2.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย
2.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
“ตําบลเทอดไทยเปนเมืองนาอยู มากมายดวยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ" มีชาติพันธุ"หลากหลายเปนแหลง
เรียนรูและแหลงทองเที่ยว ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย (พ.ศ.2561-2564) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"
4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ"และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
2.3 เป-าประสงค
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตทางการเกษตรในชุมชนใหมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได
2. โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กสตรีคนชราผูดอยโอกาสและการสงเคราะห"ตางๆเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การป?องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย"สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององค"กรไดรับการพัฒนาและมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
7. การจัดการศึกษาควบคูกับการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของแตละชนเผา
นําไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย
8. การทําใหประชากรในพื้นที่ยึดการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
9. บุคลากรในหนวยงาน และผูนําชุมชนมีการศึกษา/อบรมดานภาษา และดานการประกอบอาชีพที่ได
มาตรฐานทัดเทียมกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
2.4 ตัวชี้วัดและคาเป-าหมายการพัฒนา
1.รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรคุณภาพ

2.รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดของประชาชน
3.รอยละที่เพิ่มขึ้นของการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีไฟฟ?าใชในครัวเรือนรวมทั้งน้ําเพื่อการอุปโภค
และบริโภค
4.ระดับความสําเร็จในการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.รอยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.รอยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปHาไม / ตนน้ํา
7.ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในการสรางความจงรักภักดี
8.รอยละที่เพิ่มขึ้นของระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององค"กรไดรับการพัฒนา
และ
มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
9. รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดการศึกษาควบคูกับการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ
แตละ
ชนเผา นําไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงราย
2.5 พันธกิจ
1. สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตรและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปIญหาสังคม
4. การรักษาความสงบเรียบรอยและการป?องกันบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
6. การพัฒนาองค"กรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7. สงเสริมการศึกษาการทองเที่ยวศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปIญญาทองถิ่น
8. สงเสริมการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
9. สงเสริมการเปJดประตูสูอาเซียน โดยสนับสนุนกิจกรรมการใหความรูดานภาษาของประเทศสมาชิก
และ
พัฒนาสินคาทางการเกษตรใหมีคุณภาพทัดเทียมกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
2.6 กลยุทธการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านโครงสร2างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
กลยุทธ" 1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและทางระบายน้ํา สะพาน ใหสอดคลองกับความจําเปนและความ

ตองการของประชาชนรวมทั้งสงเสริมใหตําบลเทอดไทยเปนเมืองนาอยู
กลยุทธ" 1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ในเขตตําบลเทอด
ไทย
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
กลยุทธ" 2.1 สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการ
ดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนไดพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
กลยุทธ" 2.2 การพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนผลผลิตทางดานการเกษตร การ
ปลูก
พืชเศรษฐกิจการขยายพันธุ"พืช และพันธุ"สัตว"ที่ขาดแคลน
กลยุทธ" 2.3 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงาน
ทํากลุม
ผูสูงอายุและผูพิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน
กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ"(OTOP) ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด
กลยุทธ" 2.4 สงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่ดานการผลิต การแปรรูป การจําหนายและ
การตลาด
กลยุทธ" 2.5 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหมตาม
ศักยภาพ
ของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับอําเภอ จังหวัด และประเทศ ตลอดจนการสงเสริม
และ
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ"ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ทองถิ่น
กลยุทธ" 2.6 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจดานการใหบริการดาน
ภาษา
เพื่อเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยวเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

3..ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ" 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษา
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑ"มาตรฐาน
กลยุทธ" 3.2 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง
ภูมิ
ปIญญาทองถิ่นวัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายของชนเผา
กลยุทธ" 3.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมของศูนย"พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
เปJด
โอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง
กลยุทธ" 3.4 สงเสริมการเรียนรูเพื่อเตรียมพรอมเขาสูระชาคมอาเซียน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให2ประชาชนอยูเย็นเป>นสุข
กลยุทธ" 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาลการแพทย"ทางเลือก การป?องกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุม
โดยการ
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขายและเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียน
กลยุทธ" 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ"สืบสานวัฒนธรรมชนเผา จารีตประเพณีและภูมิปIญญา
ทองถิ่น
กลยุทธ" 4.3 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห" การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กสตรี
เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและดวยโอกาส
กลยุทธ" 4.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแกผูยากไร ผูดวยโอกาส ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัยที่ดี คงทนถาวร และมี
สภาพแวดลอมที่ดี
กลยุทธ" 4.5 สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนย"พัฒนาเด็กเล็กใหมี
คุณภาพในทุกๆดาน
กลยุทธ" 4.6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย งานดานการ
ป?องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สินของประชาชน
ตลอดจนการ
ใหความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น

กลยุทธ" 4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานป?องกันและแกไขปIญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ปIญหา
อาชญากรรม
และการคามนุษย"ภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ" 4.8 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2สมบูรณและยั่งยืน
กลยุทธ" 5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจน
การรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
กลยุทธ" 5.2 สงเสริมความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ"การ
คุมครองดูแล
และบํารุงรักษาปHาไม น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ใหเกิดประโยชน"และเกิด
ผลสําเร็จอยาง
ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ
กลยุทธ" 5.3 พัฒนาองค"ความรูและเสริมสรางใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่นเปนองค"กรแหงการเรียนรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะโลกรอน
กลยุทธ" 5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณ"ของปHา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด2านการเมืองและการบริหาร
กลยุทธ" 6.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
กลยุทธ" 6.2 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
กลยุทธ" 6.3 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท"ในชุมชนและทองถิ่น บนพื้นฐานของความถูกตอง
ยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคสวน
กลยุทธ" 6.4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค"การบริหารสวนตําบลเทอดไทยในดานงานที่
รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวมตลอดจน
การ

ป?องกันและปราบปรามการทุจริต คอร"รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแกไขปIญหาของประชาชนและการ
ใหการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ" 6.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายไดของ
องค"การบริหารสวนตําบลเทอดไทย
กลยุทธ" 6.6 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไข ปIญหา
จราจรการ
เกิดอุบัติเหตุการบริหารจัดการ
กลยุทธ" 6.7 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ" 6.8 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและการบูรณาการรวมกัน
3.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาท2องถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเอทดไทย
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปIจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค"การบริหารสวนตําบลเทอดไทย เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการ
พัฒนาทองถิ่นรวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถิ่นอันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององค"การบริหารสวนทองถิ่น
โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค"การบริหารสวนตําบลเทอดไทยใน
ภาพรวมดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1) มีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ" สามารถผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่สําคัญ อาทิ ชา ลิ้นจี่ ขาวไร
ขาวโพด ขิง ฯลฯ
2) ที่ตั้งภูมิประเทศและภูมิภาคที่นาอยู มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร"
3) มีสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาจีนครอบคลุมทุกพื้นที่ทําใหประชาชนในพื้นที่สามารถพูด อาน และ
เขียนภาษาจีนได
4) มีปราชญ"ชาวบานและภูมิปIญญาทองถิ่นสามารถใชสืบทอดภูมิปIญญาทองถิ่นไปสูคนรุนหลัง และเปน
ตนแบบในการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม เชน การแตงกาย การเตนรําชนเผา การขับรองเพลงของแตละ
ชนเผา
5) มีประเพณี วัฒนธรรมชนเผาที่หลากหลายเพราะพื้นที่มีหลากหลายชนเผาเปนอัตลักษณ"ที่โดดเดน

