3.วิสัยทัศย
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย
2.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
“ธรรมชาติแหงขุนเขา เหลาชาติพันธุหลากหลาย ขุนสาลือไกล พญาไพรชาดี”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย (พ.ศ.2561-2564) มี 6 ยุทธศาสตรดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยัง่ ยืน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
2.3 เปาประสงค
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตทางการเกษตรในชุมชนใหมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได
2. โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กสตรีคนชราผูดอยโอกาสและการสงเคราะหตางๆเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพยสินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององคกรไดรับการพัฒนาและมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
7. การจัดการศึกษาควบคูกับการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของแตละชนเผา
นําไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย
8. การทําใหประชากรในพื้นที่ยึดการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
9. บุคลากรในหนวยงาน และผูนําชุมชนมีการศึกษา/อบรมดานภาษา และดานการประกอบอาชีพที่ได
มาตรฐานทัดเทียมกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

2.4 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนา
1.รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรคุณภาพ
2.รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดของประชาชน
3.รอยละที่เพิ่มขึ้นของการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีไฟฟาใชในครัวเรือนรวมทั้งน้ําเพื่อการอุปโภค
และบริโภค
4.ระดับความสําเร็จในการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
5.รอยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.รอยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาไม / ตนน้ํา
7.ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในการสรางความจงรักภักดี
8.รอยละที่เพิ่มขึ้นของระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององคกรไดรับการพัฒนาและ
มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
9. รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดการศึกษาควบคูกับการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของแตละ
ชนเผา นําไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย
2.5 พันธกิจ
1. สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตรและเพิม่ มูลคาผลผลิตทางการเกษตร
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม
4. การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
6. การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7. สงเสริมการศึกษาการทองเที่ยวศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
8. สงเสริมการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
9. สงเสริมการเปดประตูสูอาเซียน โดยสนับสนุนกิจกรรมการใหความรูดานภาษาของประเทศสมาชิกและ
พัฒนาสินคาทางการเกษตรใหมีคุณภาพทัดเทียมกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
2.5 กลยุทธการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
กลยุทธ1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและทางระบายน้ํา สะพาน ใหสอดคลองกับความจําเปนและความ
ตองการของประชาชนรวมทั้งสงเสริมใหตําบลเทอดไทยเปนเมืองนาอยู
กลยุทธ1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสรางพืน้ ฐานที่จําเปน ในเขตตําบลเทอดไทย
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
กลยุทธ 2.1สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ ในการดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ใหประชาชนไดพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
กลยุทธ 2.2 การพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้าํ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางดานการเกษตร การปลูก
พืชเศรษฐกิจการขยายพันธุพืช และพันธุสัตวที่ขาดแคลน
กลยุทธ 2.3สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุม ผูไมมีงานทํากลุม
ผูสงู อายุและผูพกิ ารทัง้ ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมกลุม วิสาหกิจชุมชน
กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด
กลยุทธ 2.4 สงเสริมเครือขายการเรียนรูเ กษตรกรในพื้นที่ดา นการผลิต การแปรรูป การจําหนายและการตลาด
กลยุทธ 2.5การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคณ
ุ ภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพ
ของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับอําเภอ จังหวัด และประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น
กลยุทธ 2.6พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจดานการใหบริการดานภาษา
เพื่อเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยวเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

3..ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
กลยุทธ 3.2สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทัง้ สงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่นวัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายของชนเผา
กลยุทธ 3.3พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อเปด
โอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง
กลยุทธ 3.4สงเสริมการเรียนรูเพือ่ เตรียมพรอมเขาสูระชาคมอาเซียน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
กลยุทธ 4.1สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาลการแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการ
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขายและเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียน
กลยุทธ 4.2สงเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษสืบสานวัฒนธรรมชนเผา จารีตประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิ่น
กลยุทธ 4.3สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี
เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและดวยโอกาส
กลยุทธ 4.4สนับสนุนทีพ่ ักอาศัยแกผูยากไร ผูดวยโอกาส ผูย ากจน ใหมีทอี่ ยูอาศัยที่ดี คงทนถาวร และมี
สภาพแวดลอมที่ดี
กลยุทธ 4.5สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กใหมี
คุณภาพในทุกๆดาน
กลยุทธ 4.6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย งานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดจนการ
ใหความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น
กลยุทธ 4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ปญหาอาชญากรรม
และการคามนุษยภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ 4.8 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน
กลยุทธ 5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจน
การรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
กลยุทธ 5.2สงเสริมความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกบั ประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษการคุม ครองดูแล
และบํารุงรักษาปาไม น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ใหเกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จอยาง
ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ
กลยุทธ 5.3พัฒนาองคความรูและเสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรแหงการเรียนรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะโลกรอน
กลยุทธ 5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณของปา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
กลยุทธ 6.1การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
กลยุทธ 6.2 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น

กลยุทธ 6.3 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถิ่น บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคสวน
กลยุทธ 6.4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทยในดานงานทีร่ ับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวมตลอดจนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญหาของประชาชนและการใหการ
บริการที่มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ 6.5 พัฒนาปรับปรุงเครือ่ งมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย
กลยุทธ 6.6 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไข ปญหาจราจรการ
เกิดอุบัตเิ หตุการบริหารจัดการ
กลยุทธ 6.7 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถายโอนใหมปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ 6.8 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและการบูรณาการรวมกัน

