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ค าน า 
 

            นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก 
สาธารณสุขพ้ืนฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์    การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมาย
ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบาย
ดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับ
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และนอกจากนี้งานด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมี
แนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนว
ปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาล
ต าบลเวียง ป่าเป้า เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ 
จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้    จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ขึ้น  
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ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของ เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 

 
1.  สภาพทั่วไป 
1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 
เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า   จังหวัดเชียงราย    มีพ้ืนที่จ านวน   4.2   ตารางกิโลเมตร  เป็น
ชุมชน  ท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงราย
ประมาณ  91  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่    ตามเส้นทางเชียงใหม่ – เชยีงราย 
ประมาณ 95 กิโลเมตร 
 
 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         บ้านเด่นศาลา    หมู่ที ่ 3    ต าบลสันสลี 
ทิศใต้                ติดต่อกับ         บ้านหนองยาว   หมู่ที ่ 4    ต าบลเวียง 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ         บ้านโป่งหนอง    หมู่ที ่ 3    ต าบลเวียง 
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ         แม่น้ าลาวและบ้านดงหล่ายหน้า    หมู่ที่  7  ต าบลเวียง 
 
1.2  ภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะชุมชนของเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นทอดยาวไปตามสองข้าง
ทางหลวงสายเชียงราย – เชียงใหม่  ทั้งสองข้างริมถนนมีบ้านเรือน   ร้านค้า  อาคาร
พาณิชย์  ร้านอาหาร สถานประกอบการและสถานที่ราชการเรียงรายอยู่ค่อนข้างหนาแน่นและ
สภาพภายในเขตเทศบาลเป็นกลุ่มชุมชนหมู่บ้าน และไร่สวนบ้างเล็กน้อย สภาพบ้านเรือนมีทั้ง
บ้านเรือนไม้และอาคารคอนกรีตและมีซอยแยกจากถนนสายหลักเชียงราย – เชียงใหม่  แต่ละซอย
ยังมีถนนเชื่อมซอยแยกจากถนนสายหลักเชียงราย – เชียงใหม่ แต่ละซอยยังมีถนนเชื่อมซอยอีก
จ านวนมากส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสามารถสัญจรติดต่อได้สะดวกมีการวางผังเมืองไว้ได้
ดีพอสมควร ปัจจุบันถนนสายเชียงราย – เชียงใหม่ เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งที่สะดวกท าให้
ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายบริเวณสองข้างทางและรับจ้างมากขึ้น 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศเป็นเขตร้อนชื้น   แบบมรสุมมี  3  ฤด ู  คือ  ฤดูร้อน   ฤดูฝน  และฤดู
หนาว   อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย  25-30  องศาเซลเซียสในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดมีหมอกปกคลุม
เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาส่วนในช่วงฤดูฝนของทุกปี  จะมีน้ าป่าไหล่บ่าท่วม
ถนนบางจุด 
1.4  ประชากร 
ประชากรตามส ามะโนประชากรจ านวนครัวเรือน  2,205  หลังคาเรือน ข้อมูลประชากร  ณ เดือน 
เมษายน 2555 จ านวน 4,574 คน แยกเป็น ชาย 2,167 คน หญิง 2,407 คน รวมจ านวน
ครัวเรือน 2,205 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 1,110 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
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 2.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1   การคมนาคม / ขนส่ง 
การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาล อ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมในเขตเทศบาลใช้
เส้นทางการขนส่งทางบก    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ก. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 จากเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าไปจังหวัดเชียงราย ระยะทาง
ประมาณ    91  กม. 
ข.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118   จากเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าไปจังหวัด
เชียงใหม่    ระยะทางประมาณ    95  กม. 
ค.  ถนนในเขตเทศบาลซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนน
คอนกรีต   และลูกรังเป็นบางส่วน 
 2.2   ไฟฟ้า   
ระบบการจ าหน่ายไฟฟ้าและการใช้บริการ  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
เวียงป่าเป้าสามารถให้บริการไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง แต่การบริการไฟฟ้า
สาธารณะยังไม่เพียงพอ    จ าเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าสายดับเพิ่มมากขึ้น   จ านวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ  99 
 2.3   การประปา 
ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการครอบคลุมมากกว่า  50 %  แต่ยังคงมี
ประชาชนบางส่วนใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาล  บางส่วนใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  ได้แก ่  หมู่
ที ่ 1  และหมู่ที่   6  และในช่วงฤดูแล้งประชาชนที่ใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้นจะประสบปัญหาน้ าใช้ไม่
เพียงพอ 
2.4   การสื่อสารและโทรคมนาคม 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลได้รับบริการการสื่อสารจากที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอเวียงป่า
เป้า  องค์การโทรศัพท์อ าเภอเวียงป่าเป้า  ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาล  ข่ายวิทยุสื่อสารของที่ว่าการ
อ าเภอเวียงป่าเป้า  และการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการใช้บริการเคเบิลทีวี  จาก
บริษัทเอกชน  การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 
  
2.5   การจราจร 
เทศบาลประสานความร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเวียงป่าเป้า เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรใน
เขตเทศบาล  โดยเทศบาลจัดงบประมาณในการจัดท าป้ายสัญญาณจราจร   อุปกรณ์ต่างๆ   ให้
ประชาชนและผู้สัญจรไปมาได้มองเห็นชัดเจน   สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 
 
 2.6   การใช้ที่ดิน 
ได้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่   และสภาพความเจริญกับ
ท้องถิ่น  ทั้งนี้จะได้ประสานขอความร่วมมือจากส านักผังเมืองจังหวัดเชียงราย   เพ่ือก าหนดผังเมือง
รวมเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
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3.  ด้านเศรษฐกิจ 
3.1   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากรประมาณ 
30,000 บาท/ คน / ปี 
 
 3.2   การพาณิชยกรรมและบริการ 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
สถานีบริการน้ ามัน                 จ านวน           2        แห่ง 
ตลาดสด                             จ านวน           2        แห่ง 
ร้านค้า                               จ านวน         140    แห่ง 
 สถานประกอบการด้านบริการ 
โรงแรม     จ านวน    2   แห่ง    จ านวนห้องพักรวม     20    ห้อง 
ธนาคาร     จ านวน    4    แห่ง 
สถานที่จ าหน่ายอาหาร    ตาม  พ.ร.บ.  สาธารณสุข     42    แห่ง 
 
 3.3   การเกษตรกรรม   
มีการประกอบการเกษตรกรรม     ท านา ,  เพาะเห็ดหอม,   ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
 
 3.4   การอุตสาหกรรม 
มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   อาทิ   เช่น   โรงงานผักดอง    โรงงานท าน้ าแข็ง    เป็นต้น 
 
