คำนำ
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นภารกิจสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ โดยมีหลักการทางานที่จะต้องยึดถือไว้ว่า
การจัดบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ากว่าเดิม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากขึ้น
การถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยว ได้กาหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทยถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 3 ภารกิจ ได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว การ
ปรับปรุง ดูแล บารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งภารกิจดังกล่าวกาหนดถ่าย
โอนให้แก่เทไบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ในประเภทกลุ่มงานเลือกทาโดยอิสระ และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว ยังเป็นภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายด้วย
เพื่อให้การบริหารงานและการบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ไักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ล กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ร่ ว มกั บ คณะสั ง คมไาสตร์ และมนุ ษ ยไาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทามาตรฐานการส่งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติผลประโยชน์จะตกแก่
ประชาชนไม่ว่าจะอาไัยอยู่ที่ใดในประเทไไทยจะต้องได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน อัน
เป็นเป้าหมายที่สาคัญสูงสุดในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบต่อไป
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า ได้ใช้แนวทางตามมาตรฐานการส่งเสริม การท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดแผนแม่บทพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า (5 ปี) พ.ไ. 25612565 เทไบาลตาบลบ้านเหล่า โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในตาบล
บ้านเหล่า สภาวัฒนธรรม และสถาบันไึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมกันรับผิดชอบตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการจัดทาแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตาบลบ้ านเหล่า
ต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
ตาบลบ้านเหล่าเป็นตาบลที่มีแหล่งทรัพยากรทางด้านโบราณสถาน และโบราณวัตถุของอาเภอแม่ใจ
ผลการวิจัยได้จากการไึกษาสารวจทรัพยากรทางวัฒนธรรมในบริเวณลุ่มแม่น้าอิงตอนบน จากการสารวจ
ภาคสนามในเขตพื้นที่ 5 ตาบล ได้แก่ ตาบลแม่ใจ ตาบลไรีถ้อย ตาบลป่าแฝก ตาบลบ้านเหล่า ตาบลเจริญ
ราษฎร์ อาเภอแม่ใ จ จั ง หวั ดพะเยา พบข้อ มูล ด้า นทรัพ ยากรทางวั ฒ นธรรมที่ น่า สนใจ แบ่ง ออกเป็น 3
ประเภท ดังนี้
1. แหล่งโบราณคดี
2. แหล่งโบราณสถาน
3. พิพิธภัณฑ์
1. แหล่งโบรำณคดี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 โบรำณสถำน ประเภทวัดร้ำงกลำงทุ่ง
กระจายตัวอยู่รอบหนองเล็งทรายส่วนมากอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หลักฐานที่ปรากฏ เป็นส่วนของ
สิ่งก่อสร้างที่ก่ออิฐถือปูน บางแห่งมีการตกแต่งด้วยปูนปั้น สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ หรือสถูป
พบฐานเสาหินทรายทรงกลม มีการเจาะรูตรงกลาง พระพุทธรูปหินทราย เไษกระเบื้องดินเผา เไษ
ภาชนะเครื่ องถ้ ว ย จ านวนโบราณสถานที่ท าการส ารวจมีจ านวน 18 แห่ ง แต่ ปรากฏร่ อ งรอยชัด เจนที่
ทาการไึกษาทางกายภาพได้ จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. วัดพระธาตุหนองสระ ตั้งอยู่ในเขตตาบลป่าแฝก
2. วัดดงบุญนาค วัดดงมะดะ วัดป่าเหียง วัดก๋อมก้อ ต้องอยู่ในเขตตาบลบ้านเหล่า
วัดร้างบางแห่งพบจารึกเป็นอักษรฝักขาม ระบุไักราชในช่วงพุทธไตวรรษที่ 21 จารึก จานวน 3
หลัก ได้แก่
1. ไิลาจารึก พป. 417/2524 จารึกวัดดงตุ้มหลุ้ม ระบุไักราช 824 (พ.ไ.2005)
2. ไิลาจารึก พย.1 จารึกวัดหนองกวาง ระบุไักราช 828 (พ.ไ.2009)
3. ไิลาจารึกวัดดอนคราม ระบุไักราช 850 (พ.ไ.2031)
เนื้อหาในจารึก เกี่ยวกับการส่งเจ้านายมาปกครอง เมืองอ้อย สันนิษฐานว่า คือ เมืองบริเวณของ
เวียงพยาวที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าอิงตอนบน ในเขตอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รวมทั้งการกัลปนาที่ดิน
และข้าให้แก่วัดตามไรัทธา
1.2 เวียงโบรำณ
เวียงห้าว ตั้งอยู่ในเขตบ้านดงอินตา ตาบลบ้านเหล่ า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จากการไึกษา
ลักษณะคูเมือง จากภาพถ่ายทางอากาไทาให้เห็นแนวคูเมือง เป็นรูปวงกลมชัดเจน ซึ่งมีประตู 4 ด้าน ชื่อว่า
เวียงห้าว มีแผนผังเป็นรูปวงกลม ปรากฏร่องรอยของคูน้าคันดิน 2 ชั้น มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิไ พบเนินดิน
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และหลุมที่ถูกขัดลักษณะคล้ายหลุมหลบภัยจานวนมาก มีตานานที่เล่าขานเกี่ยวกับชื่อของเวียงห้าว เป็นผลมา
จากที่ชาวบ้านรีบช่วยขุดคูน้าคันดินเพื่อป้องกันไม่ให้ช้าง “ปู้ก่างาเขียว” ที่ดุร้ายเข้ามาทาร้ายคนที่อาไัยอยู่ใน
เวียงได้ กิริยาการเร่งรีบ ภาษาถิ่นเรียกว่า ห้าว
2. กำรประเมินคุณค่ำของทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม
1. คุณค่ำด้ำนโบรำณคดีและประวัติศำสตร์ ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม
เป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณรอบๆ หนองเล็ง
ทราย อันเป็นต้นกาเนิดของสายน้าอิง จากไิลาจารึกพบในแหล่งประวัติไาสตร์ ปรากฏคาว่า เมืองอ้อย ได้
ระบุไักราชว่ามีอายุในช่วงพุทธไตวรรษที่ 21 ทาให้ทราบว่าบริเวณที่ราบลุ่มน้าอิงตอนบนมีการตั้ งถิ่นของ
ชุมชน มีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านนา ในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์เชียงใหม่ ครองราชย์ในช่วง พ.ไ.
1952-2030 และเมืองพยาวก็มีกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา และมีการส่ง
ญาติวงไ์มาปกครองเมืองบริวารอื่นๆ รอบเมืองพยาว และเป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองทุก
ด้า น รวมทั้ งพุ ท ธไาสนา จึ ง มี ก ารสร้ างวั ด และกั ล ปนาที่ ดิ น และข้ า วั ด จ านวนมาก ท าให้ เหลื อ ซากของ
โบราณสถานอยู่โดยทั่วไปรอบหนองเล็งทราย และโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมหินทราย ทั้งพระพุทธรูป
ปละปติมากรรมรูปสัตว์ (ช้าง) เป็นไิลปกรรมของไิลปะล้านนา ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างพะเยา ซึ่ง
นิ ย มแกะสลั ก ด้ ว ยหิ น ทราย พบมากในช่ ว งพุ ทธไตวรรษที่ 21-22 หลั ก ฐานทั้ งด้ า นประวั ติไ าสตร์ แ ละ
โบราณคดีที่พบในแหล่งประวัติไาสตร์ที่ทาการไึกษานี้ ได้แสดงถึงภูมิปัญญา เทคโนโลยี ความเชื่อและไาสนา
และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชนในที่ราบ
ลุ่มแม่น้าอิงตอนบนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. คุณค่ำด้ำนภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
การที่ชุมชนได้นาประเพณีแห่เทียนพรรษาในช่วงเวลาเข้าพรรษาของทุกปี มาประยุกต์เป็นกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและไาสนา ในโครงการไหว้พระ 9 ไรี ถวายเทียน 9 วัด ซึ่งเป็นการนาเทียน
พรรษาแห่ไปทั้งหมด 9 วัด โดยแต่ละวัดขึ้นต้นด้วยคาว่า “ไรี” ประเพณีนี้ แสดงให้เห็นภูมิปัญญาทั้งรูปแบบ
การดารงชีวิต ความเชื่อ และความไรัทธา ความคิดสร้างสรรค์ ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม และมี
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นกุไโลบายในการน้อมนาให้คนในชุมชนสืบทอดประเพณีทางไาสนา ด้วย
ความไรัทธา และยังมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยเป็นการสร้างความสามัคคี
และความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยใช้ไาสนาและประเพณีเป็นสื่อกลางได้อย่างคุ้มค่า
3. คุณค่ำด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ
จากการไึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าอิงตอนบน พบว่ามีไักยภาพในการ
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งประวัติไาสตร์ โบราณคดี ไิลปวัฒนธรรม และประเพณี ที่มี
ลักษณะเป็นอัตลักษณ์ และมีความแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดพะเยา สามารถสร้างให้เป็นสิ่งดึงดูดใจ
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สาหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบเรียนนู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะ ประเพณีไหว้พระ
9ไรี ถวายเทียน 9 วัด และพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเไรษฐกิจของ
ชุมชน เพราะการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว จะต้องมีการใช้จ่ายในชุมชน ทั้งด้านอาหาร ที่พัก วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้เข้าร่วมประเพณี ของที่ระลึก สินค้าผลิตภัณฑ์ในชุ มชน ยานพาหนะ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวนั้นๆ ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชน
4. คุณค่ำด้ำนกำรศึกษำ
การเก็บรวบรวม โบราณวัตถุ ไิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน และนามาจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ที่มีวัดและโรงเรียนเป็นผู้ดูแล โดยมี วัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมา
ของชุมชนในอดีต ส่งผลให้ทั้งเยาวชน ผู้ สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เริ่มสนใจในการไึกษาความเป็นมา
รากเหง้าของตนเอง ในสถาบันการไึกษาก็ได้มีการบรรจุประวัติไาสตร์ชุมชนไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ
ประถมไึกษาจนถึงมัธยมไึกษา
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บทที่ 2
สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า ตั้งอยู่เลขที่ 187 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ห่างจากตัว
จังหวัดพะเยาไปทางทิไเหนือ เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นเทไบาลขนาด
กลาง มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชนอันประกอบด้วย สภาพทางภูมิไาสตร์ สภาพทางสังคมและเไรษฐกิจ ทุนทาง
สังคมของชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสภาพปัญหา ดังนี้
1 .ลักษณะทำงภูมิศำสตร์และอำณำเขต
เขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า มีเนื้อที่ 61,971 ไร่ (ประมาณ 99.971 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ระหว่ า งภู เ ขา พื้ น ที่ ล าดเอี ยงจากทิ ไ ตะวั น ออกไปทางทิ ไ ตะวั น ตก มีเ ทื อ กเขาอยู่ ท างทิ ไ
ตะวันออก มีป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้า พื้นที่ป่าประมาณร้อยละ 60 อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม มี
อ่างเก็บน้าแม่เป็นอ่างขนาดกลาง ทางทิไตะวันตกมีหนองเล็งทรายเป็นบึงขนาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลทานตะวัน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และตาบลป่าแฝก อาเภอ
แม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลป่าแดด อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลแม่ใจ และตาบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2. ลักษณะทำงกำรปกครอง
ตาบลบ้านเหล่า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต 14 หมู่บ้าน
เขต 1
เขต 2
1. หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าอ้อย
1. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
2. หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าธาตุ
2. หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเก่า
3. หมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย
3. หมู่ที่ 6 บ้าดงอินตา
4. หมู่ที่ 10 บ้านร้องไรีดอนมูล
4. หมู่ที่ 7 บ้านดงบุญนาค
5. หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าพัฒนา
5. หมู่ที่ 8 บ้านสันกาแพง
6. หมู่ที่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง
6. หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตา
7. หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าไรีดอนตัน
7. หมู่ที่ 11 บ้านดงอินตาเหนือ
3. ประชำกร
เขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า มีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,914 คน แยกเป็นชาย 3,943 คน หญิง 3,998
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คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,688 ครัวเรือน
4. สภำพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของตำบลบ้ำนเหล่ำ
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สาคัญ ได้แก่ข้าว และพืช
หลังนาที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ แตงโม แคนตาลูบ ปัจจุบันเกษตรนิยมหันมาปลูกไม้ผลมากขึ้น เช่น ลิ้นจี่ ลาไย มะขาม
ในลักษณะผสมผสาน นอกเหนือจากการเพาะปลูก ยังมีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า
กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
ในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พระธาตุจอมก้อ พระธาตุจาม่วง โบราณสถานเวียงห้าว
หนองเล็งทราย อ่างเก็บน้าแม่ปืม และวัดในหมู่บ้านต่างๆ
5. ด้ำนสังคม
สังคมชุมชน
ราษฎรในตาบลบ้านเหล่าร้อยละ 85 เป็นคนดั้งเดิมพูดภาษาไทยท้องถิ่น มีความผูกพันกันอย่างแน่น
แฟ้น เหมือนญาติ มีขนบธรรมเนี ย มประเพณีวัฒ นธรรมเดียวกัน มีความเป็นอยู่และประกอบอาชีพด้า น
การเกษตร และอีกร้อยละ 15 เป็นราษฎรที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นมาตั้งหลักแหล่งในตาบลบ้านเหล่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ และค้าขาย
ระดับกำรศึกษำ
ตาบลบ้านเหล่า เป็นพื้นที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก ราษฎรมีโอกาสทางการไึกษาค่อนข้างสูง
อาชีพ หน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคง ประมาณร้อยละ 60 จบการไึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 35 จบการไึกษา
ระดับมัธยมไึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และอีกร้อยละ 5 ไม่ รู้หนังสือ มีไูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล โรงเรียน
ประจาตาบล และยังนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในตัวเมือง
ศำสนำ ประเพณี และควำมเชื่อ
ราษฎรในตาบลบ้านเหล่าร้อยละ 95 นับถือพระพุทธไาสนา มีความเชื่อในเรื่องผลของกรรม สืบทอด
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีการทาบุญประเพณีประจาปีต่างๆ ซึ่งเทไบาลตาบลบ้านเหล่า ได้สนับสนุน ส่งเสริม
ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทุกปี (ดูตารางที่ 2.3)
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ตารางที่ 2.3 ปฏิทินประเพณีประจาปี
ประเพณี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันสงกรานต์
บุญเข้าพรรษา
บุญเปรตพี
บุญออกพรรษา
บุญทอดกฐิน
ลอยกระทง
บุญข้าวใหม่
บุญทอดผ้าป่าฯ
บุญสลากภัต
งานบวงสรวงฯ
ศำสนำ และวัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธไาสนา มีวัดจานวน 8 แห่ง
1. วัดไรีดอนตัน
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเก่า
2. วัดเหล่าธาตุ
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านเหล่าธาตุ
3. วัดไรีดอนมูล
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย
4. วัดประทุมทอง
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
5. วัดพระธาตุจาม่วง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
6. วัดดงอินตา
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 6 บ้านดงอินตา
7. วัดสันกาแพง
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านสันกาแพง
8. วัดดงบุญนาค
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านดงบุญนาค
สถำนศึกษำ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การไึกษาจังหวัดพะเยา เขต 1 จานวน 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านเหล่า
2. โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
3. โรงเรียนบ้านดงอินตา
4. โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
ไูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 แห่ง
1. ไูนย์เด็กเล็กบ้านเหล่า
2. ไูนย์เด็กเล็กบ้านหนองบัว
3. ไูนย์เด็กเล็กบ้านไร่อ้อย
4. ไูนย์เด็กเล็กบ้านดงอินตา
5. ไูนย์เด็กเล็กบ้านดงบุญนาค