6) มีสินคาหัตถกรรม ผลิตภัณฑ" OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเปนเอกลักษณ" เฉพาะตัวที่
มีศักยภาพและเปนโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
จุดออน (Weakness)
1) ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใชสารเคมี
2) ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน รายไดเฉลี่ยตอคนต่ํากวารายไดเฉลี่ย
ตอคนระดับประเทศ ทําการเกษตรแบบขาดการบริหารจัดการดานการผลิต
3) แหลงทองเที่ยวไมมีระบบฐานขอมูลและระบบการจัดการที่ดีไมสามารถทองเที่ยวไดตลอดทั้งป`
4) ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคติดตอ ขาดความตระหนักตอการป?องกัน
ปIจจัยเสี่ยงที่มีตอสุขภาพ
5) ประชาชนขาดจิตสํานึกและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนน ทําใหสถิติอุบัติเหตุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
6) ขาดการรองรับอาชีพเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7) ทุกภาคสวนขาดความเขาใจในบทบาทการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ปHาไม
8) มีแนวเขตเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน มาตรฐานควบคุมไมครอบคลุม ทําใหมีการแพรระบาดสาร
เสพติด(ยาบา เฮโรอีน ยาไอช")
9) ประชากรมีลูกมากทําใหเกิดปIญหาดานคาใชจายและสุขภาพ
10) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรูในการแกไขปIญหาขยะในชุมชนและรถใหบริการเก็บขยะมีไมเพียงพอ
เพราะพื้นที่ระหวางหมูบานอยูหางไกลกัน
11) สภาพพื้นที่เปนภูเขาสูงชัน ระยะทางระหวางหมูบานอยูหางไกลกันการเดินทางคมนาคมไมสะดวก
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดล2อมภายนอกที่เกี่ยวข2อง
โอกาส (Opportunities)
1) เปนพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมชนเผาที่หลากหลายซึ่งแตละชนเผามีเอกลักษณ"
2) ประชากรสวนใหญสามารถพูดภาษาจีนได
3) มีการสนับสนุนการปลูกชาน้ํามันจากโครงการพระราชดําริ ซึ่งสมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จทุกป`
4) เปนพื้นที่เหมาะสมตอการทําการเกษตร อาทิ ชา ขิง ขาวโพด ลิ้นจี่
5) รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตําบล
6) ประชาชนไมไดคุมกําเนิดจึงมีลูกมากทําใหมีแรงงานอยูในวัยทํางานมาก
7) มีหนวยงานทหารหลายหนวยมาตั้งในพื้นที่ เพื่อ ชวยดู แ ลความปลอดภั ยในชี วิตและทรั พ ย" สินของ
ประชาชนและชวยสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่
อุปสรรค (Threats)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ประชากรสวนใหญไมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและไมสามารถพูดภาษาไทยได
หมูบานมีบานสาขาเยอะทําใหยากตอการพัฒนา
พื้นที่ระหวางหมูบานอยูหางไกลกันทําใหการพัฒนาตองใชงบประมาณมาก
งบประมาณในการพัฒนาตําบลไมเพียงพอตอการพัฒนาพื้นที่
การเดินทางคมนาคมยากลําบากถนนบางสวนยังเปนถนนดิน
สถานีอนามัยยังมีไมทั่วถึงทําใหประชาชนไดรับการบริการทางการแพทย"ไมทั่วถึงและทันตอเหตุการณ"
ประกอบกับประชาชนขาดความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
7) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจในการเผาปHา ไร สวน ชวงฤดูแลงจึงเกิดปIญหาไฟไหมปHา
ลุกลามไหมบานเรือ นประชาชน การใหความชวยเหลื อจากองค" การบริห ารสวนตํ าบลเทอดไทย
เปนไปดวยความยากลํ าบาก รถดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุชาเกินไปทําใหไฟไหมบานเรื อนเสียหาย
หลายหลังคาเพราะหมูบานอยูหางไกลจากอบต. และรถดับเพลิงของอบต.มีจํานวน 1 คัน ไมเพียงพอ
ตอพื้นที่รับผิดชอบของอบต.
8) พื้นที่ตําบลเทอดไทยอยูในเขตปHาสงวนแหงชาติมีกฎหมายเฉพาะที่ไมเอื้อตอการพัฒนา

