1. วิสัยทัศน Vision
“อาชีพกาวหนา การศึกษากาวไกล ทุกคนร"วมใจพัฒนาตําบลศรีดอนมูลสู"ประชาคมอาเซียน”
2. ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท"องเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
3. เป=าประสงค
1. เพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่อพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท"องเที่ยว
3. เพื่อพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. เพื่อพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
4. ตัวชี้วัด
1. กรณีโครงการโครงสรางพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไม"มีป@ญหาและขอทวงติง
2. กรณีโครงการดานอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
5. ค"าเป=าหมาย
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคม

เปาหมาย
1. ส"งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส"งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด
3. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานวิศวกรรมจราจรและงานควบคุมอาคาร
4. ป=องกันบรรเทาสาธารณภัย
5. ป=องกันและแกไขป@ญหายาเสพติด อบายมุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 1. ส"งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอก
วัฒนธรรม และการท"องเที่ยว
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐานการศึกษา
. ส"งเสริม อนุรักษ และเผยแพร"ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิป@ญญาทองถิ่น

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร

3.ส"งเสริมและพัฒนาการท"องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1. ส"งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในทองถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตแด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาส
3. ส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารสาธารณสุข
1. ส"งเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. ส"งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป=องกัน แกไขป@ญหาขยะ น้ําเสีย
และมูลฝอย
3. ส"งเสริมและพัฒนาอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน
4. การอนุรักษฟIJนฟูแหล"งน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร
1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการมีส"วนร"วมในทุกภาคส"วน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น เครื่องมือ เครื่องใชและ
เทคโนโลยี

6. กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
1.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด
1.3 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ งาน
วิศวกรรมจราจรและงานควบคุมอาคาร
1.4 กลยุทธการป=องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.5 กลยุทธการป=องกันและแกไขป@ญหายาเสพติด อบายมุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท"องเที่ยว
2.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐานการศึกษา
2.2 กลยุทธการส"งเสริม อนุรักษ และเผยแพร"ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิป@ญญาทองถิ่น
2.3 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการท"องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในทองถิ่น
3.2 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตแด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส
3.3 กลยุทธการส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป=องกัน แกไขป@ญหาขยะ น้ําเสีย และ
มูลฝอย
4.3 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน
4.4 กลยุทธการอนุรักษฟIJนฟูแหล"งน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
5.1 กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 กลยุทธการพัฒนาการมีส"วนร"วมในทุกภาคส"วน
5.3 กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น เครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารส"วนตําบลศรีดอนมูล
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารส"วนตําบลศรีดอนมูล
กําหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต"าง ๆ ขององคการบริหารส"วนตําบลศรีดอนมูล ที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร และ 18 กลยุทธ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
1.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด
1.3 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ งาน
วิศวกรรมจราจรและงานควบคุมอาคาร
1.4 กลยุทธการป=องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.5 กลยุทธการป=องกันและแกไขป@ญหายาเสพติด อบายมุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท"องเที่ยว
2.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐานการศึกษา
2.2 กลยุทธการส"งเสริม อนุรักษ และเผยแพร"ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิป@ญญาทองถิ่น
2.3 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการท"องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในทองถิ่น
3.2 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตแด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส
3.3 กลยุทธการส"งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป=องกัน แกไขป@ญหาขยะ น้ําเสีย และ
มูลฝอย
4.3 กลยุทธการส"งเสริมและพัฒนาอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน
4.4 กลยุทธการอนุรักษฟIJนฟูแหล"งน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
5.1 กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 กลยุทธการพัฒนาการมีส"วนร"วมในทุกภาคส"วน
5.3 กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น เครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี
8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารส"วนตําบลศรีดอนมูล มุ"งพัฒนา 5
ดาน ไดแก" การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท"องเที่ยว
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร

การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
1. การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองส'วนทองถิ่น
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ'อน (Weaknesses)