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กำรสำธำรณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบล จานวน 2
แห่ง
2. สถานพยาบาลเอกชน
จานวน 2
แห่ง
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จานวน 1
แห่ง
4. บุคลากรด้านสาธารณสุข
จานวน 8
คน
5. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า
ร้อยละ 100
ผู้นำชุมชน
1. ผู้นาที่เป็นทางการ
- ด้านการปกครอง มีกานันเป็นผู้นาในระดับตาบล ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลในระดับหมู่บ้าน
- ด้านบริหารและสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งได้แก่เทไบาลตาบลบ้านเหล่า มีนายกเทไมนตรี
เป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทไบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
2. ผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คนให้ความเคารพนับถือ มีความ
เสียสละ และผู้นาทางด้านจิตวิญญาณ คือ พระสงฆ์ ส่วนใหญ่เป็นระดับเจ้าอาวาสวัดในวัดต่างๆ และ
ผู้นาทางพิธีกรรม
6. กำรบริกำรพื้นฐำน
กำรคมนำคมขนส่ง
ตาบลบ้านเหล่ามีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับตาบลอื่นๆ จานวน 3 สาย คือ
1. สายสันทราย-แม่เย็น สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ออกสู่ตาบลแม่ใจ และตาบลป่าแฝก
2. สายป่าตึง-ไร่อ้อย สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ออกสู่ตาบลแม่ใจ
3. สายริมใจ-บ้านเหล่าเก่า สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ออกสู่ตาบลแม่ใจ เป็นเส้นทางหลักที่ใช้
เดินทางไปสู่ตัวเมืองแม่ใจ
ในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่ามีถนนคอนกรีต ทั่วทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 14,852 กิโลเมตร
กำรไฟฟ้ำ
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,926 ครัวเรือน
7. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสถานีตารวจชุมชนจานวน 1 แห่ง และในแต่ละหมู่บ้านมีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจา
หมู่บ้าน
8. สภำพดินฟ้ำอำกำศ
สภำพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตาบลบ้านเหล่า เป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง ตามแนว
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ตั้งถือตามหลักฐานที่เกาะหลัก แนวนอนถือตามหลักฐานที่ประเทไอินเดีย ดังนี้
- ช่วงต่างชั้นความสูง 15 เมตร
- ช่วงต่างชั้นความสูงต่าสุด 400 เมตร
- ช่วงต่างชั้นความสูงสูงสุด 700 เมตร
ลักษณะภูมิอำกำศ
ลักษณะทางภูมิอากาไโดยทั่วไปของตาบลบ้านเหล่า เป็นเขตร้อนชื้น มีลมมรสุม ภูมิอากาไ มี 3 ฤดู
คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม, ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – ตุลาคม, ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
ตุลาคม – กุมภาพันธ์
1. อุณหภูมิ เฉลี่ยต่อปี 23.8 องไาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 35.0 40 องไาเซลเซียส และต่าสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 14.0 องไาเซลเซียส
2. ควำมชื้นสัมพัทธ์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่าสุด ในเดือนเมษายน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
ควำมเหมำะสมของดิน และคุณภำพดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่ตาบลบ้านเหล่าเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้าได้ดี เหมาะสมกับการทา
การเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ และพืชสวน ความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 4.5-4.6
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บทที่ 3
จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภำพ และโอกำสกำรท่องเที่ยว
ตาบลบ้านเหล่า ทีทัไนียภาพสวยงาม บรรยากาไดี รอบด้วยภูเขา เป็นดินแดนสืบทอดไิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งด้านวิจิตรไิลป์ ด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นโอกาส
ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสร้ า งไั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การที่ ชุ ม ชนมี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานมานาน จึ ง มี โ บราณสถาน
โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ไิลปะและวัฒนธรรมมากมาย ทั้งยังตั้งถิ่น
ฐานบนร่องรอยอารยธรรมโบราณยุคอาณาจักรล้านนารุ่งเรือง รวมทั้งเป็นอู่ข้าวอู่น้าที่สาคัญของจังหวัดพะเยา
จุดแข็ง
1. เป็นพื้นที่ที่มีทัไนียภาพความเป็นธรรมชาติงดงาม
2. เป็นชุมชนที่มีระดับการพัฒนาที่ดี
3. สภาพเไรษฐกิจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางถึงดี
4. มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
5. บ้าน วัด โรงเรียน มีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ในงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
6. สามารถรักษาสภาพวิถีชุมชนชาวไร่ชาวสวนได้อย่างสมบูรณ์
7. มีพื้นที่การเกษตรกรรมที่ยังคงเอกลักษณ์
8. มี ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นที่ มี คุ ณ ค่ า ทางเไรษฐกิ จ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ และ
ไิลปวัฒนธรรม
9. มีไักยภาพที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
10. มีการแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
11. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการกาหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาชุมชน
12. มีแหล่งน้าสาคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชนขนาบสองข้างพื้นที่
จุดอ่อน
1.การเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่ยังไม่ชัดเจน บางแห่ งรกร้าง ขาดการพัฒ นา และ
ประชาสัมพันธ์
2. ความไม่สะดวกขณะสัญจร ถนนคับแคบ ไม่มีทางเท้าโดยเฉพาะ
3. ภูมิทัไน์บางแห่งทรุดโทรม ขาดการดูแล มีพื้นที่รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์
4. โบราณสถาน โบราณวัตถุทรุดโรม ขาดการบูรณะ สกปรก
5. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์
6. สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า
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โอกาส
1. มีแหล่งสื่อช่วยประชาสัมพันธ์
2. มีความหลากหลายทางวิถีชีวิต
3. มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
อุปสรรค์
1. ขาดเอกภาพด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. ขาดการบริหารด้านข้อมูลข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง
3. ขาดการจั ด การด้า นทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ คื อ ขาดการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว
4. ชาวบ้านบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการปฏิบัติตัวที่ดีต่อผู้มาเยือน
5. ขาดการบูรณาการองค์กรต่างๆ หรือผู้นาชุมชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
มุ่งพัฒนาสู่ “การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และการเรียนรู้”
แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
1. การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
2. การอนุรักษ์ฟื้นฟูไิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและประวัติไาสตร์
3. ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
4. การพัฒนาไักยภาพคณะกรรมการ ผู้นาชุมชน ประชาชน และการบูรณาการพื้นที่
5. การบริหารจัดการ
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
1. สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
ต่อนักท่องเที่ยว
2. มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูไิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและประวัติไาสตร์ ของชาวตาบล
บ้านเหล่า
3. ประชาชนทั่ ว ไปและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และโฆษณาเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ
4. มีการบูรณาการทุกองค์ในชุมชนทุกขั้นตอน คณะกรรมการ คนในชุมชนและผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาไักยภาพในด้านการบริการ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
5. มีการบริหารจัดการที่ดี
งบประมำณดำเนินกำร
3,470,000.-

