แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ.2561-2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
*************************************
1.ขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1.ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย ตั้งอยูเลขที่ 658 หมูที่ 1
บานเทอดไทย ตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จัง หวัดเชียงราย ตั้งอยูท างทิศใตของอําเภอแมฟาหลวง อยูสูง กวา
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร ตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอแมฟาหลวงประมาณ 40 กิโลเมตร
- ทิศเหนือ ติดประเทศสหภาพพมาโดยมีแนวเขตจากหัวแมคํา (บานมงแปดหลัง) บริเวณพิกัด
NC 481547 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวแบงเขตแดนประเทศ สิ้นสุดที่บานปาซางนาเงิน ตําบลแมฟาหลวง
บริเวณพิกัด NC 755479 รวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตร
- ทิศใต ติดตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายโดยมีแนวเขตเริ่มจาก
ลํา
หวยแปลกบรรจบแมน้ําคํา บริเวณพิกัดNC 770393ไปทางทิศตะวันตก ตามแมคําเปนแนวแบงเขตสิ้นสุดที่
ลํา
หวยหมากบรรจบแมน้ําคําเปนแนวแบงเขต บริเวณพิกัด NC 681391 รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก ติ ด ตํ า บลแม ฟ า หลวง อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งรายโดยมี แ นวเขตเริ่ ม จาก
ลําหวยปุม เขตชายแดนไทย- พมา บริเวณพิกัด NC 755479ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามลําหวยปุม ถึงลําหวย ปาไร
บรรจบลําหวยแปลก บริเวณพิกัด NC 764402 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สิ้นสุดที่ลําหวยแปลกบรรจบ
แมน้ําคํา
บริเวณพิกัด NC 770393 รวมระยะทาง 12.5 กิโลเมตร
- ทิ ศ ตะวั น ตก ติ ด ตํ า บลแม ส ลองใน อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งรายโดยมี แ นวเขตเริ่ ม จาก
ลําหวยหมากบรรจบแมน้ําคํา บริเวณพิกัด NC 681391 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหัวแม คําบริเ วณเสนแบงเขต
ชายแดนไทย-พมา บริเวณพิกัด NC 481547 รวมระยะทาง 31 กิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ทั้งหมดเปนปาสงวนแหงชาติ ปาแมน้ําแมจันฝงซายและ ปาแมน้ําคํา พื้นที่
สวนใหญเปนภูเขาและปาไม มีเทือกเขาสลับซับซอน และมีที่ราบหุบเขาบางสวนระหวางภูเขาและที่ราบลุมแมน้ํา มีแมน้ํา
แมคําไหลผานมีพื้นที่ประมาณ 167.90 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 102,935 ไร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ อยูในเขตรอน อุณหภูมิเฉลี่ย 25-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43 องศา
เซลเซียส และต่ําสุดประมาณ 11 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
1.4 ลักษณะของดิน สวนใหญเปนดินรวนปนทราย
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา แหลงน้ําทั้งหมดเปนแหลงน้ําผิวดิน
1.6 ลักษณะของไมและปาไม สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ

2.ดานการเมือง/การปกครอง
2.1เขตการปกครอง เปนเขตการปกครองของอําเภอแมฟาหลวง ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอแมฟาหลวงหาง
จากอํ า เภอแม ฟ า หลวง 40 กิ โ ลเมตร มี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น 1 แห ง ประกอบด ว ย 18 หมู บ า นหลั ก
16 บานบริวาร ดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
บานบริวาร
พิกัด
ชื่อผูนํา
เบอรโทรศัพท
นายสมพงษ เขมะวงคกํานัน 093-1598909
ตําบลเทอดไทย
นายสมชาย กุลศรีทวีปญญา 093-2866952
สารวัตรกํานัน
นายธีรวัฒนพิงคสุวรรณ 087-7000711
สารวัตรกํานัน
47Q 0569327
1
บานเทอดไทย
2238587
นายชาติชาย แซหลี่
084-4827737
แพทยประจําตําบล
นายบรรจง วงษศรีชัยกุล 086-1877500
ผูชวยผูใหญบาน
นายวิรัตน รัตนปญญาสกุล 081-1118562
ผูชวยผูใหญบาน
นายสนธยา สืบสกุลคริสต 086-1941695
ผูใหญบาน
บานขาแหยง 47 Q 0562367
นายจะลอ ลาหูนะ
080-1244831
2
บานแสนเมืองโก
บานจะทอ
2241892
ผูชวยผูใหญบาน
นายดาวิ เสถียรเกริกชัย 087-7186302
ผูชวยผูใหญบาน
นายลีผา มาเยอะ
086-1811617
ผูใหญบาน
นายชาญชัย แซหมือ
083-5740316
3
บานอากู
บานอาไฮ
ผูชวยผูใหญบาน
นายยากอ มาเยอะ
082-3910218
ผูชวยผูใหญบาน
นายวีรภัทร จะอู
093-2531866
ผูใหญบาน
บานบูซอ
47Q0571440
นายจะฟะ เตอขอ
084-6163073
4
บานปูนะ
บานพญาคา
2245625
ผูชวยผูใหญบาน
บานยีเด
นายลี ขาคือ
083-3249376
ผูชวยผูใหญบาน
นายอาแยลาเชกู
080-6764251
ผูใหญบาน
47 Q 0564360
นายพีรพลเลเซอ
088-4012012
5
บานพญาไพรเลามา
2247514
ผูชวยผูใหญบาน
นายลีลงุ ลามือ
087-1919655
ผูชวยผูใหญบาน

หมูที่

ชื่อหมูบาน

บานบริวาร

พิกัด

ชื่อผูนํา
นายสรรเสริญ สกุลรัตนไพศาล

6

7

8

9

10

11

12
หมูที่

ผูใหญบาน
นายภานุกร แซลี่
47 Q 0563132
บานพญาไพรเลาจอ
ผูชวยผูใหญบาน
2246918
นายจาซือ แซฝู
ผูชวยผูใหญบาน
นายประเสริฐ แซฮอ
ผูใหญบาน
บานเลาวางใหม 47 Q 0565568
นายชูชัย แซเซอล
บานแมหมอ
บานเลาวางเกา 22478844
ผูชวยผูใหญบาน
นายโภคิน อามอ
ผูชวยผูใหญบาน
นายปติ อวยยื่อ
ผูใหญบาน
นายอนุศร พาณิชสุรกานต
บานปางมะหัน
ผูชวยผูใหญบาน
นายอายี อวยยื่อ
ผูชวยผูใหญบาน
นายวีรพล สวางยอดฟาดิน
ผูใหญบาน
นายจิรโชติ อินจันทร
บานมงเกาหลัง
ผูชวยผูใหญบาน
นายอํานาจ แซเลา
ผูชวยผูใหญบาน
นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล
ผูใหญบาน
บานจะปา
นายชะโอว วิบูลยวิโรจนกลุ
บานหวยอื้น
บานผาจีใหม
ผูชวยผูใหญบาน
นายยายี มาเยอะ
ผูชวยผูใหญบาน
นายภคพงษ บอแฉ
ผูใหญบาน
47 Q 0562333
นายประชา ลามือกุ
บานพญาไพรลิทู
2246809
ผูชวยผูใหญบาน
นายอาโย เยอมือกุ
ผูชวยผูใหญบาน
นายธนชิต แซวาง
ผูใหญบาน
บานมงแปดหลัง
นายวชิรวิทยศุภวัฒนกุล
ผูชวยผูใหญบาน
ชื่อหมูบาน
บานบริวาร
พิกัด
ชื่อผูนํา

เบอรโทรศัพท
080-1088016
084-4814385
097-9439151
082-2799050
080-6797181
081-0282570
093-3085559
089-8387695
083-7636445
080-1220250
084-3719839
081-1676406
089-9504943
080-8492335
083-3190300
086-1853952
082-1885055
80-6732755
097-9659420
084-6877204
เบอรโทรศัพท