 3.5   การท่องเที่ยว 
สถานทีท่่องเที่ยวส าคัญของอ าเภอเวียงป่าเป้า    ได้แก่ 
1.  โป่งน้ าร้อน   อยู่ในท้องที่บ้านโป่งน้ าร้อน   หมู่ที่  6   ต. แม่เจดีย์ใหม่    บนเส้นทางสาย
เชียงราย – เชียงใหม่ 
2.  โป่งน้ าร้อนแหล่งใหม่     อยู่ในท้องที่บ้านโป่งเทวี    ต.บ้านโป่ง    อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
เวียงป่าเป้า    ประมาณ   7    กม. 
3.  ห้วยแม่โถ      เป็นขุนน้ าบนยอดดอย     แหล่งก าเนิดต้นน้ าแม่ลาว     อยู่ในท้องที่
หมู่   8    บ้านแม่โถ    ต.แม่เจดีย์ใหม่   ระยะทาง     8  กม.    จากถนนสายเชียงราย – เชียงใหม่ 
4.   อ่างเก็บน้ าแม่ฉางข้าว    เป็นอ่างเกบ็น้ า   รพช.  ขนาดใหญ่อยู่ในหุบเขา   มีเรือน
แพ    ร้านอาหารและเป็นที่เพาะเลี้ยงปลา  ระยะทาง   8  กม. จากแยกบ้านฮ่างต่ า   ถนนสาย
เชียงราย – เชียงใหม่ 
5.  เวียงกาหลง     เป็นซากเมืองเก่าหรือค่ายโบราณ    อยู่ในท้องที่บ้านป่าส้าน    หมู่
ที ่ 6            ต.เวียงกาหลง    ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ  ประมาณ    2   กม.  ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ของอ าเภอเวียงป่าเป้า     อยู่นอกเขตเทศบาล 
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4.   ด้านสังคม 
4.1   เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า    มี   6   ชุมชน    จ านวนครัวเรือน  2,125  หลังคาเรือน 
1. ชุมชนหัวเวียง หมู่ที่ 1 ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
2. ชุมชนในเวียง หมู่ที่ 2 ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
3. ชุมชนเวียงสาม หมู่ที่ 3 ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
4. ชุมชนบ้านกู่ หมู่ที่ 6 ต. เวยีง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
5. ชุมชนศรีเวียงทอง หมู่ที่ 10 ต. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
6. ชุมชนสันติพัฒนา หมู่ที่ 11 ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
 
4.2   ศาสนา  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการนับ
ถือศาสนาคริสต์บางส่วน 
ศาสนสถาน      จ านวน    5     แห่ง     ประกอบด้วย 
1.  วัดศรีสุทธาวาส 
2.  วัดป่าม่วง 
3.  วัดศรีค าเวียง 
4.  วัดศรีสุพรรณ 
5.  วัดป่าแดง 
  
ขนบธรรมเนียม   ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
1)  ประเพณีสงกรานต์ 
2)  ประเพณีแห่เทียน 
3)  ประเพณีทอดกฐิน    ผ้าป่าสามัคคี 
4)  ประเพณีลอยกระทง 
5)  ตักบาตรเป็งพุธ 
6)  ตักบาตรขึ้นปีใหม่ 
7)  ตักบาตรเทโว 
8)  สลากภัต 
 
4.3   ด้านการศึกษา 
เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าขึ้นในปี
การศึกษา 2555  ปัจจุบันมีจ านวนเด็ก ดังนี้ 
–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน   65  คน 
–  ระดับอนุบาล                 จ านวน 100 คน 
–  ระดับประถมศึกษา (ป.1) จ านวน 22 คน 
–  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 
–  ก่อนประถม   จ านวน   99  คน 
– ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 401 คน 
–  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่  (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 
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–  ก่อนประถมจ านวน  9  คน 
– ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6     จ านวน 74  คน 
นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนในเขต
เทศบาล  โดยมีห้องสมุดประชาชนอ าเภอเวียงป่าเป้า ส าหรับให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนถึงผู้สนใจได้
ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือจากห้องสมุดประชาชน 
  
4.4     กีฬา   นันทนาการ/ พักผ่อน 
มีสถานทีส่ าหรับการกีฬาและนันทนาการ/พักผ่อนในเขตเทศบาล   ดังนี้ 
–  ลานกีฬาต้านยาเสพติด          จ านวน           6        แห่ง 
–  สวนสาธารณะ                         จ านวน           1        แห่ง 
–  สนามกีฬา                                จ านวน           2        แห่ง 
–  สนามเด็กเล่น                           จ านวน           3        แห่ง 
 
4.5    การสาธารณสุข 
มีการให้บริการสาธารณสุข    โดยมีสถานพยาบาลในเขตเทศบาลดังนี้ 
–  โรงพยาบาลของรัฐ    สังกัดกระทรวงสาธารณสุข      จ านวน      1     แห่ง          เป็น
โรงพยาบาลรัฐบาล    เตียงคนไข้จ านวน    60   เตียง 
–  ศูนย์บริการสาธารณสุข                จ านวน     –     แห่ง 
–  คลินิกเอกชน                                จ านวน     1    แห่ง 
–  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     จ านวน     2    แห่ง 
–  สถานพยาบาล                              จ านวน     2    แห่ง 
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง   ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
–  แพทย์   จ านวน      3    คน                      –  เภสชักร    จ านวน     4    คน 
–  พยาบาล   จ านวน    49   คน                    – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 คน 
–  ทันตแพทย์    จ านวน    2   คน                 –  นักวิชาการสาธารณสุข     1    คน 
–  พนักงานอนามัย     จ านวน    –    คน        –  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน    5     คน 
–  อสม.  120   คน                                       –  อ่ืน ๆ   104    คน 
–  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด   (จ านวนต่อปี) 
โรงพยาบาลรัฐบาล    จ านวน   99,427   คน   ผู้ป่วยใน   5,931    คน    ผู้ป่วย
นอก    93,496   คน 
–  สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
อุบัติเหตุ           3,406   ราย/ปี 
สาเหตุอ่ืน         96,021 ราย/ปี ได้แก่ 
– โรคระบบย่อยอาหารรวมโรค 
– โรคระบบหายใจ 
– โรคกล้ามเนื้อ 
– โรคติดเชื้อ 
ฯลฯ 
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–  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
อันดับที่      1    โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
อันดับที่      2     คลินิกเอกชน 
 
4.6   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
–  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี 2555  ช่วยเหลือการปฏิบัติการในเขตจ านวน   5  ครั้ง เสียหาย
บางส่วน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้าจ ากัด , บ้านเรือนประชาชน 
– สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี 2555 ช่วยเหลือการปฏิบัติการนอกเขต จ านวน 7 ครั้ง 
–  ไม่มีการสูญเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวแต่อย่างใด  เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า
สามารถสกัดต้นเพลิงได้ทัน 
– สถิติเหตุอุทกภัยในรอบปี จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 10,2,3,6,11 
– สถิติเหตุวาตภัยในรอบปี จ านวน   1   ครั้ง เหตุเกิดชุมชนหมู่  1,2,3,6,10,11 รวมผู้ประสบภัย
ครั้งที่ 1  จ านวน 43 หลังคาเรือน  ทางเทศบาลได้ด าเนินการให้การช่วยเหลือในด้านกระเบื้องมุง
หลังคา,ครอบ 
–  รถยนต์ดับเพลิง    จ านวน     6    คัน   แยกเป็น 
รถชนิดมีถังบรรทุกน้ าในตัว   4,000   ลิตร    1    คัน 
รถชนิดบรรทุกเครื่องดับเพลิงหาม       1       คัน 
รถยนต์ดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ าในตัวขนาดความจุ 4,000 ลิตร 
รถบรรทุกน้ าขนาด 10,000 ลิตร จ านวน 2 คัน 
รถบรรทุกน้ า ขนาด 5,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
พนักงานในการดับเพลิง  จ านวน   10   คน   แยกเป็น ผู้ปฏิบัติงานดับเพลิงขั้นต้น  จ านวน 6 คน 
พนักงานขับรถยนต์   จ านวน   2  คน      พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จ านวน  1  คน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน   จ านวน  1  คน 
 