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

12

บทที่ 5
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงกำรจัดทำตำแหน่งดำวเทียมโบรำณสถำน และร่องรอยโบรำณสถำนในตำบลบ้ำนเหล่ำ
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้ านเหล่าเป็น อารยธรรมยุคล้านนาโบราณรุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่ มน้าอิง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สาคัญของ
จังหวัดพะเยา
การทาตาแหน่งดาวเทียมโบราณสถาน หรือบริเวณที่มีร่องรอยโบราณสถาน ทาให้นักท่องเที่ยวหรือผู้
ที่ทาวิจัยไึกษาแหล่งโบราณสถาน หาตาแหน่งได้สะดวก ทั้งยังเป็นการขึ้นทะเบียนบัญชีโบราณสถานของ
ตาบลบ้านเหล่า และป้องกันการบุกรุกทาลาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาตาแหน่งดาวเทียมโบราณสถาน
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้ต้องการข้อมูล
สถำนที่ดำเนินกำร
โบราณสถานทั้งหมดในตาบลบ้านเหล่า
วิธีทำงำน
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า กาหนดแผนการเพื่อลงพื้นที่
2. คณะท างานการท่ อ งเที่ ย วต าบลบ้ า นเหล่ า ลงพื้ น ที่ ส ารวจและก าหนดต าแหน่ ง ดาวเที ย ม
โบราณสถาน
3. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีจุดที่ต้องขยายเพิ่มเติม
อะไรบ้าง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. โบราณสถานได้กาหนดตาแหน่งดาวเทียม
2. อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้ต้องการข้อมูล
งบประมำณ
จานวน 20,000.- บาท
หน่วยงำนสนับสนุน
1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. จังหวัดพะเยา
6. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนชุมชนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
กองช่างเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
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2. โครงกำรปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดก๋อมก้อ และเวียงห้ำว
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้านเหล่าเป็นอารยธรรมยุคล้านนาโบราณ รุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่มน้าอิง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ที่สาคัญของจังหวัดพะเยา
การปรั บภูมิทัไน์ในบริ เ วณสถานที่ท่องเที่ยว ทาให้เกิดความร่มรื่น สะดวกต่อการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยว โดยที่ไม่ทาลาย หรือสร้างความเสียหาย คือยังคงความเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุไว้อย่าง
สมบู ร ณ์ ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ น ที่จ ะต้องปรับ ภูมิทัไ น์ โบราณสถาน คือ วั ดจอมก้อ และเวีย งห้ า ว เพื่อรองรั บ
นักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับภูมิทัไน์แหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุก๋อมก้อ และเวียงห้าว
2. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
สถานที่ดาเนินการ
โบราณสถานพระธาตุก๋อมก้อ และโบราณสถานเวียงห้าว
วิธีดำเนินกำร
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ลงพื้นที่สารวจบริเวณพื้นที่ เพื่อไึกษารายละเอียด ทั้ง
ขนาดสถานที่ ความเหมาะสม
2. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า และกลุ่มการท่องเที่ยวกาหนดออกแบบการปรับภูม
ทัไน์
3. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีจุดที่ต้องขยายเพิ่มเติม
อะไรบ้าง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ภูมิทัไน์สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามเหมาะสาหรับดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. เพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
หน่วยงำนสนับสนุน
1.คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
3. สานักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. จังหวัดพะเยา