12

13

บานมงแปดหลัง

บานเทอดไทยหนึ่ง

14

บานหวยหมอ

15

บานผาจี

16

17

บานจะตี

บานทูหมออาเน

18

3.ประชากร

บานแมคํานอย

-

บานสามตาว
บานเมืองสอง

-

-

-

-

088-4146412

นายธนโชติ ธนบูรณสกุลโชติ

085-7059059

ผูใหญบาน
นายจาม ลายเฮือง
47 Q 0566651
ผูชวยผูใหญบาน
2241067
นายแสง จะวะ
ผูชวยผูใหญบาน
นายอาโลง แซหลี่
ผูใหญบาน
47 Q 0572552
นายประชา แซจาง
2236798
ผูชวยผูใหญบาน
นายสมหมาย แซโหล
ผูชวยผูใหญบาน
นายสมชาย แชหมื่อ
ผูใหญบาน
นายซาหมุยระ เลิศอัครมณี
ผูชวยผูใหญบาน
นายอายา อยูลือ
ผูชวยผูใหญบาน

บานหลี่ตาเหมย
บานยาโหล 47Q 0573793
บานปาซางสูง
2244021
บานหวยปูเกา

-

นายศุภกิตตเลเชอร
ผูชวยผูใหญบาน

47 Q 0574351
2238286

47 Q 0559249
2244998

นายอภินันท จะแด
ผูใหญบาน
นายทวีศักดิ์ คาลา
ผูชวยผูใหญบาน
นายวีรพงษ มาเยอะ
ผูชวยผูใหญบาน
นายอากอ เยสอ
ผูใหญบาน
นายสุทัช มาเยอะ
ผูชวยผูใหญบาน
นายวีระ เยลึ
ผูชวยผูใหญบาน
นายณัฐดนัย จะลอ
ผูใหญบาน
นายดารชาติ แซลี
ผูชวยผูใหญบาน
นายจะเพอะ จะลา
ผูชวยผูใหญบาน

082-1896613
080-1276743
088-4880559
080-0523155
086-0537532
084-4808253
098-9635442
091-3036695
086-1884423
081-6723914
084-4876538
090-4846521
098-6872655
081-3877846

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร ตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย
ประชากรสั ญ ชาติ ไ ทย 15,230 คน สัญ ชาติ จี น 110 คน และสั ญ ชาติ อื่ น 7,244 คน รวมทั้ ง หมด 22,584 คน
5,658 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 หองทะเบียน อ.แมฟาหลวง) โดยแยกเปนรายหมูบานดังนี้
ประชากร
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
บานเทอดไทย
2,802
2,835
5,637
2,328
2
บานแสนเมืองโก
530
474
1,004
211
3
บานอากู
291
289
580
175
4
บานปูนะ
514
482
996
203
5
บานพญาไพรเลามา
717
695
1,412
248
6
บานพญาไพรเลาจอ
779
788
1,567
276
7
บานแมหมอ
973
976
1,949
341
8
บานปางมะหัน
610
592
1,202
240
9
บานมงเกาหลัง
560
577
1,137
195
10
บานหวยอื้น
964
965
1,929
400
11
บานพญาไพรลิทู
461
487
948
194
12
บานมงแปดหลัง
241
224
465
95
13
บานเทอดไทยหนึ่ง
478
520
998
171
14
บานหวยหมอ
333
335
668
158
15
บานผาจี
346
375
721
145
16
บานจะตี
423
393
816
177
17
บานทูหมออาเน
120
111
231
47
18
บานแมคํานอย
166
158
324
54
รวม
11,308
11,276
22,584
5,658
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร จํานวนประชากรตําบลเทอดไทย แยกตามชวงอายุ เฉพาะผูที่มีสัญชาติไทย จํานวน
15,230 คน (ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 หองทะเบียน อ.แมฟาหลวง)
หมู

ชื่อหมูบาน

ชวงอายุ
0 – 10 ป
11 – 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
61 – 70 ป
71 – 80 ป
81 – 90 ป
91 ป ขึ้นไป
รวม