4.7  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ      สภาพอากาศเป็นเขตร้อนชื้น   แบบมรสุม    มี   3   ฤด ู  คือ   ฤดูร้อน   ฤดูฝน
และฤดูหนาว    อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย   25-30   องศาเซลเซียส   ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด   มี
หมอกปกคลุม   เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา   ส่วนในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมี
น้ าป่าไหลบ่าท่วมถนนบางจุด 
แหล่งน้ า 
–  สระน้ าเทศบาล    ปริมาณน้ ารวม    10,000    ลบ.ม. 
–  ฝายน้ าล้น     หมู่ที่   10   ต าบลเวียง    ปริมาณน้ ารวม    20,000    ลบ.ม. 
–  แม่น้ าลาว   ไหลผ่าน  หมู่ที ่  1, 2, 10  ต าบลเวียง    ปริมาณน้ ารวม    20,000    ลบ.ม. 
  
4.8  ด้านการเมือง – การบริหาร   
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 
336 และพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2511  และ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2542 
1.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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2.  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3.  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
8.  บ ารุงศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
9.  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  
และเทศบาลอาจท ากิจการใด ๆ  นอกเขตเทศบาล  ได้ดังนี้ 
1.  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2.  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3.  ให้มีตลาด   ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม 
4.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5.  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6.  ให้มีและบ ารุงสถานที่    ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7.  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8.  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
9.  เทศพาณิชย์ 
 
4.8.1  การคลังเทศบาล 
–  ประมาณการ
รายรับ    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554         จ านวน           32,068,966   บาท 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555         จ านวน           38,843,000   บาท 
–  ประมาณการ
รายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554         จ านวน           32,068,966   บาท 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555         จ านวน           38,843,000   บาท 
 
4.8.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
– ในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า  มีหมู่บ้านจ านวน  6 หมู่บ้าน มีผู้น าหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี  เป็นตัวแทนในหมู่บ้านมาประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ กับเทศบาลให้
ประสบผลส าเร็จ 
 
4.8.3  การอ านวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน  และสวัสดิการของประชาชน 
มีการจัดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง   เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรในการดับเพลิง    ซึ่งทางเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าได้
จัดส่งพนักงานดับเพลิงเข้ารับการอบรมเป็นประจ า 
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4.8.4  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 3,620 คน   ข้อมูลจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
4.8.5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรน้ า 
–  มีแม่น้ าลาวไหลผ่าน   ประชาชนสามารถใช้ในการเกษตร 
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ส่วนที่ 2 
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 

 

1. วัดศรีสุทธาวาส 
 

 
 
วัดศรีสุทธาวาส เดิมชาวบ้านเรียกว่า "วัดหลวงราชคฤห์ วัดใหม่ วัดราษฏร์ วัดนอก วัดกิตติวาส วัด
เจดีย์สุวรรณ" จนต่อมาพระครูยติวัตตวิมล เจ้าคณะอ าเภอซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดนี้ในสมัยนั้นได้ตั้งชื่อ
ใหม่ว่า "วัดศรีสุทธาวาส" จึงเรียกชื่อนี้มาแต่บัดนั้น วัดศรีสุทธาวาสตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 1 ต าบล
เวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินเตี้ย มีป่าไม้เบญจพรรณล้อมรอบมี
พ้ืนที่เป็นวัดและธรณีสงฆ์ รวม 43 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ความเป็นมาของการสร้างวัดมีประวัติ
การสร้างอยู่ 3 สมัย จากหลักฐานแผ่นศิลาจารึก ชร.1 จารึกวิหารจันทรอาราม สมัยแรก เริ่ม
ก่อสร้างวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2011 โดยเจ้าหมื่นท้าวลูกหมื่นพลางเงินญาง เจ้าเมืองวังเหนือได้
สร้างวิหารขึ้นชื่อว่า "จันทรอาราม" มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์จารึกอักษรโบราณ และมีแนววิหารโบราณ
เป็นหลักฐานให้เห็นถึงปัจจุบัน สมัยกลาง ประมาณ พ.ศ.2256-2286 หลังจากร้างไปหลายปีได้มี
การก่อสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตรงกับสมัยของพญามังราย มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดกลุ่มควัน
ลอยออกมาจากจอมปลวกแห่งหนึ่งในเวลากลางคืน พญามังราย โปรดฯ ให้แสนณรงค์หมื่นธน ท้าว
เทเวนทร์ แสนนรินทร์ ไปดูปรากฏว่าเป็นจริงจึงขุดดูพบขวดแก้ว ได้น าไปถวายพระพญามังราย ทรง
เปิดออกพบพระบรมสารีริกธาตุจ านวน 8 องค์ พร้อมแก้ว-วิฑูรย์ จึงโปรดฯให้พระนางทมรา (ลูก
สะไภ้) แสนนรงค์ หมื่นธน ลงมาสร้างอาราม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ แล้วนิมนต์ครูบาอิสระจากวัดทุ่ง
ยั้ง มาเป็นเจ้าอาวาส ในพ.ศ.2286 ได้สร้างต่อเติมบูรณะไปเรื่อยๆ จนเสร็จสมบูรณ์ในพ.ศ.2297 
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แล้วก็ร้างไปจนกระทั่ง พ.ศ.2426 พระครูอุตตมะ พร้อมพระครูยติวัตตวิมล พระยาเทพณรงค์   
เจ้าเมืองเวียงป่าเป้า พระขันธเสมาหน่องส่วยโหง่งและลูกศิษย์ ร่วมกันบูรณะสร้างวัด พระพุทธรูปใน
วิหาร วิหาร เจดีย์ อุโบสถ หอไตร ธรรมาสน์ และหอสรงบางส่วน พ.ศ.2464 พระครูยติวัตตวิมล 
ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ซึ่งเหลือแต่ฐานเป็นเจดีย์แบบพม่าขึ้นมาใหม่ สร้างพระประธานใน
วิหาร และวิหารหลังใหม่ครอบวิหารหลังเดิมครอบพระพุทธรูปประประธานไว้ด้วย ปัจจุบัน พ.ศ.
2527-ปัจจุบัน พระครูคัมภีร์ธรรมโมภาส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบล
เวียง ได้บูรณะก าแพงวัดขึ้นมาใหม่เป็นศิลาแลง ปรับปรุง และสร้างศาสนวัตถุหลายอย่าง ปี พ.ศ.
2533 - 2538 ได้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเป็นแบบโบสถ์วิหารทางภาคกลางครอบวิหาร
หลังเดิมซึ่งช ารุดและครอบพระพุทธรูปพระประธานไว้ เช่นเดิม พ.ศ.2539-2541 ได้บรูณะหอ
ฉันท์ สร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน พ.ศ.2539 กรมการศาสนาได้ประกาศให้เป็น อุทยานการศึกษาในวัด 
พ.ศ.2541 กรมการศานาได้ประกาศให้เป็นวัดจัดลานใจลานกีฬา พ.ศ.2542-2545 เนื่องจาก
อุโบสถหลังเดิมเก่าและช ารุดทรุดโทรมมาก เจ้าอาวาสพร้อมคณะศรัทธาได้ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่จน
ส าเร็จใน พ.ศ.2545 ถ้านับอายุเริ่มการก่อสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน (2011-2552) วัดนี้มีอายุ 
541 ปี 
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2. วัดป่าม่วง 
 