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

6. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทไบาลตาบลบ้านเหล่า
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3. โครงกำรจัดทำสื่อเผยแพร่กำรท่องเที่ยว
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้านเหล่ามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง การทา
เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายบอกความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว และสื่อเอกสาร
อื่นๆ ยังไม่ได้ดาเนินการ ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรู้จักตาบลบ้านเหล่าจากการบอกเล่าผ่านกันมา
การทาเอกสารเผยแพร่ เป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และการตลาดที่สาคัญ ของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และการกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่จุดท่องเที่ยวอื่นๆ ในตาบลบ้านเหล่า ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นสาหรับผลิตเอกสารเผยแพร่ เพื่อแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยว ให้รู้จักตาบลบ้านเหล่าอย่างแพร่หลาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานที่ กิจกรรมและโปรแกรมการท่องเที่ยว
2. เพื่อเผยแพร่เส้นทางการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ให้กับนักท่องเที่ยว
สถำนที่ดำเนินงำน
1. บริเวณถนนสายหลักในตาบลบ้านเหล่า
2. โบราณสถานเวียงห้าว โบราณสถานพระธาตุจอมก้อ และโบราณสถานต่างๆ ในตาบลบ้านเหล่า
วิธีทำงำน
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ออกแบบและคัดเลือกเนื้อหาที่จะจัดทาเอกสารเผยแพร่
เช่น คาแนะนา ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว อัตราบริการ
เส้นทางการท่องเที่ยว ออกแบบไว้แล้ว
2. ดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตเอกสารท่องเที่ยว ตามเนื้อหาที่คณะทางานการท่องเที่ยวตาบล
บ้านเหล่า ออกแบบไว้แล้ว
3. แจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ตามจุดหรือแหล่งท่องเที่ยว เช่น วั ดในตาบลบ้านเหล่า เทไบาล หรือ
ร้านค้าต่างๆ
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีจุดที่ต้องขยายเพิ่มเติม
อะไรบ้าง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
2. นักท่องเที่ยวกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตาบลบ้านเหล่า
งบประมำณ
จานวน 50,000.- บาท
หน่วยงำนสนับสนุน

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. จังหวัดพะเยา
6. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทไบาลตาบลบ้านเหล่า

17

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า
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4. โครงกำรสืบสำนงำนศิลป์ถิ่นฐำนล้ำนนำตำบลบ้ำนเหล่ำ
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้ านเหล่าเป็น อารยธรรมยุคล้านนาโบราณรุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่ มน้าอิง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ที่สาคัญของจังหวัดพะเยา ทั้งชาวตาบลบ้านเหล่ายังสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธไาสนา และสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของคนในตาบลบ้านเหล่า คือประเพณีเกี่ยงข้อง
กับการทามาหากิน เช่น การสืบชะตาขุนน้าที่หล่อเลี้ยงไร่นา ประเพณีแฮกนา ทาขวัญข้าว ประเพณีทานข้าว
ใหม่ ประเพณีทานสลากภัตร ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประเพณีเปตพี ประเพณีสรงน้า ประเพณีปีใหม่
เมือง ฯลฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้
สถำนที่ดำเนินงำน
เขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
วิธีทำงำน
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ประชุมกาหนดเป็นปฎิทินประเพณีประจาปี
2. ดาเนินการอย่างบูรณาการในพื้นที่
3. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานเอกสารเผยแพร่ เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีจุดที่ต้อง
ขยายเพิ่มเติม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
2. เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป
งบประมำณ
จานวน 300,000.- บาท
หน่วยงำนสนับสนุน
1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. จังหวัดพะเยา

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

6. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนชุมชนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทไบาลตาบลบ้านเหล่า
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แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า
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5. โครงกำรพัฒนำกลุ่มกำรท่องเที่ยวตำบลบ้ำนเหล่ำ
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้ านเหล่าเป็น อารยธรรมยุคล้านนาโบราณรุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่ มน้าอิง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ที่สาคัญของจังหวัดพะเยา
การพัฒนากลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น คณะทางานการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า บริการต่างๆ สถานไึกษา ปละประชาชนกลุ่มต่างๆ ในตาบลบ้านเหล่ า ถือว่า
มีความสาคัญ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีความจาเป็นสาหรับ
การพัฒนากลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มไักยภาพของกลุ่มการท่องเที่ยวในการบริการนักท่องเที่ยว
2. เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มการท่องเที่ยวในการให้บริการนักท่องเที่ยว
สถำนที่ดำเนินงำน
ไึกษาดูงานชุมชนการท่องเที่ยวต้นแบบ ที่มีการพัฒนาและการจัดการที่ดี
วิธีทำงำน
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ออกแบบหลักสูตรและความต้องการฝึกอบรมกลุ่มการ
ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเป็นที่ปรึกษา
2. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่ารับสมัครกลุ่มการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้า
รับการฝึกอบรม ตามรุ่น ตามกลุ่มต่างๆ
3. ดาเนินการฝึกอบรมกลุ่มการท่องเที่ยว ตามกาหนดรุ่น
4. ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานเอกสารเผยแพร่ เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีจุดที่ต้อง
ขยายเพิ่มเติมอะไรบ้าง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. กลุ่มการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
2. กลุ่มการท่องเที่ยวมีความพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว
งบประมำณ
จานวน 100,000.- บาท
หน่วยงำนสนับสนุน
1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด เทไบาลตาบลบ้านเหล่า

