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  2.2.33    การวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีการวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

2.3.1 2.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี (การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี (SSWWOOTT))  
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี    ในปัจจุบัน 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันเทศบาลมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตโดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis ในการพิจารณา ถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength–S) จุดอ่อน (Weak–W) และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส (Opportunity–O) และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเครื่องมือ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานีผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. เป็นที่ตั้งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ของจังหวัด รวมถึงด้านอ่ืน  ๆ 

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนด้าน
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในด้านการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาด ทำให้ไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือขยายกิจการให้เติบโต
ได้เท่าที่ควร 

2. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สิ่ง
อำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางด้านการเดินทาง การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความ
สะดวกยังไม่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และเพียงพอ 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและมีงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ทุ กปี  โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็ นหนึ่ งใน
หน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน 

3. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน ยังขาด
การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ซึ่งเหมาะสม
กับยุคปัจจุบัน 

ด้านสังคม 
4. มีประเพณแีห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่และประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของตน 

4. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ หวงแหนสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
ค่อนข้างน้อย และมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปสู่กระแสบริโภคนิยม ขาด
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
5. ในเขตเทศบาลมีวัดตั้ งอยู่จำนวนมากที่ เป็น
สถานทีท่่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม 

5. ยั งขาดการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและสถานที่
ท่องเที่ยวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการหา
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  

6. มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิน่ที่มีศักยภาพ 6 .ขาดการถ่ ายท อดองค์ ค วาม รู้ แ ล ะป ระสบ ก ารณ์  
ให้คนรุ่นใหม่ไดส้ืบทอด 

7 . เป็ น ที่ ตั้ งขอ งของ โร งพ ยาบ าล ศู น ย์ แล ะ
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมอยู่ ใกล้และสะดวกและอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานที่มีศักยภาพสามารถให้บริการ
ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนได้ดี 

7. ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการดูแลเอาใจใส่ใจด้านสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

8. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ทำงานเป็นเครือข่าย 
และมีบุ คลากรที่ พ ร้อมปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการ
ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 

 

ด้านการศึกษา 
9. เป็ นศูนย์ รวมสถานศึกษาจำนวนมากที่ มี
ศักยภาพและความพร้อมในการสนับสนุนให้
เทศบาลนคร อุบลฯ ได้ มี บทบาท ในการจั ด
การศึกษาในระดบัท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

9. ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส 
 

ด้านผังเมือง 
10. มีการปรับปรุงผังเมืองรวมร่วมกับโยธาธิการ
และผั งเมืองจังหวัด อุบลราชธานีและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียง 

10. การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการผังเมืองยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้การพัฒนาและขยายเขตเมือง
ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที ่

ด้านเทคโนโลยี 
11. เทศบาลนครอุบลราชธานีมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ศูนย์กลางความเจริญ และมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี  

11. ยังขาดการผลักดันด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
และบริการประชาชน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง 
(Smart City) 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม 12. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยของปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น ไม่สามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โอกาส อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. รัฐบาลและจังหวัดฯ มีเป้าหมายการส่งเสริมด้าน
การค้าการลงทุนเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่
ระดับฐานราก 

1. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทำให้การพัฒนา/การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจชะลอตัว 

2. นโยบายของภาครัฐในการสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทำให้ เกิดการลงทุนพัฒนาด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนา 

2. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน 

3. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
ททท.ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอ 

ด้านสังคม 

4. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
ททท.ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

4.. งบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชนยัง
ขาดการมีส่วนร่วม ทำให้การจัดงานขาดความหลากหลายและ
น่าสนใจ 

5. รัฐบาลให้ ความสำคัญด้ านการส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้างรายได้
และกระตุ้นเศรษฐกจิ 

5. วัดยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคโนโลยีในการ
จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว 

 

6. ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษา 
พยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่ายและมีความสะดวก 

 

6. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คนรุ่นใหม่ 

 

7. หน่วยงานภาครัฐกระตุ้นการตื่นตัวของผู้บริโภค
สู่การบริโภคอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ 

7. การเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ของประชาชน
บางส่วนยังมีข้อจํากัดเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากหรือ
ขาดแคลนด้านกำลังทรัพย์ในการรักษา 

8. มีการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์คนยากจน เป็นต้น 

8. ประชาชนยั งมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ ไม่มี
ประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ 
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โอกาส อุปสรรค 
ด้านการศึกษา 

9. นโยบายของภาครัฐในการให้การความสำคัญ
ด้านการพฒันาการศึกษาเป็นลำดับต้น  ๆ

9. อาคารสถานที่ - แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนกับจำนวน
นักเรียน 

ด้านผังเมือง 

10. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นกรอบแนวทางการในการพัฒนา
และวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ 

10. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมาย  
กฎระเบียบด้านการผังเมือง  ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
การผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 

ด้านเทคโนโลยี 

11. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการการค้า
การลงทุนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

11. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจหรือขาดการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12. กระแสการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วย
ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยใน
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลาย
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหา
มลพิษทางอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

SSWWOOTT  MMAATTRRIIXX  

จากกข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานีนำมาจัดทำกลยุทธ์ได้ดังนี้ 

แสดงจุดแข็ง (แสดงจุดแข็ง (SSttrreennggtthh) และโอกาส () และโอกาส (OOppppoorrttuunniittyy) ) ของเทศบาลนครอุของเทศบาลนครอุบบลรลราาชธานีชธานี  
 

จุดแขง็ (Strength) โอกาส (Opportunity) SO : เชิงรุก 

1. เป็ นที่ ตั้ งศู นย์ กลางด้ าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของ
จังหวัด รวมถึงด้านอ่ืน  ๆ 

1. รั ฐบาลและจั งหวั ดฯ มี
เป้าหมายการส่งเสริมด้านการค้า
การลงทุ น เพ่ื อการกระตุ้ น
เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก 

 

1. การส่ งเสริมการการค้ า การลงทุ นให้ กั บ
ประชาชนในฐานะที่ เทศบาลนครอุ บลฯ             
เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจฯ ของจังหวัด 
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จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) SO : เชิงรุก 

2. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ สามารถรองรับการ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการ
เดินทาง การค้าการลงทุน การ
ท่องเทีย่วกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. นโยบายของภาครัฐในการ
สร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทำให้เกิดการลงทุน
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ได้เปรียบ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสด้านการค้า การลงทุน และพัฒนา
เมื องไปสู่ การเป็ นเมื องอั จฉริ ยะ Smart City         
ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
และมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ที่ สามารถดึ งดูดนั กท่ องเที่ ยว
จำนวนมากทุกปี โดยเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหน่วยงาน
หลักที่ให้การสนับสนุน 

3.รัฐบาลโดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และททท.
ให้ ค ว าม ส ำคั ญ ด้ า น ก า ร
ส่ ง เสริมการท่ องเที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลฯ ในเขต
จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การ
ท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. มีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่
ยิ่งใหญ่และประชาชนในท้องถิ่นมี
ความรักและหวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของตน 

4. รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการ
ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้าง
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาหรือประเพณี
ท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจและหลากหลาย 

5. ในเขตเทศบาลมีวัดตั้ งอยู่
จ ำน วน มากที่ เป็ น ส ถาน ที่
ท่ อ ง เที่ ย วท างศ าสน าแล ะ
วัฒนธรรม 

5. รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการ
ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้าง
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

5. ส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนาและ
วัฒนธรรมผ่านวัดที่ ได้เปรียบ โดยผ่านการ
สนับสนุนงบประมาณหรือการจัดทำโครงการ
โดยผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. มีปราชญ์และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ที่มีศักยภาพ 
 
 

6. รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการ
ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้าง
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

6. ส่งเสริมหรือจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ความรู้หรือประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการรักษาความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

7. เป็นที่ตั้งของของโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่ งที่ มีศักยภาพและ
ความพร้อมอยู่ใกล้และสะดวก
และอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐ าน ที่ มี ศั ก ย ภ าพ ส าม ารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานแก่ประชาชนได้ด ี

7.ประชาชนสามารถเข้ารับ
ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ใ น
โรงพยาบาลได้ง่ายและมีความ
สะดวก 
 

7 . พัฒ นาระบบการป้ องกัน ควบคุ ม โรค        
การส่ ง เสริมสุ ขภ าพ  การรักษาเบื้ อ งต้ น       
การฟ้ืนฟูสภาพคนพิการและผู้สูงอายุ โดย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน 
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8. หน่วยงานภาครัฐใน พ้ืนที่
ทำงานเป็นเครือข่าย และมี
บุคลากรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณสุขแก่
ประชาชน 

8. หน่วยงานภาครัฐกระตุ้น
การตื่นตัวของผู้บริโภคสู่การ
บ ริ โภ ค อ าห า รป ล อ ด ภั ย 
อ าห าร เพ่ื อ สุ ข ภ าพ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