 
 
วัดป่าม่วง ตั้งอยู่เลขท่ี 695 บ้านศรีเวียงทอง ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีเนื้อ
ที่ที่ตั้งทั้งหมด 5 ไร่ 7 ตารางวา ทิศตะวันออกติดกับถนนซอย 27-1 ทิศใต้ติดกับซอย 27 และล า
น้ าห้วยเวียง ทิศตะวันตกติดกับถนนสายเชีงใหม่-เชียงราย ทิศเหนือติดกับบ้านนายบุญชอบ อินเจีย , 
นายศรีมูล โยนิจ , นายสิงห์ทอง ใจกุณา , นายด าเนิน ค ายศ , นางดา ใจกุณา วัดป่าม่วง เริ่มแรก
เป็นวัดร้างมาก่อน สภาพบริเวณท่ีตั้งวัดเป็นป่ามะม่วง ชาวบ้านบริเวณนั้นจึงเรียกว่า วัดป่าม่วง 
ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา และวัดนี้ได้ท าการบูรณะก่อสร้างข้ึนเมื่อ วันอาคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2506 ซึ่งตรงกับเดือน 5 เหนือ ขึ้น 9 ค่ า จุลศักราช 1225 วัดป่าม่วง ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบันวัดป่าม่วงมี พะครูอนุกิจธรรมโสภณ เป็น
เจ้าอาวาส 
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3. วัดศรีค าเวียง 
 

 
 

 
 
วัดศรีค าเวียง มีชื่อเดิมว่า “ วัดศรีก้ า ” หรือ “ วัดหลวง ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีค าเวียง จนถึง
ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขท่ี 477 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ต่อมาปีพุทธศักราช 2472 ได้มี
ครูบาศรีวิชัย เป็นเก๊า และพ่อเจ้าน้อยสิงห์ค า-แม่เจ้าสุธรรมมา ทาอุปรงค์ ได้ปฏิสังขรขึ้นใหม่จน
สืบเนื่องต่อมา วัดศรีค าเวียง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ทิศเหนือติดล าห้วยเวียง ทิศ
ตะวันออกติดทางสาธารณะ ทิศใต้ติดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดล าห้วยเวียง ล าดับเจ้าอธิการวัด
ศรคี าเวียง 1.พระปุ๊ 2.พระดวงดี อิฑวิชโย 3.พระบุญ 4.พระหนุน 5.พระนวล 6.พระอินสม อานน
โท 7.พระค าบุญ สุรกโช 8.พระชื่น ปญญาธโร 9.พระบุญเป็ง กภากโร 10.พระเจริญ อคคปณโย 
11.พระดวงเนตร ฐิตปุญโย 12.พระครูศิริพุทธิธาดา 13.พระสวัสดิ์ ภฑฑาจาโร พ.ศ. 2546 เจ้า
อาวาส – ปัจจุบัน 
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4. วัดศรีสุพรรณ 
 

 
 
วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บ้านในเวียง เลขที่ 478 หมู่ที่ 2 ต.เวียง เ.วียงป่าเปา้ จ.เชียงราย 
สังกัดมหานิกาย เป็นวัดร้างโบราณไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างวัด ประมาณปี พ.ศ.2572 เจ้า
พญาเทพณรงค์ เจ้าพญาขันธ์เสมาบอดี ได้ท าการบูรณะขึ้นใหม่ วัดศรีสุพรรณมีพ้ืนที่ตั้งวัด 1 ไร่ 3 
งาน 25 ตารางวา ทิศใต้ 55.35 เมตร จดที่ดินเอกชนทิศเหนือ 60.25 เมตร จดถนนทิศ
ตะวันออก 40.58 เมตร จดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันตก 45.55 เมตร จดถนนใหญ่ ที่ธรณีสงฆ์ 2 
แปลง การปกครอง ครูบาศรีธิ ครูบาปุ๊ ครูบาฮ้อ พระสิงห์แก้ว พระสม พระอินแหลง พระมูล 
พระจันทร์ หลวงพ่อนวล พระเฉิม พระบุญเติง พระอุ๊ด พระต๋าค า พระอธิการบุญเริง ฐิตปุญโญ พระ
อนันต์ สุนทราจาโร 
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6.วัดป่าแดง 
 

 
 
วัดป่าแดง ตั้งอยู่เลขท่ี 476 บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดชียงราย 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลากรเปรียญ กุฏิสงฆ์ 2 หลัง 
หอฉัน หอระฆัง และศาลาบ าเพ็ญกุศล 2 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป 2 องค์ พระพุทธรูปต่างๆ 9 
องค์ และเจดีย์ 1 องค์ วัดป่าแดงสร้างเมื่อ พ.ศ.2406 เดิมเป็นวัดร้างมีป่าไม้แดงขึ้นหนาแน่น มีครู
บาอุตมะ กบพญาชัยวงศ์ ผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริมเริ่มก่อสร้าง ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดเจ็ดยอด 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภพันธ์ 2489 
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7. ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดินวันเสาร์ เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
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8. สระน้ า OTOP ชมุชนในเวียง 
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9. อนุเสาวรีย์เจ้าเมอืงเวียงป่าเป้า 
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ประวัติความเป็นมาของเมืองเวียงป่าเป้า 
๑๗๙ ปีเมืองเวียงป่าเป้า 
(พ.ศ. ๒๓๘๒-๒๕๖๑) 

#ตามบันทึกของวัดศรีสุทธาวาส 
เมื่อประมาณ ๑๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา อ าเภอเวียงป่าเป้าเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเพ่ิง

จะมาสร้างเป็นบ้านเมืองใหม่โดยเจ้าหลวงพุทธวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้แต่งให้พญาไชยวงษา 
(พญาไชยวงศ์) ควบคุมราษฎรชาวนครเชียงใหม่ขึ้นมาสร้างเมืองใหม่ โดยหักร้างถางพงและสร้าง
ที่ดินจากที่รกร้างว่างเปล่า ในพ้ืนที่ป่าที่มีชื่อว่า เฟยไฮ (ป่าไทร) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอ
ในปัจจุบันประมาณ ๔ กิโลเมตร แล้วสร้างเป็นเมืองขึ้นใหม่ ขนานนามเมืองนี้ว่า “เมืองเฟยไฮ” 
(ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของ ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
และได้แต่งตั้งให้พญาไชยวงศ์ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้เรื่อยมา  
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๘๒ พญาไชยวงศ์ได้ย้ายเมืองขึ้นมาทางทิศเหนือ (ท่ีว่าการอ าเภอในปัจจุบัน)
โดยให้ราษฎรถางป่าเปล้า (ไม้เปล้าพ้ืนเมืองเรียกว่าป่าเป้า) ก่อสร้างเป็นเมืองขึ้นมาใหม่ขนานนาม
ตามชื่อว่าเป็นภาษาพ้ืนเมืองว่า “เมืองป่าเป้า” ทั่งนี้เนื่องจากเมืองเฟยไฮ เดิมเป็นที่ต ่า น ้าท่วมได้ง่าย 
ไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองถาวร  

ในราวปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พญาไชยวงศ์ถึงแก่อนิจกรรม พญาเทพณรงค์ซึ่งเป็นบุตรเขยได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแทนและได้ด าเนินการ ปรับปรุงเมืองป่าเป้าให้มีสภาพมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น โดยใช้
อิฐก่อเป็นก าแพงเมืองมีประตูทั้ง ๔ ทิศ รอบตัวเมือง และเปลี่ยนนามเมืองเสียใหม่เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ลักษณะของเมืองที่มีก าแพงว่า “ เวียงป่าเป้า” อันเป็นนามเมืองที่เรียกขานกันมาจนทุกวันนี้  
ต่อมาพญาเทพณรงค์ถึงแก่อนิจกรรม พญาขันธเสมาบดี ซึ่งเป็นคู่เขยเล็กจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้า
เมืองสืบแทนต่อมา  

ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พวกเงี้ยว(ไทยใหญ่) ได้ก่อการจลาจลขึ้นที่จังหวัดเชียงราย หลังจากการ
จลาจลสงบทางราชการได้จัดตั้งอ าเภอขึ้นที่บ้านแม่พริก ต าบลแม่พริก (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครอง 
อ าเภอแม่สรวย) เรียกว่า “อ าเภอแม่พริก”และได้แต่งตั้งให้เวียงป่าเป้าเป็นกิ่งอ าเภอขึ้นอยู่ในความ
ปกครองของอ าเภอแม่พริก ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอแม่พริกไปตั้ง
ริมฝั่งน ้าแม่สรวย และได้ขนานนามอ าเภอใหม่นี้ว่า “อ าเภอแม่สรวย” ตามชื่อของล าน ้าที่ตั้งและได้ 
ยกฐานะกิ่งอ าเภอเวียงป่าเป้าขึ้นเป็นอ าเภอโดยขนานนามเดิมว่า “อ าเภอเวียงป่าเป้า” สืบต่อมาจน
ปัจจุบันนี้  

 
รายชื่อเจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองเวียงป่าเป้า 

๑. พญาไชยวงค์ หรือ พญาไชยวงษา เจ้าเมืององค์แรกของเมืองเวียงป่าเป้า  
มีภรรยาชื่อ แม่เจ้าพุ่น มีบุตรธิดา ๒ คน คือ  

๑. แม่เจ้าเรือนค า ๒. แม่เจ้าค าปวน  
๒. พญาเทพณรงค์ เจ้าเมืองผู้ปกครองเวียงป่าเป้าต่อจากพญาไชยวงค์  

และเป็นลูกเขยของเจ้าเมืองเก่า  
มีภรรยาชื่อ แม่เจ้าเรือนค า ต้นตระกูลทาอุปรงค์ มีบุตรธิดาด้วยกัน ๑๑ คน  
๑. แม่เจ้าสุกันทา  
๒. พ่อเจ้าน้อยแสน  
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๓. แม่เจ้าเอ้ย  
๔. แม่เจ้าแก้ว  
๕. พ่อเจ้าน้อยสวน  
๖. พ่อเจ้าน้อยสิงห์ค า  
๗. พ่อเจ้าบุญปั๋น  
๘. แม่เจ้าผง  
๙. เจ้าน้อยบุญเติง  
๑๐. เจ้าน้อยค าปัน  
๑๑. แม่เจ้าหล้า  
๓. พญาขันธเสมาบดี หรือพญาขันธ์ ลูกเขยคนเล็กของพญาไชยวงค์  
มีภรรยาชื่อแม่เจ้าค าปวน ต้นตระกูลธนะชัยขันธ์ มีบุตรธิดาด้วยกัน ๗ คน  
๑. แม่เจ้าเหมย  
๒. แม่เจ้าเขียว – หมัด  
๓. แม่เจ้าบุญปั๋น  
๔. พ่อเจ้าน้อยมหาดิน  
๕. แม่เจ้าต่อมค า  
๖. พ่อเจ้าน้อยค าตั๋น  
๗. พ่อเจ้าน้อยหน่อเมือง  
 
ประวัติการสร้างเมืองเวียงป่าเป้าจากบันทึกสมุดข่อย 

เจ้าพญาไชยฺวงษา ( ไชยวงค์ )เป็นเก๊าและขุนนายกรมการไพร่ไทยตังมวลมาตั้งอรัญญิกบุรี
เวียงป่าเป้า จุลศักราชได้ ๑๒๐๑ ( พ.ศ. ๒๓๘๒ ) ปีกัดไก๊ เดือน ๑๑ แรม ๙ ค ่า วัน ๓ เวียงกว้าง
และยาวลวงขื่อ ๒๐๐วา ลวงแป๋ ๓๐๐ วา วาอ้อมจอด (รอบ )มีพันวาประตูมี ๕ ใบ ประตูหนใต้ ชื่อ
ประตูไชย ประตูวันออกชื่อประตูช้างสี ประตูวันตกมี ๓ ประตู ประตู ๑ชื่อประตูศรี ประตู ๒ ชื่อ
ประตูท่านาง ประตู ๓ ชื่อ ประตูเจนเมือง เจ้าพญาเชยยวง อนิจจะ(ตาย) ปีก่าเล้า เดือน ๑๑ เพง 
ราชบุตตาบุตตี (บุตร - ธิดา ) ท้าวขุน(ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน ) กรมการสร้างปราสาทใส่ถึงเดือนเจียง
ออก ๖ ค ่า วัน ๗ ส่งสะก๋าร(ฌาปนกิจ) ท่านเสวยเมือง ๓๕ปีแล  

