีวิตและทรัพยสิน
กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการวางแผนและปองกัน
บรรเทาอันตรายอันจะเกิดแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน หรื อ ความเสี ย หายแก ท รั พย สิ น ของราชการ
ปองกัน ฟนฟู บูรณะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน ประสานงาน
ระหวางสวนราชการ รับแจงขาวตาง ๆ ใหหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหนวยบรรเทาทุกขสามารถ
ปฏิบัติงานไดทุกโอกาส ทุกสถานการณ กําหนดแผนที่สอดคลอ งกั บ แผนป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ นของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ การปฏิบัติในขั้นนี้ใหเริ่มตั้งแตปจจุบัน โดยติดตามสถานการณ รวบรวมข า วสาร
ขอมูล ประเมินสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น และวางแผนเตรียมการตา ง ๆ เทาที่จํา เปน เพื่อใหสามารถเผชิญกับ
ภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ ไดแก การเตรียมคนและวัสดุอุปกรณ จัดระบบปฏิบัติการ ฝกอบรม และดําเนินการอื่น ๆ
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
2) ขั้นการปฏิบัติเมื่อ เกิดภัย ไดแกการขจัดลดความรุนแรงของภัย รวมทั้งการรักษาขวัญกําลังใจ
ความเปนระเบียบในการปฏิบัติของเจา หนาที่และประชาชน เปนงานที่ทุกฝายทั้งภาครัฐและประชาชนจะตอง
รวมแรงรวมใจกันดําเนินการโดยเรงดวน เพื่อใหภาวะภัยหมดสิ้นอยางรวดเร็ว อํานวยการใหทุกสวนราชการ
องคกรเอกชนและบุ คคลในเขตรับผิดชอบ เขาดําเนินการปฏิบั ติดวยความรวดเร็ ว เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
3) ขั้นการฟนฟูบูรณะ การฟนฟูบูรณะจะกระทําเมื่อหลั ง จากที่ ภั ย ได ยุ ติ ล ง หรื อ ผ า นพน ไปแล ว
เพื่อชวยเหลือบรรเทาอันตราย ซอมแซมสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม เปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
ทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคคลที่อยูในเขตเทศบาล เพื่อเปนการสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจของประชาชนให ก ลั บ คื น
สูสภาพปกติ และชวยเหลือ ในขั้ น ต น แก ร าษฎรผู ป ระสบภั ย ให ส ามารถดํ า รงชี พอยู ไ ด ต ามควรแก อั ต ภาพ
ระหวางรอการชวยเหลือในขั้นตอนตอไป
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