ชาย
1,768
1,552
1,570
1,123
746
547
238
103
23
2
7,672

หญิง
1,602
1,550
1,477
949
855
645
311
138
27
4
7,558

รวม
3,370
3,102
3,047
2,072
1,601
1,192
549
241
50
6
15,230

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา ขอมูลจากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2559(พัฒนาชุมชนอําเภอแมฟาหลวง)
4.1.1 เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน จํานวน 1,268 คน
4.1.2 เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป จํานวน 4,368 คน
4.1.3 เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา จํานวน 1,534 คน
4.1.4 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอ จํานวน 13 คน
4.1.5 คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได จํานวน 15,346 คน
4.2 สาธารณสุข ขอมูลจากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2559(พัฒนาชุมชนอําเภอแมฟาหลวง)
4.2.1 เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน 335 คน
4.2.2 เด็กแรกเกิด – 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
จํานวน 5,308 คน
4.2.3 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน จํานวน 276 คน
4.2.4 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 7,131 ครัวเรือน
4.2.5 ทุกคนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัดบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม
จํานวน 7,097 ครัวเรือน
4.2.6 คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ จํานวน 12,700 คน
4.2.7 คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆละ 30 นาที จํานวน 28,324 คน
4.3 อาชญากรรมหมูบานในพื้นที่ตําบลเทอดไทย เปนหมูบานที่สงบปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรม เจาหนาที่
ปกครองของหมูบานมีความเขมแข็ง มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเสนทางในชุมชน
4.4 ยาเสพติดพื้นที่ตําบลเทอดไทย เปนพื้นที่ติดชายแดน ปญหายาเสพติดจึงเปนปญหาที่ตองแกไขอยางเรงดวน
เนื่องจากเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติด เจาหนาที่ของรัฐและผูนําของหมูบาน ไดชวยกันสอดสองดูแลภายในชุมชนไมใหมกี าร
นํายาเสพติดเขามาในหมูบาน และลดอัตราการเกิดผูติดยาเสพติดรายใหม รวมทั้งดําเนินการบําบัดผูติดยาเสพติดที่ผูสมัครใจ
เขารวมโครงการ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพใหกับผูพนโทษที่ถูกดําเนินคดียาเสพติด
4.5 การสังคมสงเคราะห องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจายเปนเงินสงเคราะห
ผูดอยโอกาส จํานวน 1,140 ราย (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 ) แยกเปน
4.5.1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 923 ราย
4.5.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 193 ราย
4.5.3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 24 ราย
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง มีถนนลาดยางจากอําเภอแมจัน(แยกบานปาซางเยื้องโรงเรียนแมจันวิทยาคม)ถนนสายหลัก
เปนถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1130 ถนนที่ตัดผานในชุมชนเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
5.2 การไฟฟา หมูบานที่มีไฟฟาเขาถึง จํานวน 5,238 ครัวเรือน สวนใหญที่ยังไมมีไฟฟา เปนหมูบานบริวารยังขาด
อยูอีกหลายแหง เชน บานจะปา บานปาซางสูง บานหวยปูเกา บานยีเด บานยาโหล แตมีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใช
5.3 การประปา หมูบานในตําบลเทอดไทย จํานวน 5,658 ครัวเรือน มีน้ําบริโภค อุปโภคใชเพียงพอตลอดทั้งป เปน
น้ําประปาภูเขา ความตองการใชน้ํา 2,160,390 ลิตร/วัน คุณภาพของน้ําใส ไมมีกลิ่น
5.4 โทรศัพท มีตูชุมสายโทรศัพท 1 แหง ปจจุบันประชาชนสวนใหญใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในการติดตอสื่อสาร
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุครุภัณฑ มีจํานวน 1 แหง ตั้งอยูที่บานเทอดไทย หมูที่ 1
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกชา และปลูกขาวโพด
6.2 การประมง ไมมีการเลี้ยงปลา เนื่องจากเปนพื้นที่ราบสลับภูเขาสูง