8.พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการทำงานแบบ
มี เค รื อ ข่ า ย เ พ่ื อ ร่ ว ม กั น ให้ บ ริ ก า รท า ง
สาธารณสุขกับประชาชนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

9. เป็นศูนย์รวมสถานศึกษา
จำนวนมากที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการสนับสนุนให้
เท ศ บ าล น ค ร อุ บ ล ฯ  ได้ มี
บทบาทในการจัดการศึกษาใน
ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

9.นโยบายของภาครัฐในการ
ให้การความสำคัญด้านการ
พัฒนาการศึกษาเป็นลำดับ
ต้นๆ 

9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
 

10. มีการปรับปรุงผังเมืองรวม
ร่วมกับโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุบลราชธานีและองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ้ื นที่
ใกล้เคียง 

10 . พ ระราช บั ญ ญั ติ ก า ร      
ผั งเมือง พ .ศ. 2518 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นกรอบแนว
ทางการในการพัฒนาและวาง
ผังเมืองอย่างเป็นระบบ 

10. ควบคุมบังคับใช้กฎหมายด้านการผังเมือง
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการผัง
เมืองอย่างเคร่งครัด 

11. เทศบาลนครอุบลราชธานีมี
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์กลางความ
เจริญและมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี 

1 1 .ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง       
เทคโนโลยีด้ านการการค้ า 
การลงทุนผ่านระบบเครือข่าย
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 

11.ส่งเสริมและสนับสนับสนุนหลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีกับสถานศึกษา และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเมือง Smart City 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายและสวยงาม 

12. กระแสการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยส่งเสริม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และช่วยในการแก้ไขปัญหา
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ า พ
ภูมิอากาศ 

12. กระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน
มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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แสดงจุดแข็ง (แสดงจุดแข็ง (SSttrreennggtthh) และอุปสรรค () และอุปสรรค (TThhrreeaatt) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threat) ST : ตั้งรับ 

1. เป็นที่ตั้งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุนของจังหวัด รวมถึง
ด้านอ่ืน  ๆ 

1. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทำให้
การพัฒนา/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัว 

1. น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

2. มี ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกที่
สามารถรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ด้านการเดินทาง การค้าการลงทุน การ
ท่องเทีย่วกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้
การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน 

2. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ประเทศและโลก โดยเน้นความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสมดุล 
ความสะดวก และปลอดภัยกับประชาชน 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและมี
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทุกปี โดย
เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน 

3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ     
มีไม่เพียงพอ 

3. กระตุ้น ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี
ท้องถิ่น 

4. มีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่
และประชาชนในท้องถิ่นมีความรัก
และหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของตน 

4. งบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่มา
จากภาครัฐ ภาคเอกชนยั งขาดการ       
มีส่วนร่วม ทำให้การจัดงานขาดความ
หลากหลายและน่าสนใจ 

4. จั ดทำหลั กสู ตรสอดแทรกใน
สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
หวงแหน และร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. ในเขตเทศบาลมีวัดตั้งอยู่จำนวน
มากที่ เป็นสถานที่ ท่ องเที่ ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. วัดยังขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและเทคโนโลยีในการจัดทำ
ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

5 . ป ระส าน งาน ห น่ วย งาน ที่
เกี่ ย วข้องพัฒ นาข้อมูลวัดหรือ
ส ถ าน ที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ผ่ าน ระบ บ 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6. มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทีม่ีศักยภาพ 
 
 

6.ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ 

6. สนับสนุน ให้มี การเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านช่องทางต่างๆ 
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จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threat) ST :  ตั้งรับ 
7. เป็นที่ตั้งของของโรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่
มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ ใกล้
แ ล ะ ส ะ ด ว ก แ ล ะ อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขมูลฐานที่ มีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนไดดี้ 

7.การเข้ารับการรักษาในสถาน 
พยาบาล ของประชาชนบางส่วนยังมี
ข้ อจํ ากั ด เนื่ อ งจากมี ผู้ ใช้ บ ริก าร
จำนวนมากหรือขาดแคลนด้านกำลัง
ทรัพย์ในการรักษา 

7.ส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชน
อย่างต่อเนื่องผ่านภาคีเครือข่าย 
และพัฒ นาระบบการป้ องกั น
ควบคุมโรคให้กับประชาชน 

8. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ทำงาน
เป็นเครือข่าย และมีบุคลากรที่พร้อม
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
สาธารณสุขแก่ประชาชน 

8. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

8 . ส่ ง เส ริ ม แล ะ ให้ ค ว าม รู้ กั บ
ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ 
แ ล ะบ ริ โภ ค อ าห ารที่ ส ะ อ าด 
ปลอดภัย 

9. เป็นศูนย์รวมสถานศึกษาจำนวน
มากที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
การสนับสนุนให้เทศบาลนครอุบลฯ 
ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. การจัดการเรียนการสอนยังไม่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลายกลุ่ม
สาระไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

9. จัดการเรียนการสอนโดยการ
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท า ง วิ ช า ก า ร  เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 

10 . มี การปรับปรุ งผั ง เมื อ งรวม
ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุบลราชธานีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียง 

10. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ด้ าน ก ารผั ง เมื อ ง  ท ำ ให้ ก าร ใช้
ประโยชน์ที่ดินและการผังเมืองไม่มี
ประสิทธิภาพ 

10.จัดอบรมหรือสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายด้านการผังเมือง
ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อ การ
ประชุม การอบรม ฯลฯ  

11. เทศบาลนครอุบลราชธานีมีที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ
และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  

11.ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจหรือขาดการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

11.จัดบรมให้ความรู้  ประสาน
เอกชน สถาบันการศึกษาได้เข้ามา
มีส่วนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชน 

12 . มี ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่
หลากหลายและสวยงาม 

12.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และการทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ปริมาณขยะ ปัญหาน้ ำเสีย และ
ปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

12.กระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ได้ตระหนักถึงปัญหาและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา 
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แสดงจุดอ่อน (แสดงจุดอ่อน (WWeeaakk) แล) และโอกาส (ะโอกาส (OOppppoorrttuunniittyy) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จุดอ่อน : (Weak)  โอกาส (Opportunity) WO : เชิงพัฒนา 
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการ
ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนด้าน
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในด้าน 
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด   
ทำให้ไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือ
ขยายกิจการให้เติบโตได้เท่าท่ีควร 

1. รัฐบาลและจังหวัดฯ มีเป้าหมาย
การส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนเพ่ือ
การกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐาน
ราก 

1. ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุน
ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นใน
ด้านการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาดให้กับประชาชน 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณู ป โภค สิ่ งอำนวยความ
สะดวกยังไม่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
และเพียงพอ 

2. นโยบายของภาครัฐในการสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทำให้ เกิ ดการลงทุ น พัฒ นาด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูโภค
และสิ่ งอำนวยความสะดวกเพ่ื อ
รองรับการพัฒนา 

2.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวย
ความ สะดวก ให้ ได้ ม าต รฐาน 
ครอบคลุม และเพียงพอ  

3. การบ ริ ห ารจั ด ก ารด้ าน ก าร
ท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน ยังขาด
การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
Smart Tourism ซึ่งเหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน 

3. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และททท.ให้ความสำคัญ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวโดยวางระบบ
การจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยี
และสนับสนุนการท่องเที่ยวใน
รูปแบบ Smart Tourism 

4. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ หวงแหน
สืบทอดประเพณีท้องถิ่นค่อนข้าง
น้อย และมีค่านิยมที่ เปลี่ยนไปสู่
กระแสบริโภคนิยม ขาดจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม 

4. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และททท.ให้ความสำคัญ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรม เพ่ื อสร้ างราย ได้ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

4.เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วน
ร่วม และตระหนักในความสำคัญ
ของการสืบทอดประเพณีท้องถิ่น 
พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

5 . ยั งข าด ก ารจั ด ระบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและสถานที่ท่องเที่ยวใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุน
การหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  

5. รั ฐบ าลความสำคัญ ด้ านก าร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และศาสนาเพ่ือสร้างรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

5. ประสานหรือร่วมจัดทำระบบ
สารสนเทศสถานที่ท่องเที่ยวใน
รปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
เชื่อมโยงการท่องท่องเที่ยวใน
รูปแบบ Smart Tourism 
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จุดออ่น : (Weak) โอกาส (Opportunity) WO : เชิงพัฒนา 
6. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้สืบ
ทอด 

6. รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และศาสนาเพ่ือสร้างรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

6. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับปราชญ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านช่องทางต่างๆ และจัด
ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คน
รุ่นใหม่ได้สืบทอด 

7.ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการดูแล
เอาใจใส่ใจด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

7. ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
และมีความสะดวก 

7. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันการป่วยและเข้าโรงพยาบาล 

 8. หน่ วยงานภาครัฐกระตุ้นการ
ตื่นตั วของผู้บริ โภคสู่ การบริ โภค
อาหารปลอดภัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 

8. สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้การ
บริโภคอาหารปลอดภัย อาหาร
เพ่ือสุขภาพให้กับประชาชนผ่านสื่อ
ต่างๆ หรือการประชุม อบรม เปน็ต้น 

 9. มีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์คนยากจน เป็นต้น 

9. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
หรือกิจกรรมนันทนาการให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ 

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า
มาตรฐานระดับภาคและประเทศ 
และแหล่ งการเรียนรู้นอกระบบ
การศึ กษ ายั ง ไม่ ค รอบคลุ มและ
เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของประชาชน 

10. นโยบายของภาครัฐในการให้การ
ความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษา
เป็นลำดับตน้ๆ 

10. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

 
11. การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
และการผังเมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ทำให้การพัฒนาและขยาย
เขตเมืองไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ 

11. พระราบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นกรอบ
แนวทางการในการพัฒนาและวางผัง
เมืองอย่างเป็นระบบ 

11. จัดอบรมหรือสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายด้านการผังเมือง
ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อ การ
ประชุม การอบรม ฯลฯ 

12. ยังขาดการผลักดันด้านการใช้
เทคโน โลยี เพ่ื อการบริห ารและ
บริการประชาชน และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 

12. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้ านการค้ าการลงทุนผ่ านระบบ
เค รื อ ข่ า ย อิ น เต อ ร์ เน็ ต  ร ะ บ บ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

12. ผลักดันด้านการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารและบริการ
ประชาชน และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเมือง (Smart City) ให้
เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมโดยร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
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จุดอ่อน : (Weak) โอกาส (Opportunity) WO : เชิงพัฒนา 
13. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ
รักษ าทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยของ
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ไม่สามารถกำจัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. กระแสการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือช่ วยส่ งเสริมด้ านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และช่วยในการแก้ไข
ปั ญ ห าการ เป ลี่ ย น แป ล งสภ าพ
ภูมิอากาศ 

13. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมร่วมกัน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
และร่วมมือจัดการปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

แสดงจุดอ่อน (แสดงจุดอ่อน (WWeeaakk) และอุปสรรค) และอุปสรรค  ((TThhrreeaatt) ของเทศ) ของเทศบาลนครอุบลราชธานีบาลนครอุบลราชธานี  

จุดอ่อน : (Weak)  อุปสรรค (Threat) WT : แก้ไขปัญหา 
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการ
ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนด้าน
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในด้านการผลิต 
การบริหารจัดการ การตลาด ทำให้ไม่
สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือขยายกิจการ
ให้เติบโตได้เทา่ที่ควร 

1. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
ทำให้การพัฒนา/การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว 

1. สนับสนุนด้านความรู้และทักษะ
ที่ จ ำเป็ น ในด้ านการผลิต  การ
บริหารจัดการ การตลาด พร้อม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณู ป โภค สิ่ งอำนวยความ
สะดวกยังไม่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
และเพียงพอ 

2. ความไม่ต่อ เนื่ องของนโยบาย
รัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไป
ตามแผน 

2. ผลักดันงบประมาณเพ่ือระบบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
และเพียงพอ 

3. การบ ริ ห ารจั ด ก า รด้ าน ก าร
ท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน ยังขาด
การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
Smart Tourism ซึ่งเหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน 

3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
มีไม่เพียงพอ 

3 . ประสานความร่วมมื อจาก
ภาครัฐ  ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาชนเพ่ือมีส่วนในการพัฒนา
เมืองและการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
Smart Tourism  

4. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ หวงแหน
สืบทอดประเพณีท้องถิ่นค่อนข้าง
น้อย และมีค่านิยมที่ เปลี่ยนไปสู่
กระแสบริโภคนิยม ขาดจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม 

4.. งบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่
มาจากภาครัฐ ภาคเอกชนยังขาดการ
มีส่วนร่วม ทำให้การจัดงานขาด
ความหลากหลายและน่าสนใจ 

4. ป ระสานความร่ วมมื อจาก
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ห รือภาค
ประชาชนเพื่อมีส่วนในการสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น 
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จุดอ่อน : (Weak)  อุปสรรค (Threat) WT : แก้ไขปัญหา 
5 . ยั งข าด ก ารจั ด ระบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและสถานที่ท่องเที่ยวใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุน
การหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  

5.วั ด ยั งข าด ก ารส นั บ สนุ น ด้ าน
งบประมาณและเทคโนโลยีในการ
จั ดท ำระบ บ จั ด เก็ บ ข้ อมู ล แบ บ 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว 

5. จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและ
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ผ่ า น
อิ น เต อ ร์ เ น็ ต ห รื อ จั ด ใ ห้ มี
แอปพลิ เคชั่น เพ่ืออำนวยความ
ส ะ ด ว ก ใน ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ท่องเที่ยว 

6. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด 

6. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ 

6. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรท้องถิ่น
เพ่ื อให้ ปราชญ์ หรือภู มิปัญ ญ า
ท้องถิ่ น ได้ มี ก ารถ่ ายทอดองค์
ความรู้หรือประสบการณ์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน
ทั่วไป 

7.ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการดูแล
เอาใจใส่ใจด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

7. การเข้ารับการรักษาในสถาน 
พยาบาล ของประชาชนบางส่วนยังมี
ข้ อจํ ากั ด เนื่ อ งจากมี ผู้ ใช้ บ ริก าร
จำนวนมากหรือขาดแคลนด้านกำลัง
ทรัพย์ในการรักษา 

7. พัฒนาระบบการป้องกันควบคุม
โรค การส่งเสริมสุขภาพ การรกัษา
เบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพคนพิการ
และผู้ สู งอายุ  โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน 

 8. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

8. ให้ความรู้ถึงพิษภัยจากอาหารที่
ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยร่วมมือ
กับภาครัฐและภาคประชาชน 

9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า
มาตรฐานระดับภาคและประเทศ 
และแหล่ งการเรียนรู้นอกระบบ
การศึ กษ ายั ง ไม่ ค รอบคลุ มและ
เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของประชาชน 

9. การจัดการเรียนการสอนยังไม่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลายกลุ่ม
สาระไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

9. ทบทวนการการจัดการเรียนการ
สอนที่ผ่านมา วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการ 
ศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
สภาพปัญหาที่มีอยู่จริง 
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จุดอ่อน : (Weak)  อุปสรรค (Threat) WT : แก้ไขปัญหา 

10. การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
และการผังเมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ทำให้การพัฒนาและขยาย
เขตเมืองไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ 

10. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ด้ าน ก ารผั ง เมื อ ง  ท ำ ให้ ก าร ใช้
ประโยชน์ที่ดินและการผังเมืองไม่มี
ประสิทธิภาพ 

10.อบรมหรือสอดแทรกความรู้
เกี่ ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการ
ดำเนินการด้านการผังเมืองให้กับ
ประชาชนผ่านการประชุมหรือ
พบปะประชาชน 

11. ยังขาดการผลักดันด้านการใช้
เทคโน โลยี เพ่ื อการบริห ารและ
บริการประชาชน และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 

11. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจหรือขาดการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

11. สนับสนุนและพัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
ผลักดันเมืองอัจริยะ Smart City 

12. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ
รักษ าทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยของ
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ไม่สามารถกำจัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และการทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ปริมาณขยะ ปัญหาน้ ำเสีย และ
ปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

12. กระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนได้ตระหนักถึง
ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา 

 

22..33..22  กการปารประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องระเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

 จากการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix ของข้อมูลศักยภาพและพ้ืนที่ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1. จุดยุทธศาสตร์ที่ตั้ ง มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ เมืองศูนย์กลางทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว         

โดยพิจารณาจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีทั้งทางรถ ทางเครื่องบินและระบบราง ซึ่งภาครัฐบาล

และภาคเอกชนได้พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดให้มีการเชื่อมโยงด้านคมนาคมให้ได้ มาตรฐาน เช่น 

นโยบายรถไฟทางคู่ การขยายเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศจากกรุงเทพมหานคร–อุบลราชธานี ที่มีมากกว่า 

10 เที่ยวบินต่อวัน ล้วนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีไปสู่การเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาค 

 2. โครงสร้างพ้ืนฐานภายในเขตเทศบาลและภายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบเครือข่าย Internet เพ่ือรองรับการขยายตัวของกลุ่มนักลงทุน

ในพ้ืนที่ นักลงทุนจากส่วนกลางและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 
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ซ่ึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนอกจากจะเอ้ือประโยชน์ต่อนักธุรกิจต่าง ๆ ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพ้ืนที่ ทั้งในเขตเทศบาลและภายในจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ

ได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

 3. เทศบาลต้องเตรียมยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดรับกับข้อได้เปรียบ

และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งการพัฒนาเมืองเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 4. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของประชาชนในด้านการศึกษา ด้านสุขภาวะให้สามารถ

ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเป็นสุข มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 