จุลศักราชได้ ๑๒๓๕ (พ.ศ. ๒๔๑๖)ตัวปี ก่าเล้าเดือน ๓ ออก ๑๑ ค ่า วัน ๑ นายน้อยอินต๊ะ
ตนเป็นขัตติยชะกะมาอิสราชะกะสุทธาอภินวบุรีเจ้าแผ่นดินเมืองชียงใหม่ตั้งขึ้นเป็นพญาเทพณรงค์ 
หื้อเป็นเจ้าเมืองเฟือยไร เถิงเดือน ๓แรม ๖ ค ่า วัน ๔ ขุนนายกรมการอับเมืองหื้อเป็นเจ้าเมืองวุฒิวิ
รุฬหิสุขสวัสดีแล ปีดับไก๊ ศักราชได้๑๒๓๗(พ.ศ. ๒๔๑๘ )ตัวเดือนยีออก ๒ ค ่า วัน ๑ ก่อแลกตั้ง
ล าเวียงแล ปีมึงเป้าศักราชได้ ๑๒๓๙ (พ.ศ. ๒๔๒๐) ตัวเดือน ๙ ปถมะออก ๓ค ่า เมงวัน ๓ ไทยเปิก
ไจ้ก่อแลกสร้างพุทธรูปเจ้าวัดศรีก ้า (ศรีค าเวียง) เถิงเดือนยีเพง วัน ๓ ไทยส าเร็จได้อบรมส าผุด
(สมโภช)หื้อทานแล ปีกัตเหม้า ศักราชได้ ๑๒๔๑ ( ๒๔๒๒)ตัว เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค ่า วัน ๓ พญาเทพปก
เรือนเถิง ๑๑ ค ่า วัน ๗ ขึ้นอยู่สุขสวัสดีมียัสสะสัมปัตติสลีทีฆาอายุมั่นยืนยาว ยุท้างกระท าทานะ สี
ละค ้าชูศาสนาไปแล จุลศักราชได้ ๑๒๔๓( ๒๔๒๔ )ตัว ปีรวงไส้เดือน ๙ ออกออก ๓ ค ่าเมงวัน ๓ไทย
ดับเป้ายามแตรสู่เที่ยงวันได้ก่อพระพุทธรูปเจ้าวัดเจ็ดยอด(ป่าแดง) กับแท่นแก้วเถิงเดือนยีเพงเม็งวัน 
๑ ไทยกาบสง้าได้สมโภชหื้อทานแล จุลศักราชได้ ๑๒๔๔ (๒๔๒๕)ตัวปีเต่าสง้าเดือน ๙ ปถมะลง ๑๒ 
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ค ่าเมงวัน ๓ ไทยเต่าสง้า ยามแตรสู่เที่ยงวันได้ปกแป๋งอุโบสถในนทีเถิงเดือน ๖ เพงเมงวัน ๕ ไทยดับ
เป้า ได้เบิกบายฉลองท าทานทักขิโนทักกะตกพะสุทธาแล มังคะละวุฒิสิริเตชะวัณณะอุทธะริอุป
ภัมภะกะวรพุทธศาสนาตติยะปัตติสังขาระโชฐักพะวะชินะศาสนา อารามมาวัดหลวงราชคฤห์ (ศรี
สุทธาวาส) ปถมะสมณศรัทธาและมหามูลศรัทธาทั้งสองคณะภายในมี ตุ๊หลวงอุตตมะเป็นเก๊าและ
ศิษย์โยมเจ้าจุต๋นภายนอกมีเจ้าพญาเทพณรงค์ตนเป็นอิสราธิปัตติ รัฐฐาบุรีเมืองเฟือยไรเป็นเก๊าและ
พญาขันธเสมาเป็นประธานและท้าวขุนกรมการไพร่ราชอัสสดอร (ราษฎร) จุคนก็มีปุพพะมูละภาก
กะปสาทะเจตนาในวรพุทธศาสนาวัดหลวงราชคฤห์อันพระสัตถาหากถะปันนา (สถาปนา- แต่งตั้ง )ก็
เป็นที่ชราคร ่าครา(ช ารุดทรุดโทรม) จิงพากันมาเลิกยกยอเสกส้อมย้อมยศขึ้นเป็นตติยะโชตะกะ
ศาสนายาวะปัจจะสะตัตสาจีระติถิกาหื้อมีฤทธีสลีเตจะวัณณะปราบแพ้สัพพอมิตตะข้าศึกศัตรูโจร
มารมิจฉาทิฏฐิสัพพะอุปัทวะกังวลอนตรายภัยยะทั้งมวลแล้วไว้เป็นที่ไหว้และปูชาแก่หมู่คนและ
เทวดาอินตาพรหมสะร๋ม สมณพรามณ์เจ้าทั้งหลายแล้วจิงปัตติสังขาระตั้งไว้ตติยะ ในปีกาบสัน จุล
ศักราชได้ ๑๒๔๖ ( ๒๔๒๗ ) ตัวเดือน ๑ เชียงใหม่ขึ้น ๓ ค ่า เมงวัน ๑ ไทย มึงเม็ดนิมันตนาพระสังฆ
เจ้าเข้าสังคหปริตตมังคละปกแปงอารามวิหารหอโรงเถิงวันเดือน ๑ ขึ้น ๗ ค ่า เมงวัน ๕ ไทยรวงไก๊ 
ยามถ้วน ๒กองายนิมันตนาพระคณะสังฆเจ้าเข้าสูตรปริตตะมังคะละมหาศรัทธามีเจ้าพญาเทพเป็น
เก๊า นิมันตนานายะกะสังฆอุตตมะอยู่เมตตาเถิงเดือน ๙ ขึ้น ๑๑ ค ่า เมงวัน ๔ ไทยดับเล้าได้ภิเสก
ส้อมย้อมยศสุวรรณารักหางยางค าพุทธปิมปาสารูปเจ้าพระสังฆสวดปริตตะมังคะละเบิกบายฉลองท า
ทานไว้ไหว้แก่หมู่คนและเทวดาอินพรหมสะร๋มสมณพรามณ์เจ้าเป็นปริโยสานห้อง ๑ ก่อนแล 
ตั้งประตูชัยไปหาท่าแม่เจดีย์มี ๖,๖๐๐ วา ตั้งแต่ท่าแม่เจดีย์ไปหาท่าโป่งน ้าร้อนท่าสุดทังพูนมี 
๔๕๑๐ วากองเข้ากัน (รวม ) ตั้งแต่ประตูชัยเวียงมารอดต าหนักโป่งน ้าร้อนมี ๑๔,๔๑๐ วาหมาย
ท่าน ้าตั้งแต่ดอยผีปันน ้ามาแผ้วปางไคร้มี ๓๔ ท่าตั้งแต่โป่งน ้าร้อนท่าสุดทังพูนมาต าหนักห้วย
ก้างปลามี ๔,๕๔๐ วาตั้งแต่ต าหนักห้วยก้างปลาไปหาเขื่อนเมืองวังมี ๗๔๑ วา ได้หมายไว้ปีเสด็จเจ้า
ชะมานันตั้งแต่เขื่อนเมืองที่ดอยผีปันน ้ามาหาท่าห้วยโป่งน ้าร้อนมี ๕,๐๐๓ วา ตั้งแต่ศักราช ๖๑๖ ตัว
เป็นศักราชของมังธราแล มารอดศักราช ๑๒๔๖ ( พ.ศ. ๒๔๒๗ )ตัว ปีกาบสันนี้ได้ ๓๒๗ ตัวแล 
ศักราชได้ ๑๑๙๘ ( พ.ศ.๒๓๗๙) ยังมีกูลาฝรั่ง(กัปตันแมคลีออด Capt. Mc Leod )ขึ้นมาเลียบรอย
บ้านเมืองเฟือยไรแต่เจ่นพ่อเจ้าหนานพรหมยังบ่ตายเทื่อกุลาฝรั่งขึ้นไปเถิงเมืองเหนือเมืองฮ้ออยู่มา
เถิงศักราชได้ ๑๒๔๗ ( พ.ศ.๒๔๒๘) ตัว เดือน ๕ แรม ๖ ค ่า วัน ๔มีกูลาฝรั่ง ๒ คนขึ้นมาเลียบรอย
บ้านเมืองเฟือยไรไปเมืองหนองขวางเชียงรายเชียงแสน อยู่มาเถิงศักราช ๑๒๔๘ ( พ.ศ. ๒๔๒๙ ) ตัว
ปีรวายเส็ด เดือนยี แรม ๙ ค ่า วัน ๗ มีกูลาฝรั่งใหญ่ ๓ คน ( มองซิเออร์ออกุส ปาวี M . Auguste 
pavie ) กลับนายข้าหลวงใหญ่ชาวใต้ ๒ คน ขึ้นมาเลียบรอยบ้านเมืองแถมมายั้งนอนวัดศรีสุพรรณ
หัวขัว ๒คืน แล้วขึ้นเมือทังเมืองหนองขวางเชียงรายเชียงแสนมันจักขึ้นไปเถิงเมืองใดก็ยังบ่รู้เทื่อเถิง
เดือน ๓ ออก ๕ ค ่า วัน ๔ เจ้าคุรที ๓ กับเจ้าคุณเล็กมาเถิงเวียงป่าเป้าว่าจะเมืออยู่รังเมืองหลวงพระ
บางว่าอ้ันแลก็ในศักราช ๑๒๔๘ ตัวนี้แล มงฺคลาวุฒิสุกฺขสวสฺสติยปตฺติสงฺขารณกตฺวาปาการ  อกฺขาล
โก นกร  ปุร  อร ฺเญ สิริเตช วณฺณ สุข พล สุภม  คลกถา จุลศักราชได้ ๑๒๕๘ ( พ.ศ.๒๔๓๙ ) ตัว รวอส
น า ก าโพชะภี สระเข้ามาในเหมันตอุตตุ ฤตูปุสะยะปัญจะมี สะณีวาลไถง ภาษาไทยเราว่าปีรวายสัน 
เดือน ๔ แรม ๕ ค ่า เม็งวัน ๗ ไทยรวงไส้ติถี ๒๐ ตัว นาตีดิถี ๒๔ ตัว นาตีฤกษ์ ๔๘ ตัว พระจั๋นต๊ะ 
จรณะเข้าเทียวเตียม นักขัตฤกษ์ตัวถ้วน ๑๒ ชื่อว่า หัสสตฐเทวตา ปรากฏในกณยะปฐวีรีราศ อาตีตะ
วารพุทธศาสนาอันคารวงแล้วไปได้ ๒๔๔๙ พระวัสสาอธิกาปลาย ๙ เดือน ปลาย ๒๐ วันทังวันนี้ 
อนาคตะวะระชินนะศาสนา อันยังจักมาภายหน้าบ่น้อยยัง ๒๕๖๐ พระวัสสา ปลาย ๒ เดือน ปลาย 
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๑๐ วัน ทังวันพรูกถูกโบราณสังขยามาณี สังเกตุ เหตุนั้นหมายยังมีเทวขัตติยะราชังกูล เจ้าพระยา
เทพณรงค์ตนเป็น อิสระราธิปัตติ รัฐฐบุรีอารัญญิกาเป็นเก๊าเจ้าพญาขันธเสมาเป็นประธานแลท้าว
หมื่นขุนแสนประชานราช บ้านเมืองที่นี้ทั้งมวลก็ได้สมัคคะ จิตตะปะสามโน รัมมา ก็ได้ปากันมาปก
เสาประตูเวียงเป็นไชยมังคะละไว้แล้วเถิงเวลายามแลงก็ได้สงเสพตุริยะนนตรี แห่ยังพระรูปเจ้ากระ
สัตตา(กษัตริย์ ) ทั้ง ๒ พระองค์ เถิงแรม ๗ ค ่าก็ได้สงเสพแห่แวดเวียงแถมเถิงแรม ๑ ค ่าเมงวัน ๓ 
ไทยกาบสันติดถี ๒๓ ตัว นทีติดถี ๖ ฤกษ์ ๑๕ ตัว ชื่อสวัสตีเทวตา ปรากฏเข้ามาในตุรวาโยริยาด นที
ฤกษ์ ๑ ตัวเถิงคณะมหุตตะไชยมังคะละยามดีแล้วสังฆก็ได้กระท าสิทธิปริตตะถวายปัตติวจนวร  ทัง
หมั้นแก่นก็ได้ก่อแลกตั้งปราการก าแพงเวียงคุ้มเฟือยไรวันนั้นแล  

สักกะ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๘๒) ตัวปีกัดไก๊ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค ่า วัน ๓ มีเจ้าน้อยไชยวงค์ 
อันขัติยะลูกเจ้าหนานพรหมเป็นเก๊าท้าวขุนราชดรตังมวลได้แลกเข้าตั้งอยู่เวียงคุ้มเมืองเฟือยไรอยู่มา
เถิงสักกา๑๒๓๕(พ.ศ. ๒๔๑๖)ตัวปีก่าเล้า เดือน ๑๑ เพงเมงวัน ๖ ยามกองงายท่านก็เถิงจุตติเป็นพ่อ
เมืองได้ ๓๕ ปีแล  
ไม้ต๊าวหลักค า (หนังสือตราตั้ง) 
จากพระเจ้ากาวิโลรสสุริยะวงค์ เจ้าหลวงหอค าพระนครเชียงใหม่ 
ถึงพญาไชยวงศ์เจ้าเมืองเวียงป่าเป้าปี พ.ศ. ๒๓๙๙ 
อะตุละปั๋ญญาปุญญะส าภาละกัตฺวาธิก๋าร ในเราพระองค์อักคะวาระมหาบพิตรตรามหาอิสราธิปฏิพ
ระองค์เจ้ากาวิโลรสสุริยะวงค์ ด ารงค์อภิศรีนครสุนทรธัสสะลักขณะเศษวาระริทธิเดชมหาโยนาคกะ
ราราชวงค์สาธิบดี เจ้าหอค าพระนครเชียงใหม่องค์อัน ได้กัตฺว๋าธิก๋ารปํ่าเป็งสมปานมามากอันตั้งอยู่ใน
ทะสะราชธรรม๑๐ ประก๋ารมีพระราชหฤทัยร ๋าเปิงหันยังอานารัฐฐะราชสันถาน บ้านเมืองนิก ามะ
ประจันตะและดวงมาดอาชญาโบราณราชประเวณีอันมีมาแต่ก่อน  
อันพระองค์เจ้ามโหตรประเทศราชาธิบดีพระเจ้าชีวิตพระราชบิดาเจ้าหาก ตั้งไว้เป็นไม้เต้าหลักคาแก่
พญาไชยวงศ์ ผู้เป็นเคล้าท้าวขุนไพร่ไทยและลั๊วะเมืองเฟือยไฮทั้งมวลตนกลัวจักเป็นจริพิจะลัย
หวั่นไหวกลัวบ่เป็นบ้านเป็นเมืองไปจิ่งมีหนังสือพระราชอาชญาขุณณา (กรุณา )จากเหนือเกล้าเหนือ
หัวพญาไชยวงศ์ผู้เป็นเจ้าเมืองเฟือยไฮ รับทูลเอาออกมาเป็นไม้เต้าหลักค าและบรบัดตามพระราช
อาชญาพระองค์เจ้าชีวิตหากตั้งไว้และซึ่งปะดาต๊าวขุนไพร่ราษฎรลัวะไทยเมืองเฟือยไรตังมวลอย่าหื้อ
สะเด็นเต้นแตกแยกย้ายคดค้ายไปตางใดแสนจันทร์ และท้าวบังเงินท้าวสิทธิไพร่ไตอันขึ้นไปอยู่บ้าน
ป้ากบ้องและหมื่นแก้วเป็นเก๊าไพร่ลัวะตัง 5 เซิ้ง (ซึ่ง )ข้ึนไปอยู่ห้วยดินด าก็หื้อกลับคืนลงมาอยู่เมือง
เฟือยไฮตี่เก่า นับเสี้ยงหื้อพญาไชยวงค์ได้พาท้าวขุนไพร่ก็ดีล าก๋ารบ่หยัก(ท า)ตามเดิมตามอาชญา
พระองค์เจ้าชีวิต หากตั้งไว้หื้อได้หยัก(ท า)เข่ายืนถวายทุกสะน าปีจักไว้เป็นของส าหรับกลับบ้านเมือง
หื้อพญาไชยวงค์ได้ระวังรักษาป่าเมืองดวง ของสมบัติส่วยเจ้าเป็นต้นว่าเผิงต้นเผิงผาตี่อันเกยตี๋เอาก็
หื้อได้ตี๋และเอาตามเดิมต่อเหมือดป่า เหมือดเมืองเหมือดบ้าน เหมือดจองค่าหัวไร่หัวสวนเป็นต้นว่า
ฝ้ายพริกยางาถั่วอันควรเก็บก็หื้อเก็บตามโบราณกันเถิง(ถึง)เทศกาลรุ้งปีก็หื้อพญาไชยวงค์นาเอาหยัก
(ทา)ขี้เผิงเหมือดป่าเหมือดบ้านของสมบัติส่วยเจ้าเข้าเมือยืนถวายเข่ามังมูลราชโกดทุกสนามปีอย่า
หื้อได้เหี่ยวแห้งห่างสูญเสียด้วยการคาด กระเวณประจ าอันนั้นขอหื้อได้ท าทุกวันไว้แต่เศิ้ กเข้าบ่ละ
เมืองข้าเศิ้กมากระท ากลับบ้านเมืองเชียงรายเมื่อใดหื้อยกขึ้นไปก ้ากัน(ช่วย ) แล้วหื้อใช้เร่งลงไปไหว้
สาตังกลางวันตังกลางคืนด้วยท้าวขุนไพร่ไตและลัวะซึ่งอยู่เมืองเฟือยไฮตังมวลอย่าหื้อได้อ้าง ว่าขุน
บอกนายต่อมียังรัวยังเวียงอย่าได้อ้างหื้อเป็นตี่ส าเร็จเสร็จการกับพญาไชยวงศ์หื้ออยู่ ในบังคับพญา
ไชยวงศ์โดยชอบราชการอัน ๑ เจ้านายต๊าวพญาท่องเตียวไปมาจักหื้อได้ส่งหาบส่งความบ่หื้อส่งจัก
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มาเก็บริบกินพริกยา งาถั่วอย่าหื้อการต้อนรับด้วยสู่กันตามโบราณนั้น บ่ขัดการส่งหาบส่งความนั้นมี
แต่ข้าหลวง การส่งตามระยะหน้าเมืองอัน ๑ เจ้านายสิงสาดราชบุตรต๊าวพญาคนใช้นายแถวท่องไป
เตียวมาอย่าได้ข่มเหงขะเนงร้ายลักลูกครัวบ้านจองกร คีวลูกร้าง หลานสาวตี๋กินไก่ ไล่กินหมูอย่าหื้อ
ได้กระท าห้ามขาด ปุกคละ(บุคคล)ผู้ใดบ่ฟังยังกระท าหื้อพญาไชยวงศ์จับยับเอาตัวหื้อได้ตอกไม้จ าคา
กุมลงไปถึงราชส านักสักก๋า ๑๒๑๘ ตัว เดือน ๗ ขึ้น ค ่า ๑ วัน ๕ ได้ประทานหนังสือดวงมาดอาชญา
ราชธรรมวางเหนือเกล้าเหนือหัวพญาไชยวงศ์เจ้าเมืองเฟือยไฮรับจ าทูลออกมาเป็นไม้เต๊าหลักค า
หื้อบรบัดตามสันนี้ (กฎเกณฑ์)  
* ขอขอบคุณข้อมูลจาก วัดศรีสุทธาวาส ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
* ขอขอบคุณผู้แนะน า ครู Songwut Thauparong 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เส้นทางท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่า
เป้า 
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุง
มาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ (ตลาดชุมชน) และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ 
- คนอ าเภอเวียงป่าเป้ามีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม 
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าเป็นที่รู้จัก 
 
 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
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มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
-  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการ
คมนาคม 
1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง
เป็นบางจุด 
 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของ
พ้ืนที่  
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบาย
น้ า  ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  ภาชนะเก็บน้ ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
2.2  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบ
ปัญหาเกือบทุกหมู่บ้านของต าบล  

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบ
กับต้นทุน 
 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพ 
 
3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 
3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการใน
การผลิต 
 
3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความ
ล้มเหลว 
 
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีน้อย 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบ
ทุกปี โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ 
และถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น 
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่
ห่างไกล และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพ่ือ
จ าหน่าย 
- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ ใน
การอบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้าน
เทคนิคต่างๆ  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ในการเพิ่ม
รายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มเกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบ
ของกลุ่ม 
- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  และยังขาดการ
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ประชาสัมพันธ์ 
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่
เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่
จริงจัง 
 
 
 
 
๔.๔ ปัญหาด้านยาเสพติด 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  
สวนสาธารณะ  สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็น
ผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล  เพ่ือพัฒนาด้าน
จิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 
20 ของต าบล  ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่ห่าง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้ านต าบล  
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
- มีการมั่ วสุม เสพยาเสพติด ในกลุ่ มวัยรุ่น /
เยาวชน ขาดการดูแลเอาใจใส่ในครอบครัว 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 
 

 
- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือป่วยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก    
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย  เช่นเครื่องพ่น
หมอกควัน  มีเครื่องเดียว  แต่ต้องด าเนินการทั้ง
ต าบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 
 
6.3  ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึก
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการ
บุกรุกถางป่าเพ่ือท าการเกษตรท าสวน โดยไม่
ค านึงถึงธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา 
 
-สภาพพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบ
ปัญหา ของต าบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาก
และสภาพดิน 
-มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ท าให้ป่าไม้
ถูกท าลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 
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7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจ
เท่าท่ีควร 
 
 
7.2  ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม
น้อย 
 
 
 
7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าที่ควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการ
แก้ไขระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล  ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการ  ประชาชน
ไม่ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่
ค่อยให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า (SWOT) 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน มีการ
แบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น ข้าราชการการเมืองกับ
ข้าราชการประจ า 
 
   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ ไว้เป็น
อย่างดี ทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวแผนด าเนินงาน รวมทั้งแผน
ปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับ
แต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่
วางไว้ 
   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ 
   - มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่
ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง  
   -  มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
ทุกหมู่บ้าน 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักใน
การบริหาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรและ
ประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
    -  มีการท างานเป็นทีมและความสามัคคี 
    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี 
  -  มีความสามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐใน
ส่วนของเชิงรุก 

- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ 
-  โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนเนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยกว่าที่ก าหนด 
-  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับ 
-  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่
สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงาน
ได ้ขาดความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต. 
- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้ 
ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
   -  หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ
ประสานแผนพัฒนากับเทศบาลได้เป็นอย่างดี 
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน 
ด้านวิชาการและเงินทุน 
 -  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 
การจัดการร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 
  -  พ้ืนฐานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
  -  องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 
 
 
 
 

-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่ 
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือ
สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้ 
  -  ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่
คาดการณ์ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้
ทันท่วงที 
  -  ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของ
ตัวเอง 
  -  ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไป
และมี ความฟุ่มเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่
แท้จริง 
  -  ปัญหาการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่มี 
กฎระเบียบกติกาท่ีชัดเจน และมักเกิดปัญหาการ
ใช้น้ า หรือการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
  - ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยังคงมี อยู่ 
  -  เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนท่ี 3 
 

แผนส่งเสรมิการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงปา่เป้า  จังหวัดเชียงราย 
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