21

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

22

6. โครงกำรสร้ำงห้องน้ำสำธำรณะบริเวณโบรำณสถำนพระธำตุก๋อมก้อ และโบรำณสถำนเวียงห้ำว
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้ านเหล่าเป็น อารยธรรมยุคล้านนาโบราณรุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่ มน้าอิง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ที่สาคัญของจังหวัดพะเยา
การมีห้องน้าสะอาดตามแหล่งท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งจาเป็น สะดวกสบาย สร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะสร้างห้องน้าสะอาดไว้ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ที่โบราณสถานพระ
ธาตุจอมก้อ และโบราณสถานเวียงห้าว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีห้องน้าสะอาดไว้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชน
สถำนที่ดำเนินงำน
โบราณสถานพระธาตุก๋อมก้อ และโบราณสถานเวียงห้าว
วิธีทำงำน
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ลงพื้นที่สารวจพื้นที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอม
ก้อ และโบราณสถานเวียงห้าว เพื่อไึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
2. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกแบบห้องน้า
3. ดาเนินการก่อสร้างห้องน้า โบราณสถานพระธาตุจอมก้อ และโบราณสถานเวียงห้าว
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมรจุดที่ต้องขยายเพิ่มเติม
อะไรบ้าง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
มีห้องน้าสาธารณะที่สะอาดไว้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชน
งบประมำณ
จานวน 200,000.- บาท
หน่วยงำนสนับสนุน
1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
6. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทไบาลตาบลบ้านเหล่า
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แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า
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7. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวตำบลบ้ำนเหล่ำ
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้ านเหล่าเป็น อารยธรรมยุคล้านนาโบราณรุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่ มน้าอิง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ทีส่ าคัญของจังหวัดพะเยา
จุ ด บริ ก ารหรื อ จุ ด ให้ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วของต าบลบ้ า นเหล่ า ถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ เพราะท าให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของตาบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นไูนย์ข้อมูล การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ต้องการข้อมูลทั่วไป
สถำนทีด่ ำเนินงำน
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า
วิธีทำงำน
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกแบบไูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า
2. ดาเนินการจัดตั้งไูนย์บริการนักท่องเที่ยว
3. คณะทางานการท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารไว้สาหรับบริการนักท่องเที่ยว
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีจุดที่ต้องขยายเพิ่มเติม
อะไรบ้าง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
มีไูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาตาบลไว้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ต้องการข้อมูลทั่วไป
งบประมำณ
จานวน 100,000.- บาท
หน่วยงำนสนับสนุน
1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลบ้านเหล่า)

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทไบาลตาบลบ้านเหล่า
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8. โครงกำรจัดทำโมเดลจำลองตำบลบ้ำนเหล่ำ
หลักกำรและเหตุผล
ตาบลบ้ านเหล่าเป็น อารยธรรมยุคล้านนาโบราณรุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่ มน้าอิง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ที่สาคัญของจังหวัดพะเยา
ตาบลบ้านเหล่า มีภูมิประเทไที่สวยงาม ที่สาคัญมีร่องรอยประวัติไาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน
และน่าสนใจ มีภูเขาโอบล้อมด้านทิไตะวันออก มีแหล่งน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับตาบลบ้านเหล่าเป็นเพียงข้อความบอกเล่า เอกสารป้าย กระจาย
อยู่จุดต่างๆ ของเทไบาลตาบลบ้านเหล่า ให้ข้อมูลระดับหนึ่งเท่านั้น หากมีแผนที่โมเดลซึ่งเป็นระบบหลายมิติ
จะช่วยทาให้สามารถแสดงพื้นที่ตาบลบ้านเหล่าดียิ่งขึ้น เห็นสมควรจัดสร้างโมเดลตาบลบ้านเหล่าเพื่อนาเสนอ
ข้อมูลที่จาเป็นแก่นักท่องเที่ยว ให้รู้จักตาบลบ้านเหล่าได้มากยิ่งขึ้นและหลากหลายมิติ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นไูนย์ข้อมูล การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ต้องการข้อมูลทั่วไป
สถำนที่ดำเนินงำน
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า
วิธีทำงำน
1. คณะทางานการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ลงพื้นที่ เพื่อไึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยว สถานที่ ถนน ขนาด ฯลฯ
2. คณะทางานการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกแบบโมเดลตาบลบ้านเหล่า ให้
ถูกต้อง และให้เป็นข้อมูลได้ดี
3. คณะทางานการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโมเดลจาลองพื้นที่ตาบลบ้านเหล่า
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เกิดผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีจุดที่ต้องขยายเพิ่มเติม
อะไรบ้าง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
มีโมเดลที่เป็นข้อมูลข่าวสารประจาตาบลไว้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ต้องการข้อมูลทั่วไป
งบประมำณ
จานวน 150,000.- บาท
หน่วยงำนสนับสนุน
1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า

3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
7. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
ระยะเวลำ
พฤไจิกายน 2561-2565
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทไบาลตาบลบ้านเหล่า
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แผนปฏิบัติกำรท่องเที่ยวประจำปี 2561-2565
เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ

โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้สนับสนุน
(ระบุชื่อกลุ่ม/องค์กร)

จำนวนเงิน (บำท)
แหล่งงบประมำณ

ตัวชี้วัด

1. โครงกำรจัดทำตำแหน่งดำวเทียม 1. เพื่อระบุตาแหน่งดาวเทียม โบราณสถาน
โบรำณสถำน และร่องรอย
ต่างๆ ในตาบลบ้านเหล่า
โบรำณสถำนในตำบลบ้ำนเหล่ำ
2. เพือ่ ง่ายต่อการค้นหา และกาหนดเส้นทาง
- กิจกรรม จัดทาตาแหน่งดาวเทียม
ไปสูแ่ หล่งท่องเที่ยวได้สะดวก
โบราณสถาน และร่องรอยโบราณ
สถานที่ค้นพบในตาบลบ้านเหล่า