ป@จจัยภายใน

ป@จจัยภายนอก

S1. พื้นที่เหมาะสมแก"การทําการเกษตร
W1. เปTนพื้นที่ปลายน้ํา พื้นที่ที่อยู"ตนน้ํากัก
ผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
เก็บ น้ําไวในช"วงฤดูแลง แม"น้ําลําคลอง
S2. เกษตรกรมีการร"วมกลุ"มเพื่อสรางความ
แหงคอดไม"มีน้ําไหลผ"าน
เขมแข็ง และหาความรูเพิ่มเติม
W2. ประชาชนวัยหนุ"มสาวออกไปทํางาน
บูรณาการร"วมกับเอกชน หน"วยงานอื่น
นอกพื้นที่
S3. มีแม"น้ําหลายสายใชสําหรับการ
W3. เด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู"ใน
เพาะปลูก
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา และ
S4. มีโรงเรียนในพื้นที่ 8 แห"ง ทั้งในสังกัด
มัธยมศึกษาไม"ได เรียนในสถานบัน
และสังกัด สพป.
การศึกษาในพื้นที่ ทําใหเด็กนักเรียน
S5. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห"ง
ในพื้นทีม่ ีจํานวนลดลง
S6. มีถนนเชื่อมต"อสู"ถนนสายหลักหลาย
เสนทางการเดินทางสะดวก
S7 มีความสมัคร สนามสามัคคี ร"วมมือกัน
พัฒนาทุกภาคส"วน ภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
S8. มีแหล"งท"องเที่ยวที่กําลังเปTนที่สนใจใน
พื้นที่
S9. มีโรงพยาบาลส"งเสริมสุขภาพตําบล
4 แห"ง
S10. มีตูยามตํารวจ 3 แห"ง
S11. มีรานคาจําหน"ายวัสดุเกี่ยวกับ
การเกษตรที่
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
S12. อยู"ติดชายแดนเมียนม"าร เกิดการ
ติดต"อคาขายระหว"างประเทศ
S13.มีศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโง

โอกาส (Opportunties)

SO : กลยุทธเชิงรุก

WO : กลยุทธเชิงแกไข

O1. รัฐบาลมีนโยบายส"งเสริมการ
ท"องเที่ยว พื้นที่ทําตําบลศรีดอนมูล
กําลังพัฒนาแหล"งท"องเที่ยว
O2. นโยบายดานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

(ใชความเขมแข็งจากภายในแสวงประโยชน
จากโอกาสภายนอก)
1) พัฒนาแหล"งท"องเที่ยวในพื้นที่เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการดาน
ท"องเที่ยว ที่พักโฮมสเตย

(ขจัดความอ"อนแอภายในโดยฉวยประโยชน
จากโอกาสภายนอก)
1) จัดการระบบการบริหารจัดการแหล"ง
เที่ยวใหเปTนระบบมีคุณภาพประสิทธิภาพ
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยของนักท"องเที่ยว

ภัยคุกคาม (Threats)

ST : กลยุทธเชิงป=องกัน

WT : กลยุทธเชิงรับ

T1. สืบเนื่องจากป@ญญาการขาดแคลนน้ํา
เกษตรกรสูบน้ําบาดาลเพื่อหล"อเลี้ยง
ตนขาวทําใหปริมาณน้ําใตดินเหลือ
นอย กระทบต"อการสูบน้ําเพื่อผลิต
น้ําประปาของหมู"บาน อนาคตขางหนา
อาจเกิดป@ญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค
T2. สถานการณหมอกควันทวีความรุนแรง
ขึ้นทุกป^ อนาคตขางหนาอาจทําให
ประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุ เด็ก เกิด
อาการเจ็บป_วยเพิ่มมากขึ้น
T3. สถานการณไฟไหมป_าที่เกิดขึ้นทุกป^
อนาคตขางหนาอาจไม"หลงเหลือป_าไมที่
เคยอุดมสมบูรณ
T4. การบุกรุกที่ป_าสงวน
T5. เนื่องจากอยู"ติดชายแดน หากไม"มีการ
ป=องกันก็อาจจะเปTนช"องทางขนส"งสิ่งผิด
กฎหมายได
T6. ป@จจุบันระบบเครือข"ายอินเตอรเน็ตที่
ครอบคลุมทั่วถึงทําใหเด็กและเยาวชน
เคร"งเครียดอยู"แต"หนาจอคอมพิวเตอร
หรือโทรศัพทมือถือ ขาดการปฏิสัมพันธ
กับคนในครอบครัวและคนรอบขาง
นอยลง หรือหมกมุ"นกับการเล"นเกมส
อนาคตขางหนา อาจทําใหพฤติกรรม
ของคนเปลี่ยนไป เด็กกาวราว ขาดการ
มีปฏิสัมพันธกับคนอื่น
T7. มีสถานที่จําหน"ายสุรากลั่นมาก ทําให
การ หาซื้อสะดวก ง"ายขึ้น อาจทําให
ประชาชนติดสุราเพิ่มมากขึ้น

(ใชความเขมแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก)
1) ส"งเสริมใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชที่
สามารถปลูกในช"วงฤดูแลง และใชน้ํานอย
2) หาสถานที่กักเก็บน้ําในพื้นที่ เพื่อกักเก็บ
น้ําในช"วงฤดูฝน และสามารถผันน้ํามาใช
ในช"วงฤดูแลงได

(ลดความอ"อนแอภายในและหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก)
1) หารือเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้ํา
กับพื้นที่ตนน้ํา
2) ชี้แจงใหประชาชนทราบถึงสถานการณ
ภัยแลงที่กําลังเกิดขึ้นในป@จจุบัน และที่กําลัง
จะเกิดขึ้นในอนาคต และหาแนวทางแกไข
ป@ญหาร"วมกัน
3) สรางความเขาใจร"วมกันกับประชาชนให
ตระหนักถึงความสําคัญของป_าไม ช"วยกัน
รักษาพื้นที่ป_าที่เหลืออยู" ปลูกตนไมเพิ่มเพื่อ
คืนความอุดมสมบูรณใหป_าไม เฝ=าระวัง
ป=องกันไฟไหมป_า

2. การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร พื้นที่การเกษตรตําบลศรีดอนมูลมีจํานวนมาก ซึ่งแนวโนมความ
ตองการการใชน้ําเพิ่มมากขึ้นทุกป^ ซึ่งป@จจุบันน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลศรีดอนมูลไม"เพียงพอต"อความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากตนทุนน้ํามีนอย พื้นที่ตนน้ํากักเก็บน้ําไวในช"วงฤดูแลง พื้นที่ตําบลศรี
ดอนมูลอยู"พื้นที่ปลายน้ําจึงไดรับความเดือดรอน แม"น้ําลําคลองแหงคอด ไม"มีน้ําไหลผ"าน
การขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค สืบเนื่องจากป@ญหาภัยแลง เกษตรกรตองช"วยเหลือตนเอง
เบื้องตนดวยการเจาะบ"อน้ําบาดาลเพื่อสูบน้ําไปหล"อเลี้ยงตนขาว ซึ่งส"งผลกระทบถึงน้ําใตดินทําใหระบบประปา
หมู"บานสูบน้ําเพื่อนํามาผลิตน้ําประปาไดนอยลง น้ําประปาไม"เพียงพอ
สิ่งแวดลอม ตําบลศรีดอนมูลบางส"วนอยู"ในเขตป_าไม พื้นที่ป_าไมถูกบุกรุก ตัดไมแผวถางป_าเพื่อทําไร"
เลื่อนลอย และการเช"าพื้นที่เขตป_าไมเพื่อปลูกตนยาง ช"วงฤดูแลงเกิดไฟไหมป_าบ"อยครั้ง ป@จจุบันสภาพป_าเหลือ
นอย
หมอกควัน สืบเนื่องจากป@ญหาการเผาป_า หรือไฟไหวป_า ทําใหเกิดป@ญหาหมอกควัน มลพิษทางอากาศ
รุ"นแรงเพิ่มขึ้นทุกป^
ขยะ ส"วนใหญ"จะเปTนป@ญหาขยะจากการจัดกิจกรรมหรืองานต"างๆ ในหมู"บาน เช"น ขยะจากตลาด งาน
ศพ งานแต"งงาน งานทําบุญขึ้นบานใหม" งานบวช งานบุญที่วัด ซึ่งมีจํานวนมาก และไม"มีที่ทิ้งขยะบางพื้นที่นําไป
ทิ้งในป_า หรือเผา ซึ่งขยะเหล"านี้ไม"ไดมีการคัดแยก
สุขภาพ มีการขอจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นเพิ่มขึ้น ทําใหการหาซื้อสุรากลั่นไดง"ายขึ้น ราคาไม"แพง
ส"งผลกระทบต"อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน เยาวชนทั้งทางตรงและทางออม บางครอบครัวหัวหนา
หรือคนในครอบครัวติดสุรา
การท'องเที่ยว ตําบลศรีดอนมูลกําลังเปbดแหล"งท"องเที่ยวแห"งใหม"ซึ่งตั้งอยู"ที่บานดอยสะโง หมู" 7 ทาง
หมู"บานมีการบริหารจัดการแหล"งท"องเที่ยวในระดับหนึ่ง แต"นักท"องเที่ยวยังไม"ไดรับความสะดวกเท"าที่ควร