6.3 การปศุสัตวประชาชนสวนใหญเลี้ยงหมู เลี้ยงไก ตามบานเรือน เลี้ยงดวยวิธีตามธรรมชาติ
6.4 การบริการ
6.4.1 โรงแรม จํานวน 4 แหง
6.4.5 รานอาหาร จํานวน 15 แหง
6.4.6 รานคาราโอเกะ จํานวน 7 แหง
6.4.7 ปมน้ํามัน จํานวน 1 แหง
6.5 การทองเที่ยว ตําบลเทอดไทย มีพื้นที่เปนภูเขาสูง อยูในเขตปาสงวนแหลงทองเที่ยวจึงเปนการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
6.5.1 พิพิธภัณฑบานขุนสาตั้งอยูบานเทอดไทย หมูที่ 1 ตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงรายสถานที่แหงนี้ไดมีการอนุรักษไวเปนประวัติศาสตร เปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมสถานที่
6.5.2 วัดเวียงคํากาขาวตั้งอยูบานเทอดไทย หมูที่ 1 ตําบลเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มี
องคพระทรงชัยรัตนพลังแผนดิน ขนาดหนาตักกวาง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยูบนอาคาร 3 ชั้นสามารถขึ้นไปชมวิวดูทิวทัศน
ชุมชนบานเทอดไทย
6.5.3 สวนชาพญาไพรตั้งอยูบานพญาไพร เปนพื้นที่ปลูกชาเพื่อสง ออกมากที่สุด เปนแหลง ทองเที่ยว
ที่สวยงาม สามารถเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตชาแบบอุตสาหกรรม และแบบพื้นบานได
6.5.4 วนอุทยานสันผาพญาไพรตั้ง อยูบานพญาไพร มีเนื้อที่ป ระมาณ 3,500 ไร เปนปาดิบเขามีพันธุไม
หลายชนิดขึ้นหนาแนนตามเชิงเขาและตามไหลเขา มีการปลูกไรชาผสมกับกับไมยืนตนสัตวที่พบคือ เกง หมูปา ลิง กระตาย
นกเขา นกนางแอน นาฮูก นกกระปูด กระแต อีเห็นไกปา เหยี่ยว งู จักจั่น ผีเสื้อ
6.6 กลุม อาชีพ ประชากรสวนใหญมีอาชีพ เกษตรกรรมเปนหลัก รองลงมารั บ จางทั่วไป และคาขาย มีร ายได
ครัวเรือนเฉลี่ย 200,439 บาท/ป (ขอมูล จปฐ. พ.ศ.2559)
6.7 แรงงาน ประชากรสวนใหญใชแรงงานในชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการสวนใหญเปนแรงงานพื้นที่
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
ตําบลเทอดไทย มีประชากรทั้งสิ้น 22,584 คน ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผาตางๆ อาทิ ไทยใหญ ลา
หู อาขา มงจีน ลั๊วะเปนตน มีหมูบานหลัก จํานวน 18 หมูบาน หมูบานบริวาร จํานวน 16 หมูบาน จุดเดนของพื้นที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิม พื้นที่ทั้งหมดเปนปาสงวนแหงชาติ ปาแมน้ําแมจันฝงซาย
และ ปาแมน้ําคํา พื้นทีส่ วนใหญเปนภูเขาและปาไมมีเทือกเขาสลับซับซอน และมีที่ราบหุบเขาบางสวนระหวางภูเขาและที่
ราบลุมแมน้ํา มีแมน้ําแมคําไหลผานมีพื้นที่ประมาณ 167.90 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 102,935 ไรการคมนาคมใน
หมูบานเปนถนน คสล.และถนนลูกรัง มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน (บางแหงใชแผงโซลาเซล) น้ําสําหรับใชอุปโภคและบริโภค ใช
ระบบประปาภูเขา มีโรงพยาบาล 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 4 แหง
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ตําบลเทอดไทยมีพื้นที่สําหรับปลูกชา ปลูกขาว และปลูกขาวโพด เพียง 35 % ของพื้นที่ทั้งหมด
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตรไดแหลงน้ําจากธรรมชาติมาใชในการเกษตรเชน ลําหวย
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค)ใชระบบประปาภูเขา มีถังเก็บน้ําคสล.ไวกักเก็บน้ํา
และสงตอไปตามครัวเรือนใหมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตําบลเทอดไทย นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และนับถือบรรพบุรุษ เทพเจา

8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นของ ประชาชนในตําบลเทอดไทย สวนใหญมีภูมิปญญาชาวบานดานอาหาร เสื้อผา
เครื่องจักรสานที่ยังนํามาใชในชีวิตประจําวัน ยารักษาโรค เปนตน โดยแยกเปนแตละชนเผาดังนี้
1.ชนเผาไทยใหญ
1.1 ดานหัตถกรรมชางฝมือ กุบไต คือหมวกพื้นบานไทยใหญคลายงอบสานจากไม ตองลาย คือ
การฉลุลายลงในแผนโลหะ เชนแผนสังกะสี แผนเงิน แผนทองเหลือง กระดาษ ลวดลายแบบไตใชประดับตกแตงเชิงชายและ
หนาจั่วหลังคา
1.2 ดานอาหารถั่วเนา เปนอาหารหมักเครื่องปรุงสําคัญในอาหารชาวไทยใหญทําจากเมล็ดถั่ ว
เหลืองผานการตมจนสุกนํามาหมักดวยจุลินทรีย
2.ชนเผาอาขา
2.1 เครื่องดนตรี เชน จิ๊งหนอง(เปนเครื่องดีดใชลมที่ปากเปา)ซึง 3 สาย กลอง (ตองเปนผูมีบารมี
หรือหมอผีหรือผูนําศาสนาเปนผูทําขึ้น)กระทุงไมไผ การเปาใบไม การเปากระบอกไมขลุยตนขาว
2.2 ดานการละเลน โลชิงชา การเลนลูกขาง การเตนรําในพิธีกรรม
2.3 อาหารชนเผา ยาสมุนไพรพื้นบานและเครื่องจักรสาน
3.ชนเผาลาหู
3.1เครื่องดนตรี เชน จิ๊งหนองกลองการเปาใบไม การเปากระบอกไม ขลุยตนไผ ขลุยตนขาว
3.2อาหารชนเผา ยาสมุนไพรพื้นบานและเครื่องจักรสาน
3.3พิธีกรรม เชน การตําขาวปุกในพิธีปใหมกินวอ
4.ชนเผามง
4.1 เครื่องดนตรี เชน จิ๊งหนองกลอง แคน ขลุย
4.2 อาหารชนเผา ยาสมุนไพรพื้นบานและเครื่องจักรสาน
4.3 พิธีกรรมและการละเลน เชน การโยนลูกชวง การตีลูกขาง
5.ชนเผาจีน
5.1 การแพทย เชนการรักษาดวยวิธีกัวซา
5.2 อาหารจีนและสมุนไพรจีน
6.ชนเผาลีซู
6.1 เครื่องดนตรี เชน แคนน้ําเตา ซึง
6.2 อาหารชนเผา ยาสมุนไพรพื้นบานและเครื่องจักรสาน
ภาษาถิ่น ทุกชนเผาใชภาษากลางในการสื่อสารกับคนทัว่ ไปที่ไมใชชนเผาตนเอง และพูดสื่อสารเปนภาษา
ชนเผาระหวางคนในครอบครัวและคนในหมูบานเปนภาษาหลัก
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
เชน ชุดชนเผา กระเปาชนเผา ถั่วเนา ไสกรอกยูนาน ชาพญาไพร
9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา เปนแหลงน้ําจากผิวดิน ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ
9.2 ปาไม สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ
9.3 ภูเขา เปนภูเขาสลับที่ราบ
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ มีการบุกรุกมากขึ้น ทรัพยากรนอยลง พื้นที่ปากําลังไดรับการฟนฟูและ
มีการปลูกตนไมทดแทน มีการสรางฝายกักเก็บน้ําบริเวณตนน้ํามากขึ้น