1. ประชุมคณะเพื่อวางแผนกิจกรรม
2. ลงพื้นที่เพื่อหาตาแหน่งดาวเทียม
3. จัดทาฐานข้อมูลแหล่งโบราณสถาน
4. ประเมิน สรุปผล และรายงานฯ

1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
3. สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. จังหวัดพะเยา
6. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
7. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า

20,000.- บาท

การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวสะดวกขึ้น

2. โครงกำรจัดทำสื่อเผยแพร่กำร
ท่องเที่ยวตำบลบ้ำนเหล่ำ
- กิจกรรม ประชุมออกแบบและ
คัดเลือกเนื้อหาในเอกสาร
- กิจกรรม ดาเนินการจัดหา และ
เผยแพร่ตามจุดต่างๆ

1. ประชุมคณะเพื่อวางแผนกิจกรรม
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ป้าย ประวัติฯ
3. ประเมิน สรุป และรายงานฯ

1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
2. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
3. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
4. กไน. (ไูนย์การเรียนตาบลบ้านเหล่า)
5. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า

50,000.- บาท

จานวนนักท่องเที่ยว
มาเที่ยวตาบลบ้าน
เหล่าเพิ่มมากขึ้น

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถานที่
กิจกรรม โปรแกรมการท่องเที่ยว
2. เพื่อเผยแพร่ เส้นทางการท่องเที่ยวของ
ตาบลบ้านเหล่า ให้นักท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติกำรท่องเที่ยวประจำปี 2561-2565
เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ

โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

ผู้สนับสนุน
(ระบุชื่อกลุ่ม/องค์กร)

จำนวนเงิน (บำท)
แหล่งงบประมำณ

ตัวชี้วัด

3. โครงกำรพัฒนำกลุ่มกำรท่องเที่ยว 1. เพื่อพัฒนากลุ่มการท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี
เพื่อกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี
2. เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- กิจกรรม จัดอบรมกรรมการ กลุ่ม
การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ประชาชน
เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี

1. ประชุมคณะเพื่อวางแผนกิจกรรม
2. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
3. ดาเนินการอบรม
4. ประเมิน สรุปผล และรายงานฯ

1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
100,000.- บาท
จานวนนักท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า มาเทีย่ วตาบลบ้าน
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
เหล่าเพิม่ มากขึ้น
จังหวัดเชียงราย
4. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
6. กไน. (ไูนย์การเรียนตาบลบ้านเหล่า)
7. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า

4. โครงกำรสืบสำนงำนศิลป์ถิ่นฐำน
ล้ำนนำ
- กิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ
- กิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีประจาปี
ทางพระพุทธไาสนา

1. ประชุมคณะเพื่อวางแผนกิจกรรม
2. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
สืบชะตาขุนน้า ประเพณีตามวัดต่างๆ
3. ประเมิน สรุป และรายงานฯ

1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
300,000.- บาท
จานวนนักท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า มาเทีย่ วตาบลบ้าน
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
เหล่าเพิม่ มากขึ้น
จังหวัดเชียงราย
4. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
6. ก.ไน. (ไูนย์การเรียนตาบลบ้านเหล่า
7. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า

1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูไิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมการเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติกำรท่องเที่ยวประจำปี 2561-2565
เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ

โครงกำร/กิจกรรม

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

5. โครงกำรปรับภูมิทัศน์บริเวณ
1. เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับนักท่องเที่ยว 1. ประชุมคณะเพื่อวางแผนกิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว วัดจอมก้อ เวียงห้ำว
และประชาชนทั่วไป
2. ดาเนินการปรับภูมิทัไน์
- กิจกรรม สารวจโบราณสถานใน
2. เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับ
3. ประเมิน สรุปผล และรายงานฯ
ตาบลบ้านเหล่า
นักท่องเที่ยวและประชาชน
- กิจกรรม สารวจพื้นที่ ออกแบบ
- กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัไน์ บริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว

6. โครงกำรสร้ำงห้องน้ำสำธำรณะ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว วัดจอมก้อ
เวียงห้ำว
- กิจกรรม สารวจพื้นที่ ออกแบบ
- กิจกรรม สร้างห้องน้าสะอาด

1. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว
2. เพื่อสร้างความสะอาดให้กับสถานที่
ท่องเที่ยว

ผู้สนับสนุน
(ระบุชื่อกลุ่ม/องค์กร)

จำนวนเงิน (บำท)
แหล่งงบประมำณ

ตัวชี้วัด

1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
200,000.- บาท
จานวนนักท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า มาเทีย่ วตาบลบ้าน
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เหล่าเพิม่ มากขึ้น
เชียงราย
4. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
6. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า

1. ประชุมคณะเพื่อวางแผนกิจกรรม 1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
200,000.- บาท
แหล่งท่องเที่ยวใน
2. จัดสร้างห้องน้า
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า ตาบลบ้านเหล่าได้รับ
3. ประเมิน สรุป และรายงานฯ
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
การพัฒนา
เชียงราย
4. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
6. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า

แผนปฏิบัติกำรท่องเที่ยวประจำปี 2561-2565
เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ

โครงกำร/กิจกรรม
7. โครงกำรตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยว
- กิจกรรม ประชุมวางแผนงาน
- กิจกรรม จัดตั้งไูนย์ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

เหตุผลประกอบ

วิธีกำรดำเนินงำน

1. เพื่อเป็นไูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1. ประชุมคณะเพื่อวางแผนกิจกรรม
2. เพื่อเป็นไูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว 2. ดาเนินการจัดตั้งไูนย์ฯ
3. จัดเจ้าหน้าที่ประจาไูนย์
4. ประเมิน สรุปผล และรายงาน

8. โครงกำรจัดทำโมเดลจำลองตำบลบ้ำนเหล่ำ 1. เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
- กิจกรรม สารวจพื้นที่ ออกแบบ
2. เพื่อเป็นข้อมูลการไึกษาเรียนรู้สาหรับ
- กิจกรรม สร้างห้องน้าสะอาด
ประชาชนทั่วไป

1. ออกแบบโมเดล
2. จัดทาโมเดล
3. ประเมิน สรุป และรายงานฯ

ผู้สนับสนุน
(ระบุชื่อกลุ่ม/องค์กร)

จำนวนเงิน (บำท)
แหล่งงบประมำณ

ตัวชี้วัด

1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
50,000.- บาท
บริการนักท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า และประชาชนทั่วไป
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย
4. อาเภอแม่ใจ
5. จังหวัดพะเยา
6. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบ้านเหล่า
7.โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
8. กไน. (ไูนย์การเรียนตาบลบ้านเหล่า)
9. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า
1. คณะสงฆ์ตาบลบ้านเหล่า
150,000.- บาท
บริการนักท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทไไทย
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า และประชาชนทั่วไป
3. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย
4. ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเหล่า
5. โรงเรียนในเขตเทไบาลตาบลบ้านเหล่า
6. กไน. (ไูนย์การเรียนตาบลบ้านเหล่า)
7. สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเหล่า

สรุปเป้ำหมำยและงบประมำณแผนแม่บทพัฒนำกำรท่องเที่ยว ตำบลบ้ำนเหล่ำ (แผน 5 ปี) ประจำปี 2561-2565
เทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
2561

ประเภทแผน (โครงกำร/กิจกรรม)
เป้าหมาย
1.โครงกำรจัดทำตำแหน่งดำวเทียม
ทั้งตาบล
โบรำณสถำน และร่องรอยโบรำณสถำนใน
ตำบลบ้ำนเหล่ำ
2.โครงกำรจัดทำสื่อเผยแพร่กำรท่องเที่ยว ทัง้ ตาบล
ตำบลบ้ำนเหล่ำ
3. โครงกำรพัฒนำกลุ่มกำรท่องเที่ยว เพื่อ ทัง้ ตาบล
กำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี
4. โครงกำรสืบสำนงำนศิลป์ถิ่นล้ำนนำ
ทัง้ ตาบล
5 . โคร ง กำ ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศน์ แ ห ล่ ง
2
ท่องเที่ยว วัดจอมก้อ เวียงห้ำว
6. โครงกำรสร้ำงห้องน้ำสำธำรณะบริเวณ
2
แหล่งท่องเที่ยว วัดจอมก้อ เวียงห้ำว
7. โครงกำรตั้ ง ศู น ย์ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ก ำร ทั้งตาบล
ท่องเที่ยว
8.โครงกำรจัด ท ำโมเดลจำลองต ำบลบ้ำ น ทั้งตาบล
เหล่ำ

รวม

-

2562

2563

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

งบประมาณ
เป้าหมาย
(บาท)

20,000.-

ทั้งตาบล

-

50,000.-

ทั้งตาบล

100,000.-

2564

2565

รวม

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

งบประมาณ
งบประมาณ
เป้
า
หมาย
เป้าหมาย
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

20,000.-

50,000.-

ทั้งตาบล

50,000.-

ทั้งตาบล

50,000.-

ทั้งตาบล

50,000.-

ทั้งตาบล

250,000.-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

100,000.-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

100,000.-

ทั้งตาบล

300,000.-

300,000.200,000.-

ทั้งตาบล
2

300,000.200,000.-

ทั้งตาบล
2

300,000.-

ทั้งตาบล
2

300,000.200,000.-

ทั้งตาบล
2

300,000.200,000.-

ทั้งตาบล
2

1,500,000.800,000.-

200,000.-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

200,000.-

50,000.-

ทั้งตาบล

50,000.-

ทั้งตาบล

50,000.-

ทั้งตาบล

50,000.-

ทั้งตาบล

50,000.-

ทั้งตาบล

250,000.-

150,000.-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

-

ทั้งตาบล

150,000.-

1070,000.-

-

600,000.-

-

600,000.-

-

600,000.-

-

700,000.-

-

3,470,000

บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ตาบลบ้านเหล่าเป็นอารยธรรมยุคล้านนาโบรารณ รุ่งเรืองราวพุทธไตวรรษที่ 21 บริเวณลุ่มน้าอง
ตอนบน ค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุจานวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
ที่สาคัญของจังหวัดพะเยา การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากจะเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างรายได้ สร้าง
อาชีพให้กับชุมชนแล้ว ยังสร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านการกระทาของมนุษย์ คือการบุกรุกทาลาย
การบริการจัดการการท่องเที่ยวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชนมีความรู้
ความเขาใจ และตระหนั กในคุ ณ ค่า ของมรดกทางวั ฒ นธรรมของท้ องถิ่ น ที่เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ป็ น จุด เด่ น ที่
ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว โดยมีการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาการอย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว
การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เป็นการ
กาหนดทิไทางและกรอบการพัฒนาให้ไปสู่ จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยมีการร่วมกันวางแผนไว้รับรองล่วงหน้า
ดังนั้นการจัดทาแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้ ตาบลบ้านเหล่า จึงมี
ความจาเป็นและถือเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้ตาบล
บ้านเหล่า เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของคณะทางานการท่องเที่ยว กลุ่มการท่องเที่ยวตาบลบ้านเหล่า ที่มา
จากทุกภาคส่ ว น เช่น คณะสงฆ์ กานัน/ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่ว ยงานราชการ เช่ น
เทไบาลตาบลบ้านเหล่า สานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
การดาเนินการที่ผ่านมาได้มีการผลักดันให้แหล่งโบราณสถานในตาบลบ้านเหล่าพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ย วเชิงอนุ รั กษ์วัฒ นธรรมและการเรียนรู้ ประชาชนและชุมชนได้ร่ว มกันคิดและหาทาง แก้ไขด้ว ย
กระบวนการมีสาวนร่วม ส่งผลให้หลายๆมาตรการได้กาหนดออกมาเป็นกฎเกณฑ์ของชุมชน เช่น การห้ามตัด
ไม้ หาของป่า หรือการบุกรุกทาลายในบริเวณโบราณสถาน
เทไบาลตาบลบ้านเหล่ายังได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้
โดยดาเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง และประสานหน่วยงานอื่นๆ
การดาเนินการต่อไป
เทไบาลต าบลบ้ า นเหล่ า คณะท างานการท่ อ งเที่ย ว และกลุ่ ม การท่อ งเที่ ย ว จะร่ ว มผลั ก ดัน ให้
หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดาเนินงานและสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการ

ทางานตามแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเรียนรู้ ให้สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญของจังหวัดพะเยา

