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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาถึง หนึ่ง บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
กรณีศึกษา จ านวน 5 แห่ง และ สอง ความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรภาครัฐโดยรวม ในพื้นที่อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบผสมผสานกัน ท้ังศึกษาจากกฎหมาย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนพัฒนาสามปีของแต่ละท้องถิ่น ส ารวจโดยใช้แบบรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสังเกตการณ์จากการ
ลงพื้นที่จริง 

 จากการศึกษาพบว่า ความเป็นอ าเภอชายแดนที่มีแม่น้ าเป็นพรมแดนระหว่างประเทศท าให้มหีน่วยงานภาครัฐระดับ
ส่วนกลางมีส านักงานตั้งอยู่ใน อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะหน่วยราชการที่รับผิดชอบภารกิจด้าน
ความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลปัญหาเส้นเขตแดน ลักลอบเข้าเมือง และสินค้าผิดกฎหมาย ทว่ากลับไม่มีหน่วยงาน
ใดท่ีมีภารกิจด้านการท่องเที่ยวโดยตรงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จะ
เอื้อต่อการท่องเที่ยวได้ เช่นในด้านการคมนาคมขนส่งน้ัน แทบท้ังหมดเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และไม่มีที่ท าการสาขาใน
พื้นที่ จึงเต็มไปด้วยข้อจ ากัดในเชิงบริหารจัดการ เช่น ตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่หรือความต้องการของประชาชนล่าช้า 
ความซ้ าซ้อนและซ้อนทับท้ังในเชิงพื้นที่และอ านาจหน้าท่ี ท าให้ขาดเอกภาพ ไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น 

 ขณะที่ความพร้อมของ อปท.แต่ละแห่งในด้านนี้จะมีมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพัฒนาการ และขนาดพื้นที่
รับผิดชอบของ อปท.นั้น ๆ กล่าวคือ อปท.ที่ก่อตั้งมานาน ดูแลพื้นที่ขนาดเล็ก ตลอดจนความหนาแน่นของประชากรสูง ย่อมมี
ความพร้อมมากกว่า อปท.ที่เพ่ิงจะได้รับการยกฐานะ และมีพื้นที่ขนาดกว้างขวางให้ต้องรับผิดชอบ 

สิ่งที่งานศึกษาครั้งนี้พบใช้สะท้อนปัญหาภาพรวมในเชิงโครงสร้างของประเทศที่ยังมีลักษณะของ  “การรวมศูนย์
อ านาจแบบแยกส่วน” (Fragmented Centralism) ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษายืนยันเช่นเดิม “ท้องถิ่นมีอ านาจจ ากัด” 
ปัญหารูปธรรมก็คือ กรณีท่าเรือบั๊ค และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 และ 1020 ซึ่งได้น าเสนออยู่ในงานวิจัย แน่นอนว่า
“การกระจายอ านาจ” เพื่อให้ท้องถิ่นมี “ความเป็นอิสระ” ยิ่งข้ึนในทุก ๆ มิติ น่าจะเป็นทางออกของปัญหาเหล่านี้ในระยะยาว 
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Abstract 

This study aimed to find out (1) role in tourism development of five local administrations, and  
(2) overall infrastructure readiness of government agencies in Chiang Saen and Chiang Khong district. 
Different collected data and information sources were used in this study which was Thai laws, local 
legislation on annual expenditure budgeting, three-year development plan for the areas, questionnaires, 
interviews with relevant parties, and on-the-field observations. 

 The result from the study showed that while there were many central government agency offices 
located in Chiang Saen and Chiang Khong district, especially those agencies responsible for national 
security, such as border dispute management agencies, immigration offices, smuggling goods inspection 
stations, there was no agency that directly responsible for tourism. Even though there were some 
government agencies working on infrastructure development in the areas to benefit tourism, they were 
not local, instead they were central government agencies who do not truly understand the area’s 
situation. This has resulted in different management limitations, for instances; late action to fulfill the 
need of people in the area, work overlap, no unity, and lack of collaboration between different 
government agencies. 

Local administrations in the area did not have the same readiness for tourism. Their readiness 
depended on the size of their area of responsibility and their development. Those local administrations, 
that had a wide area of responsibility while had very short history of their evolution, were likely to have 
less readiness to develop tourism. 

The finding from this study well reflected the structural problem of the country which is 
fragmented centralism. It has been clear that local government has very limited authority which clearly 
seen in the cases of Buck pier; main Chiang Khong-boat pier, and a national highway number 1129 and 
1020, mentioned in this research. The solution proposed by the author is having more decentralization 
which would make locals become more sustainably flexible in managing themselves in every aspect. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำของปัญหำ 

ความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง
ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อมีการก่อตั้งโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
หรือ Greater Mekong Sub-region (GMS) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า 
ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิง
ภูมิศาสตร์ และทางด้านทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งสร้างความมั่งคั่งให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี หนึ่งในความร่วมมือทีส่้าคัญกค็ือ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ช่วยเชื่อมโยงแต่ละประเทศ
เข้าด้วยกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเส้นทางหมายเลข 3A หรือถนน R3A1 ซึ่งเป็นผลริเริ่ม
จากโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ2 และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย  (Asian 
Development Bank: ADB) เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี 2551 เป็นต้นมา 

ถนนสายนี้คือเส้นทางหลักสายใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ–คุนหมิง ระยะทางทั้งสิ้นกว่า 1,800 
กิโลเมตร วิ่งผ่านหลายเมืองส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเชียงรุ่ง แคว้นสิบสองปันนา บ่อหาน-บ่อเต็น (เขตติดต่อจีน-
ลาว) เข้าแขวงหลวงน้้าทา แขวงบ่อแก้ว ห้วยทราย-เชียงของ (เขตติดต่อลาว-ไทย) จนกลายเป็นปัจจัยเร่งที่
ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (การค้าการลงทุน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การท่องเที่ยว ฯลฯ) เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ 

อย่างไรก็ตาม เส้นทาง R3A จะมีความสมบูรณ์แบบ เมื่อเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่ 4 (เชียง
ของ-ห้วยทราย) และสามารถรองรับแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ได้
เต็มที่มากข้ึน เพราะเท่ากับช่วยย่นระยะเวลาที่ถือเป็นต้นทุนในทางเศรษฐกิจลงหลายเท่าตัว สะพานมิตรภาพ
แห่งนี้ด้าเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้วงเงิน 1.6 พันล้านบาท เป็นผลจากความร่วมมือของสาม 
ประเทศ โดยทางรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีด่านชายแดนมากที่สุดของประเทศ ข้อมูลเชิงสถิติชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามูลค่ารวม
ทางการค้าเกินดุลประเทศเพ่ือนบ้านมาโดยตลอด เนื่องจากจีนทางตอนใต้ พม่า และลาวยังคงต้องการน้าเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยในปริมาณสูง และมีแนวโน้มจะเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด กล่าวคือ ปี 2555 มี
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,977.62 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ที่มีมูลค่ารวม 29,771.81 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20.84 นับว่าเป็นขยายตัวในเกณฑ์ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าสินค้า
                                                           
1 R หมายถึง Road เลข 3 แทนสามประเทศ คือ ไทย จีน และลาว สว่น A ก็มาจากค้าว่า Asia 
2 โครงการนี้รเิริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย หรือที่รับรู้กันดีในอีกช่ือเรียกว่า “ห้าเชียง” ซึ่งหมายถึงยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เนน้ด้านการค้า/การท่องเที่ยว) ตั้งตามชื่อขึ้นต้นของ 5 เมืองใน 4 ประเทศแถบอนุภูมภิาคลุม่
น้้าโขงตอนบน ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่ (ไทย) เชียงตุง (พม่า) เชียงรุ้ง (จีนตอนใต้) และเชียงทอง (หมายถึงหลวงพระบาง, 
ลาว) เป็นผลต่อเนื่องจากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา้ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 
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ที่ผ่านเข้า-ออกที่ด่านเชียงของมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 37.00 ถัดมาเป็นด่านเชียงแสน ร้อยละ 35.96 และ
ด่านแม่สาย ร้อยละ 27.04 ตามล้าดับ3 ข้อสังเกตคือ ด่านเชียงของมีมูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องหลายเท่าตัว
ในรอบไม่ก่ีปีมานี ้จนสามารถขึ้นมาแทนที่ด่านเชียงแสนและด่านแม่สายซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีมูลค่าการค้าสูงสุด
สลับสับเปลี่ยนกันมาโดยตลอดได ้

 
ปี/ด่ำน ด่ำนแม่สำย ด่ำนเชียงแสน ด่ำนเชียงของ 
2552 33.56 44.07 22.37 
2553 39.75 33.99 26.25 
2554 33.09 34.30 32.61 
2555 27.04 35.96 37.00 

 

ตำรำงท่ี 1.1 แนวโน้มการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-25554 
 

ปัจจัยผลักดันหลักในภาพรวม นอกจากผู้ประกอบการค้าชายแดนจะมีความตื่นตัวต่อการเกิดขึ้นของ
สะพานข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่ 4 แล้ว การเปิดใช้ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เมื่อเดือนเมษายน 2555 ก็นับว่ามีส่วน
ส้าคัญอย่างยิ่ง 

โดยรัฐบาลได้จัดวางต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเมืองหลัก 4 เมืองของจังหวัด
เชียงราย โดยที่ “เชียงของ” เมืองศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าหลายรูปแบบ (Logistic City) 
และเมืองแวะหรือผ่านส้าหรับนักท่องเที่ยว “เชียงแสน” เมืองแห่งท่าเรือส่งออก-น้าเข้า (Port City) และเมือง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อนึ่ง ทั้งสองเมืองนี้จัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงรายที่อาจมีขึ้นได้
ในอนาคต อีก 2 เมืองนอกเหนือจากนี้ ได้แก่ แม่สาย และเชียงราย5 

ในแง่การท่องเที่ยว ตลอดหลายปีมานี้ไดม้ีชาวจีนจ้านวนมากเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยโดยเลือก
ที่จะเดินทางผ่านจังหวัดเชียงราย ทั้งทางบก (รถยนต์) ด้านอ้าเภอเชียงของ และทางน้้า (เรือ) ด้านอ้าเภอ  
เชียงแสน ซึ่งแนวโน้มโดยรวมก็เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสนกลายเป็นช่องทางของการเดินทางที่มี
บริบทเคลื่อนไหว ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเดินทาง-ขนส่งที่รวดเร็ว และสะดวกขึ้น และในฐานะจุดเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เช่น จีน เวียดนาม ค้าถามส้าคัญคือ หน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ ที่มีภารกิจ
                                                           
3 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, “สรุปการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555,” (มกราคม 2555), จาก 
http://www.moc.go.th/opscenter/cr/data/Trade_Data/2012/2555_.pdf  
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
5 เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการบรรยาย “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย” โดยส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, จาก http://www.moc.go.th/opscenter/cr/crweb/data/Trade_Data/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/
เอกสาร/น้าเสนอ%20การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวดัเชียงราย.pdf 
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รับผิดชอบภายในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) ณ ขณะนี้ มีความพร้อมในการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวหรือไม่ และมีมากน้อยเพียงใด อะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากสะพานข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่ 4 เปิดใช้งานจริงภายในปี 2556 ย่อมน้าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญ่ในทุก ๆ มิตกิับสองอ้าเภอชายแดนนี้ชนิดมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

(1) เพ่ือส้ารวจสภาพพ้ืนฐาน และข้อมูลทั่วไปของอ้าเภอเชียงแสน และอ้าเภอเชียงของ  

(2) เพ่ือศึกษาความพร้อมในการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเชียงของ และอ้าเภอเชียงแสน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งเพ่ือทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 

ค ำถำมส ำคัญของกำรวิจัย 

การศึกษานี้มุ่งที่จะตอบค้าถามหลักดังต่อไปนี้  

(1) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อ้าเภอเชียงของ และอ้าเภอเชียงแสน และ อปท.ที่เป็นกรณีศึกษา  มี
ความพร้อมในการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการท่องเที่ยวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

(2) หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่อ้าเภอเชียงของ และอ้าเภอเชียงแสน และ อปท.ที่เป็นกรณีศึกษา  มี
ปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง มาจาก
สาเหตุอะไร และเป็นปัญหาอุปสรรคภายในหรือภายนอกองค์กร 

 

ขอบเขตในกำรศึกษำ 

(1) ขอบเขตเชิงพื้นที ่เน้นศึกษาพ้ืนที่รับผิดชอบของ อปท. จ้านวน 5 แห่งของ 2 อ้าเภอชายแดนของ
จังหวัดเชียงรายที่ถูกเลือกให้เป็นกรณีศึกษา ได้แก่  

(1) เทศบาลต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงแสน 
(2) เทศบาลต้าบลเวียงเชียงแสน อ้าเภอเชียงแสน 
(3) องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแซว อ้าเภอเชียงแสน 
(4) เทศบาลต้าบลเวียงเชียงของ อ้าเภอเชียงของ 
(5) เทศบาลต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ 

 (2) ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพทั่วไป ของ อ.เชียงแสน และ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวมถึงศึกษาโครงการต่าง ๆ ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนพัฒนาสามปรีะหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ของ อปท.แต่ละแห่ง  
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(3) ขอบเขตด้านเนื้อหา พิจารณาความพร้อมของภาครัฐ และ อปท. 2 ด้านหลักคือ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญในเขตพ้ืนที่ การวางแผนการท่องเที่ยว 
การปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ 
 

วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษานีอ้าศัยข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ ทั้งศึกษาจากเอกสารราชการ 
เช่น แผนพัฒนาสามปีของ อปท. ฯลฯ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนเทศบัญญัติต่าง ๆ การทบทวน
วรรณกรรม การส้ารวจโดยแบบรวบรวมข้อมูลฯ6 โดยให้แต่ละ อปท.ท้าการรวบรวมให้ สัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่าง อันได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีข่อง อปท. รวมถึงส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะทางอ้าเภอ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ รวมถึงใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจากการลงพ้ืนที่จริง 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

(1) ทราบถึงสภาพพ้ืนฐาน และข้อมูลทั่วไปของอ้าเภอเชียงแสน และอ้าเภอเชียงของ 

(2) ทราบถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

 

กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที่ 1 บทน า 
- เป็นส่วนเริ่มต้นของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ท่ีน้าไปสู่การวิจัยนี้ 
- ค้าถามส้าคัญของการวิจัย 
- ขอบเขตในการศึกษา 
- วิธีการศึกษา 

 

                                                           
6 โครงสรา้งพื้นฐานมีขอบเขตกว้างขวาง ในงานวิจัยเรื่องนี้เลือกศึกษาโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะในส่วนท่ีผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการท่องเทีย่วเป็นส้าคญั ส้าหรับมาตรฐานและดัชนีช้ีวัดที่ปรากฏอยู่ใน “แบบรวบรวมข้อมูลการ
จดับริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีชายแดน” นั้น ได้ประยุกต์มาจาก
สองแหล่งส้าคญั ได้แก่ มาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาล และ อบต. (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2551) ของส้านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมาตรฐานการ
บริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2549) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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บทที่ 2 แนวความคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (อธิบายโดยสังเขป) 
- หลักการส้าคัญในการจัดระเบียบการบริหารภายในรัฐ 
- แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
- แนวคิดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 
- ภารกิจหน้าที่ของ อปท.ตามบริบทกฎหมายในปัจจุบัน 
- ทบทวนวรรณกรรม โดยพิจารณามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท.ของกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, เป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และ 
อบต.ของส้านักงานคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงงาน
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ 
- ความเป็นมาโดยสังเขป 
- สภาพทั่วไป ได้แก่ พื้นที่, ลักษณะภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ, ประชากร 
- การปกครอง ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอทั้งหมด จ้าแนกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค             

ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
- ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรวม และแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ 
- ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เช่น จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน, สถิติคดีอาชญากรรม ย้อนหลัง 5 ปี 

ภาพรวมทั้งปี (พ.ศ. 2551-2555), จ้านวนบุคคลและพาหนะเข้า-ออก ย้อนหลัง 3 ปี แยกรายเดือน 
(ม.ค. 2553-ธ.ค. 2555) ซ่ึงจะได้อธิบายถึงกระบวนการเข้า-ออกเมืองส้าหรับทั้งบุคคลและพาหนะ
ประกอบด้วย ฯลฯ 

บทที่ 4 ผลการศึกษา 
- ข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท.ที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร, หน่วยบริการสาธารณะ

ภายใต้ อปท. เช่น ท่าเทียบเรือ ตลาด สวนสาธารณะ สถานที่ทิ้งขยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, รายรับ-
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2554, จ้านวนบุคลากรท้องถิ่น เป็นต้น 

- ยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 
- ผลการด้าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา 
- บทบาทของ อปท.กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของภาครัฐโดยรวม พิจารณาเฉพาะ

ด้านถนน ระบบขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งทางบก สถานีขนส่งทางน้้า และจุดส้าคัญในพ้ืนที่ 
- ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อปท.เป้าหมาย 
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บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
- บทสรุปภาพรวม และบทสรุปในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง อปท.แต่ละแห่ง 
- ข้อเสนอแนะ มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงโครงสร้างโดยรวม และแยกย่อยลงราย อปท. 
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บทที่ 2 
แนวความคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักการส าคัญในการจัดระเบียบการบริหารภายในรัฐ 
 รูปของรัฐ 

รูปของรัฐแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ รัฐเดี่ยว (Unitary State) และรัฐรวม (Federal State) 
(1) ประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยว คือ ประเทศที่มีศูนย์รวมแห่งอ ำนำจอธิปไตยรวมอยู่ที่เดียว มีรัฐบำล สภำ

นิติบัญญัติ และศำลในระดับประเทศเท่ำนั้น ซ่ึงจะไม่มีกำรแยกย่อยออกเป็นรัฐเล็ก ๆ หลำยรัฐ 
อย่ำงไรก็ตำม ประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวก็มีรูปแบบในกำรจัดระเบียบรำชกำรบริหำรแผ่นดินในลักษณะที่

แตกต่ำงกัน โดยส่วนใหญ่มักแบ่งระดับกำรปกครองออกเป็น 2 ระดับ คือ ส่วนกลำง และส่วนท้องถิ่น เช่น 
อังกฤษ และญี่ปุ่น ขณะที่บำงประเทศยังคงแบ่งกำรปกครองออกเป็น 3 ระดับ คือ ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
และส่วนท้องถิ่น เช่น ฝรั่งเศส และไทย 

 

         

                                                     

        

           

            

        

            
 

 

ภาพที่ 2.1 กำรจัดระเบียบกำรบริหำรของประเทศท่ีเป็นรัฐเดี่ยว1 
 

                                                           
1 ปรับปรุงจำก สมคิด เลิศไพฑรูย,์ กฎหมำยกำรปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ, 2547), 
หน้ำ 7. 
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อำจกล่ำวได้ว่ำประเทศกลุ่มที่มีรำชกำรส่วนภูมิภำคนั้น ยึดหลักกำรรวมอ ำนำจ (Centralization) ไว้ที่
ส่วนกลำงเป็นส ำคัญ และเมื่อน ำเอำหลักกำรแบ่งอ ำนำจ (Deconcentration) มำใช้ร่วมด้วย จึงเกิดเป็นส่วน
ภูมิภำคขึ้นมำ โดยส่วนภูมิภำคจะได้รับมอบอ ำนำจบำงอย่ำงของส่วนกลำง เพ่ือให้เข้ำไปท ำงำนประจ ำอยู่ใน
พ้ืนที่ต่ำง ๆ ทว่ำประเทศกลุ่มนี้ก็ยินยอมให้มกีำรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization) มำกที่สุดได้2 

(2) ประเทศที่เป็นรัฐรวม คือ ประเทศที่เกิดจำกกำรรวมกันของรัฐหลำยรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจอธิปไตยของ
ตนเอง โดยได้มอบอ ำนำจบำงอย่ำงให้แก่รัฐบำลกลำงเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน โดยรัฐที่มำรวมกันยังคงมีอ ำนำจ
ภำยในอยู่อย่ำงมำก คือมีรัฐบำล สภำนิติบัญญัติ และศำลเป็นของตนเอง คู่ขนำนไปกับองค์ กรที่ใช้อ ำนำจ
อธิปไตยในระดับชำติ 

โดยทั่วไปโครงสร้ำงกำรจัดระเบียบรำชกำรบริหำรของประเทศท่ีเป็นรัฐรวมจะประกอบด้วย 
1.รัฐบำลกลำง 
2.มลรัฐ 
3.ส่วนท้องถิ่น 
รัฐในรูปนี้จึงไม่จ ำเป็นต้องมีรำชกำรส่วนภูมิภำคมำค่ันกลำงอีก ซึ่งในทำงรัฐศำสตร์มองว่ำกำรปกครอง

ระดับมลรัฐก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของกำรปกครองในระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 ความหมาย และองค์ประกอบ 

กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ (Public Services) นับได้ว่ำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของรัฐสมัย
ใหม่ทีจ่ะต้องจัดท ำให้กับประชำชน กิจกำรที่ถือเป็นบริกำรสำธำรณะต้องเป็นกิจกำรที่ด ำเนินกำรจัดท ำโดยฝ่ำย
ปกครองทั้งหลำย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน3 

ประเภท 
บริกำรสำธำรณะอำจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภำรกิจพ้ืนฐำน (Primary Function) และภำรกิจ

ล ำดับรอง (Secondary Function) ดังนี้4 
(1) ภำรกิจพ้ืนฐำน เช่น กำรป้องกันมิให้เกิดข้อพิพำทและยุติข้อพิพำทที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งก็

คือ กำรดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของประเทศนั่นเอง 

                                                           
2 สำมำรถศึกษำลักษณะส ำคัญ ตลอดถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของทั้งสำมหลักข้ำงต้นได้จำก ชูวงศ์ ฉำยะบุตร, กำรปกครองท้องถิ่น
ไทย, (กรุงเทพฯ: สมำคมนสิิตเกำ่รัฐศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2539), หน้ำ 15-23. 
3 ด ูนันทวัฒน์ บรมำนันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกีย่วกับบริกำรสำธำรณะ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้ำ 34-35. 
4 สรุปจำก เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 141-142. 
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 (2) ภำรกิจล ำดับรอง ได้แก่ กำรส่งเสริมสวัสดิภำพ และคุณภำพชีวิตของรำษฎรกลุ่มต่ำง ๆ ฯลฯ ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข คมนำคมขนส่ง กีฬำ ศิลปวัฒนธรรม กระทั่งประกันกำรว่ำงงำน คุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น 

องค์กรผู้มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ 
มีทั้งทีจ่ัดท ำโดยส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐที่มิได้เป็นส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ 

หรือแม้กระทั่งมอบให้เอกชนจัดท ำก็ตำม 
(1) รำชกำรเป็นผู้จัดท ำบริกำรสำธำรณะ ถือเป็นบริกำรสำธำรณะที่รัฐหรือฝ่ำยปกครองเป็นผู้จัดท ำ

เอง โดยใช้องค์กรหรือหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นผู้จัดท ำ และเป็นผู้รับผิดชอบด้ำนงบประมำณ 
ประเทศไทยมีกำรแบ่งกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในระบบรำชกำรออกได ้3 ประเภท คือ5 

1.1 กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะโดยส่วนกลำง องค์กรที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะใน
ส่วนกลำง ได้แก่ กระทรวง (ทบวง) และกรม รวมทั้งส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะ
เป็นกรม ส่วนใหญ่เป็นกิจกำรที่เก่ียวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมของประชำชนทั้งประเทศ เช่น 
กำรป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน กำรป้องกันสำธำรณภัย กำรศึกษำ 
กำรสำธำรณสุข กำรคมนำคม กำรคลัง เป็นต้น 
1.2 กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะโดยส่วนภูมิภำค องค์กรที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
ในส่วนภูมิภำค ได้แก่ จังหวัด อ ำเภอ (กิ่งอ ำเภอ) ต ำบล และหมู่บ้ำน เป็นบริกำรสำธำรณะที่
อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนกลำงที่ได้แบ่งแยกออกไปจัดท ำตำมเขตกำรปกครองต่ำง ๆ ใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ โดยให้มีเจ้ำหน้ำที่ของส่วนกลำงซึ่งสังกัดกระทรวง กรมต่ำง ๆ 
ประจ ำกำรอยู่ เพ่ือสนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนในระดับพ้ืนที่ให้มำกที่สุด ส่วน
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของส่วนภูมิภำคนั้น จะใช้งบประมำณของกระทรวง กรมต่ำง ๆ  
1.3 กำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะโดยส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
ในส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ บริกำรสำธำรณะที่จัดท ำโดยส่วนท้องถิ่นนั้นมีมำกมำยและ
หลำกหลำย เช่น บริกำรสำธำรณะบำงประเภทที่รัฐไดม้อบหมำยให้ อปท.เป็นผู้จัดท ำ ไม่ว่ำ
จะเป็นดูแลรักษำควำมสะอำด จัดให้มีน้ ำประปำ หรือสถำนทีพั่กผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ส ำหรับ
ผู้ด ำเนินกำรจัดท ำย่อมได้แก ่เจ้ำหน้ำที่ของท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง โดยอำศัย
งบประมำณและทรัพย์สินบำงส่วนของท้องถิ่นนั้น ๆ ในกำรจัดท ำ โดยทำงส่วนกลำงอยู่ใน
ฐำนะผู้ก ำกับดูแล ส ำหรับอ ำนำจหน้ำที่ของ อปท.ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะนั้น โดยทั่วไป
แล้วถูกก ำหนดไว้ในกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และ
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ดังจะได้กล่ำวถึงในรำยละเอียดต่อไป 

                                                           
5 ดู เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 148-149. 
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 กำรที่โครงสร้ำงของระบบรำชกำรไทยถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นนี้ เป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกก ำหนด
ไว้โดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นั่นเอง 
 

                       

                  

       

   

                          

       

        

     

      

                           

                       

                        

      

                      

             

          

                

 
 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรของไทย 
 

(2) รัฐวิสำหกิจเป็นผู้จัดท ำบริกำรสำธำรณะ เนื่องด้วยกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในระบบรำชกำรมี
ข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น ระเบียบแบบแผนต่ำง ๆ ของทำงรำชกำรที่ไม่ก่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร
ด ำเนินงำน และยังผลให้มีควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น หำกจะน ำเอำระบบรำชกำรไปจัดท ำบริกำร
สำธำรณะบำงประเภทที่มีงำนในเชิงธุรกิจเต็มรูป หรือกึ่งธุรกิจเช่นเดียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชนก็
ย่อมจะเป็นกำรไม่เหมำะสมและไม่ก่อให้เกดิผลดี ด้วยเหตุนี้ จึงมีกำรสร้ำงองค์กรขึ้นใหมเ่รียกว่ำรัฐวิสำหกิจ6 
 (3) หน่วยงำนของรัฐที่มิใช่ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ โดยมีกำรจัดตั้งองค์กรของรัฐอีกประเภทหนึ่ง
ขึ้นมำโดยตรำกฎหมำยจัดตั้งองค์กรเหล่ำนี้ขึ้นเป็นกำรเฉพำะรำย ตำมควำมจ ำเป็นและสถำนกำรณ์ในขณะ

                                                           
6 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 149. 
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จัดตั้ง องค์กรเหล่ำนี้มีฐำนะเป็นองค์กรของรัฐรูปแบบพิเศษที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีควำมเป็นอิสระ มี
โครงสร้ำงและระบบบริหำรงำนของตนเอง โดยมำกมักได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐในกำรด ำเนินงำน ส่วนอ ำนำจ
หน้ำที่ และภำรกิจ ให้เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในกฎหมำยจัดตั้ง7 
 ตัวอย่ำงส ำคัญ เช่น องค์กรของรัฐภำยใต้รูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่ำองค์กำรมหำชน ซึ่งมีกฎหมำยกลำง
ออกมำรองรับคือ พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ซึ่งก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ ระบบกำร
บริหำรงำน และควำมสัมพันธ์กับรัฐขององค์กรประเภทนี้ไว้ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน8 รวมถึงมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ (หรือมหำวิทยำลัยนอกระบบ) เป็นต้น 
 (4) เอกชนเป็นผู้จัดท ำบริกำรสำธำรณะ กรณีนี้รัฐจะมอบอ ำนำจในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะบำง
ประเภทให้แก่องค์กรในภำคเอกชนเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำแทนรัฐ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล ก ำหนด
หลักเกณฑ์ หรือวำงมำตรฐำนของบริกำรโดยรัฐ9 
 
แนวคิดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โดยทั่วไปแล้ว ภำรกิจหน้ำที่ของรัฐบำลระดับชำติและระดับท้องถิ่นถือว่ำเป็นกิจกรรมในกลุ่มเดียวกัน 
นั่นคือ มีลักษณะเป็นบริกำรสำธำรณะ ถือว่ำเป็นกิจกรรมที่อยู่ในอ ำนำจของรัฐ หรือเป็นบริกำรที่รัฐมีอ ำนำจ
จัดท ำ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เป็นหน้ำที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียว อนึ่ง ใน
ประเทศที่มีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่องค์กรท้องถิ่น ก็จะปรำกฏกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำกิจกำร
ดังกล่ำวระหว่ำงรัฐบำลระดับชำติกับท้องถิ่น จึงท ำให้บริกำรสำธำรณะที่จัดท ำโดยรัฐ สำมำรถแบ่งแยกได้เป็น 
2 ประเภท ดังนี้10 
 (1) บริกำรสำธำรณะระดับชำติ (National Affairs) หมำยถึงกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยองค์กรของ
รัฐบำลระดับชำติ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมภำยในรัฐ ทั้งนี้ จะมีคุณลักษณะส ำคัญ ได้แก่ 

1.1 เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับควำมมั่นคงแห่งรัฐ เช่น กองทัพ งำนข่ำวกรอง งำนรักษำ
ควำมมั่นคงอ่ืน ๆ เป็นต้น 
1.2 เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในและกระบวนกำรทำง
ยุติธรรม เช่น กิจกำรต ำรวจ ศำลยุติธรรม เป็นต้น 
1.3 เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับควำมเป็นตัวแทนในนำมของรัฐโดยรวม เช่น กิจกรรม
ทำงด้ำนกำรทูตและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เป็นต้น 

                                                           
7 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 172. 
8 ดู เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 174. 
9 ศึกษำเพิ่มเติมใน เรื่องเดียวกัน, บทที่ 3 กำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในประเทศไทย     
หน้ำ 189-209. 
10 เนื้อหำในหัวข้อน้ีเรียบเรียงจำก วสันต์ เหลืองประภัสร,์ สำรำนุกรมกำรปกครองท้องถิ่นไทย เรื่อง ภำรกิจหน้ำที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, (นนทบุรี: สถำบันพระปกเกล้ำ, 2547), หน้ำ 3-12. 
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1.4 เป็นกิจกรรมที่ต้องกำรให้เกิดมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ เช่น ระบบกฎหมำย ระบบ
กำรศึกษำแห่งชำติ กำรสำธำรณสุขแห่งชำติ ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรำ เป็นต้น 

 กำรบริกำรสำธำรณะระดับชำติจึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรก ำหนดแบบแผนและมำตรฐำนงำนด้ำนต่ำง ๆ ภำยในรัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม 
มำกกว่ำจะมุ่งเน้นไปยังบำงพ้ืนที่หรือชุมชนแห่งใดเป็นกำรเฉพำะ 
 (2) บริกำรสำธำรณะระดับท้องถิ่น (Local Affairs) หมำยถึงกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่บริหำรงำนภำยใต้ตัวแทนของประชำชนในแต่ละท้องถิ่น เน้นมุ่งจัดท ำภำรกิจเพ่ือ
ผลประโยชน์ของท้องถิ่นของตนเป็นกำรเฉพำะ ซ่ึงมักเกี่ยวข้องกับเรื่องรำวชีวิตควำมเป็นอยู่ของรำษฎร 
 จำกที่กล่ำวมำ เรำคงพอจะแบ่งแยกกิจกรรมที่เป็นบริกำรสำธำรณะระดับชำติออกจำกบริกำร
สำธำรณะระดับท้องถิ่นได้อยู่บ้ำง แต่ในทำงปฏิบัติแล้วกำรก ำหนดว่ำกิจกรรมใดควรเป็นบริกำรสำธำรณะ
ระดับชำติ และกิจกรรมใดควรเป็นของท้องถิ่นนั้น มิได้มีข้อก ำหนดที่เป็นสำกลทั่วไป หำกแต่ขึ้นอยู่กับเหตุ
ปัจจัยภำยในของรัฐหนึ่ง ๆ รวมถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลำ เช่น พัฒนำกำรของรัฐ  ระดับ
ของกำรกระจำยอ ำนำจภำยในรัฐ ระดับของควำมเป็นสถำบันขององค์กรปกครองท้องถิ่น นโยบำยของรัฐบำล
แห่งชำติในช่วงเวลำหนึ่ง เป็นต้น 
 หลักกำรและลักษณะในกำรจัดระบบภำรกิจหน้ำที่ขององค์กรท้องถิ่นมีอยู่ด้วยกัน 3 แนวคิด ดังนี้ 

(1) ภำรกิจหน้ำที่ตำมบทบัญญัติในกฎหมำย ภำรกิจหน้ำที่ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นสำมำรถจัดท ำได้
นั้น จะต้องมีกฎหมำยรับรองหรือระบุเอำไว้ว่ำเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่น หำกท้องถิ่น ไปด ำเนินกำรจัดท ำ
ภำรกิจบำงด้ำนที่กฎหมำยมิได้ระบุให้ไว้ ย่อมเป็นกำรกระท ำซึ่งละเมิดขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำที่ที่ตนสำมำรถจะ
กระท ำได ้หรือเรียกได้ว่ำเป็นกำรใช้อ ำนำจเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด (Ultra Vires) ภำยใต้หลักกำรนี้ ภำรกิจ
หน้ำที่ของ อปท.จึงย่อมถูกจ ำกัดโดยกฎหมำย 
 ประเทศที่ยึดถือหลักกำรข้อนี้มักมีพัฒนำกำรมำจำกรัฐรำชำธิปไตย และกลุ่มประเทศแองโกล เช่น 
อังกฤษ ออสเตรเลีย รวมถึงไทยเองก็สะท้อนคุณลักษณะกำรจัดภำรกิจโดยยึดมั่นต่อหลักกำรข้ำงต้น 
 (2) ภำรกิจที่ตำมหลักควำมสำมำรถทั่วไป (General Competence) องค์กรปกครองท้องถิ่นสำมำรถ
จัดท ำภำรกิจหน้ำที่ได้อย่ำงกว้ำงขวำง ตรำบเท่ำที่ไม่เป็นกำรกระท ำที่ละเมิดกฎหมำยหรือกระทบต่ออ ำนำจ
ของสถำบันทำงปกครองอ่ืน กำรจัดท ำภำรกจิตำมหลักกำรนี้ จึงวำงน้ ำหนักไปที่ควำมต้องกำรของท้องถิ่น มิใช่
เน้นมุ่งไปทีภ่ำรกิจหรือบริกำรสำธำรณะที่จะต้องจัดท ำ ในทำงกฎหมำยจึงไม่ปรำกฏว่ำมีกำรระบุภำรกิจหน้ำที่
ส ำหรับท้องถิ่นออกเป็นรำยกิจกรรม แต่จะให้อิสระกับท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกิจกรรมอะไรก็ได้ เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรภำยในชุมชนของตนเอง เรียกหลักกำรนี้ว่ำหลักกำรบริหำรโดยอิสระ (Free Administration) 
 ประเทศที่ยึดถือหลักกำรข้อนี้มักมีพัฒนำกำรของรัฐสมัยใหม่มำจำกกำรรวมตัวกันของชุมชนท้องถิ่น 
เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส รวมถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกในแถบยุโรปเหนือ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ เป็นต้น 
 (3) ภำรกิจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย เนื่องด้วยภำรกิจในกลุ่มนี้ถือเป็นหน้ำที่พ้ืนฐำนของรัฐ และรัฐ
จะต้องจัดให้มีขึ้น หำกแต่ด้วยเหตุผลควำมจ ำเป็น รัฐจึงได้มอบหมำยหรือมอบอ ำนำจ (Delegate) ให้องค์กร
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน ซึ่งไม่อำจถือว่ำเป็นภำรกิจของท้องถิ่นโดยแท้ได้ ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตำม
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กรอบแนวทำงปฏิบัติภำยใต้แบบแผนและมำตรฐำนที่รัฐก ำหนดไว้แล้วด้วย โดยรัฐจะเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน
ด้ำนงบประมำณแก่ท้องถิ่น 
 ตัวอย่ำงเช่นในประเทศฝรั่งเศส แม้นว่ำหลักกำรทั่วไปในด้ำนภำรกิจหน้ำที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
จะเป็นไปภำยใต้หลักกำรบริหำรโดยอิสระหรือหลักควำมสำมำรถทั่วไป แต่กฎหมำยก ำหนดให้นำยกเทศมนตรี
ขององค์กรท้องถิ่นในรูปแบบเทศบำล หรือคอมมูน (commune) ซ่ึงมีฐำนะเป็นผู้บริหำรท้องถิ่น มีฐำนะเป็น
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐในขณะเดียวกันด้วย 
 
วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 

กำรปกครองท้องถิ่นของไทยมีวิวัฒนำกำรมำอย่ำงยำวนำน นับตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 5 ซึ่งยังคงเน้นกำร
รวมศูนย์อ ำนำจเข้ำสู่ส่วนกลำงเรื่อยมำ ท่ำมกลำงกำรปรับตัวกระชับควำมแข็งแกร่ง และคลี่คลำยเปลี่ยนแปลง
อยู่เป็นระยะ ทว่ำแนวโน้มของกำรกระจำยอ ำนำจที่แท้จริงเพ่ิงก่อรูปขึ้น ภำยหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเจตนำรมณ์เน้นย้ ำถึงทิศทำงของควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรปกครอง
ท้องถิ่นในลักษณะที่ให้ควำมส ำคัญกับ หนึ่ง กำรเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น สอง กำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่น 
และ สาม ควำมเป็นอิสระของท้องถิ่นในทุกมิติมำกยิ่งขึ้น 

ผลสืบเนื่องที่เป็นรูปธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 อำจพอจะอธิบำยโดยเรียงล ำดับเวลำได้ดังนี้11 
- ระหว่ำง พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2543 มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรปกครอง
ท้องถิ่นขนำนใหญ่12 พร้อมกับที่มีกำรยกเลิกกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดใน 
อบจ.13 นำยอ ำเภอในสุขำภิบำล14 ตลอดจนก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนใน อบต. ซึ่งเท่ำกับเป็นกำรปิด
ฉำก “กำรปกครองท้องถิ่นโดยกระทรวงมหำดไทย” ที่ด ำเนินมำอย่ำงยำวนำนกว่ำหนึ่ง
ศตวรรษลงสิ้นเชิง และช่วงเดียวกันนี้เองที่มีกำรตรำกฎหมำยใหม่ ๆ ซึ่งเนื้อหำเกี่ยวข้องกับ

                                                           
11 อ่ำนเพิ่มเติมจำก ณัฐกร วิทิตำนนท์ และธีระวัฒน์ ปำระม,ี ค ำอธิบำยกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 
2555), บทที่ 1 กำรปกครองท้องถิ่นไทยในทศวรรษแห่งกำรกระจำยอ ำนำจ หน้ำ 1-36. 
12 ได้แก่ พระรำชบัญญตัิองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั พ.ศ.2540 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543, พระรำชบญัญัตเิทศบำล (ฉบับท่ี 10) 
พ.ศ.2542 และ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2543, พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2542, 
พระรำชบัญญัตริะเบยีบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
เมืองพัทยำ พ.ศ.2542 
13 ข้อสังเกตคือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่ไดเ้ป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สืบเนื่องจำกมำตรำ 35 ของพระรำชบัญญตัิ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งก ำหนดให้สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวดัเลือกสมำชกิสภำฯ คนหนึ่งขึ้นเป็น
นำยกฯ ซึ่งถึงแม้กฎหมำยดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ภำยหลังรัฐธรรมนญูฉบับใหม่ประกำศใช้ แต่กระบวนกำรทั้งหมดได้
ด ำเนินกำรก่อนท่ีรัฐธรรมนูญจะมผีลใช้บังคับ เมื่อวันท่ี 11 ตุลำคม 2540 
14 ซึ่งได้มีพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ.2542 ออกมำ เพื่อเปลี่ยนแปลงฐำนะของ
สุขำภิบำลที่มีอยู่เดิมเป็นเทศบำลต ำบล และยกเลิกสุขำภิบำลทั้งหมด เนื่องด้วยกำรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขำภิบำลมี
โครงสร้ำงทีไ่มส่อดคล้องต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู และไมเ่หมำะสมที่จะรองรับกำรกระจำยอ ำนำจที่เพิ่มขึ้นได้อย่ำงเต็มที ่
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กำรกระจำยอ ำนำจอีกหลำยฉบับออกมำ15 เพ่ืออนุวัติให้สอดคล้องตำมรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับควำมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2542 ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกเลิกองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขำภิบำล ด้วยกำรยกฐำนะสุขำภิบำลทั้งหมดขึ้นเป็นเทศบำล
ต ำบล กำรปรับโครงสร้ำงภำยในของ อบต.ให้สมำชิกสภำ อบต.มำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด 
และให้คณะกรรมกำรบริหำร อบต.มำจำกควำมเห็นชอบของสภำ อบต. รวมถึงกำรเพ่ิม
ขอบเขตอ ำนำจ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ และในเชิงหน้ำที่ให้กับ อบจ.เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนด้ำน
รำยได้จำกภำษีอำกรระหว่ำง อบจ.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประเภทอ่ืน ๆ 
เพรำะมีพ้ืนที่ทับซ้อนกันอยู่ 
- พ.ศ.2542 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ถือเป็นอีกก้ำวย่ำงส ำคัญ กฎหมำยฉบับนี้ออก
ตำมควำมในมำตรำ 284 ของรัฐธรรมนูญที่ได้วำงกรอบแนวทำงหลักของกำรกระจำยอ ำนำจ
สู่ท้องถิ่นเอำไว้ โดยระบุให้มี “คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” (กกถ.) มำท ำหน้ำที่ก ำหนดรำยละเอียดในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะตำม
อ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงรัฐกับ อปท. และระหว่ำง อปท.ด้วยกันเอง รวมถึงวำงหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนกำรถ่ำยโอนภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ข้ำรำชกำรบุคลำกรจำกรัฐบำลกลำงลงสู่ท้องถิ่น 
ตลอดจนกำรจัดสรรสัดส่วนภำษีอำกรและรำยได้ของท้องถิ่นต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทำง
ของกำรกระจำยอ ำนำจในอนำคต16 อย่ำงไรก็ดี ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของคณะกรรมกำรชุด
ดังกล่ำว ได้แก่ แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254317 
และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254518 ซ่ึงถือเป็นหมุดหมำยให้คนท้องถิ่นกล่ำวอ้ำง
ถึงอยู่เสมอ 

                                                           
15 เช่น พระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำรท้องถิ่น พ.ศ.2542, พระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542, พระรำชบัญญัตริะเบยีบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นต้น 
16 กฎหมำยดังกล่ำวใช้บังคับอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกำยน พ.ศ.2542 สำระส ำคญัของกฎหมำยฉบับน้ีที่มักถูก
หยิบยกขึ้นมำเป็นประเด็นก็คือ มำตรำ 30 ระบุว่ำ “...ในช่วงระยะเวลำไมเ่กิน พ.ศ.2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รำยได้เพิ่มขึ้นคดิเป็นสัดส่วนต่อรำยได้ของรัฐบำลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35…” 
17 แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือแผนทั่วไป ซึ่งกล่ำวถึงหลักกำร เกณฑ์ วิสัยทัศน์ ตลอดจน
แนวทำง และวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. ตลอดจนได้ก ำหนดรูปแบบกำรถ่ำยโอน ภำรกิจท่ีจะต้องถ่ำย
โอน หน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเอำไว้อย่ำงชัดเจน 
18 แผนปฏิบัติกำรเพื่อก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผน
ซึ่งน ำเข้ำสู่รำยละเอียด ลงลึกถึงรูปธรรม โดยก ำหนดขอบเขตกำรถ่ำยโอน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และปีท่ีถ่ำยโอน ท้องถิ่นที่จะรับ
โอน รวมถึงกำรเร่งรัดให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจบริกำรสำธำรณะให้ครบและเสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด อำทิ ทำง
คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจฯ ได้พิจำรณำเห็นชอบให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ อปท. รวม 245 เรือ่งใน 6 ด้ำน ได้แก่     
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- พ.ศ.2543 กฎหมำยก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองและเทศบำลนครมีท่ีมำจำก
กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนเป็นครั้งแรก เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรของเทศบำลมีเสถียรภำพ
มั่นคงยิ่งขึ้น 
- พ.ศ.2546 มีกำรเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้ำงภำยในของ อปท.แทบทุกประเภท (ยกเว้นส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือกรุงเทพมหำนครกับเมืองพัทยำ ซึ่งได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้ำ
แล้ว) ให้ใช้รูปแบบ “สภำ-นำยก” (council-mayor form) ในแบบ “ผู้บริหำรเข้มแข็ง” 
(strong executive หรือ strong mayor form) เหมือนกันทั้งหมด พร้อมทั้งทยอยยกเลิก
คณะผู้บริหำรที่มำจำกมติของสภำท้องถิ่นด้วยกำรระบุให้นำยก อบจ. นำยกเทศมนตรี
เทศบำลต ำบล ตลอดจนนำยก อบต.มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน และเพ่ือมิให้
เกิดช่องว่ำงทำงกฎหมำย จึงได้ก ำหนดรำยละเอียดกลไกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับ
ฝ่ำยสภำให้มีควำมชัดเจน ด้วยหวังแก้ไขปัญหำเกมกำรเมืองในสภำท้องถิ่นเป็นหลัก19 
ใกล้เคียงกับระบบประธำนำธิบดีของหลำยประเทศท่ีมักยึดหลักกำรแบ่งแยกอ ำนำจ 
(separation of powers) อย่ำงเคร่งครัด ภำยใต้กลไกถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงกัน ในที่สุด 
ผู้บริหำรท้องถิ่นทุกรูปแบบต่ำงล้วนแล้วแต่มีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน
ทั้งสิ้น ภำยใต้คุณสมบัติที่เข้มข้นข้ึนตำมไปด้วย 

 

                 
 .   . /  . . /  .   .                  

        .
            
        .

       

    
      

    
           

               

                
 

 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้ำงภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
 

                                                                                                                                                                                     

1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 2.ด้ำนงำนส่งเสริมคณุภำพชีวิต 3.ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคม และกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย 
4.ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว  5.ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปญัญำท้องถิ่น เป็นต้น 
19 โดยกำรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมำยจัดตั้ง อปท.รูปแบบนั้น ๆ ได้แก่ พระรำชบัญญตัิองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2546, พระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 และพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 
5) พ.ศ.2546 
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- พ.ศ.2550 ภำยหลังกำรรัฐประหำร เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2549 ได้มีกำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กฎหมำยฉบับนี้ออกมำเพ่ือที่จะยกเลิกเง่ือนไขหลักของพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่
ระบุให้สัดส่วนรำยได้ของท้องถิ่นต่อรำยได้ของรัฐบำลอยู่ที่อัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35 
ภำยใน พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุผลแนบท้ำยว่ำเนื่องจำกกำรปฏิบัติตำมแผนกำรถ่ำยโอนไม่
เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ กำรก ำหนดสัดส่วนรำยได้ไว้ที่ร้อยละ 35 จึงไม่สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง สมควรก ำหนดสัดส่วนรำยได้เสียใหม่ โดยกฎหมำยนี้ยังคงก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที่
ร้อยละ 35 ดังเดิม แต่ปรำศจำกเง่ือนเวลำมำก ำกับ ผลโดยตรงคือ ตัวเลขสัดส่วนรำยได้
ระหว่ำงท้องถิ่นกับรัฐบำล ระหว่ำงก่อนและหลังปี พ.ศ. 2550 ภำยหลังประกำศใช้กฎหมำย
ฉบับนี้ เมื่อน ำมำเปรียบเทียบกันแล้วพบแนวโน้มชะงักงันอย่ำงเห็นได้ชัด 

 
ตารางท่ี 2.1 สัดส่วนรำยได้ท้องถิ่นต่อรำยได้รัฐบำล (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2537-2555)20 
 

ปีงบประมาณ สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล 
คิดเป็นร้อยละ 

2537 7.71 
2538 7.53 
2539 7.64 
2540 11.12 
2541 13.21 
2542 14.20 
2543 13.24 
2544 20.68 
2545 21.88 
2546 22.19 
2547 22.75 
2548 23.50 
2549 24.05 
2550 25.17 
2551 25.20 
2552 25.82 

                                                           
20 ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2537-2549 อ้ำงถึงใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจ, (กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549), หน้ำ 33; ส่วนตัวเลขในปีงบประมำณต่อๆ มำ น ำมำจำกรำยงำนข่ำวของสื่อสำรมวลชนโดยทั่วไป 
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2553 25.26 
2554 26.14 
2555 26.77 
2556 27.27 

 
หำกพิจำรณำรำยละเอียดจะพบว่ำตัวเลขโดยรวมที่ยังคงเขยิบขึ้นเล็กน้อยอยู่นั้น อันที่จริง
แล้วสืบเนื่องจำกกำรเพ่ิมเงินอุดหนุนเป็นหลัก (ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน   
เฉพำะกิจ) ภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ถูกก ำหนดอย่ำงจ ำกัด    
ด้วยเหตุนี้ ภำวกำรณ์ของกำรคลังท้องถิ่นจึงตกอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐบำลโดยเคร่งครัด 

ในชั้นนี้ ผู้วิจัยพยำยำมสรุปเหตุกำรณ์ส ำคัญ ๆ เกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่นไทยออกมำเป็นแผนภำพ 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 สรุปเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงกำรปกครองท้องถิ่นไทยระหว่ำงปี พ.ศ. 2543-2552 
 
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบริบทกฎหมายในปัจจุบัน 

อ ำนำจหน้ำที่ของ อปท. ณ เวลำนี้ มีรำกฐำนจำก 2 ส่วนเป็นหลัก ก็คือ ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำยจัดตั้ง อปท.ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ กฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กฎหมำยเทศบำล  และ
กฎหมำยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กับภำรกิจตำมกฎหมำยก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจฯ ทว่ำทั้งนี้ ยังมิได้กล่ำวถึงภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเฉพำะเรื่องอ่ืนๆ ที่มีอีก
มำกมำย อำทิ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535, พระรำชบัญญัติกำร
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รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535, พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ.2522, พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2478, พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.2535 ฯลฯ 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ 
จำกกฎหมำยเฉพำะข้ำงต้นได้ปรำกฏแนวคิดในกำรจ ำแนกอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลกับของ อบต.

ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ “หน้ำที่ที่ต้องกระท ำ” และ “หน้ำที่ที่อำจกระท ำ” เพ่ือให้รำษฎรในแต่ละท้องถิ่นมี
หลักประกันว่ำจะได้รับกำรบริกำรสำธำรณะขั้นพ้ืนฐำนประกำรใดบ้ำง ส่วนภำรกิจนอกเหนือจำกนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ศักยภำพ ตลอดจนควำมจ ำเป็นของแต่ละท้องถิ่น ส่วนกรณี อบจ. กฎหมำยไม่ได้มีกำรระบุในลักษณะนี้เอำไว้ 
ระบเุพียงให้มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรภำยในเขตจังหวัด และให้มีอ ำนำจหน้ำที่เช่น อปท.อ่ืนรวมอยู่ด้วย 

ตารางท่ี 2.2 ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยเฉพำะ21  

ภารกิจและอ านาจหน้าท่ี อบจ. 
เทศบาล 

อบต. กทม. พัทยา 
ต าบล เมือง นคร 

1. รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  / / /  / / 
2. ให้มีและบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก  / / / / / / 
3. ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ   / / // / / 
4. รักษำควำมสะอำดของถนนหรอืทำงเดินและที่

สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 / / / / / / 

5. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  / / / /  / 
6. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั     / /  
7. ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง  / / /  / / 
8. ให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ   / /  / / 
9. ให้มีและบ ำรุงส้วมสำธำรณะ   / /  / / 
10. ให้มีโรงฆ่ำสตัว ์  // / /  / / 
11. ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม  // / / // / / 
12. ให้มีสสุำนและฌำปนสถำน  // // //  / / 
13. ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีท ำกำรพิทักษ์รักษำ   

คนเจ็บไข ้
 // / /  / / 

14. ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะหม์ำรดำและเด็ก   // /  / / 
15. จัดท ำกิจกำรซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข   // /  / / 
16. ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำง      

โดยวิธีอ่ืน 
 // / / // / / 

17. ให้มีกำรสำธำรณูปกำร   // //  / / 
18. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน และ       / / / / / / 

                                                           
21 นครินทร ์เมฆไตรรตัน,์ ทิศทำงกำรปกครองท้องถิ่นของไทยและต่ำงประเทศเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546),  
หน้ำ 62-64. 
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ผู้พิกำร 
19. บ ำรุงศิลปะ จำรตีประเพณี ภมูิปัญญำ   

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 / / / / / / 

20. คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดลอ้ม 

    /  / 

21. กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็น
สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

    //  / 

22. ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม  / / / /  / 
23. จัดตั้งและบ ำรุงโรงเรียนอำชีวศึกษำ   // //  / / 
24. กำรจัดกำรศึกษำ      /  
25. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม     /   
26. ให้มีและบ ำรุงสถำนท่ีส ำหรับกำรกีฬำและ  

พลศึกษำ 
  // // // / / 

27. ให้มีและบ ำรุงสวนสำธำรณะ สวนสัตว์ และ
สถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

  // // // / / 

28. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษำควำม
สะอำดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

  // /  / / 

29. กำรควบคุมสุขลักษณะและอนำมัยในร้ำน
จ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพ และ           
สถำนบริกำรอื่น 

   /  / / 

30. กำรวำงผังเมืองและกำรควบคมุกำรก่อสร้ำง    / // / / 
31. กำรส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว    / // / / 
32. บ ำรุงและส่งเสรมิกำรท ำมำหำกินของรำษฎร  //   //   
33. ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บรโิภค และ 

กำรเกษตร 
    //  / 

34. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและ          
กิจกำรสหกรณ ์

    //   

35. ส่งเสริมอตุสำหกรรมในครอบครัว     //   
36. บ ำรุงและส่งเสรมิกำรประกอบอำชีพของ

รำษฎร 
    // /  

37. กำรจัดกำรจรำจร       / 
38. กำรวิศวกรรมกำรจรำจร      /  
39. กำรขนส่ง      /  
40. กำรทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนด      /  
41. ให้มีกำรด ำเนินกิจกำรโรงรับจ ำน ำหรือ  สถำน

สินเช่ือท้องถิ่น 
  / /  /  

42. กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย ์  // // // // / / 
43. หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของ          //   
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
44. จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั

และประสำนกำรจดัท ำแผนพัฒนำจังหวัดตำม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

/       

45. สนับสนุนสภำต ำบลและรำชกำรส่วน    
ท้องถิ่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

/       

46. ประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของสภำต ำบลและรำชกำรส่วน   
ท้องถิ่นอื่น 

/       

47. แบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่
สภำต ำบลและรำชกำรส่วนท้องถิน่อ่ืน 

/       

48. จัดท ำกิจกำรใด ๆ อันเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด และกิจกำรนั้นสมควรให้
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นด ำเนินกำรหรือให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดท ำ ทั้งนี้ตำมที่
ก ำหนดในกระทรวง (ตำมมำตรำ 45(8)) 

/       

 

หมายเหตุ     /   หมำยถึง หน้ำท่ีที่กฎหมำยระบุว่ำ อปท. ต้อง ท ำ 
      //  หมำยถึง หน้ำท่ีที่กฎหมำยระบุว่ำ อปท. อาจ ท ำ 
 

 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กฎหมำยฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์ที่จะขยำยขอบเขตอ ำนำจของ อปท.ให้กว้ำงขวำงเพ่ิมขึ้น 
(มำกกว่ำที่เคยถูกระบุไว้ในกฎหมำยเฉพำะก่อนหน้ำ) และได้แบ่ง อปท.ออกเป็น 2 ขนำดอย่ำงชัดเจนระหว่ำง 
“ขนำดเล็ก” คือ เทศบำล เมืองพัทยำ และอบต. กับ “ขนำดใหญ่” คือ อบจ. ส ำหรับกรุงเทพมหำนครนั้น 
กฎหมำยก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับท้องถิ่นขนำดเล็กและขนำดใหญ่รวมกัน 
 

ตารางท่ี 2.3 ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยก ำหนดแผน และข้ันตอน                      
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของ                                       
อปท.ขนาดเล็ก 
(มาตรา 16) 

ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของ                                       
อปท.ขนาดใหญ่ 

(มาตรา 17) 
1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง และประสำน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
ก ำหนด 
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2. กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ         
และทำงระบำยน้ ำ 

2. กำรสนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นใน    
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

3. กำรจัดให้มีและควบคมุตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม 
และที่จอดรถ 

3. กำรประสำนและให้ควำมร่วมมอืในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

4. กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ 4. กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

5. กำรสำธำรณูปกำร 5. กำรคุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำป่ำไม ้ที่ดิน 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

6. กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ 6. กำรจัดกำรศึกษำ 
7. กำรพำณิชย ์และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 7. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และ   

สิทธิหน้ำท่ีของประชำชน 
8. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 8. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 
9. กำรจัดกำรศึกษำ 9. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
10. กำรสังคมสงเครำะห ์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เด็ก สตร ีคนชรำ และผูด้้อยโอกำส 

10. กำรจัดตั้งและดูแลระบบบ ำบดัน้ ำเสยีรวม 

11. กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณ ีภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

11. กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูรวม 

12. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และกำรจัดกำร
เกี่ยวกับท่ีอยู่อำศัย 

12. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ 

13. กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนท่ีพักผ่อน     
หย่อนใจ 

13. กำรจัดกำรและดูแลสถำนท่ีขนส่งท้ังทำงบก       
และทำงน้ ำ 

14. กำรส่งเสรมิกีฬำ 14. กำรส่งเสรมิกำรท่องเที่ยว 
15. กำรส่งเสรมิประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค        
และสิทธิเสรภีำพของประชำชน 

15. กำรพำณิชย์ กำรส่งเสรมิกำรลงทุน และกำรท ำ
กิจกำรไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเอง หรอืร่วมกับบุคคลอื่น 
หรือจำกสหกำร 

16. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

16. กำรสร้ำงและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำท่ี
เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

17. กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

17. กำรจัดตั้งและดูแลตลำดกลำง 

18. กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 18. กำรส่งเสรมิกำรกีฬำ จำรีตประเพณ ีและวัฒนธรรม
อันดีงำมของท้องถิ่น 

19. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และ        
กำรรักษำพยำบำล 

19. กำรจัดให้มีโรงพยำบำลจังหวัด กำรรักษำพยำบำล 
กำรป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ 

20. กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 20. กำรจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหต ุ
21. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสตัว ์ 21. กำรขนส่งมวลชนและกำรวิศวกรรมจรำจร 
22. กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว ์ 22. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
23. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบ 23. กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมสงบเรียบร้อยใน
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เรียบร้อย และกำรอนำมัยโรงมหรสพ และ
สำธำรณสถำนอ่ืน ๆ 

จังหวัด 

24. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกป่ำไม ้ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

24. จัดท ำกิจกำรใดอันเป็นอ ำนำจและหน้ำท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และกิจกำรนั้นเป็น
กำรสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ด ำเนินกำร หรือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ 
ทั้งนี ้ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

25. กำรผังเมือง 25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนรำชกำร หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

26. กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 26. กำรให้บริกำรแก่เอกชน ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของ
รัฐ รัฐวิสำหกจิ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

27. กำรดูแลรักษำทีส่ำธำรณะ 27. กำรสังคมสงเครำะห ์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เด็ก สตร ีคนชรำ และผูด้้อยโอกำส 

28. กำรควบคุมอำคำร 28. จัดท ำกิจกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี ้หรือกฎหมำยอืน่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ
และหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

29. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 29. กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

30. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

31. กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 

 
 กล่ำวโดยสรุป เพ่ือท ำให้เกิดควำมชัดเจน และป้องกันปัญหำควำมซ้ ำซ้อนในเชิงภำรกิจ กฎหมำยจึงได้
จัดวำงบทบำท อบจ.ให้รับผิดชอบสูงกว่ำ อปท.อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน เช่น ให้ด ำเนินกำรในกิจกำรที่
เกินขีดควำมสำมำรถของหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นขนำดเล็ก เป็นต้น ในที่นี้ เห็นได้ชัดว่ำกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวถือเป็นภำรกิจส ำคัญของท้องถิ่น โดยตำมกฎหมำยเฉพำะ ถือเป็นหน้ำที่ที่กฎหมำยให้อ ำนำจ อบต.
อำจท ำได้ ส่วนเทศบำลต ำบลนั้น ยังไม่ถูกระบุเอำไว้ ทว่ำในกฎหมำยกระจำยอ ำนำจได้ระบุให้เป็นภำรกิจและ
อ ำนำจหน้ำที่ของ อปท.ขนำดเล็ก ไม่ว่ำจะเป็นกรณีของ อบต. หรือเทศบำลต ำบลก็ตำม 
 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

หลำยปีมำนี้ได้มีควำมพยำยำมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะของ  อปท.โดย
หลำยหน่วยงำนมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ดี จำกกำรส ำรวจงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเป็นจ ำนวนมำกนั้น พบว่ำมี
มำตรฐำนของสองหน่วยงำนด้วยกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และถูกน ำไปใช้งำนจริงในวงกว้ำง ซึ่งผู้วิจัยน ำมำใช้เป็น
กรอบคร่ำวๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดระดับควำมพร้อมหรือไม่พร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
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(1) มำตรฐำนกำรบริหำรและกำรบริกำรสำธำรณะของ อปท. 
จัดท ำโดย กรมสง่เสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) เป้ำหมำยมำตรฐำนในกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำล และ อบต. 
จัดท ำโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นอกจำกนี้ในตอนท้ำยยังจะได้หยิบยกงำนศึกษำที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัยครั้งนี้บำงเรื่องมำน ำเสนอ 
 
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท. 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นริเริ่มจัดท ำมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะขึ้นมำเมื่อปี 2549 โดยมี
เจตนำรมณ์หลักเพ่ือสร้ำงมำตรฐำนในกำรให้บริกำรสำธำรณะของ อปท.แก่ประชำชนในท้องถิ่นต่ำง ๆ เป็นไป
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีประสิทธิภำพ ด้วยเหตุนี้  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจึงร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรวิชำชีพต่ำง ๆ ก ำหนดมำตรฐำนที่จะสำมำรถครอบคลุมกำรท ำงำนของ อปท. 
อย่ำงรอบด้ำนขึ้นมำ โดยท ำกำรระดมควำมคิดเห็นจำกหลำยภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจำก อปท . 
สมำคม อปท.รูปแบบต่ำง ๆ เป็นต้น เมื่อท ำกำรศึกษำวิจัย และระดมควำมคิดเห็นจำกกลุ่มต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบ
มำตรฐำนในแต่ละด้ำนเสร็จสิ้น ทำงกรมฯ สรุปมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงกว้ำง ๆ ออกมำ 4 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนคุณภำพชีวิต ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
และด้ำนกำรลงทุนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยมำตรฐำนปลีกย่อย
ทั้งหมด 48 มำตรฐำน พร้อมก ำหนดรำยละเอียดกำรด ำเนินภำรกิจ เปรียบเสมือนมำตรฐำนกลำงไว้เป็น
แนวทำงให้ อปท.รูปแบบต่ำง ๆ ไดย้ึดถือปฏิบัติกัน 
 รำยละเอียดของมำตรฐำนในแต่ละด้ำนมีดังนี้22 

(1) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.1 มำตรฐำนถนน ทำงเดิน ทำงเท้ำ 
1.2 มำตรฐำนทำงระบำยน้ ำ 
1.3 มำตรฐำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
1.4 มำตรฐำนอ่ำงเก็บน้ ำและเขื่อนขนำดเล็ก 
1.5 มำตรฐำนระบบน้ ำสะอำด 
1.6 มำตรฐำนกำรก่อสร้ำง บูรณะ และบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ 
1.7 มำตรฐำนกำรควบคุมอำคำร 
1.8 มำตรฐำนกำรวำงผังเมือง 
1.9 มำตรฐำนสะพำน 
1.10 มำตรฐำนกำรบริหำรระบบไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 

                                                           
22 โปรดดู กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น, สรุปสำระส ำคญัมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
(กรุงเทพฯ: กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น, 2550), จำก http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb051150.pdf 
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1.11 มำตรฐำนสถำนีขนส่งทำงบก 
1.12 มำตรฐำนสถำนีขนส่งทำงน ้ำ 
1.13 มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 

(2) ด้ำนคุณภำพชีวิต 
2.1 มำตรฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
2.2 มำตรฐำนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
2.3 มำตรฐำนกำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ 
2.4 มำตรฐำนศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน 
2.5 มำตรฐำนสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
2.6 มำตรฐำนกำรพัฒนำและสงเครำะห์ผู้พิกำร 
2.7 มำตรฐำนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
2.8 มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น 
2.9 มำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี 
2.10 มำตรฐำนกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนเอดส์  
2.11 มำตรฐำนกำรส่งเสริมกีฬำ 
2.12 มำตรฐำนกำรจัดกำรที่อยู่อำศัยผู้มีรำยได้น้อย 
2.13 มำตรฐำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

(3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3.1 มำตรฐำนกำรป้องกันอุบัติภัยทำงถนน 
3.2 มำตรฐำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
3.3 มำตรฐำนกำรประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  
3.4 มำตรฐำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
3.5 มำตรฐำนด้ำนกำรทะเบียนและอนุญำต 
3.6 มำตรฐำนด้ำนกำรเปรียบเทียบปรับ 
3.7 มำตรฐำนหอกระจำยข่ำว 
3.8 มำตรฐำนห้องน้ ำสำธำรณะ 
3.9 มำตรฐำนหอพัก 
3.10 มำตรฐำนสุสำนและฌำปนสถำน 
3.11 มำตรฐำนโรงฆ่ำสัตว์  

(4) ด้ำนกำรลงทุน ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
4.1 มำตรฐำนกำรก ำกับดูแลโรงงำน  
4.2 มำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
4.3 มำตรฐำนตลำด 
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4.4 มำตรฐำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
4.5 มำตรฐำนกำรดูแลโบรำณสถำน 
4.6 มำตรฐำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และจำรีตประเพณีท้องถิ่น  
4.7 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
4.8 มำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน  
4.9 มำตรฐำนกำรดูแลที่สำธำรณประโยชน์  
4.10 มำตรฐำนกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.11 มำตรฐำนบ ำบัดน้ ำเสีย 

 ในส่วนของมำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว23 จัดอยู่ในหมวดกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรลงทุน 
ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภำรกิจที่ อปท.ได้รับกำรถ่ำยโอนมำใน 3 ด้ำนด้วยกัน ได้แก่  

(1) ด้ำนกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว  
(2) ด้ำนกำรปรับปรุง ดูแล บ ำรุงรักษำสถำนที่ท่องเที่ยว  
(3) ด้ำนกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  
ซ่ึงมำตรฐำนเรื่องนี้ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมอบหมำยให้คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำ โดยน ำหลักกำรด ำเนินงำนของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมำใช้
พิจำรณำก ำหนดมำตรฐำน มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้ำน กล่ำวคือ 

(1) มำตรฐำนด้ำนแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยกำรมีเส้นทำงเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และมีระบบดูแลรักษำแหล่งท่องเที่ยว 

(2) มำตรฐำนด้ำนกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว ประกอบด้วยมีบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย มีบริกำร
ภัตตำคำรและร้ำนอำหำร มีบริกำรสินค้ำและของที่ระลึก มีบริกำรที่พักค้ำงแรมส ำหรับนักท่องเที่ยว มีบริกำร
น ำเที่ยวและมัคคุเทศก ์มีบริกำรด้ำนบันเทิง และนันทนำกำร มีบริกำรด้ำนสำรสนเทศ มีบริกำรด้ำนขนส่ง 

(3) มำตรฐำนด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยว ประกอบด้วยมีกำรก ำหนดแผนกำรตลำดท่องเที่ยว มีกำรสร้ำง
เส้นทำงหรือกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และจัดให้มีกำรโฆษณำไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว 

พร้อมกันนี้ ทำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก็ให้แนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด เพ่ือให้
ท้องถิ่นต่ำง ๆ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
 
เป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และ อบต. 
 ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอให้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบกำรประเมินเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. เพ่ือประเมิน

                                                           
23 โปรดดู กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น, มำตรฐำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว, (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, 
2550), จำก http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/std210550/22/22.htm 
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ระดับประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และควำมเป็นธรรม (Equity) ในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. ซึ่งต่อมำก็ได้ถูกน ำไปใช้ในกำรประเมินงำนจริงในที่สุด 

จำกรำยงำนกำรประเมินเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำล และ อบต. ประจ ำปี 
255324 ซ่ึงด ำเนนิกำรโดยคณะท ำงำนกำรประเมินตนเองที่นำยกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบำลแต่ละแห่งแต่งตั้ง 
ให้มำท ำกำรประเมินกำรบริกำรสำธำรณะ ซ่ึงประกอบด้วย 86 ตัวชี้วัดใน 6 ด้ำนใหญ่ ได้แก่ 

(1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(2) ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
(3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
(4) ด้ำนกำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
(5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
(6) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผลกำรประเมินกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำล และอบต. ในปี 2553 จ ำนวนทั้งสิ้น 7,545 แห่ง 

หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของจ ำนวนเทศบำล และ อบต.ทั้งหมดท่ัวประเทศ 
ในส่วนของเทศบำล พบว่ำ เทศบำลนครให้บริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนประเภทกำรจัดให้มี

ไฟฟ้ำและควำมส่องสว่ำงบริเวณสวนสำธำรณะได้ตำมเป้ำหมำยเป็นอันดับสูงสุด ส่วนเทศบำลระดับอ่ืนท ำได้ดี
ในกำรตรวจสภำพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรไฟฟ้ำ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต เทศบำลนคร
สำมำรถด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้มำกที่สุด คือ กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อส ำคัญในท้องถิ่น 
และกำรจัดหำเครื่องนุ่มห่มตำมควำมจ ำเป็นให้กับผู้สูงอำยุที่พ่ึงตนเองไม่ได้ ส่วนเทศบำลเมืองและเทศบำล
ต ำบลท ำได้ดีที่สุดในกำรจัดอำหำรเสริม นม หรืออำหำรเสริมอ่ืนให้กับเด็กวัยก่อนประถมศึกษำ ส ำหรับกำร
บริกำรสำธำรณะด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย เทศบำลทุกระดับท ำได้ดี
ที่สุดเช่นเดียวกัน คือ กำรจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในส่วนของกำรบริกำร
สำธำรณะด้ำนกำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว พบว่ำเทศบำลทุกระดับได้
คะแนนกำรประเมินค่อนข้ำงต่ ำทั้งสองตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดด้ำนกำรส่งเสริมให้มีกำรประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (ยกเว้นเทศบำลต ำบล) และตัวชี้วัดกำรส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กำรบริกำรสำธำรณะด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรลด
ปริมำณหรือคัดแยกขยะมูลฝอย และกำรรณรงค์กำรปลูกต้นไม้หรือกำรดูแลรักษำต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เป็นผลงำนที่ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำในเทศบำลทุกระดับ ในส่วนของบริกำรสำธำรณะด้ำนสุดท้ำย คือ ด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม ศำสนำ จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น พบว่ำ เทศบำลทุกระดับมีผลกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยสูงในกำรจัดให้มีกิจกรรมโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำ อนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม 
                                                           
24 โปรดดู ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รำยงำนผลกำรประเมินเป้ำหมำย
มำตรฐำนในกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล, (กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553), จำก http://www.tlg.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/ 
2011/12/รำยงำนผลกำรประเมินเป้ำหมำยมำตรฐำนในกำรจดับริกำรสำธำรณะของเทศบำลและ-อบต..pdf 
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ศำสนำ และส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญำและประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น แต่กลับมีผลกำรประเมินค่อนข้ำงต่ ำ
เหมือนกันในกำรส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงำมของครอบครัว และชุมชน 

ในส่วนของ อบต. พบว่ำ อบต. ทุกขนำดท ำได้ดีในกำรตรวจสภำพอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
ไฟฟ้ำ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต อบต.ขนำดใหญ่และกลำงสำมำรถด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
ในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เดก็เล็กมีปัญหำภำวะทุโภชนำกำรเกินกว่ำร้อยละ 7 แต่ อบต.ขนำดเล็กกลับท ำได้ดีในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมทำงศำสนำ ส ำหรับกำรบริกำรสำธำรณะ
ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย อบต.ทุกระดับท ำได้ดีที่สุดในกำรจัด
กิจกรรมฝึกซ้อมตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในส่วนของกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรวำงแผน 
ส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว พบว่ำ อบต.ขนำดใหญ่และกลำงได้คะแนนกำรประเมิน
ค่อนข้ำงต่ ำ ทั้งในตัวชี้วัดด้ำนกำรส่งเสริมให้มีกำรประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และตัวชี้วัดกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ อบต.ขนำดเล็กได้รับกำรประเมินสูงกว่ำ กำรบริกำรสำธำรณะด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรลดปริมำณหรือ
คัดแยกขยะมูลฝอย และกำรรณรงค์กำรปลูกต้นไม้หรือกำรดูแลรักษำต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และตัวชี้วัดใน
กำรส่งเสริมครัวเรือนให้เข้ำร่วมกิจกรรมลดปริมำณหรือคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำ ใช้ใหม่ เป็นผลงำนที่
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำใน อบต.ทุกระดับ ในส่วนบริกำรสำธำรณะด้ำนสุดท้ำย คือ ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 
ศำสนำ จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น พบว่ำ อบต.ทุกระดับมีผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยสูงในกำร
จัดให้มีกิจกรรมโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำ อนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ และส่งเสริมวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญำและประเพณีท่ีดีงำมของท้องถิ่น 
 
บทบาทของ อปท.กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมท ำให้ทรำบว่ำมีงำนศึกษำของเทิดชำย ช่วยบ ำรุง ซึ่งค่อนข้ำงจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับหัวข้อของงำนวิจัยครั้งนี้ จำกกำรศึกษำของเขำในฐำนะผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเพ่ือพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวไทย25 

ผลกำรศึกษำชี้ชัดว่ำกำรท่องเที่ยวสำมำรถส่งเสริมควำมเจริญของชุมชน ทว่ำในอีกด้ำนหนึ่งหำก
ปรำศจำกกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม กำรท่องเที่ยวอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสื่อม
โทรมของทรัพยำกร ขยะมูลฝอย และกำรบุกรุกที่สำธำรณะ ปัญหำกำรก่อสร้ำงที่ไม่เหมำะสม รวมถึง
ผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม   

งำนศึกษำนี้ไดส้รุปปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนว่ำประกอบด้วย 3 ส่วน 
(1) จัดกำรฐำนทรัพยำกร ทุนสังคมและวัฒนธรรมบนฐำนอัตลักษณ์และภูมิปัญญำของตนเอง 
(2) เน้นนักท่องเที่ยวคุณภำพ 

                                                           
25 โปรดด ูเทิดชำย ช่วยบ ำรุง, บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนบนฐำนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพฯ: วทิยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ, 2552). 
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(3) สร้ำงกลไกกำรจัดกำรที่มีฐำนมำจำกกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจะเกิดข้ึนได้ต้องอำศัยกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย กำรท ำงำน

ร่วมกันอย่ำงสอดประสำนจึงมีควำมส ำคัญยิ่ง โดยเฉพำะ อปท.ที่ได้รับกำรถ่ำยโอนบทบำทในกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว และมีควำมใกล้ชิดกับชุมชน เข้ำใจสภำพพ้ืนที่ จึงมีบทบำทส ำคัญในกำรเชื่อมโยงภำคส่วนต่ำง  ๆ 
เข้ำด้วยกันได ้ 

เทิดชำยเสนอให้ อปท.มีบทบำทในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 5 ด้ำน คือ26 
(1) ด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยว ให้มีกำรจัดท ำระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และกำรส่งเสริมตลำด

กำรท่องเที่ยว 
(2) ด้ำนกำรแสวงหำและสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้ส ำรวจและค้นหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ พัฒนำ

พ้ืนที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ พัฒนำวิถีชีวิตของประชำชน พัฒนำพ้ืนที่สำธำรณะ และฟ้ืนฟูส่งเสริมงำนประเพณ ี
(3) ด้ำนกำรให้บริกำรแหล่งท่องเที่ยว ให้พัฒนำเส้นทำงคมนำคม ที่พัก กำรให้บริกำรอำหำรและ

เครื่องดื่ม กำรน ำเที่ยวและมัคคุเทศก ์กำรจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีระลึก และยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำร 
(4) ด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ให้จัดท ำแผนกำรท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วน

ร่วม พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัย และประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ 
(5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว ให้ก ำหนดวิธีกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรส่งเสริมให้

ประชำชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม รวมถึงเก่ียวข้องกับกำรจัดหำและใช้จ่ำยงบประมำณ 
ยิ่งกว่ำนั้น เขำยังได้ยกตัวอย่ำง อปท.ที่จัดกำรกำรท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้ตำมแนวทำงกำรท่องเที่ยว

อย่ำงยั่งยืนหลำยแห่ง เช่น บ้ำนพุเข็ม จ.เพชรบุรี (อบต.แก่งกระจำน), บ้ำนมอญบำงกระดี่ (กรุงเทพมหำนคร), 
ตลำดร้อยปีสำมชุก จ.สุพรรณบุรี (เทศบำลต ำบลสำมชุก), บ้ำนน้ ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตรำด (เทศบำลต ำบล
น้ ำเชี่ยว), หมู่บ้ำนซะซอม จ.อุบลรำชธำนี (อบต.นำโพธิ์กลำง) ชุมชนลีเล็ดน ำเที่ยวเพ่ือกำรอนุรักษ์ จ.สุรำษฎร์
ธำนี (อบต.ลีเล็ด) และหนึ่งในนั้นก็มีเมืองเชียงแสน จ.เชียงรำย (เทศบำลต ำบลเวียงเชียงแสน) พ้ืนที่เป้ำหมำย
แห่งหนึ่งของกำรวิจัยครั้งนี้รวมอยู่ด้วย 

กล่ำวคือ เมืองเชียงแสนมีควำมส ำคัญมำกเชิงประวัติศำสตร์ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญเชิง
ประวัติศำสตร์ และธรรมชำติ โดยเทศบำลต ำบลเวียงเชียงแสนได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในหลำยด้ำน 
เช่น ได้แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย (Zoning) บริเวณโบรำณสถำนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รักษำสภำพเดิมของ
โบรำณสถำนให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ สร้ำงศูนย์อำหำร ร้ำนค้ำชำยแดน และห้องน้ ำริมแม่น้ ำโขง ถนนสำยรอบ
เวียงเชียงแสน จัดรถไฟฟ้ำไว้บริกำร และด ำเนินโครงกำรพระดีและของดีเมืองเชียงแสน นอกจำกนี้ ทำง
เทศบำลยังได้ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เช่น กำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กรมศิลปำกร และท ำงำนร่วมกับชุมชนอย่ำงกลุ่มรักษ์เชียงแสน ทัดทำนมิให้กำรทะลักเข้ำของ
สินค้ำ บริกำร และคนจำกพ้ืนที่อ่ืนมำสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในทำงลบต่อชีวิตของผู้คน และต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของเชียงแสน 

                                                           
26 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 77. 
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บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไปของอ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอเชียงของ 

 

อ ำเภอเชียงแสน 

 ควำมเป็นมำโดยสังเขป 
เมืองเชียงแสน เป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของแคว้นล้านนา จากหลักฐานด้าน

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าเมืองเชียงแสนเป็นเมืองที่มีพัฒนาการมายาวนาน เนื่องจากเป็น
เมืองที่มีท าเลที่ตั้งเหมาะสมจึงส่งผลให้มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา และศิลปกรรม  
ได้มีการพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินเก่า ก่อนจะมาถึงยุคสร้างบ้าน
แปงเมือง เริ่มจาก “เมืองโยนก” มาเป็น “แคว้นหิรัญนครเงินยาง” และเมื่อเริ่มเข้าสู่ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
“พระญามังราย” กษัตริย์คนส าคัญแห่งยุคสมัยก็ถือก าเนิดขึ้น ซึ่งต่อมาพระองค์ได้เข้าปกครองเมืองส าคัญอีก
หลายเมือง เช่น เมืองหริภุญไชย ฯลฯ และได้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ข้ึนเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา 

เมืองเชียงแสนมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของล้านนา หลังจากนั้นล้านนาก็ต้องตกอยู่ในอ านาจของพม่า
เรื่อยมาจนถึงตอนต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อมีการตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ในช่วงของรัชกาลที่ 5 เชียงแสนถูก
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม และขึ้นกับมณฑลพายัพ ต่อมาเมื่อเปลี่ยนมาใช้จังหวัดในฐานะราชการส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. 2470 มีฐานะเป็นกิ่งอ าเภอเชียงแสนหลวงขึ้นอยู่กับอ าเภอแม่จัน จวบจนปี พ.ศ. 2501 จึง
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอเชียงแสน 

สภำพทั่วไป 
“อ าเภอเชียงแสน” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ จ.เชียงราย ริมฝั่งแม่น้ าโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายราว 

60 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 442 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของพ้ืนที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้ตามล าแม่น้ าโขง มีแม่น้ า
ส าคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ ากก แม่น้ ารวก ตลอดจนมีพื้นที่ท่ีเป็นภูเขา และหนองน้ า  

อ.เชียงแสนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านถึงสองประเทศ1 โดยด้านทิศเหนือติดกับจังหวัด      
ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า มีระยะทางยาว 17 กิโลเมตร มีล าน้ ารวกเป็นเส้นกั้นพรมแดน และติดกับเมืองต้นผึ้ง 
แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  

ส าหรับภูมิอากาศนั้น โดยทั่วไปอากาศจะหนาวที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคม อุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งปี 21.9 องศาเซลเซียส ฤดูฝนมีฝนตกชุก และอากาศไมร่้อนมากนักในฤดูร้อน 

ประชากรรวมจ านวนทั้งสิ้น 47,028 คน แยกเป็น ชาย 24,569 คน หญิง 25,255 คน ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยพ้ืนเมือง มีบางส่วนอพยพมาจากภาคอีสาน นอกจากนี้ก็ประกอบด้วยความหลากหลายทาง

                                                           
1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นเพียง 1 ใน 2 อ าเภอของประเทศไทยที่มีลักษณะเช่นนี้ อีกอ าเภอได้แก่ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับทั้งประเทศลาว และกัมพูชา 
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ชาติพันธุ์สูง ไม่ว่าจะชนกลุ่มน้อย อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออิสระ ไทยลื้อ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ผู้หลบหนี
เข้าเมืองสัญชาติพม่า กลุ่มคนลาวอพยพ ชาวเขาเผ่าเย้า อีก้อ และม้ง รวมประมาณ 5,430 คน2 
 กำรให้บริกำรสำธำรณะภำครัฐ 
 ภายใน อ.เชียงแสน มีหน่วยงานบริหารรวมทั้งสิ้น 45 หน่วย เป็นหน่วยงานส่วนกลาง 24 หน่วย3 เป็น
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 8 หน่วย (ไม่นับรวมหน่วยงานระดับต าบล และหมู่บ้าน)4 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ    
6 หน่วย และเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 7 หน่วย รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี 3.1 หน่วยงานราชการที่มีท่ีท าการตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสน5 
 

ส่วนกลำง 
หน่วยงำน สังกัดกระทรวง/กรม ลักษณะภำรกิจ/ควำมรับผิดชอบ 

1.กองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ 31 
กองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก 
กระทรวงกลาโหม 

มีภารกิจปฏิบัติการสงครามนอกแบบ 
สนับสนุนการรบตามแบบและปฏบิัติ
ภารกิจพิเศษตามที่กองทัพบก
ก าหนด โดยขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ
กองก าลังผาเมือง 

2.เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ปา่หนองบงคาย
ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ  
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการอนุรักษ์สัตว์ปา่ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และรักษาระบบนเิวศใน “ทะเลสาบ
เชียงแสน” ซึ่งก าหนดให้เป็นพ้ืนท่ี
อนุรักษ ์ 

3.ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กรมปศุสตัว์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ควบคุมการเคลื่อนย้ายสตัว์-ซากสตัว์ 
โดยมีวตัถุประสงค์หลักในการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคสัตว์ ท้ัง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

                                                           
2 ข้อมูลจากเอกสารบรรยายสรปุอ าเภอเชียงแสน ปี 2555 โดยที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน 
3 ในที่น้ีไม่นับรวมโรงเรียนของรัฐในระดับประถมศึกษา และเปิดสอนเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเทา่นั้น 
4 การที่จะทราบได้ว่าหน่วยงานใดจดัเป็นราชการส่วนภมูิภาคหรือไมน่ั้น จ าเป็นต้องพิจารณากฎหมายหรือกฎว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการภายในของหน่วยงานนั้นๆ เป็นส าคญั เช่น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2543 ระบุให้มรีาชการส่วนภมูิภาค ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เป็นต้น ขณะทีต่ามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้ระบใุห้เขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ราชการส่วนภูมิภาค หรือตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ก็ไม่ได้ระบุให้สถานีต ารวจภูธรเป็นราชการส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด 
5 เรียบเรียงจากข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งจากท าเนียบส่วนราชการจังหวัดเชียงราย รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ าอ าเภอเชียงแสน สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่อ าเภอ          
ณ ที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน และเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ 
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4.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุก
ประเภทที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร 
บริการคนเขา้เมืองตามนโยบายของรัฐ 
ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พัก
อาศัยอยู่ในประเทศ ป้องกันปราบปราม
การกระท าผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้ง
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบตา่งๆ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ คือ อ.เชียงแสน 
และ อ.เชียงของ สังกัดกองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 5 

5.ด่านตรวจพืชเชียงแสน กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลติผลพืชและ
วัสดุการเกษตรที่น าเข้า น าผ่านและ
ส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการกกัพืช 
วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ตลอดจน
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับ
การน าเข้าพืชและผลิตผลพืชต่าง ๆ 
สังกัดส่วนควบคมุพืชภาคเหนือ 

6.ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวดัเชียงราย กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ตรวจสอบควบคุมการน าเข้า-ส่งออก  
น าผ่านสตัว์น้ า ผลิตภณัฑส์ัตว์น้ า และ
ปัจจัยการผลติ รวมถึงการควบคุม 
ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
กฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีที่ตั้งด่าน
ตรวจสตัว์น้ าอยู่ท่ี อ.เชียงแสน 

7.ด่านศุลกากรเชียงแสน กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง 

เป็นด่านศลุกากรที่สามารถน าของเข้า 
และส่งออกได้ทุกประเภท รวมทั้ง
สามารถส่งออกของที่ขอคืนอากรขาเข้า 
มีเขตจอดเรือเพื่อขนของขึ้นลง จ านวน 
2 จุด ทางด้านทิศเหนือและทิศใตข้อง
ท่าเรือเชียงแสน นอกจากน้ียังมีจดุผ่อน
ปรนอีก 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนบ้าน 
สวนดอก และจุดผ่อนปรนบ้านสบรวก 
สังกัดส านักงานศลุกากรภาคที่ 3 

8.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม 

มีหน้าที่จัดเก็บโบราณวัตถุ ศลิปวตัถุ
และมรดกทรัพยส์ินทางวัฒนธรรมของ
ชาติ จัดท าทะเบียน เก็บรักษาหลกัฐาน
และข้อมลูทางวิชาการ ตลอดจน
เผยแพรค่วามรู้ในฐานะแหล่งเรียนรู้
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ทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 
สังกัดส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ

9.โรงพยาบาลเชยีงแสน กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นโรงพยาบาลชุมชน โดยเปน็
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอทั่วไป 
ให้บริการด้านสุขภาพ-อนามัยแก่
ประชาชน ทั้งผู้ที่มีภาวะสุขภาพปกติ 
และผูเ้จ็บป่วย 

10.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 
3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตช้ั่น
มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย 

11.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 
3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตช้ั่น
มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย 

12.ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอเชียงแสน 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านัก
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมและ
ชุมชน ทักษะชีวิต และส่งเสริมใหม้ี
การศึกษาตามอัธยาศัย 

13.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนเชียงราย 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านัก
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชนบริเวณ
ชายแดน มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพ 
โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบตามแนวชายแดน
และในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ4 จังหวัด คือ จ.เชียงราย 
จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และจ.แม่ฮ่องสอน 

14.ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาที่ 12  
(เชียงแสน) 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและและสหกรณ ์

ส ารวจ ตรวจสอบ ค านวณ 
วิเคราะห ์และประมวลผลสถติิข้อมูล
ทางอุทกวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อการผัน
แปรทางอุทกวิทยาในลุ่มน้ าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เช่น ภาวะน้ าท่วม ฝนแล้ง 
เป็นต้น 

15.สถานีต ารวจน้ า 1 อ าเภอเชียงแสน กองบังคับการต ารวจน้ า 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

ป้องกันและปราบปรามการกระท า 
ผิดกฎหมายทุกประเภทตามอ านาจ
หน้าท่ีของต ารวจน้ า รวมทั้งการรกัษา 
ความสงบเรียบร้อยในน่านน้ าไทย ตาม
ล าน้ าโขงบรเิวณ อ.เชียงแสน โดยขึ้น
การบังคับบัญชากับกองก ากับการ 11 
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กองบังคับการต ารวจน้ า อ.เมือง        
จ.หนองคาย 

16.สถานีต ารวจภูธรเชียงแสน กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

ป้องกันปราบปราบอาชญากรรม งาน
สืบสวน งานอ านวยความยุติธรรม (การ
สอบสวนด าเนินคดีอาญา) งานจราจร 
งานอ านวยการและบริการประชาชน 
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

17.สถานีต ารวจภูธรบ้านแซว กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งาน
สืบสวน งานอ านวยความยุติธรรม (การ
สอบสวนด าเนินคดีอาญา) งานจราจร 
งานอ านวยการและบริการประชาชน 
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

18.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

ให้การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกเสรมิทักษะ 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ 

19.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงราย เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

ท าหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
รวมถึงก ากับ ดูแล ตดิตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี    
อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง              
อ.ดอยหลวง อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย 

20.ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาคที่ 1        
สาขาเชียงราย 

กรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม 

อนุญาตให้ท าการขดุลอกร่องน้ า การ
อนุญาตให้กระท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ตรวจ
ความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ า จด
ทะเบียนเรือใหม่ ต่อใบอนุญาตใช้เรือ 
การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอ
มีหนังสือคนประจ าเรือ การช้ีแนวเขต
ต่าง ๆ มีพื้นท่ีรับผดิชอบ 2 จังหวัด คือ 
จ.เชียงราย และ จ.พะเยา 

21.ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี 
สาขาเชียงแสน 

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง 

รับช าระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร 
ตรวจสอบธรุกิจหรือการประกอบการค้า
ขนาดเล็กของผูม้ีหน้าที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา ส ารวจและติดตามแหล่ง
ภาษีอากรภายในเขตท้องที่ท่ีรับผดิชอบ 

22.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล าแม่น้ าโขง เขตเชียงราย สถานี
เรือเชียงแสน 

กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง กองทัพเรือ 
กระทรวงกลาโหม 

ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
กฎหมาย คุม้ครองและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบตัิต่าง ๆ รักษา
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ความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง ขึ้น
ตรงต่อกองบัญชาการหน่วยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง   
อ.เมือง จ.นครพนม 

23.หมวดการทางเชียงแสน กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม 

ด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง 
และด าเนินการปรับซ่อม-บ ารุงรักษา
สภาพทางของแขวงการทาง สังกัดแขวง
การทางเชียงรายที่ 2 (ส านักงานตัง้อยู่ท่ี 
อ.เชียงค า จ.พะเยา) ขึ้นตรงต่อส านัก
ทางหลวงที่ 2 (แพร่) ส านักบริหารบ ารุง
ทาง 

24.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.13  
(ดอยหลวงแปเมือง) 

กรมป่าไม้                           
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกดิไฟ
ป่าในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติในท้องที่  
ต.หนองปลาก่อ อ.ดอยหลวง และ      
อ.เชียงแสน (ทั้งหมด) 

ส่วนภูมภิำค (ไมร่วมต าบล-หมู่บ้าน) 
หน่วยงำน สังกัดกระทรวง/กรม 

1.ที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2.ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงแสน กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.ส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย 
สาขาเชียงแสน 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

4.ส านักงานประมงอ าเภอเชียงแสน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงแสน กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
6.ส านักงานพัฒนาชุมชน               
อ าเภอเชียงแสน 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

7.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ      
เชียงแสน 

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

8.หน่วยสัสดีอ าเภอเชียงแสน กองทัพภาคที่ 3 กระทรวงกลาโหม 
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำน พ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน   ครอบคลมุพื้นท่ีบางส่วนของ ต.เวียง 
2.เทศบาลต าบลโยนก  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.โยนก ทั้งต าบล 
3.เทศบาลต าบลเวยีง  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.เวียง เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
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4.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.บ้านแซว ทั้งต าบล 
5.องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.ป่าสัก ทั้งต าบล 
6.องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่งิน  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.แม่เงิน ทั้งต าบล 
7.องค์การบริหารส่วนต าบลศรดีอนมูล  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.ศรีดอนมูล ทั้งต าบล 

อื่น ๆ (รัฐวิสำหกิจ) 
1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเชียงแสน 
2.ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) 
3.ที่ท าการไปรษณีย์เชียงแสน 
4.ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงแสน 
5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงแสน 
6.ธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน 
 

นอกจากนี้ อ.เชียงแสน ยังแบ่งเขตการปกครองแยกย่อยออกเป็น 6 ต าบล 70 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1.ต.บ้านแซว จ านวน 15 หมู่บ้าน 
2.ต.ป่าสัก จ านวน 13 หมู่บ้าน 
3.ต.แม่เงิน จ านวน 12 หมู่บ้าน 
4.ต.โยนก จ านวน 8 หมู่บ้าน 
5.ต.เวียง จ านวน 9 หมู่บ้าน 
6.ต.ศรีดอนมูล จ านวน 13 หมู่บ้าน 

เนื่องจากเชียงแสนเป็นอ าเภอชายแดนที่มีแม่น้ าเป็นพรมแดนระหว่างประเทศ ท าให้ภายในอ าเภอมี
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศเข้ามาตั้งอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานที่ดูแลปัญหาเส้นเขตแดน ลักลอบเข้าเมือง และสินค้าผิดกฎหมาย เช่น สถานีต ารวจน้ า หน่วย
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ และแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเฉพำะพื้นที่ 
อ.เชียงแสนได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ระบบไฟฟ้า ประปา และถนนค่อนข้างจะ

ครอบคลุมพ้ืนทีส่่วนใหญ่ เว้นแต่ในบางหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาสูง มีถนนสายส าคัญที่เชื่อมโยงเข้ากับอ าเภออ่ืน 3 
เส้นทาง ได้แก่ เชียงแสน-เชียงของ, เชียงแสน-แม่จัน และเชียงแสน-แม่สาย ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล
ชุมชน 1 แห่ง สถานีอนามัย 12 แห่ง สถานบริการสุขภาพชุมชน 4 แห่ง ด้านการศึกษา มีโรงเรียนจ านวน 43 
แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มีสถาบันฝึกอาชีพ 2 แห่ง และมีวัด 24 แห่ง 

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มี ก็คือ ท่าเทียบเรือเชียงแสน (แห่งที่ 1) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (แห่ง
ที่ 2)6 ขณะนี้ก็ได้มีการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพ่ือสนับสนุนท่าเรือแห่งที่ 2 อยู่หลายเส้นทาง มีทั้งที่ก าลัง
ก่อสร้างขึ้นใหม่ และปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่แล้วให้เป็น 4 ช่องจราจร 

                                                           
6 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาและศักยภาพของท่าเรือแห่งนี้ ดู http://www.csp.port.co.th/dataset1/data2.html  



 

36 

 

รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ของ อ.เชียงแสน ดังนี้7 
- บูรณะและฟ้ืนฟูเมืองโบราณเชียงแสนเป็นมรดกโลก 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า 
- พัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวทางแม่น้ าโขง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- พัฒนาระบบการผ่านแดน และสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ผลักดันให้เมืองต้นผึ้งของลาว8

เป็นด่านสากล เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักทองเที่ยว ความปลอดภัยในการเดินทาง
ท่องเที่ยวไทย-ลาว และการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ าสู่เมืองสิบสองปันนาของจีน 
- ก าหนดมาตรการและข้อตกลงที่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
- มีจุดให้บริการแบบ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเชียงรายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค า
ของลาว เพ่ือแลกเปลี่ยนนักทองเที่ยวไทย-จีน 
- มีศูนย์สินค้าปลอดภาษีในฝั่งไทย 
- พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง อาทิ จัดให้มี
รถประจ าทางเพ่ือรองรับการเดินทางเส้นทาง แม่สาย-เชียงแสน-เชียงของ 

 

                                                           
7 ข้อมูลจากเอกสารประกอบการสมัมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย” เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2555
สรุปและเรียบเรียงโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, จาก http://www.moc.go.th/opscenter/cr/border-t.htm  
8 ในเขตเมืองต้นผึ้งช่วงบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านสบรวก บนถนนเลียบแม่น้ าโขงจากตัวอ าเภอเชียงแสนไปสามเหลี่ยมทองค า  
เป็นที่ตั้งของคิงส์โรมัน (Kings Roman) ซึ่งประกอบไปด้วยคาสโินขนาดใหญ่ แหล่งบันเทิงครบวงจร โรงแรม รสีอร์ท ย่านที่
พักอาศัย ฯลฯ ด าเนินการโดยบรษิัทดอกง้ิวค า ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนจากจีนท่ีไดร้ับสมัปทานจากรัฐบาลลาวในการเช่าพื้นที่ 
5,000 กว่าไร่แห่งนี้ในระยะยาวเปน็เวลา 99 ปี เปิดให้บริการในเดือนกันยายน พ.ศ.2552 
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สถิติคดีอำชญำกรรมในพิ้นที่9 
ตำรำงท่ี 3.2 สถิติคดีอาชญากรรมห้ากลุ่มที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสน10 

กลุ่มประเภทควำมผิด 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

รำย คน รำย คน รำย คน รำย คน รำย คน 
(1) คดีอุกฉกรรจ์ และ
สะเทือนขวัญ 

2 2 2 4 2 7 1 0 0 4 3 3 4 3 11 

(2) ควำมผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย 
เพศ 

10 9 11 17 15 23 9 7 13 20 15 16 18 14 28 

(3) คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 22 21 28 13 10 13 24 20 20 24 19 19 7 6 7 
(4) คดีที่น่ำสนใจ 12 8 10 9 4 4 30 12 14 12 5 5 7 4 4 
(5) คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหำย 97 97 152 76 76 112 90 90 121 210 210 227 135 135 138 
แยกเป็นคดียำเสพติด  
(เฉพำะยำบ้ำ) 

- 40 48 - 23 23 - 47 53 - 149 150 - 110 110 

รวม 143 137 203 119 107 159 154 129 168 270 252 270 171 162 188 

 
                                                           
9 ประมวลจากสถติิคดีอาญา 5 กลุ่มของสถานีต ารวจภูธรเชียงแสน เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2551-2555 โดยยอดจ านวนประชากรเฉลี่ยตลอดทั้ง 5 ปีนี้อยู่ที่ 31,889 คน 
10 ส าหรับปีท่ีใช้ในการบันทึกของทั้งสถานีต ารวจภูธรเชียงแสนและเชียงของ (ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) ในที่น้ีหมายถึงปีงบประมาณ ระหว่างตั้งแต่เดือนตุลาคม-กันยายนของทุกปี ส่วน
รายละเอียดของแตล่ะกลุ่มคดีมีดังนี้ กลุ่ม 1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ บาดเจ็บ ไมบ่าดเจ็บ ลักพาเรยีกค่าไถ่ กลุ่ม 2 ฆ่าผูอ้ื่นโดยเจตนา ฆ่าผู้อื่นโดยไมเ่จตนา กระท าให้ตายโดย
ประมาท พยายามฆ่า ท าร้ายรา่งกาย ข่มขืนกระท าช าเรา กลุ่ม 3 ลกัทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย ์กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ (บาดเจบ็/ไม่บาดเจบ็) ปล้นทรัพย์ รับของโจร ท าให้เสียทรัพย์ กลุม่ 
4 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค-กระบือ โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร ปล้นชิงรถแท็กซี่ ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรพัย์ และกลุม่ 5 อาวุธ 
(ปืนธรรมดา-ปืนสงคราม) การพนนั (ทั่วไป-สลากกินรวบ) ยาเสพตดิ (เฮโรอนี-ฝิ่น-กัญชา-ยาบ้า-กระท่อม-สารระเหย) ปราบปรามการคา้ประเวณี และเผยแพร่วัตถลุามก 
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อาจกล่าวว่าอาชญากรรมรุนแรง (คดีกลุ่ม 1 และ 2) ถือว่าเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย ขณะที่คดีส่วนใหญ่
มากถึงร้อยละ 70-80 เป็นคดียาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาบ้า ส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวไดน้ั้น ในปี 2555 ก็พบน้อยมาก คือเพียง 7 คดีเท่านั้น 
 

 
 

ภำพที่ 3.1 แสดงคดีอาชญากรรมห้ากลุ่มคดีโดยรวมของอ าเภอเชียงแสน  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 

 
กล่าวโดยรวม แนวโน้มของคดีทุกประเภทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไม่แน่นอน โดยสถิติมาพุ่ง

สูงที่สุดในปี 2554 จ านวน 270 คดี น้อยที่สุดในป ี2551 จ านวน 143 คดี และในปีล่าสุดอยู่ที่ 171 คด ี
 
อ ำเภอเชียงของ 
 ควำมเป็นมำโดยสังเขป 

เชียงของแต่เดิมมีชื่อว่า “เมืองขรราช” เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนันทบุรี (เมือง
น่าน) มีเจ้าอริยะวงศ์เป็นเจ้าเมืองคนแรกในช่วงปี พ.ศ. 1805 และปกครองโดยระบบเจ้าเมืองที่ถูกแต่งตั้งโดย
เมืองเจ้าเมืองนันทบุรีเรื่อยมา จนมาถึงเจ้าเมืองคนสุดท้าย คือ พระยาจิตวงษ์วรยศรังสี ก่อนจะถูกผนวก
รวมเข้ากับสยาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 เชียงของจึงได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย 

สภำพทั่วไป 
“อ าเภอเชียงของ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ จ.เชียงราย ห่างจากตัวเมืองราว 100 

กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวด้านแขวงบ่อแก้ว ระยะทางยาว 42 กิโลเมตร มีแม่น้ าโขงกั้นอาณา
เขตของทั้งสองประเทศ พ้ืนที่รวม 836 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อม โดยมีพ้ืนที่ราบลุ่ม
บริเวณตอนกลาง มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน นอกจากแม่น้ าโขงแล้วก็คือแม่น้ าอิง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม ้

ส าหรับภูมิอากาศบริเวณ อ.เชียงของ อุณหภูมิและฤดูกาลแตกต่างกันมาก กล่าวคือ ร้อนจัดในฤดูร้อน 
อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก  
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อ.เชียงของ มีประชากรทั้งสิ้น 62,038 คน แยกเป็นชาย 30,980 คน หญิง 31,058 คน จ านวน 
20,461 ครัวเรือน ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวไทยพ้ืนเมืองเดิม ไทลื้อ จีนฮ่ออพยพ และชาวไทย
ภูเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น ม้ง (แม้ว) เย้า ลาหู่ (มูเซอ) ขมุ เป็นต้น11 
 กำรให้บริกำรสำธำรณะภำครัฐ 
 ภายใน อ.เชียงของ มีหน่วยงานบริหารรวมทั้งสิ้น 36 หน่วย เป็นหน่วยงานส่วนกลาง 15 หน่วย12 
เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค 8 หน่วย (ไม่นับรวมหน่วยงานระดับต าบล และหมู่บ้าน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
8 หน่วย และเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 8 หน่วย รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 3.3 หน่วยงานราชการที่มีท่ีท าการตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของ13 
 

ส่วนกลำง 
หน่วยงำน สังกัดกระทรวง/กรม ลักษณะภำรกิจ/ควำมรับผิดชอบ 

1.กองร้อยทหารพรานที่ 3101 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ 31 
กองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก 
กระทรวงกลาโหม 

มีภารกิจปฏิบัติการสงครามนอกแบบ 
สนับสนุนการรบตามแบบและปฏบิัติ
ภารกิจพิเศษตามที่กองทัพบก
ก าหนด โดยขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ
กองก าลังผาเมือง 

2.ด่านตรวจพืชเชียงของ กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลติผลพืชและ
วัสดุการเกษตรที่น าเข้า น าผ่านและ
ส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการกกัพืช 
วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ตลอดจน
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับ
การน าเข้าพืชและผลิตผลพืชต่าง ๆ 

3.ด่านศุลกากรเชียงของ กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง 

เป็นด่านศลุกากรที่สามารถน าของเข้า 
และส่งออกได้ทุกประเภท รวมทั้ง
สามารถส่งออกของที่ขอคืนอากรขาเข้า 
มีท่าหรือที่ท่ีเป็นทางอนุมัตสิ าหรับการ
น าเข้า-ส่งออก จ านวน 3 จุด 1. ท่าด่าน
ศุลกากร 2. ด่านพรมแดนเชียงของ (ท่า
เรือบ๊ัค) 3. ท่าเรือเชียงของ (ท่าเรือน้ า
ลึก) นอกจากนี้ยังมีจุดผ่อนปรนอกี 2 

                                                           
11 ข้อมูลจากเอกสารบรรยายสรปุอ าเภอเชียงของ ปี 2555 โดยที่ว่าการอ าเภอเชียงของ 
12 ในที่น้ีไม่นับรวมโรงเรียนของรัฐในระดับประถมศึกษา และเปิดสอนเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเทา่นั้น 
13 เรียบเรียงจากข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งจากท าเนียบส่วนราชการจังหวดัเชียงราย ท าเนียบส่วนราชการอ าเภอเชียงของ 
สัมภาษณ์ปลัดอ าเภอเชียงของ (ชยุต จิตธ ารงสุนทร, (สัมภาษณ์), 10 เมษายน 2556) และเว็บไซต์หนว่ยงานต่าง ๆ 
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จุด คือ จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย และ
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก (อ.เวียงแก่น) 

4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช     
เชียงของ 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอ 
ให้บริการด้านสุขภาพ-อนามัยแก่
ประชาชน ทั้งผู้ที่มีภาวะสุขภาพปกติ 
และผูเ้จ็บป่วย 

5.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย   
เขต 4 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตช้ั่น
มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย 

6.โรงเรียนบญุเรืองวิทยาคม ส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย   
เขต 4 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตช้ั่น
มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย 

7.ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอเชียงของ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านัก
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมและ
ชุมชน ทักษะชีวิต และส่งเสริมใหม้ี
การศึกษาตามอัธยาศัย 

8.สถานีต ารวจน้ า 2 อ าเภอเชียงของ กองบังคับการต ารวจน้ า 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

ป้องกันและปราบปรามการกระท า 
ผิดกฎหมายทุกประเภทตามอ านาจ
หน้าท่ีของต ารวจน้ า รวมทั้งการรกัษา 
ความสงบเรียบร้อยในน่านน้ าไทย ตาม
ล าน้ าโขงบรเิวณ อ.เชียงของ โดยขึ้น
การบังคับบัญชากับกองก ากับการ 11 
กองบังคับการต ารวจน้ า อ.เมือง        
จ.หนองคาย 

9.สถานีต ารวจภูธรเชียงของ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
งานสืบสวน งานอ านวยความยตุิธรรม 
(การสอบสวนด าเนินคดีอาญา) งาน
จราจร งานอ านวยการและบริการ
ประชาชน ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

10.สถานีต ารวจภูธรบญุเรือง กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งาน
สืบสวน งานอ านวยความยุติธรรม (การ
สอบสวนด าเนินคดีอาญา) งานจราจร 
งานอ านวยการและบริการประชาชน 
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

11.ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี กรมสรรพากร รับช าระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร 
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สาขาเชียงของ กระทรวงการคลัง ตรวจสอบธรุกิจหรือการประกอบการค้า
ขนาดเล็กของผูม้ีหน้าที่เสียภาษเีงินได้
บุคคลธรรมดา ส ารวจและติดตามแหล่ง
ภาษีอากรภายในเขตท้องที่ท่ีรับผดิชอบ 

12.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 
(หาดไคร้) 

กรมป่าไม ้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการควบคุม
ไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกดิไฟ
ป่าในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่
อ าเภอเชียงของทั้งหมด (ยกเว้น ต.ห้วย
ซ้อ) 

13.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล าแม่น้ าโขง เขตเชียงราย สถานี
เรือเชียงของ 

กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง กองทัพเรือ 
กระทรวงกลาโหม 

ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
กฎหมาย คุม้ครองและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบตัิต่าง ๆ รักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง ขึ้น
ตรงต่อกองบัญชาการหน่วยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามล า แม่น้ าโขง  
อ.เมือง จ.นครพนม 

14.หมวดการทางเชียงของ กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม 

ด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง 
และด าเนินการปรับซ่อม-บ ารุงรักษา
สภาพทางของแขวงการทาง สังกัดแขวง
การทางเชียงรายที่ 2 (ส านักงานตัง้อยู่ท่ี 
อ.เชียงค า จ.พะเยา) ขึ้นตรงต่อส านัก
ทางหลวงที่ 2 (แพร่) ส านักบริหารบ ารุง
ทาง 

15.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุก
ประเภทที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร 
บริการคนเขา้เมืองตามนโยบายของรัฐ 
ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พัก
อาศัยอยู่ในประเทศ ป้องกันปราบปราม
การกระท าผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้ง
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบตา่ง ๆ 
ในเขตรับผดิชอบ อยู่ภายใตด้่านตรวจ
คนเข้าเมืองเชียงแสน 
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ส่วนภูมภิำค (ไมร่วมต าบล-หมู่บ้าน) 
หน่วยงำน สังกัดกระทรวง/กรม 

1.ที่ว่าการอ าเภอเชียงของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2.ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงของ กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.ส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย 
สาขาเชียงของ 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

4.ส านักงานประมงอ าเภอเชียงของ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
5.ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงของ กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6.ส านักงานพัฒนาชุมชน 
อ าเภอเชียงของ 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

7.ส านักงานสาธารณสุข            
อ าเภอเชียงของ 

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

8.หน่วยสัสดีอ าเภอเชียงของ กองทัพภาคที่ 3 กระทรวงกลาโหม 
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำน พ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.เทศบาลต าบลครึ่ง  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.ครึ่ง ทั้งต าบล 
2.เทศบาลต าบลบญุเรือง  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.บุญเรือง ทั้งต าบล 
3.เทศบาลต าบลเวยีง  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.เวียง เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
4.เทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ  ครอบคลมุพื้นท่ีบางส่วนของ ต.เวียง 
5.เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.ศรีดอนชัย ทั้งต าบล 
6.เทศบาลต าบลสถาน  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.สถาน ทั้งต าบล  
7.เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.ห้วยซ้อ ทั้งต าบล 
8.องค์การบริหารส่วนต าบลรมิโขง  ครอบคลมุพื้นท่ี ต.ริมโขง ทั้งต าบล 

อื่น ๆ (รัฐวิสำหกิจ) 
1.การประปาส่วนภมูิภาค สาขาเวยีงเชียงของ 
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเชียงของ 
3.ท่าเรือเชียงของ (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) 
4.ที่ท าการไปรษณีย์เชียงของ 
5.ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงของ 
6.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงของ 
7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบญุเรือง 
8.ธนาคารออมสิน สาขาเชียงของ 
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นอกจากนี้ อ.เชียงของ ยังแบ่งเขตการปกครองลงไปได้อีกเป็น 7 ต าบล 103 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1.ต.ครึ่ง  จ านวน 11 หมู่บ้าน 
2.ต.บุญเรือง จ านวน 10 หมู่บ้าน 
3.ต.ริมโขง จ านวน 11 หมู่บ้าน 
4.ต.เวียง จ านวน 14 หมู่บ้าน 
5.ต.ศรีดอนชัย จ านวน 18 หมู่บ้าน 
6.ต.สถาน จ านวน 16 หมู่บ้าน 
7.ต.ห้วยซ้อ จ านวน 23 หมู่บ้าน 

ภายใต้เหตุผลเดียวกันกับพ้ืนที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของก็มีหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในด้านความ
มั่นคงเข้ามาจัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่มิใช่น้อยเช่นกัน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอีก เมื่อสะพานข้ามแม่น้ าโขงแล้วเสร็จ 
ทั้งนีเ้ป็นไปตามความเติบโตทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการค้าชายแดนที่ก าลังขยายตัวอย่างยิ่ง 

ข้อสังเกตเบื้องต้น คือ ไม่มีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จัดท าบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยตรงเข้ามาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ อ.เชียงแสน หรือ อ.เชียงของ แต่อย่างใด ทว่าใน
ระดับจังหวัด จะมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ 

ลักษณะเช่นนี้ ทั้งกรณีของ อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสน สะท้อนภาพรวมของทั้งประเทศว่าระบบ
ราชการไทยในระดับสูงถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ ขาดเอกภาพ แต่ละกระทรวงมีอิทธิพลขยายลงไปในระดับพ้ืนที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ เมื่อส่วนกลางมีอ านาจมาก ท้องถิ่นก็ยังคงอ่อนแอ มีลักษณะของ “การรวมศูนย์อ านาจ
แบบแยกส่วน” (Fragmented Centralism)14 หรือที่บางท่านเรียกว่าเป็น “กรมมาธิปไตย”15 

ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ และแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเฉพำะพื้นที่ 
อ.เชียงของมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั้งไฟฟ้า ประปา และถนน มีถนนสายส าคัญที่เชื่อมโยง

เข้ากับอ าเภออ่ืน 3 เส้นทาง ได้แก่ เชียงของ-เชียงแสน, เชียงของ-เทิง และเชียงของ-พญามังราย มีโรงเรียน
ตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวน 46 แห่ง ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล 
จ านวน 1 แห่ง สถานีอนามัยต าบล 17 แห่ง และมีวัดทั้งสิ้น 39 แห่ง 

                                                           
14 โปรดดู ธเนศวร์ เจริญเมือง, ทฤษฎีและแนวคดิ: การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาคแรก), (กรุงเทพฯ: 
โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2551), บทที ่8 การรวมศูนย์อ านาจกับการกระจายอ านาจ พัฒนาการ แนวคดิ และบทเรียน       
หน้า 180-225. 
15 โปรดดู เอนก เหล่าธรรมทัศน.์, เหตุอยูท่ี่ท้องถิน่: ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติอันสืบเนื่องจากการปกครองท้องถิน่
ที่ไม่ เพียงพอ, (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2543), บทที่ 2 กรมมาธิปไตย 
หน้า 7-26. 
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โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 
416 ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Intermodal Facilities) นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมาพร้อมกันกับ
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนน เพื่อสนับสนุนโครงการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ของ อ.เชียงของ ดังนี้17 
- จัดท าอควาเรียม และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง แสดงระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พันธุ์สัตว์น้ า และพันธุ์ปลาบึกในแม่น้ าโขง 
- เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านชนเผ่าในดินแดนสุวรรณโคมค า 
- พัฒนาระบบการขนส่ง การเดินทางจากเชียงของสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ทั้งทางน้ า
และทางบก18 รวมถึงการท่องเที่ยวในเส้นทาง R3A สู่สิบสองปันนา คุนหมิง ตาลี่ ลี่เจียง      
แชงกรีลา และทิเบต 
- ก าหนดมาตรการและข้อตกลงที่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
- มีศูนย์สินคาปลอดภาษีในฝั่งไทย 

  

                                                           
16 บนพ้ืนท่ีกว่า 1,200 ไร่บริเวณหัวสะพานแห่งนี้ทางฝั่งประเทศลาวจะถูกพัฒนาเป็นโครงการนาคราชนคร ภายใต้การ
บริหารงานของบริษัท เอเอซี กรีนซิตี้ลาว จ ากดั กลุ่มทุนไทยร่วมทุนกับกลุ่มทุนสิงคโปร์ ซึ่งได้รับสัมปทานเป็นเวลา 40 ปี 
(และสามารถต่ออายุได้อีก 40 ปี รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 80 ปี) ให้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณนี้ เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ โรงแรม สนามกอล์ฟ ศูนยร์วมร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์กระจายสินค้า จุดพักรถ ฯลฯ, “เปิดอาณาจักร 
“นาคราชนคร” จุดยุทธศาสตร์รับ R3a-สะพานข้ามโขง 4,” Chiang Mai Express, Vol.1 No.14 July 1-15, 2012,        
pp. 24-26. 
17 ข้อมูลจากเอกสารประกอบการสมัมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย” เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2555
สรุปและเรียบเรียงโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, จาก http://www.moc.go.th/opscenter/cr/border-t.htm 
18 ส าหรับการเดินทางไปหลวงพระบางจาก อ.เชียงของ ทางเรือ ระยะทางประมาณ 390 กิโลเมตร เรือช้าใช้เวลา 2 วัน โดย
จะต้องแวะพักค้างคืนท่ีบ้านปากแบง 1 คืน เรือเร็วใช้เวลา 6-7 ช่ัวโมง ทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร รถ
โดยสารธรรมดาใช้เวลาประมาณ 15 ช่ัวโมง รถตู้ปรับอากาศใช้เวลาประมาณ 10 ช่ัวโมง 
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สถิติคดีอำชญำกรรมในพิ้นที่19 
ตำรำงท่ี 3.4 สถิติคดีอาชญากรรมห้ากลุ่มที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของ 

 

กลุ่มประเภทควำมผิด 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

เกิด 
จับได้ 

รำย คน รำย คน รำย คน รำย คน รำย คน 
(1) คดีอุกฉกรรจ์ และ
สะเทือนขวัญ 

1 1 1 2 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 

(2) ควำมผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย 
เพศ 

8 6 11 15 12 12 10 6 6 6 2 2 5 4 4 

(3) คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 6 4 5 14 11 15 4 4 4 7 2 2 8 4 8 
(4) คดีที่น่ำสนใจ 7 3 3 4 1 2 12 5 5 5 0 0 4 0 0 
(5) คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหำย 124 120 139 138 138 159 183 183 198 346 346 358 284 284 296 
แยกเป็นคดียำเสพติด  
(เฉพำะยำบ้ำ) 

63 59 61 117 117 112 167 167 177 311 311 320 252 252 260 

รวม 146 134 159 173 163 189 212 200 215 364 350 362 301 292 308 

 
 

                                                           
19 ประมวลจากแบบฟอร์มการรายงานสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของสถานตี ารวจภูธรเชียงของ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2551-2555 โดยยอดจ านวนประชากรเฉลี่ยตลอดทั้ง 5 ปีนี้อยู่ที่ 36,810 คน 
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กล่าวได้ว่าพ้ืนที่เชียงของมอีาชญากรรมรุนแรง (คดีกลุ่ม 1 และ 2) เกิดขึ้นน้อยมาก โดยที่ไม่พบแม้แต่
คดีเดียวในช่วง 2 ปีหลัง ขณะที่คดีส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70-80 เป็นคดียาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาบ้า 
นอกจากนี้กรณีชาวเกาหลีเหนือ รวมถึงชาวลาวลักลอบเข้าเมืองก็มีความน่าสนใจเช่นกัน ส่วนคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอยู่บ้าง ในปี 2555 มีคดีเกิดข้ึนเพียง 8 คด ี
 

 
 

ภำพที่ 3.2 แสดงคดีอาชญากรรมห้ากลุ่มคดีโดยรวมของอ าเภอเชียงของ  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 

 
กล่าวโดยรวม แนวโน้มของคดีทุกประเภทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ทว่าเกิดขึ้นมาก

ที่สุดในป ี2554 จ านวน 364 คดี น้อยที่สุดในป ี2551 จ านวน 146 คดี และในปีล่าสุดอยู่ที่ 301 คด ี
 
กระบวนกำรผ่ำนแดน และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของจุดผ่ำนแดน 
ช่องทางการค้าที่ราชการได้ก าหนดไว้ให้สามารถท าการค้าขายตามกฎหมายปัจจุบัน สามารถจ าแนก

ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดนชั่วคราว ซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่
ตามจังหวัดชายแดนต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ ช่องทางแต่ละประเภทจะมีลักษณะการค้าขายที่แตกต่างออกไป 
ยกตัวอย่างเช่น จุดผ่อนปรน มักจะเป็นช่องทางธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตลอดแนวชายแดน  เป็น
ช่องทางที่มีการค้าขายทั่วไป จ าพวกสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับการค้าที่มีปริมาณมากหรือมีการใช้
รถบรรทุกขนส่งสินค้าจะพบเฉพาะที่จุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น20 

                                                           
20 เรียบเรียงจาก “การค้าชายแดน: บทบาทและความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทย,” ใน Fact sheet ฉบับท่ี 7, สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ, จาก http://www.tuhpp.net/files/FACT%20SHEET7.pdf; “จุดผ่านแดนชายแดนไทย,” ส านัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน (1 พฤศจิกายน 2555), จาก http://www.bcca.go.th/asean/?name=knowledge&file 
=readknowledge&id=14  
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(1) จุดผ่ำนแดนถำวร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนทั้งสองประเทศ นักท่องเที่ยว และยานพาหนะ 
สามารถสัญจรไปมาเพ่ือการค้า การท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ 
โดยในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
โดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) จุดผ่ำนแดนชั่วครำว เป็นการเปิดเพ่ือผ่อนผันให้มีการผ่านแดนได้ เพ่ือการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ
ภายในห้วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่นอน เฉพาะกิจ สอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ และความเหมาะสม
ทางการเมือง เมื่อครบก าหนดเวลาหรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะปิดจุดผ่านแดนนั้นทันที  โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว ตามความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(3) จุดผ่อนปรน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านด้านมนุษยธรรมและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น เพ่ือการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค และยา
รักษาโรคที่จ าเป็น ซึ่งระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้การประกาศเปิดจุดผ่อนปรนเป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ทว่าในบางกรณี หาก
สถานการณ์บริเวณชายแดนในเขตประเทศเพ่ือนบ้านตรงข้ามพ้ืนที่จังหวัดที่เสนอความเห็นชอบให้เปิดจุดผ่อน
ปรนยังคงมีปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการสู้รบ กระทรวงมหาดไทยจะน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
เปิดจุดผ่านแดนของสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาก่อน 

จุดผ่ำนแดนด้ำนอ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ พม่า ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร 

และลาว ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร กรณีชายแดนไทย-ลาวนั้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต อ.เชียงแสน 
และ อ.เชียงของ ซึ่งมีจุดผ่านแดนรวมกันทั้งสิ้น 7 แห่ง แยกเป็นจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง จุดผ่านแดนชั่วคราว 
1 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่ง21 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 3.5 จดุผ่านแดนด้านอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ22 
 

จุดที ่ บริเวณของ 
จุดผ่ำนแดน 

ประเภทของ 
จุดผ่ำนแดน 

พ้ืนที่ 
ของไทย 

พ้ืนที่    
ตรงกันข้ำม 

เวลำเปิด-ปิด หมำยเหตุ 

1. ชายแดนไทย–พม่า จุดผ่อนปรน 
 

บ้านสบรวก 
หมู่ 1 ต.เวียง 
อ.เชียงแสน 

บ้านเมืองพง 
จ.ท่าข้ีเหล็ก  
รัฐฉาน 

06.00- 
18.00 น.  
ของทุกวัน 

ประกาศ
จังหวัด 
27 ต.ค. 2541 

                                                           
21 จุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมกันท้ังหมด 15 แห่ง แยกไดเ้ป็นจุดผา่นแดนบริเวณชายแดนไทย-พม่า 7 จุด (จุด
ผ่านแดนถาวร 2 จุด) และด้านไทย-ลาวอีก 8 จุด (จุดผ่านแดนถาวร 3 จุด) 
22 ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ประมวลและปรับปรุงจาก “ข้อมูลจ านวนจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรน และจุดผา่นแดนช่ัวคราว,” 
ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง (มกราคม 2555), จาก http://www.isab.go.th/dopa_isab/ebookFile/ 
158/158.pdf  
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2. ชายแดนไทย–ลาว จุดผ่านแดนถาวร 
 

บ้านสบรวก 
หมู่ 1 ต.เวียง 
อ.เชียงแสน 

บ้านกว๊าน 
เมืองต้นผึ้ง 
แขวงบ่อแก้ว 

06.00- 
20.00 น. 
ของทุกวัน 

ประกาศ มท.
19 พ.ค. 2556 

3. ชายแดนไทย–ลาว จุดผ่านแดนถาวร ด่านบ้าน 
เชียงแสน 
อ.เชียงแสน 

เมืองต้นผึ้ง 
(ด่านท้องถิ่น) 
แขวงบ่อแก้ว 

08.00- 
18.00 น. 
ของทุกวัน 

ประกาศ มท.  
22 ม.ค. 2533 
มต ิครม.  
8 เม.ย. 2532 
มีผลบังคับ  
5 ก.พ. 2533 

4. ชายแดนไทย–ลาว จุดผ่อนปรน 
 

บ้านสวนดอก 
หมู่ 8  
ต.บ้านแซว  
อ.เชียงแสน 

บ้าน 
สีเมืองงาม 
เมืองต้นผึ้ง 
แขวงบ่อแก้ว 

08.00- 
18.00 น. 
ของทุกวัน 

ประกาศ
จังหวัด 
16 ต.ค. 2541 

5. ชายแดนไทย–ลาว จุดผ่อนปรน 
 

บ้านหาดบ้าย 
หมู่ 1 ต.ริมโขง 
อ.เชียงของ 

บ้านดอยแดง 
เมืองต้นผึ้ง 
แขวงบ่อแก้ว 

09.00- 
15.00 น.  
ทุกวัน 
พฤหัสบด ี
และวันศุกร ์

ประกาศ
จังหวัด 
11 ม.ค. 2549 

6. ชายแดนไทย–ลาว จุดผ่านแดนถาวร ด่านอ าเภอ
เชียงของ 
อ.เชียงของ 

เมือง 
ห้วยทราย 
(ด่านสากล) 
แขวงบ่อแก้ว 

08.00- 
18.00 น. 
ของทุกวัน 

ประกาศ มท. 
23 ม.ค. 2532 
ลาวยกระดับ 
26 ธ.ค. 2532 
มีผลบังคับ  
25 ม.ค. 2532 
มต ิครม.  
20 ธ.ค. 2531 

7. ชายแดนไทย–ลาว จุดผ่านแดน
ช่ัวคราวเพื่อการ
ก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพ 4 (เชียง
ของ-ห้วยทราย) 

บ้านดอน 
มหาวันห้อม  
ต.เวียง  
อ.เชียงของ 
 

บ้านดอน 
เมือง 
ห้วยทราย 
แขวงบ่อแก้ว 

เพื่อการ
ก่อสร้าง  
 

ประกาศ มท. 
11 ม.ีค. 2554 

 
เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำงเข้ำ-ออก ณ จุดผ่ำนแดน 

การเดินทางเข้าหรือออกของบุคคล ซึ่งมีสัญชาติไทย รวมทั้งคนของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า และ
ลาว ณ จุดผ่านแดนดังกล่าวข้างต้น ก าหนดให้มีประเภทของเอกสารที่ใช้ในการเดินทางผ่านแดน ดังนี้ 

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) ใช้เดินทางเข้า–ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด 
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(2) หนังสือผ่านแดน (Border pass) เป็นเอกสารในลักษณะรูปเล่มที่ออกให้กับผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
พ้ืนที่ชายแดน เพ่ือใช้ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองประเทศ ส าหรับห้วงเวลาการพ านักและขอบเขต
พ้ืนที่ทีเ่ข้าไปไดน้ั้น จะขึ้นอยู่กับความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้มีร่วมกัน23 

(3) บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary border pass) เป็นเอกสารแผ่นเดียวที่ออกให้กับผู้ที่อาศัย
อยู่นอกพ้ืนที่ชายแดน เพื่อใช้ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองประเทศ ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว โดย
ห้วงเวลาการพ านักและขอบเขตพ้ืนที่ที่สามารถเข้าได้ ขึ้นอยู่กับความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้มีร่วมกัน24 

(4) อ่ืน ๆ ได้แก่ จดหมายอ านวยความสะดวก (Facility letter) ซึ่งออกได้โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(ตม.) เป็นการตกลงกันภายในระหว่าง ตม.ทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ชายแดน 

อย่างไรก็ตาม หากบุคคลสัญชาติอ่ืนประสงค์ที่จะเดินทางมายังประเทศไทย สามารถเข้า-ออก โดย
ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรเท่านั้น ซึ่งในจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ 

(1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย (แยกออกเป็น 2 จุด ณ สะพานข้ามแม่น้ าสาย แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2) 
(2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน 
(3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ 
(4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย (ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย) 
และด่านที ่(5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสามเหลี่ยมทองค า 
ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศของบุคคลสัญชาติอ่ืน (ซึ่งมิใช่พม่าหรือลาว) อาจแยก

พิจารณาได้เป็น 3 กรณ ีคือ 
(1) กรณีใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ในการเข้าประเทศ โดยมีอยู่ด้วยกัน 48 ประเทศ ซึ่งบุคคลที่

ถือสัญชาตินั้นได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา โดยให้พ านักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ยกเว้นกรณีที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มี
เขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พ านักอยู่ได้ 15 วัน รายชื่อประเทศ
ส าคัญในกลุ่มนี้ เช่น บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สเปน สหราชอาณาจั กร 

                                                           
23 กรณีพม่าเป็นไปตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่าง
ประเทศท้ังสอง ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2540 ซึ่งหนังสือผ่านแดนจะมีอายุใช้งาน 2 ปี นับจากวันออกหนังสือ และสามารถต่อ
อายุได้อีกคราวละ 2 ปี โดยให้ระยะเวลาพ านักไม่เกิน 2 สัปดาห ์
กรณลีาวเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2540 ซึ่งหนังสอืผ่านแดนจะมีอายุใช้งาน 1 ปี  และสามารถต่ออายุได้อีก
คราวละ 1 ปี โดยให้เวลาระยะเวลาพ านักครั้งละไม่เกิน 3 วัน 2 คืน 
ดู “สรุปช่องทางผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน,” จาก http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/ 
thailande_eu_coop/migration_management/3_4current_migration_challenges_in_thailand_th.pdf 
24 หากใช้บัตรผ่านแดนช่ัวคราวเดินทางเข้าพม่าสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 1 สัปดาห์ หากเดินทางเข้าลาวสามารถพ านักไดไ้มเ่กิน 
3 วัน 2 คืน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทางการไทยมีขึ้นกับท้ังสองประเทศ ดังรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในเชิงอรรถก่อนหน้านี้ 
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(อังกฤษ) สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยมี 3 ประเทศที่คนของประเทศนั้นสามารถอยู่พ านักได้ถึง 90 วัน ได้แก่ 
บราซิล เกาหลีใต้ และเปรู25 

(2) กรณีขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ซึ่งมี 
28 ประเทศที่บุคคลที่ถือสัญชาตินั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ตามท่ีก าหนดไว้ 32 แห่ง ซึ่งในพ้ืนที่เชียงรายสามารถด าเนินการได้ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 5 แห่งข้างต้น 
กรณีเช่นนี้สามารถพ านักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งโดยปกติแล้ว จะไม่มีการขยายระยะเวลาให้ 
รายชื่อประเทศใหญ่ของกลุ่มนี้ อาทิ จีน อินเดีย รัสเซีย เป็นต้น26 

เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองมีดังนี้27 
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จ านวน 1 รูป 
- แบบฟอร์มค าร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
- ตั๋วหรือเอกสารที่ช าระค่าโดยสารครบถ้วน สามารถใช้เดินทางออกได้ภายในก าหนดเวลาที่
ได้รับอนุญาต คือไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามา 
- เงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงิน
ไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท  

(3) กรณีขอรับการตรวจลงตรา (หรือวีซ่า) ก่อนเดินทางมาประเทศไทย โดยสามารถขอได้จากสถาน
เอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ส าหรับคนของประเทศที่มิได้มีความตกลงกับไทย 

                                                           
25 เรื่องนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดรายชื่อประเทศท่ีผู้ถือหนังสือเดินทางหรอืเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรไดไ้มเ่กินสามสิบวัน ฉบับล่าสดุคือ ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 
ด ู“ตรวจลงตรา (VISA): รายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพ านักอยู่ใน
ราชอาณาจักรไดไ้มเ่กิน 30 วัน,” กรมการกงสลุ (8 มกราคม 2556), จาก http://www.consular.go.th/ main/th/ 
services/1287/19766-รายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อกา.html 
26 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้ึนอยู่กับประกาศกระทรวงมหาดไทยหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก าหนดรายชื่อประเทศท่ีผู้
ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพื่อการท่องเที่ยวอาจยื่น
ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง เรื่องก าหนดรายชื่อประเทศท่ีคนชาติจะขอรับการตรวจ
ลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต เรื่องก าหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งท่ีผ่านมาได้
มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ทยอยออกมาใช้บังคับเป็นจ านวนมาก 
ด ู“ตรวจลงตรา (VISA): รายชื่อประเทศท่ีสามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA 
ON ARRIVAL) และพ านักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน,” กรมการกงสลุ (29 ตุลาคม 2555), จาก http://www. 
consular.go.th/ main/th/services/1287/19767-รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา-ณ-ช่องทางอ.html 
27 ข้อมูลจากป้ายประกาศ ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ 
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หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาเพ่ือท างานหรือจะพ านักเกินกว่าระยะเวลาที่ถูกระบุไว้ในความตกลงดังกล่าวข้างต้น 
(ถึงแม้นบุคคลนั้นจะถือสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงกับทางการไทยอยู่แล้วก็ตาม) ใช้เวลาประมาณ 3-4 
วัน (กรณีคนจีนเสียค่าธรรมนียม 230 หยวน) 

อนึ่ง ผู้ที่ขอวีซ่าประเภทนี้ หากเป็นประเภทท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้พ านักในราชอาณาจักรได้ไม่
เกิน 60 วัน แต่สามารถยื่นค าร้องขอขยายเวลาพ านักจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ 
 กล่าวให้แคบลงมาในระดับภูมิภาค หรือเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง พบว่าประเทศที่ไทยอนุญาตให้
เข้าเมืองโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้แก่ ลาว และเวียดนาม (เข้าเมืองด้วยเครื่องบินให้ 30 วัน เข้าเมืองทางด่าน
ชายแดนให้ 15 วัน) ขณะที่จีนและพม่าต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศเท่านั้น ซึ่งคนจีนสามารถจะมาท าเรื่องที่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เลย ทว่าหากเป็นคนพม่าจะต้องด าเนินการขอวีซ่าจากสถานทูตไทยมาก่อน (ขอวีซ่า
มาก่อนสามารถพ านักได้ไม่เกิน 60 วัน ถ้ามาขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน28) 
ขณะเดียวกันทางกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ก็อนุญาตให้คนไทยเข้าเมืองได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าไปแต่อย่าง ใด 
และประเทศที่คนไทยต้องขอวีซ่าในการเข้าเมืองนั้น ได้แก่ จีน และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศนี้เปิดโอกาสให้คน
ไทยสามารถไปขอท าวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองบางแห่งได้ เช่น สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง  (พม่า), ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน (จีน) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของได้วางกฎเกณฑ์ให้บุคคลซึ่งจะเดินทางผ่านเข้า -
ออกทางด้านนี้ยึดถือปฏิบัติ คือ29 

- จะต้องเข้า-ออกตามช่องทาง และเวลาที่ก าหนด คือ บริเวณจุดตรวจท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง 
ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ของทุกวัน 
- จะต้องยื่นรายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง (แบบ ตม.6) และผ่านการตรวจของ
เจ้าหน้าที่ 
- ผู้ใดเข้า-ออกนอกเวลาอนุญาต และไม่ได้ยื่นเอกสารการเดินทางด้วยตนเอง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากผู้ฝ่าฝืนมีสัญชาติไทยต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราขบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 18 
ประกอบมาตรา 62 

 
 
 
 
 
 
                                                           
28 แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองจะอนญุาตให้คนต่างชาติออกและเข้าประเทศได้ในทันที แต่ทั้งนี้ต้องรวมกัน
แล้วไมเ่กิน 4 ครั้ง, จารุภมูิ ไพเมือง, เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (สัมภาษณ์), 10 เมษายน 2556. 
29 ข้อมูลจากป้ายประกาศ ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ 
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กำรน ำพำหนะเข้ำ-ออกรำชอำณำจักร30 
 กำรน ำพำหนะเข้ำ 

บุคคลที่จะน าพาหนะเข้ามา เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ (หรือผู้ขับขี)่ จะต้องด าเนินการดังนี้ 
- ยื่นรายการเก่ียวกับพาหนะ (ตม.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือรถ
ฉบับจริง พร้อมส าเนา, บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาของเจ้าของหรือผู้ขับขี่ 
- ยื่นรายการบัญชีคนโดยสาร (ตม.3) 
- ยื่นรายการบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) 

เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตขึ้นอยู่กับความพร้อมทางเอกสารเป็นหลัก ประกอบกับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 
หรือคนประจ าพาหนะ ต้องมีหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดนซึ่งผ่านการตรวจอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ จุดตรวจ และได้จัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

กำรน ำพำหนะออก 
บุคคลที่จะน าพาหนะออกไป เจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ (หรือผู้ขับขี)่ จะต้องด าเนินการดังนี้ 

- ยื่นรายการเก่ียวกับพาหนะ (ตม.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือรถ
ฉบับจริง พร้อมส าเนา, บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาของเจ้าของหรือผู้ขับขี่ 
- กรณีผู้ยื่นเอกสารไม่ใช่เจ้าของพาหนะ (มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์) ต้องมีเอกสารมาแสดง
เพ่ิมเติม คือ หนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของ พร้อมอากรแสตมป์, ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ, ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 
และผู้รับมอบอ านาจ 
- ยื่นรายการบัญชีคนโดยสาร (ตม.3) 
- ยื่นรายการบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) 

อย่างไรก็ตาม พาหนะดังกล่าวจะต้องไม่เป็นพาหนะที่มีไว้ ได้มา หรือได้ใช้ในการกระท าความผิด และ
ไม่อยู่ระหว่างการถูกอายัดโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

หากเจ้าของพาหนะหรือผู้ขับขี่ไม่ยื่นรายการตามแบบและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ จะมี
โทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 กล่าวโดยสรุป กฎหมายหลักเกี่ยวกับกระบวนการผ่านแดนทั้งหมด ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเป็นหลัก ซึ่งมีอ านาจใน
การออกกฎกระทรวง และประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเข้าเมือง เช่น กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา , ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร และก าหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของ

                                                           
30 อรรณพ เอิบอ่ิม, เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ (สัมภาษณ์), 10 เมษายน 2556. 
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พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง, เรื่อง ก าหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการ
ตรวจลงตรา, เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินให้คนต่างด้าวต้องมีติดตัวในขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร , เรื่อง 
การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร31 ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งประจ าอยู่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ ทั่ว
ทั้งประเทศนั้น ถือเป็นหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
สถิติบุคคลและพำหนะเข้ำ-ออก ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน และเชียงของ  
 ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างเดือนมกราคม 2553 ถึงธันวาคม 2555 ซึ่งแยกน าเสนอ
เป็นรายเดือน โดยมีแหล่งที่มาจากสองแห่ง กล่าวคือ ตัวเลขบุคคลและพาหนะเข้า-ออกของจุดตรวจเชียงแสน 
และจุดตรวจเชียงของที่ได้รับมาเป็นรายวัน ได้รับอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ซึ่งขึ้น
ตรงต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ค้นพบเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงมีนาคม 2555 ซึ่งใน
ส่วนของเชียงแสนไม่พบข้อมูลเดือนตุลาคม 2553 และในส่วนของเชียงของขาดข้อมูลเดือนตุลาคม มีนาคม 
และธันวาคม 2553 เดือนมกราคม และมีนาคม 2554 ส่วนสถิติระหว่างเดือนเมษายน 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 
2556 ไดม้าจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน32 

ข้อมูลในส่วนของเชียงแสนไม่ได้มีการจ าแนกรายละเอียด หรือแยกเป็นเรือโดยสารหรือเรือสินค้า มี
เพียงข้อมูลรวมพาหนะ ซึ่งก็หมายถึงเฉพาะเรือเท่านั้น เนื่องจากด่านนี้ไม่อนุญาตให้มีการน ารถทุกประเภทเข้า-
ออก ขณะที่ข้อมูลในส่วนของเชียงของจะลงรายละเอียดปลีกย่อยด้วย เช่น มีแยกเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถตู้ รถบรรทุกมาให้ 
 
  

                                                           
31 “รายชื่อกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและรักษาการร่วมที่อยู่ในความรับผดิชอบของกรมการ
ปกครอง,” ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง, จาก http://ilab.dopa.go.th/internal/legal/plan/ 
namelaw.pdf 
32 ก่อนหน้าเดือนเมษายน 2555 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน และด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของขึ้นอยู่กับตรวจคนเขา้
เมืองจังหวัดเชียงราย กระทั่งมีประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ซึ่งส่งผลให้มีการแยกดา่นตรวจคน
เข้าเมืองเชียงแสน และด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย โดยให้รวมทั้งสองด่านเป็น
หน่วยงานเดียวกัน คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน รับผิดชอบพื้นที่ อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
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ตำรำงท่ี 3.6 จ านวนบุคคลและพาหนะเข้า-ออก ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ช่วงเดือนมกราคม 2553 ถึงธันวาคม 2555 

 

เดือน ปี 
คนไทย  

(borderpass) 
คนลำว  

(borderpass) 
คนไทย      

(passport) 
คนต่ำงชำติ 
(passport) 

รวมบุคคล 
รวมพำหนะ      
(เฉพำะเรือ) 

เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก 
มกราคม 2553 1,873 2,707 2,811 2,633 334 25 205 99 5,223 5,464 189 195 
กุมภาพันธ ์ 2553 1,623 2,377 2,321 2,105 20 1 74 128 4,038 4,611 68 68 
มีนาคม 2553 1,441 2,215 1,736 1,592 0 1 13 20 3,190 3,828 113 118 
เมษายน 2553 1,475 2,181 4,266 3,958 2 0 11 17 5,754 6,156 122 110 
พฤษภาคม 2553 1,365 2,074 3,066 2,889 5 4 193 49 4,629 5,016 175 166 
มิถุนายน 2553 1,020 1,524 2,473 2,391 6 9 244 91 3,743 4,015 179 169 
กรกฎาคม 2553 1,118 1,691 2,329 2,227 132 4 254 59 3,833 3,981 157 155 
สิงหาคม 2553 947 1,444 2,671 2,584 124 43 260 170 4,002 4,241 213 219 
กันยายน 2553 1,121 1,617 2,580 2,478 138 3 211 52 4,050 4,150 249 247 
ตุลาคม 2553 n/a 
พฤศจิกายน 2553 1,232 1,802 2,321 2,243 219 41 333 199 4,105 4,285 318 322 
ธันวาคม 2553 1,720 2,163 2,576 2,498 135 12 447 118 4,878 4,791 331 342 
มกราคม 2554 2,284 2,528 2,742 2,867 116 14 208 67 5,350 5,476 307 301 
กุมภาพันธ ์ 2554 1,922 2,125 2,417 2,314 10 2 464 77 4,813 4,518 284 269 
มีนาคม 2554 1,749 2,013 2,638 2,551 45 52 154 77 4,586 4,693 369 354 
เมษายน 2554 2,086 2,396 3,194 3,113 4 1 145 37 5,429 5,547 354 351 
พฤษภาคม 2554 2,094 2,263 2,611 2,538 3 1 164 47 4,872 4,849 305 286 
มิถุนายน 2554 1,694 1,862 2,160 2,041 0 4 100 27 3,954 3,934 388 380 
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กรกฎาคม 2554 1,582 1,739 2,170 2,127 9 3 237 72 3,998 3,941 338 347 
สิงหาคม 2554 1,621 1,792 2,319 2,238 142 9 136 45 4,218 4,084 351 330 
กันยายน 2554 2,023 2,207 2,412 2,353 1 0 66 48 4,502 4,608 249 256 
ตุลาคม 2554 2,597 2,768 2,436 2,359 1 1 60 56 5,094 5,184 474 492 
พฤศจิกายน 2554 2,236 2,396 2,127 2,120 0 0 22 0 4,385 4,516 702 679 
ธันวาคม 2554 2,366 2,583 2,343 2,283 4 1 19 4 4,732 4,871 587 587 
มกราคม 2555 2,114 2,360 2,647 2,529 16 0 29 6 4,806 4,895 549 544 
กุมภาพันธ ์ 2555 1,702 1,975 2,504 2,433 0 0 16 9 4,222 4,417 768 756 
มีนาคม 2555 1,915 2,089 2,639 2,619 0 2 9 7 4,563 4,717 617 592 
เมษายน 2555 2,147 2,377 4,401 4,377 1 0 17 4 6,566 6,758 215 195 
พฤษภาคม 2555 1,923 2,525 2,561 2,341 1 1 10 6 4,495 4,873 325 320 
มิถุนายน 2555 1,794 2,436 2,462 2,307 6 2 48 17 4,310 4,762 571 537 
กรกฎาคม 2555 1,344 1,833 2,445 2,264 0 0 26 4 3,815 4,101 366 360 
สิงหาคม 2555 1,870 2,243 2,587 2,446 109 116 454 410 5,020 5,215 446 455 
กันยายน 2555 1,644 1,873 3,035 2,888 142 129 469 434 5,290 5,324 689 673 
ตุลาคม 2555 1,551 1,980 2,640 2,588 168 178 649 767 5,008 5,513 804 765 
พฤศจิกายน 2555 1,272 1,676 2,757 2,608 134 153 1,252 1,181 5,415 5,618 1,006 986 
ธันวาคม 2555 1,480 1,952 3,436 3,228 466 361 1,547 1,,455 6,929 6,996 1,198 1,167 
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ตำรำงท่ี 3.7 จ านวนบุคคลและพาหนะเข้า-ออก ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ช่วงเดือนมกราคม 2553 ถึงธันวาคม 2555 

 

เดือน ปี 
คนไทย 

(borderpass) 
คนลำว 

(borderpass) 
คนไทย  

(passport) 
คนต่ำงชำติ 
(passport) 

รวมบุคคล รถทุกชนิด 
รวมพำหนะ       

(ทั้งรถและเรือ) 
เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก 

มกราคม 2553 2,639 2,771 1,794 1,771 6,044 5,354 5,657 11,330 16,134 21,226 699 715 688 692 
กุมภาพันธ ์ 2553 1,214 1,227 1,535 1,572 3,694 4,241 5,580 10,829 12,023 17,869 711 765 711 765 
มีนาคม 2553 n/a 
เมษายน 2553 2,297 2,289 1,726 1,721 6,230 6,420 4,372 6,345 14,625 16,775 818 830 2,579 2,926 
พฤษภาคม 2553 1,633 1,672 1,587 1,586 4,237 4,227 4,152 5,349 11,609 12,834 987 818 2,406 2,630 
มิถุนายน 2553 1,555 1,614 1,627 1,638 2,925 3,028 4,044 4,781 10,151 11,061 886 919 2,168 2,278 
กรกฎาคม 2553 2,154 2,231 1,588 1,589 4,107 4,248 4,656 7,705 12,505 15,773 882 895 2,444 2,580 
สิงหาคม 2553 1,863 1,887 1,695 1,677 3,270 3,599 4,853 7,366 11,681 14,529 1,184 1,281 3,031 3,377 
กันยายน 2553 2,177 2,216 1,707 1,686 3,447 3,804 3,717 5,469 11,048 13,175 1,030 1,061 2,794 2,959 
ตุลาคม 2553 n/a 
พฤศจิกายน 2553 2,216 2,229 1,297 1,302 5,905 6,528 5,567 11,437 14,985 21,496 953 1,178 2,957 3,470 
ธันวาคม 2553 n/a 
มกราคม 2554 n/a 
กุมภาพันธ ์ 2554 2,292 2,346 1,497 1,450 4,854 5,510 6,975 13,056 15,618 22,362 1,086 1,141 3,112 3,489 
มีนาคม 2554 n/a 
เมษายน 2554 3,406 3,439 1,593 1,575 7,076 7,334 5,511 8,565 17,586 20,913 1,103 1,305 3,251 3,683 
พฤษภาคม 2554 2,296 2,308 1,501 1,484 4,928 4,682 4,745 6,559 13,470 15,033 1,422 1,638 3,316 3,674 
มิถุนายน 2554 1,870 1,943 1,477 1,459 3,244 3,230 4,962 6,869 11,553 13,501 1,249 1,573 3,071 3,479 
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กรกฎาคม 2554 1,908 1,968 1,298 1,307 4,107 4,086 5,457 9,347 12,770 16,708 1,516 1,473 3,408 3,463 
สิงหาคม 2554 1,733 1,816 1,449 1,421 4,229 4,618 5,700 8,630 13,111 16,485 1,579 1,827 3,727 4,179 
กันยายน 2554 2,068 2,141 1,331 1,310 5,587 6,066 4,336 6,183 13,322 15,700 1,760 1,776 3,648 3,710 
ตุลาคม 2554 2,762 2,781 1,307 1,301 5,646 7,113 5,086 8,227 14,801 19,422 1,826 1,925 3,682 3,993 
พฤศจิกายน 2554 2,771 2,795 1,247 1,232 4,686 5,288 5,705 10,177 14,409 19,492 1,880 1,952 3,734 4,050 
ธันวาคม 2554 3,642 3,637 1,473 1,462 6,386 6,914 6,177 10,322 17,678 22,335 1,650 1,791 3,764 4,169 
มกราคม 2555 4,109 4,125 1,451 1,428 4,307 4,473 8,243 13,859 18,110 23,885 1,754 1,599 3,756 4,015 
กุมภาพันธ ์ 2555 2,978 2,992 1,550 1,530 5,354 5,196 6,625 12,379 16,507 22,097 1,327 1,615 3,161 3,881 
มีนาคม 2555 2,834 2,883 1,666 1,648 5,036 6,098 6,964 10,785 16,500 21,414 1,357 1,586 3,245 3,764 
เมษายน 2555 3,636 3,658 1,580 1,572 5,501 5,566 6,105 8,846 16,822 19,642 1,420 1,512 3,313 3,569 
พฤษภาคม 2555 2,891 2,923 1,608 1,571 4,403 4,424 5,307 7,285 14,209 16,203 1,708 1,781 3,373 3,554 
มิถุนายน 2555 2,470 2,501 961 954 3,298 3,572 5,142 7,051 11,871 14,078 1,439 1,404 2,935 2,998 
กรกฎาคม 2555 2,075 2,104 1,026 1,006 4,095 4,298 6,189 9,850 13,385 17,258 1,892 1,949 3,444 3,715 
สิงหาคม 2555 2,670 2,686 1,071 1,058 4,141 5,158 5,790 8,419 13,672 17,321 1,733 1,883 3,336 3,682 
กันยายน 2555 2,393 2,408 1,002 982 3,588 3,533 4,746 6,292 11,729 13,215 1,377 1,500 2,843 3,080 
ตุลาคม 2555 3,084 3,104 996 961 6,897 9,138 6,049 9,397 17,026 22,600 1,722 1,995 3,582 4,386 
พฤศจิกายน 2555 2,544 2,565 1,005 985 5,438 6,086 6,536 12,082 15,523 21,718 1,564 1,763 3,315 4,110 
ธันวาคม 2555 2,602 2,653 969 944 5,927 6,805 6,909 11,539 16,407 21,941 1,617 1,817 3,466 4,154 
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จากตารางที่ 3.6 จะเห็นว่าตัวเลขของคนต่างชาติที่ใช้หนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย (ซึ่งอาจมองว่า
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวได้) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน มีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน ปี 2553 มีจ านวน 2,245 
คน (ขาดข้อมูล 1 เดือน) ปี 2554 ลดลงเหลือ 1,775 คน ก่อนที่จะมาเพ่ิมขึ้นสูงมากในปี 2555 จ านวน 4,526 
คน ขณะที่ปริมาณเรือ (รวมทั้งเรือโดยสารและเรือสินค้า) ที่เข้ามากลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
ปี 2553 มี 2,114 ล า (ขาดข้อมูล 1 เดือน) ปี 2554 เพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 4,708 ล า และปี 2555 รวมทั้งสิ้น 
7,554 ล า โดยเดือนธันวาคม 2555 ถือว่าเป็นเดือนที่มีปริมาณการเข้าเมืองสูงที่สุดในรอบ 3 ปี ทั้งในส่วนของ
คนต่างชาติ (1,547 คน) และเรือ (1,198 ล า) ขณะที่เดือนมีนาคม 2555 คือเดือนที่มีชาวต่างประเทศเข้ามา
น้อยที่สุด (9 คน) และเดือนกุมภาพันธ์ 2553 คือเดือนที่มีเรือเข้ามาน้อยท่ีสุด (68 ล า) 

ขณะที่ข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ จากตารางที่ 3.7 บ่งชี้ว่า ตัวเลขของคนต่างชาติที่ใช้
หนังสือเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จากยอดรวม 42,598 คนในปี 2553 (ขาดข้อมูล 3 เดือน) 
มาเป็น 54,654 คนในปี 2554 (ขาดข้อมูล 2 เดือน) และมากถึง 74,605 คนในปี 2555 ขณะที่ปริมาณรถ (นับ
รวมรถทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้ และรถบรรทุก) ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ปี 2553 มี
จ านวน 8,150 คัน (ขาดข้อมูล 3 เดือน) ปี 2554 มี 15,071 คัน (ขาดข้อมูล 2 เดือน) และปี 2555 มี 18,910 
คัน ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เดือนมกราคม 2555 มีคนต่างชาติเข้ามามากที่สุด (8,243 คน) ขณะที่เดือน
กันยายน 2553 มีคนต่างชาติเข้ามาน้อยที่สุด (3,717 คน) เดือนที่มีรถเข้ามามากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม 
2555 (1,892 คัน) ส่วนเดือนที่มีรถเข้ามาน้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม 2553 (699 คัน) 

 
ภำพที่ 3.3 แสดงจ านวนรถยนต์ที่เข้ามาทางจุดตรวจเชียงของ ช่วงปี พ.ศ. 2553-255533 

 
 

                                                           
33 บางเดือนที่ข้อมูลขาดหายไป (n/a) ตัวเลขจ านวนของเดือนนั้นจะถกูระบุเป็นศูนย์ (0) แทน ซึ่งรวมแล้วมีทั้งสิ้น 5 เดือน 
ได้แก่ เดือนตุลาคม มีนาคม และธนัวาคม พ.ศ.2553 เดือนมกราคม และมีนาคม พ.ศ.2554 
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ถ้านับปริมาณรถยนต์ ซึ่งหมายถึงรถเก๋งโดยเฉพาะ พบว่าเดือนมกราคม พ.ศ.2555 มีรถยนต์เข้ามา
มากที่สุด 451 คัน รองลงมาเป็นเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน จ านวน 308 คัน และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
อยู่ที่ 232 คัน และเมื่อน าไปค านวณหาค่าเฉลี่ยรวม 3 ปีแล้ว เดือนที่มีปริมาณรถยนต์เข้ามามากที่สุดเป็น 3 
ล าดับแรก ก็คือ กุมภาพันธ์ (296.3 คัน) ตุลาคม (275 คัน) และมกราคม (242.5 คัน) ตามล าดับ 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาข้ามเข้ามาถึงช่วงต้นปี 2556 จะเห็นตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นมากอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
หลายฝ่ายมองตรงกันว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์ของภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand (หรือที่มีชื่อ
ภาษาไทยว่า “แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์”)34 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขที่เป็นทางการของจุดตรวจเชียงของ ซึ่ง
เป็นเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวชาวจีนน ารถเข้ามา สะท้อนว่าเดือนกุมภาพันธ์ (ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดยาวของ
เทศกาลตรุษจีน) มีคนต่างชาติเดินทางเข้าไทยที่ด่านนี้ (ถึงแม้จะนับรวมทุกชาติ แต่โดยข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่ก็
คือชาวจีนนั่นเอง) พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ 11,920 คน (ขณะที่ช่วงเดือนเดียวกันของปี 2555 อยู่ที่ 6,625 
คน ปี 2554 อยู่ที่ 6,975 คน และปี 2553 อยู่ที่ 5,580 คน ดูตารางที่ 3.7) ขณะที่ตัวเลขของเดือนมกราคมจะ
อยู่ที่ 7,997 คน และมีการน ารถยนต์เข้ามามากถึง 566 คัน (ขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2555 อยู่ที่ 55 คัน ปี 
2554 อยู่ที่ 232 คัน ปี 2553 อยู่ที่ 28 คันเท่านั้น ดูภาพที่ 3.3) 

ทว่าข้อมูลจากด่านศุลกากรที่รถขาเข้าทุกคันจะต้องไปผ่านแดน ณ จุดนั้น ประเมินสูงกว่านี้มาก ก็คือ
อาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 คัน และแทบทั้งหมดเป็นรถจากจีน เชื่อว่ามีจ านวนมากที่ตกหล่นไปนั้น คือมีการ
ไปแจ้งคนเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่อาจจะไม่ได้แจ้งน าเอารถเข้าประเทศด้วย เนื่องจากกระบวนการ
ตรวจคนเข้าเมือง กรณีน ารถมาด้วย ขาเข้าจะต้องไปขึ้นที่ท่าเรือน้ าลึก (หรือท่าเรือเชียงของ ซึ่งอยู่ในความ
ดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย) และน ารถขับย้อนมาที่ท่าเรือบั๊ค (ซึ่งเป็นท่าเรือชุมชนที่อยู่ในความ
ควบคุมของส านักงานการขนส่งทางน้ าที่ 1 สาขาเชียงราย ส านักงานตั้งอยู่ที่ อ.เชียงแสน) เพ่ือตรวจประทับลง
ตราและแจ้งน าพาหนะเข้าที่จุดตรวจ (ดูภาพที่ 3.4 ประกอบ) ส่วนขาออกก็สามารถตรวจประทับลงตราและ
แจ้งน าพาหนะออกที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงท่าเรือบั๊คได้เลย จุดนี้เองที่ก่อให้เกิดความสับสนส าหรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไปทีย่ากจะทราบได้เอง35 

                                                           
34 อ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิใน ณัฐกร วิทิตานนท์, “Lost in Chiangkhong#1,” ประชาธรรม (7 พฤษภาคม 2556), จาก 
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n6_07052013_02  
35 อรรณพ เอิบอ่ิม, เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ (สัมภาษณ์), 10 เมษายน 2556. 
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ภำพที่ 3.4 แผนที่การเดินทางไปยังจุดตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ หากน ารถยนต์เข้าประเทศไทย36 
 

นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจีนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเลือกที่จะเดินทางมาโดยทางเรือ ซึ่งมีเรือเร็วโดยสาร
ให้บริการจากเมืองเชียงรุ่ง (เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา) มาถึง อ.เชียงแสน (ลงเรือที่ท่าเรือ
พาณิชย์เชียงแสน หรือท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ซ่ึงเดิมให้ข้ึนอยู่กับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ก่อนที่ต่อมา
ในปี 2554 คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร และเปิดใช้งานจริงตั้งแต่เดือน
เมษายน 2555 เป็นต้นมา) ถึงแม้นการเดินทางโดยเรือจะเป็นรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งในแง่ของการท่องเที่ยวตาม
ล าน้ าโขง แต่ทว่าก็มีข้อจ ากัดสูง เพราะขึ้นอยู่กับสภาพของแม่น้ าโขงที่ตื้นเขินกินเวลานานหลายเดือน ทั้งยัง

                                                           
36 แผนที่ท่ีเห็นนี้ปรากฏอยู่ในแผ่นพับข้อแนะน าในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยทางจดุตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ 
ซึ่งเป็นภาษาจีน ส าหรับแจกนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ, จาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
566724613340090&set=a.566724600006758.131972.113381072007782&type=1&relevant_count=1 



 

61 

 

ได้รับผลกระทบจากปัญหาการปล้นและสังหารลูกเรือชาวจีน 13 คนบนเรือสินค้า เหตุเกิดเมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2554 อีกด้วย  

จ านวนคนต่างชาติที่ใช้งานด่านเชียงแสนช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของปี 2556 (ภายหลัง
กระแส Lost in Thailand เกิดข้ึนแล้ว) ก็ถือว่าเพ่ิมข้ึนสูงมากเช่นกัน โดยทั้งหมดมี 1,614 คน และ 1,603 คน 
(ขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2555 อยู่ที่ 29 คน และ 16 คน ปี 2554 อยู่ที่ 208 คน และ 464 คน ปี 2553 อยู่
ที่ 205 คน และ 74 คน ตามล าดับ ดูตารางที่ 3.6) 

พูดตามจริง การเดินทางด้วยรถยนต์เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยใช้เส้นทาง R3A (จากเชียงรุ้งถึงบ่อหาน 
เขตติดต่อจีน-ลาว ระยะทาง 175 กม. เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร จากบ่อเต็นถึงห้วยทราย เขตติดต่อลาว-
ไทย ระยะทาง 271 กม. เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ซ่ึงเปิดใช้งานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551) สอดคล้อง
กับสถิติขนส่งสินค้าในภาพรวม ซึ่งกลายเป็นด่านเชียงของที่มีมูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายเท่าตัว (ดู
ตารางที่ 1.1 ในบทที่ 1) ทั้งนี้ปัจจัยผลักดันหลักน่าจะมาจากการที่ผู้ประกอบการการค้าชายแดนมีความตื่นตัว
ต่อการเกิดขึ้นของสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ที่จะเปิดใช้งานจริงภายในปลายปี 2556 
 ในล าดับถัดไปจะเป็นบทวิเคราะห์ และข้อสังเกตของผู้วิจัยที่มีต่อข้อมูลเชิงสถิติข้างต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเด็นที่เก่ียวกับการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน 37 สรุปออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
 หนึ่ง กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มากับบริษัททัวร์ ซึ่งมีความ
เป็นมืออาชีพสูง เช่น ขอวีซ่ามาจากต้นทาง เตรียมเอกสารพร้อม ท าให้ขั้นตอนต่าง ๆ รวดเร็ว กลุ่มต่อมาคือ 
กลุ่มที่รวมกลุ่มจัดมากันเอง ซึ่งค่อนข้างจะเป็นมือสมัครเล่น เช่น ตั้งใจมาขอวีซ่าที่หน้าด่านท าให้ล่าช้า และ
ต้องใช้เวลาอยู่ที่ด่านนานมาก (ทั้งท่ีโดยปกติ ขั้นตอนในการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ มักใช้เวลาไม่เกินประมาณ 30 นาที) สองกลุ่มแรกนี้มาในรูปของคาราวานรถยนต์ 
กลุ่มละ 30-100 คัน ขณะที่กลุ่มสุดท้าย อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอิสระ คือเดินทางมากันเอง น ารถยนต์มาคณะ
ละ 2-3 คัน ซึ่งมีน้อยมาก 

สอง นักทอ่งเที่ยวจีนส่วนใหญ่ถือว่ามีฐานะดี ประเมินจากรถยนต์ที่ใช้ซึ่งค่อนข้างมีราคาแพง โดยส่วน
ใหญ่เป็นรถยนต์น าเข้าจากยุโรป และเดินทางมาจากสองมณฑลที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนเป็นหลัก คือ มณฑล 
ยูนนาน กับมณฑลเสฉวน38 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมณฑลยูนนานที่อยู่ใกล้กับไทยมากกว่า 

สำม การน ารถจีนเข้าไทยสามารถด าเนินการได้โดยสะดวก ไม่มีหลักเกณฑ์ยุ่งยาก เพียงผู้ขับขี่ยื่น
เอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ครบถ้วน และจัดท าประกันภัยให้เรียบร้อยเท่านั้น โดยที่ผู้ขับขี่ไม่จ าเป็นต้องมีใบขับขี่

                                                           
37 ข้อมูลส่วนน้ีมีที่มาทั้งจากการลงพื้นที่ของผู้วิจัยเอง การสัมภาษณผ์ู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องหลายฝ่าย และจากการที่ผู้วิจยัไดม้ี
โอกาสพูดคุยกับอาจารยด์นัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจัยและวเิทศสมัพันธ์ วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ่งท่านเดินทางไปสังเกตการณ์ที่บริเวณด่าน อ.เชียงของ เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา (ดนัยธัญ       
พงษ์พัชราธรเทพ, (สัมภาษณ์), 16 เมษายน 2556) 
38 จีนมีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ทั้งยูนนาน และเสฉวน เป็น 2 ใน 23 มณฑลของจีน มีประชากรราว 47 ล้านคน และ     
80 ล้านคน ตามล าดับ 
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สากล (กฎหมายยังมิได้บังคับให้ต้องมี) ตรงกันข้ามกับการน ารถไทยเข้าจีน ซึ่งจะต้องท าเรื่องขออนุญาตน ารถ
เข้าไปก่อนล่วงหน้า และมีแผนการท่องเที่ยวโดยละเอียดประกอบการขออนุญาตอีกด้วย 

ส่ี ชาวจีนนิยมเลือกเข้ามาเที่ยวไทยในช่วงที่เป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ซึ่งมีสองช่วงส าคัญ ช่วงแรก
คือ ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ตรงกับช่วงตรุษจีน และอีกช่วงคือ ช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่ง
เป็นช่วงวันชาติจีน ไม่ไดข้ึ้นอยู่กับเทศกาลส าคัญของทางไทยดังเช่นที่หลายฝ่ายเข้าใจมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นช่วง
สงกรานต์หรือลอยกระทงก็ตาม 

ข้อสรุปสอดคล้องกับสถิติแบบรายวัน ซ่ึงช่วงเวลาส าคัญที่มีการน ารถยนต์เข้ามาในไทยเพ่ิมข้ึนมีดังนี ้
- วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2554 มีรถยนต์เข้ามารวมกัน 151 คัน ตรงกับเทศกาลตรุษจีน 
- ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2555 มีรถยนต์ทยอยเข้ามาถึง 380 คัน อยู่ในช่วงตรุษจีน 
- วันที่ 2 ตุลาคม 2554 วันเดียว มีรถยนต์เข้ามากถึง 66 คัน ก็คือช่วงวันชาติจีน 

ห้ำ ปัญหาใหญ่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคอื เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่อาจทราบถึงก าหนดวันเวลาและจ านวน
ที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามารับการตรวจลงตราที่ด่านได้เลย เมื่อไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมากัน
เมื่อใด และจ านวนเท่าไหร่ ท าให้ประสบปัญหายุ่งยากตามมา เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จัดมากันเองมักจะมาถึง
ทีด่่านในช่วงเย็น ซึ่งใกล้เวลาที่ด่านจะปิดท าการ ส่งผลให้ต้องติดค้างอยู่ที่ อ.เชียงของ เป็นประจ า ขณะที่ที่พัก
เองก็มีไม่เพียงพอทีจ่ะรองรับไดท้ั้งหมด39 
 หก รายการน าเที่ยวของกลุ่มคาราวานมักคล้ายคลึงกัน คือ เป็นโปรแกรมท่องเที่ยว 7-8 วัน ใช้เวลา
เดินทางในจีนและลาว 3 วัน และเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอีก 4-5 วัน40 โดยที่แทบทุกกลุ่มเมื่อผ่านกระบวนการ
ตรวจคนเข้าเมืองที่ อ.เชียงของ เรียบร้อยแล้วก็จะมุ่งตรงเข้าสู่เชียงใหม่ทันที และจะอยู่ที่เชียงใหม่ราว 3-4 คืน 
ก่อนที่ขากลับจะมาแวะพักท่ีเชียงรายอีก 1 คืน 
 เจ็ด ภายหลังการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 คาดว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากขึ้น กอปรกับมีอีกหลายมาตรการเกื้อหนุนจากภาครัฐ เช่น 
การตรวจลงตราเดียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ 
ACMECS Single Visa (ASV) ส่งผลให้ชาวต่างชาติ 35 ประเทศ (รวมทั้งชาวจีน) ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
สมาชิกกลุ่ม ACMECS ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม สามารถที่จะข้ามไปยังประเทศอ่ืนภายใน
กลุ่มได้โดยถือเพียงวีซ่าเดียว จากเดิมที่ต้องมีการขอวีซ่าทุกครั้งในการเข้าแต่ละประเทศ, การยกเลิกการท า    
วีซ่าท่องเที่ยวระหว่างกันของจีนกับไทย ฯลฯ 

                                                           
39 เช่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ (พ.ศ.2556) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทยท าการประเมินล่วงหน้าว่าจะมรีถจากจีนเข้ามาราวๆ 200-
300 คัน ระหว่างวันท่ี 10-11 เมษายน และได้จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพิม่เติมไว้ในวันดังกล่าว แตเ่อาเข้าจริงนักท่องเที่ยวชาวจีน
กลุ่มใหญ่กลับเข้ามาถึง อ.เชียงของ ในวันที่ 12 เมษายน และตลอดทั้งช่วงสงกรานต์ มีรถจีนเข้ามารวมกันท้ังหมดราว 50 คัน
เท่านั้น 
40 จากการประเมินตัวเลขแบบรายวนั พบความสัมพันธ์ระหว่างการน ารถยนต์เข้าและออกในปริมาณที่คอ่นข้างจะใกล้เคียงกัน 
เช่นเมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 มีรถยนตเ์ข้ามา 34 คัน ต่อมาในวันท่ี 7 (4 วันถัดมา) มีรถยนต์ออกไปท้ังสิ้น 48 คัน หรือมี
รถยนต์เข้ามาในวันท่ี 24 มกราคม 2555 จ านวน 95 คัน ต่อมาในวันท่ี 29 (5 วันถัดมา) ก็พบรถยนต์ออกไป 80 คัน เป็นต้น 



63 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ข้อมูลผลการศึกษาในหัวข้อ “ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ชายแดน กรณีศึกษาอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย” จะถูกน าเสนอในรูปแบบตาราง รูปภาพ และความเรียง แบ่งการน าเสนอออกเป็นสองตอน 

ตอนทีห่นึ่ง บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา     
ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 

(1) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
(2) เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
(3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
(4) เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ 
(5) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบภารกิจในภาพรวม
ระดับจังหวัด ซึ่งมีเขตพ้ืนที่ทับซ้อนกันอยู่ เจาะจงอธิบายเฉพาะในส่วนที่ความเชื่อมโยงกับ อปท.เป้าหมาย 
 เนื้อหาในตอนนี้จะให้ข้อมูลโดยแจกแจงเป็นรายท้องถิ่น ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

- ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
- โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี 
- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ตอนทีส่อง ความพร้อมในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรภาครัฐโดยรวม (รวม อปท.กรณีศึกษาทั้ง 5 
แห่ง และ อบจ.เชียงรายด้วย) พิจารณาบางด้านที่จะมีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรงเท่านั้น 

ในส่วนนี้จึงจ าแนกการน าเสนอออกเป็นรายประเด็น ตามประเด็นส าคัญท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ดังนี้ 
- ถนน 
- ระบบขนส่งสาธารณะ 

o สถานีขนส่งทางบก  
o สถานีขนส่งทางน้ า 

- จุดส าคัญในพื้นที่ 
- ความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่ 
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ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏในบทนี้ อาศัยแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแต่ละท้องถิ่น (ดู
ภาคผนวก (ง)) และเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ อปท.กรณีศึกษาเป็นหลัก รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
บุคลากรที่เก่ียวข้อง และจากการสังเกตการณ์ในการลงพ้ืนที่ประกอบกัน 
 
ตอนทีห่นึ่ง  
บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ก่อตั้งป ี จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตาม พ.ร.บ.ระเบยีบราชการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498               
ก่อนท่ีต่อมาจะเปลี่ยนมาใช้ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 

ตราสญัลักษณ ์

 
ที่ตั้งส านักงาน ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชยีงราย 
พื้นที ่ ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร ่
จ านวนอ าเภอที่รับผิดชอบ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,751 หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 1,198,656 คน แยกเป็นชาย 589,759 คน หญิง 608,897 คน                                 

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554) 
ผู้บริหารท้องถิ่น นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ป ี2555) 

นางอัมพวัน ศรีวรรณยศ ปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
จ านวนบุคลากร 380 คน 
ฐานะทางการคลัง  รายรับ 828,037,756.75 บาท (ตัวเลขไม่รวมเงินอุดหนุนคือ 553,777,946 บาท)  

รายจ่าย 820,319,637.38 บาท  
(ข้อมูล ปีงบประมาณ 2554) 

อื่น ๆ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย, ศูนย์การ
เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, หอประวัตเิมืองเชียงราย 750 ปี, ห้องสมุดรถไฟ
เชียงราย เป็นต้น 
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จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีท าเลตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ซึ่งได้มีความร่วมมือในมิติต่าง ๆ กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นเวลาช้านาน โดยมีเมืองชายแดนที่มีศักยภาพรองรับ
การพัฒนาในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงรายยังมีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งในแง่การท่องเที่ยว นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ความงดงาม เช่น ภูชี้ฟ้า เชียงรายยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น วัดร่องขุ่น 
เป็นอาทิ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก าหนดให้มนีโยบายซ่ึงเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชัดเจน 
คือ นโยบายด้านการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้1 

ข้อ 1 ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ เปิดประตูสู่อาเซียน 
ข้อ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่แพร่หลาย 
ข้อ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพ่ือยกระดับ
การท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพสู่ประชาชนในท้องถิ่น 
ข้อ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่เกินศักยภาพของเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ าให้มีมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของ อบจ.เชียงรายอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางที่วางไว้ดังนี้ 
ข้อ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม                 
และประเพณีท้องถิ่น 
ข้อ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน 
ข้อ 3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร                
และอุตสาหกรรม 

 
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี 
 โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบจ.เชียงราย ตามแผนพัฒนา
สามปีระหว่างปี 2556-2558 ในทีน่ี้ขอกล่าวเจาะจงถึงโครงการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น2 พบว่าอยู่ใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม  
                                                           
1 จากค าแถลงนโยบายของสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2555 อ้างใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, 
หน้า 86. 
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น รวมจ านวน 53 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 270,350,000 บาท 
ตัวอย่างบางโครงการที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งบางแห่งที่เป็นกรณีศึกษา 
เช่น 

- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(จ านวน 18 อ าเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน งบประมาณปีละ 5,000,000 บาท รวม 3 ปี 
15,000,000 บาท) 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ าโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน (โครงการปีงบประมาณ 2558 จ านวน  
5,000,000 บาท) 
- ก่อสร้างถนน เพ่ือการท่องเที่ยวเลียบก าแพงเมืองเชียงแสน ระยะที่ 3 พร้อมรางระบายน้ า
(โครงการปีงบประมาณ 2558 จ านวน 9,000,000 บาท) 
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ ตามโครงการแข่งขันเรือพายประเพณีแม่น้ าโขง
(งบประมาณปีละ 200,000 บาท รวม 3 ปี 600,000 บาท) 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมจ านวน 13 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 14,750,000 บาท ตัวอย่างบางโครงการที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ อปท.บางแห่งที่
เป็นกรณีศึกษา เช่น 

- ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านเวียงเหนือ หมูท่ี ่2 ต.เวียง อ.เชียงแสน 
(โครงการปีงบประมาณ 2556 จ านวน  2,000,000 บาท) 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การเกษตร และอุตสาหกรรม รวมจ านวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,300,000 บาท ตัวอย่าง
บางโครงการที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ อปท.บางแห่งที่เป็นกรณีศึกษา เช่น 

- อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือมัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี ใช้
งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท รวม 3,000,000 บาท) 
- วิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี งบประมาณปีละ 500,000 บาท รวม 
1,500,000 บาท) 

นอกจากนี้ ยังพบโครงการใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ซึ่งมีความ
น่าสนใจอย่างยิ่งด้วย นั่นคือ โครงการข้อที่ 2 ของแนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่าย

                                                                                                                                                                                     
2 โครงการมีความเกี่ยวข้องโดยอ้อม อาทิ โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนโลก โครงการสนับสนุนการแข่งขันเรือพาย
แม่น้ าโขงอ าเภอเชียงของ โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงแสนจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์สี่แผ่นดิน เป็นต้น 
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โอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เรื่องบริหารจัดการท่าเรือเชียงของ เพ่ือให้การขนส่งทางน้ ามี
ประสิทธิภาพ มีส านักปลัด อบจ.เป็นฝ่ายรับผิดชอบ เป็นโครงการต่อเนื่อง ใช้งบประมาณปีละ 100,000 บาท 
 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ในแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.เชียงรายปรากฏโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 43,480,000 บาท และด าเนินการ
เสร็จสิ้นรวม 16 โครงการ งบประมาณ 36,519,600 บาท และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่าโครงการ
ส่วนใหญ่ที่ได้ด าเนินไปคือโครงการด้านการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงราย โครงการจัดท าคู่มือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โครงการอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ถึงกระนั้น อบจ.เชียงรายถือเป็น 
อปท.ที่มีศักยภาพสูงในการน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2554 ไปสู่การปฏิบัติ จากทั้งหมด 381 
โครงการมีโครงการที่ด าเนินการไป 326 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.56 ถือว่ามีเกณฑค์่าระดับดีมาก3 
 
เทศบาลต าบลเวียง อ าเออเชียงแสน 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ก่อตั้งป ี ยกฐานะจาก อบต.เวยีง เป็นเทศบาลต าบลเวียง เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 
ตราสญัลักษณ ์

 
ที่ตั้งส านักงาน ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
พื้นที ่ ประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร หรอื 33,963 ไร ่
จ านวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน (รับผิดชอบเต็มทั้งพื้นที่ของ 7 หมู่บ้าน และรับผดิชอบพ้ืนท่ีบางส่วนของ 2 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านเวียงเหนือ และหมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต)้ 
จ านวนประชากร 6,445 คน แยกเป็นชาย 3,211 คน หญิง 3,234 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2555) 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 119 คน/ตารางกิโลเมตร 
ผู้บริหารท้องถิ่น นายจ ารสั โกฎิยี่ นายกเทศมนตรี (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2547) 

นายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาล 
จ านวนบุคลากร 43 คน 

                                                           
3 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, หน้า 75-78. 
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ฐานะทางการคลัง  รายรับ 28,778,843.04 บาท (ตัวเลขไม่รวมเงินอุดหนุนคือ 25,093,046.04 บาท) 
รายจ่าย 27,698,783.41 บาท 
(ข้อมูล ปีงบประมาณ 2554) 

สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ    
ในพื้นที่ 

- สามเหลี่ยมทองค า (วัดพระธาตภุูเข้า, พระพุทธนวล้านตื้อ, คิงโรมนัคาสิโน-เกาะดอนซาวใน
เขตประเทศลาว, พาราไดซ์คาสิโนในเขตประเทศพม่า, พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น) 
- หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองค า 
- วัดพระธาตุจอมกติต ิ
- วัดป่าสัก 
- วัดพระธาตุผาเงา 

อื่น ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 

 
จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 

เขตเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน มีสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นที่ตั้งของสามเหลี่ยมทองค า และวัดที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง 

ผู้บริหารเทศบาลมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวก าหนดไว้ในข้อ 7 ในนโยบายของผู้บริหารว่าจะส่งเสริม
การท่องเที่ยว พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทั้งการกีฬา และ
สันทนาการ4 

เทศบาลต าบลเวียงไม่มียุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยตรงในแผนพัฒนาสามปี แต่สอดแทรกอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงก าหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ และภายในหมู่บ้านให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม 
 
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี 
 รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อม
ซ่ึงปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียง ช่วงปีงบประมาณ 2556-2558 มีดังนี้ 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางตรง5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้น    
วัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลคือ กองช่าง งบประมาณ   
110,000 บาทต่อปี รวม 3 ปี ใช้งบประมาณ 330,000 บาท 

                                                           
4 อ้างใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, หน้า 18. 
5 โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว “โดยทางตรง” ในงานวิจัยนี้ หมายถงึโครงการซึ่งถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ หรือถูกสอดแทรกอยู่ในยุทธศาสตร์อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลัก
รวมอยู่ด้วย 
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางอ้อม6 
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณอาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

- ข้อ 4 ก่อสร้างป้ายสามเหลี่ยมทองค าและป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ใน
ต าบลเวียง เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลเวียง เป้าหมายให้นักท่องเที่ยวได้รับ
รู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวภายในต าบลเวียง หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 
ก าหนดงบประมาณปีละ 100,000 บาท รวม 3 ปี ใช้งบประมาณ 300,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
- ข้อ 1 ส่งเสริมงานไหลเรือไฟ เพ่ือสนับสนุนการจัดงานประเพณีประจ าท้องถิ่นที่ส าคัญให้

สืบทอดต่อไป มิให้ประเพณีท้องถิ่นสูญหายไปจากสังคมไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองการศึกษา ก าหนดงบประมาณปีละ 10,000 บาท รวม
งบประมาณ 3 ปี 30,000 บาท 

- ข้อ 2 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสงกรานต์และลอยกระทง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และหน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับข้อ 1 โดยก าหนดงบประมาณไว้ปีละ 10,000 
บาท รวมแล้วทั้งสิ้น 30,000 บาท 

- ข้อ 4 สนับสนุนโครงการงานบุญบั้งไฟ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบ
เช่นเดียวกันกับข้อ 1 โดยก าหนดงบประมาณไว้ปีละ 10,000 บาท รวมแล้วทั้งสิ้น 
30,000 บาท 

- ข้อ 6 ส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบ
เช่นเดียวกันกับข้อ 1 โดยก าหนดงบประมาณไว้ปีละ 15,000 บาท รวมแล้วทั้งสิ้น 
45,000 บาท 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

โครงการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเวียงที่ถูกน ามาบรรจุลงในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี 2 โครงการ และได้ด าเนินการจริงเพียงโครงการเดียว 
คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อีกโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการคือ โครงการจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่7 ซึ่งในปีงบประมาณต่อมา พ.ศ. 2555 ก็มีโครงการที่ได้ด าเนินการไป คือ โครงการ

                                                           
6 โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยว “โดยทางอ้อม” ในงานวิจัยนี้ หมายถึงโครงการที่มิได้ถูกบรรจุอยู่ในยทุธศาสตรด์้านการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ แต่เป็นโครงการที่มีค าว่า “การท่องเที่ยว” หรอื “นักท่องเที่ยว” รวมอยู่ในช่ือ หรือวัตถุประสงค์ หรือ
ผลลัพธ์ของโครงการด้วย 
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย, หน้า 11-13. 
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นี้โครงการเดียวเช่นกัน โดยตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของ อบต.เวียง (ในขณะนั้น) เช่น แหล่งท่องเที่ยว, สวนสาธารณะ ฯลฯ8 
 บทบาทของเทศบาลต าบลเวียงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า แม่น้ าโขงขึ้น จ านวน 10 คน มีนายกเทศมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 1) และก านันต าบลเวียง เป็นรองประธานฯ กรรมการอีก 7 คน ประกอบด้วยรอง
นายกเทศมนตรี (คนที่ 2) ปลัดเทศบาล หัวหน้ากองช่าง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ประสานงานภาคประชาชน
อีก 2 คน และหัวหน้ากองการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมอบหมายให้มีหน้าที่ในการริเริ่ม
ประสานงานวางแผนการด าเนินโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการการท่องเที่ยวทางน้ า จัดตั้งศูนย์กีฬาทาง
น้ า สวนสนุกทางน้ า ตลอดจนศูนย์กู้ภัยทางน้ า ประสานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และประสานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว กีฬา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่งคงชายแดน และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง9 

สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความส าคัญถึงภารกิจในด้านการท่องเที่ยว ข้อวิจารณ์คือ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ จ านวนมากถึง 7 คนที่มาจากบุคลากรภายในของเทศบาลเอง ไม่ว่าฝ่าย
การเมืองหรือฝ่ายประจ า อาจกล่าวได้ว่าคณะกรรมการชุดนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
น้อยเกินไป 
 นอกจากนี้ เทศบาลต าบลเวียงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทางอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น 

- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองค า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการระหว่าง
เวลา 08.00-18.00 น.ของทุกวัน 

- มีเว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นภาษาไทย 
http://www.wiangcs.go.th/tour.php 

- ได้จัดท าแผ่นพับ และสื่อสิ่งพิมพ์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย, หน้า 40. 
9 ค าสั่งเทศบาลต าบลเวียง ที่ 718/2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า แม่น้ าโขง  
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 
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เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเออเชียงแสน 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ก่อตั้งป ี ยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเชียงแสนเป็นเทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน                        
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 

ตราสญัลักษณ ์

 
ที่ตั้งส านักงาน ถนนสาย 1 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย 
พื้นที ่ ประมาณ 2.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,413 ไร ่
จ านวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ รับผิดชอบพ้ืนท่ีบางส่วนของ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเหนือ                           

และหมู่ที่ 3 บ้านเวียงใต ้
จ านวนประชากร 4,932 คน แยกเป็นชาย 2,293 คน หญิง 2,639 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2555) 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,182 คน/ตารางกิโลเมตร 
ผู้บริหารท้องถิ่น นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรี (ด ารงต าแหน่งตั้งแตป่ี 2554) 

นางอรชา พัฒนาศุภสุนทร ปลดัเทศบาล 
จ านวนบุคลากร 103 คน 
ฐานะทางการคลัง  รายรับ 34,019,119.82 บาท (ตัวเลขไม่รวมเงินอุดหนุนคือ 21,466,549.82 บาท) 

รายจ่าย 30,977,600.27 บาท 
(ข้อมูล ปีงบประมาณ 2554) 

สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ    
ในพื้นที่ 

- เมืองโบราณเชียงแสน มีโบราณสถานมากมายอยู่ภายในเขตก าแพงเมือง และคูเมืองเก่า  
เช่น วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เป็นตน้ 
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 

อื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ระดับประถมศึกษา 
 

จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
ความเป็นอ าเภอชายแดนที่ติดประเทศเพ่ือนบ้านถึงสองประเทศบริเวณสามเหลี่ยมทองค าที่มีชื่อเสียง

ระดับโลก อีกทั้งมีโบราณสถานเก่าแก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงมีเรือและรถไฟฟ้าไว้บริการ
นักท่องเที่ยว มีท่าเรือขนถ่ายสินค้าและนักท่องเที่ยว ส าหรับรองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนได้ประเมินจุดแข็งของตนเองออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
1. พ้ืนที่ง่ายต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
2. มีแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
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3. มีทัศนียภาพริมแม่น้ าโขงที่สวยงาม 
4. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5. มีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าส าคัญต่อการด ารงชีวิตและเศรษฐกิจของตนท้องถิ่น 
6. มีท่าเรือเพ่ือการพาณิชย์และการขนส่งได้ตลอดปี 
7. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 

โดยที่ผ่านมา ผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้หลายด้าน ซึ่งมีนโยบายเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในนั้น ปรากฏอยู่ในนโยบายด้านที่ 3 มีทั้งหมด 6 ข้อย่อย ดังนี้10 

1. พัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา  
2. สนับสนุนพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณสถาน 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
4. จัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยว 
5. บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปลุก
จิตส านึกผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ ชุมชน และนักท่องเที่ยว ให้เกิดความรักและหวงแหน
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
6. สนับสนุนการวางผังเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่สวยงาม เหมาะสมส าหรับเมืองที่
น่าท่องเที่ยว โดยเฉพาะถนนสายหลัก และถนนเลียบน้ าโขง 

การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว
ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเทศบาลเวียงเชียงแสน รวมถึงภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถูกระบุชัดเจนลงใน
เป้าประสงคข์องเทศบาลฯ อีกด้วย ได้แก่ 

เป้าประสงค์ข้อที่ 2 อนุรักษ์โบราณสถาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมชมชื่นจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ข้อที่ 4 สร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อยู่และผู้มาเยือน 
เป้าประสงค์ข้อที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจชายแดนด้านการค้า การท่องเที่ยว
ทั้งทางบกและทางน้ า 
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนมียุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในแผนสามปี โดยก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกจิพาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม มีแนวทาง
ที่ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

                                                           
10 “นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น,” เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน, จาก http://www. 
wiengchiangsaen.go.th/index.php?name=policyOfPresident 
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ข้อ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการ และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว สร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
ข้อ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน 
ข้อ 4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
ข้อ 5 ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

 
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี 
 รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อม
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 ดังนี้ 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

- ข้อ 1 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาท่าเรือน าเที่ยวในเขตเทศบาล (โป๊ะ) เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอเชียงแสน และส่งเสริมรายได้ของคนในท้องถิ่น เป็นโครงการที่
ด าเนินการต่อเนื่อง ใช้งบประมาณปีละ 300,000 บาท รวมแล้ว 900,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

- ข้อ 4 โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และต้นไม้ บริเวณถนนสายหลักและทางเท้า พ้ืนที่
สาธารณะในเขตเทศบาล เพ่ือความสวยงามของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และท าให้
นักท่องเที่ยวพึงพอใจ เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง ใช้งบประมาณปีละ 300,000 
บาท รวมแล้ว 900,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง 

- ข้อ 5 โครงการส่งเสริมเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ าเภอเชียงแสน และเพ่ือให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการดูแลโบราณสถาน อีก
ทั้งยังท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และรู้จักเมืองเชียงแสน และเข้ามาเยี่ยมชม
มากข้ึน เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง ใช้งบประมาณปีละ 100,000 บาท รวมแล้ว 
300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาลร่วมกับชุมชนต่าง ๆ 

- ข้อ 6 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเชียงแสนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
และนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง ใช้งบประมาณปีละ 
200,000 บาท รวมแล้ว 600,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท ได้แก่ 
- ข้อ 2 บริหารจัดการท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือให้การบริการการท่องเที่ยวเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง และกอง
สาธารณสุข งบประมาณ 5,000,000 บาท 

- ข้อ 3 โครงการก่อสร้างหอชมเมืองเชียงแสน จ านวน 1 แห่ง เพื่อชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง 
(ไทย-ลาว) ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
ส านักปลัดเทศบาล ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ 5,000,000 
บาท 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางอ้อม 
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณอาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

- ข้อ 11 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลต่าง ๆ ท าให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและเกิดความพึงใจ จัดท าต่อเนื่องทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 
50,000 บาท รวมแล้ว 150,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

- ข้อ 3 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น และวันส าคัญต่าง ๆ 
เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ และท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรและชุมชน อาทิ กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์ ก าหนดงบประมาณปีละ 200,000 บาท รวม 3 ปี 600,000 บาท 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ก าหนดงบประมาณปีละ 150,000 บาท รวม 3 ปี 
450,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองการศึกษาร่วมกับชุมชน โรงเรียน วัด และ
องค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- ข้อ 8 โครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์กษัตริย์เชียงแสน จ านวน 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวได้สักการบูชา งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กอง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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- ข้อ 2 ท าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะและสถานที่ส าคัญ เพ่ือเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีทั้งกองช่าง กองสาธารณสุข ชุมชน และกรมศิลปากร เป้าหมายที่จะด าเนินการทุกปี มี
ด้วยกัน 4 แห่ง ได้แก่ โบราณสถาน ก าหนดงบประมาณปีละ 500,000 บาท รวม 3 ปี 
1,500,000 บาท ริมถนนสายหลักทุกสาย ก าหนดงบประมาณปีละ 100,000 บาท รวม 
3 ปี 300,000 บาท ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ก าหนดงบประมาณปีละ 50,000 บาท 
รวม 3 ปี 150,000 บาท ริมตลิ่งโขงและลานข้างหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ล าแม่น้ าโขง (นรข.) ก าหนดงบประมาณปีละ 100,000 บาท รวม 3 ปี 300,000 บาท 
ซึ่งยังมีอีก 2 แห่งที่เป็นโครงการปีเดียว ก็คือ ในส่วนของที่ราชพัสดุ ไร่ยาสูบ และกรม
ทางหลวง ซึ่งขอสนับสนุนงบอุดหนุนในปี 2558 จ านวน 50,000,000 บาท และ
ศาลหลักเมือง ซ่ึงเป็นโครงการที่อยู่งบประมาณปี 2557 จ านวน 1,000,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น และความต้องการของประชาชน และสนับสนุนการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

- ข้อ 2 โครงการถนนตัวอย่างทุกชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรักษาความสะอาดและความ
สวยงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี งบประมาณปีละ 
50,000 บาท รวมแล้ว 150,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง 

- ข้อ 5 ติดตั้งไฟประดับตามเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ท าให้ผู้คนที่พบเห็นเกิดความประทับใจ ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี งบประมาณปีละ 
100,000 บาท รวมแล้ว 300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองช่างกับชุมชน 

- ข้อ 14 จัดท าป้ายชื่อถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวก
ในการสัญจรไปมา ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาต าแหน่งเป้าหมายที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว เป็นโครงการปีเดียว ซึ่งก าหนดให้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 100,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองช่างและชุมชน 

- ข้อ 20 โครงการระบบไฟฟ้าใต้ดินในพื้นท่ีเมืองเชียงแสน ระบุว่าเป็นโครงการในปี 2558 
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองเชียงแสนจากบนดินให้อยู่ใต้ดิน รวมทั้ง
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ผลคือจะท าให้เมืองเชียงแสนมีทัศนียภาพที่
สวยงาม ไม่มีสิ่งบดบัง รกรุงรังโบราณสถาน เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้
งบประมาณมากถึง 300,000,000 บาท ทางเทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย
ตัวเอง จึงต้องขอรับเงินอุดหนุนจากแหล่งอื่นเข้ามา ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ได้แก่ สมาคม
เชียงแสนเมืองน่าอยู่ และกองช่างของเทศบาลเวียงเชียงแสน 
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- ข้อ 21 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะที่สะอาด จ านวน 2 แห่ง ส าหรับให้บริการประชาชน
และนักท่องเที่ยว โดยจะจัดท าในปี 2557 และ 2558 ปีละ 1 แห่ง และใช้งบประมาณ
ต่อแห่ง 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองช่าง 
กองสาธารณสุข และชุมชน 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

จ านวนโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนที่ถูกบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2555 มีจ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการจากทั้งหมด 82 โครงการ รวมใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 550,000 บาท ได้แก่11 

- โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล จ านวน 100,000 บาท 

- โครงการถนนคนเดิน, โครงการกาดหมั้วคัวแลง และกาดแลงฮิมโขง จ านวน 50,000 
บาท 

- โครงการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในการตั้งจุดบริการประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

- โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 
- โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 200,000 บาท 
- โครงการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนน ซอยในเขตเทศบาล จ านวน 50,000 บาท 

เนื่องจากการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น พบว่าชุมชนยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ พัฒนาปรับปรุงถนน ไฟฟ้าและแสงสว่าง เพราะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าขาย และการท่องเที่ยวนั่นเอง12 
 ช่วงที่ผ่านมา เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนได้แสดงบทบาทในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนี้ 

- มีเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจ านวน 4 คน นอกจากนี้ยังอาศัย          
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1 คน และพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์อีก 3 คน
เข้ามาช่วยท างานในด้านนี้ 

- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองเชียงแสนทางด้านซ้ายฝั่งขาเข้าเมือง        
เปิดท าการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ 

 
 
                                                           
11 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย, หน้า 7-13. 
12 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, หน้า 17. 



77 

 

- มีเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเทศบาล แต่ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย ซึ่งถูก
รวมอยู่ในหัวข้อข้อมูลด้านเศรษฐกิจ http://www.wiengchiangsaen.go.th/ 
?name=economy 

- แม้เทศบาลไม่ได้จัดท าสิ่งพิมพ์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวของตน แต่ทีศู่นย์บริการ
นักท่องเที่ยวจะมีแผ่นพับเกี่ยวกับเมืองโบราณเชียงแสนหลายเรื่องส าหรับแจก          
ซึ่งมีท้ังภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรทั้งหมด 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว อ าเออเชียงแสน 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ก่อตั้งป ี ยกฐานะจากสภาต าบลบ้านแซว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 
ตราสญัลักษณ ์

 

ที่ตั้งส านักงาน ส านักงานท่ีท าการช่ัวคราว ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแซวกลาง                                
หมู่ที่ 14 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย 

พื้นที ่ ประมาณ 209 ตารางกิโลเมตร หรือ 130,625 ไร ่
จ านวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน (มีหมู่บ้านชาวไทยภเูขาเผ่าเย้า 4 หมู่บ้าน และอดีตทหารจีนคณะชาติ           

(กองพล 93) 1 หมู่บ้าน) 
จ านวนประชากร 10,491 คน แยกเป็นชาย 5,358 คน หญิง 5,133 คน (ข้อมูล ณ เดอืนพฤษภาคม 2555) 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 138 คน/ตารางกิโลเมตร 
ผู้บริหารท้องถิ่น นายสมควร สุตะวงค์ นายก อบต. (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2552) 

นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัด อบต. 
จ านวนบุคลากร 51 คน 
ฐานะทางการคลัง  รายรับ 31,677,688.56 บาท (ตัวเลขไม่รวมเงินอุดหนุนคือ 17,959,922 บาท) 

รายจ่าย 27,633,090.21 บาท 
(ข้อมูล ปีงบประมาณ 2554) 

สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ    
ในพื้นที่ 

- หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง 
- หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า บ้านห้วยน้ าเย็น 
- นครโบราณสุวรรณโคมค า (ลงเรอืท่ีท่าน้ าบ้านสบกกเพื่อล่องเรือข้ามไปยังบ้านใหมร่่มเย็น  
ในฝั่งประเทศลาว) 

อื่น ๆ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว ระดับประถมศึกษา, โรงฆ่าสัตวต์ าบลบ้านแซว 
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จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
ทาง อบต.บ้านแซวท าการวิเคราะห์จุดแข็งทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

1. ท าเลที่ตั้งภูมิศาสตร์ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถที่จะพัฒนาเพ่ือเปิดประตูเศรษฐกิจ
สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ส าคัญ คือ มีอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า
ตั้งอยู่ อีกท้ังยังมีทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตกแม่แอบ 
น้ าตกห้วยป่าเมี่ยง และอ่างเก็บน้ าห้วยกว้าน เหมาะสมกับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

อนึ่ง นโยบายของผู้บริหาร อบต.ก็มีนโยบายด้านการท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วยในข้อที่ 8 นโยบายส่งเสริม
สนับสนุนวัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  พร้อมกับจัดให้มีโฮมสเตย์  
(Home Stay) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน13 

อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์ของ อบต.บ้านแซว ก าหนดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม มีแนวทางพัฒนาทีช่ัดเจน คือ 

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน 
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

 
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี 
 รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อม
ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของ อบต.บ้านแซว ช่วงปีงบประมาณ 2556-2558 มีดังนี้ 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน 

- ข้อ 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถาน เพ่ือพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยด าเนินการเป็นประจ า
ทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 500,000 บาท รวมแล้ว 1,500,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. และส่วนโยธา 

- ข้อ 2 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานในหมู่ที่ 9 ให้มีความสวยงาม และ
เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยด าเนินการเป็นประจ า

                                                           
13 อ้างใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, หน้า 41. 
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ทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 200,000 บาท รวมแล้ว 600,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
คือ ส านักงานปลัด อบต. และส่วนโยธา 

- ข้อ 3 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านพักโฮมสเตย์ เพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 
500,000 บาท รวมแล้ว 1,500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด 
อบต. และส่วนโยธา 

- ข้อ 4 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือประมง เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดเวลา โดยด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 
60,000 บาท รวมแล้ว 180,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส่วนโยธา 

- ข้อ 5 โครงการปรับปรุงศูนย์บัญชาการกองพล 93 ในหมู่ที่ 11 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดย
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 100,000 บาท รวมแล้ว 300,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส่วนโยธา 

- ข้อ 6 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึง
สถานที่ท่องเที่ยวในต าบล ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 100,000 
บาท รวมแล้ว 300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. และส่วน
โยธา 

- ข้อที่ 7 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายใน
ต าบล ใช้งบประมาณปีละ 100,000 บาท รวมแล้ว 300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
คือ ส านักงานปลัด อบต. และส่วนโยธา 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

- ข้อ 3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
และเยาวชนในต าบลมีรายได้เสริมจากการเป็นมัคคุเทศก์ จัดทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 
100,000 บาท รวมแล้ว 300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การเกษตร และอุตสาหกรรม 

- ข้อ 1 โครงการจัดอบรมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดทุกปี ใช้งบประมาณปีละ 50,000 บาท รวมแล้ว 150,000 
บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด อบต. 
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางอ้อม 
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณอาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมการพัฒนา และอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น 

- ข้อ 2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดกิจกรรมทุกปี งบประมาณปีละ 
300,000 บาท รวม 3 ปี 900,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส่วนการศึกษา 

- ข้อ 3 โครงการจัดงานอนุสรณ์สถาน เพ่ือร าลึกคุณงามความดีของสามผู้กล้า ซึ่งจัด
กิจกรรมทุกปี งบประมาณปีละ 100,000 บาท รวม 3 ปี 300,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส่วนการศึกษา 

- ข้อ 5 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณปีละ 150,000 บาท รวม 3 ปี 
450,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส่วนการศึกษา 

- ข้อ 7 โครงการอิ้วเมี่ยนโลก เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของเผ่าอ้ิวเมี่ยนให้คงอยู่
สืบไป งบประมาณปีละ 100,000 บาท รวม 3 ปี 300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
คือ ส านักงานปลัด อบต.ร่วมกับส่วนการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบ
เรือ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

- ข้อ 4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้การเดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัย เป็นโครงการต่อเนื่อง ใช้งบประมาณปีละ 
1,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส่วนโยธา 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกินศักยอาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน 

- ข้อ 1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างที่พัก และอาคารรับรอง เพ่ือ
รองรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนโยธา โดยขอ
สนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ปีละ 1,000,000 บาท รวม 3 ปี 3,000,000 บาท 

- ข้อ 2 จัดซื้อเรือท่องเที่ยวพร้อมเครื่องยนต์ จ านวน 2 ล า ผู้ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนโยธา 
โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 1,000,000 บาท 
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- ข้อ 3 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า ผู้ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วน
โยธา โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 5,000,000 บาท 

- ข้อ 4 โครงการจดัซื้อรถท่องเที่ยว จ านวน 2 คัน ผู้ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนโยธา โดยขอ
สนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 1 คัน และในปีงบประมาณ 2557 
อีก 1 คัน คันละ 1,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

อบต.บ้านแซว มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร 
และอุตสาหกรรมประจ าปี 2554 รวม 33 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 8,340,000 บาท แต่ได้ด าเนินแค่ 7 
โครงการ ใช้งบประมาณไป 330,000 บาท พิจารณาในรายละเอียดแล้วหาใช่โครงการด้านการท่องเที่ยวแต่
อย่างใด ทั้งโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต าบลบ้านแซว โครงการอบรมการกรีดยาง และท ายางแผ่น และ
โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลบ้านแซว ซึ่งในภาพรวมตามแผนพัฒนาสามปีมี
จ านวนโครงการทั้งหมด 261 โครงการ และมีจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการไป 89 โครงการ หรือคิดแล้วเพียง
ร้อยละ 34.09 เท่านั้น14 

อย่างไรก็ดี งบประมาณปีต่อมาได้ปรากฏโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอยู่บ้าง ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมแล้ว 5 โครงการ ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมในเชิง
ส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งหมด วงเงิน 670,000 บาท ได้แก่15 

- การจัดงานอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า จ านวน 100,000 บาท 
- การจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 250,000 บาท 
- การจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 150,000 บาท 
- การจัดงานประเพณีเก้าชนเผ่า จ านวน 150,000 บาท 
- การจัดงานอ้ิวเมี่ยนโลก จ านวน 20,000 บาท 

 
 
 
 

                                                           
14 อ้างใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย,       
หน้า 24-25. 
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย, หน้า 96-99. 
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อบต.บ้านแซวให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่อไปนี้16 
- มีคณะกรรมการการท่องเที่ยวประจ าต าบล ซ่ึงมิได้ถูกจัดตั้งโดย อบต. แตร่ิเริ่มโดยการ

ผลักดันของสถาบันการศึกษาภายนอกพ้ืนที่ คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 10 คน มี ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา มีนายเสถียร บุญปก ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองเป็นประธาน
กรรมการ ขณะที่กรรมการคนอ่ืน ๆ นั้น ส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ เป็นต้น 

- แม้จะไม่มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ไดม้ีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ 1 คนใหร้บัผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ โดยให้ท า
หน้าที่ประสานงานอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ ซึ่งติดต่อผ่านทาง อบต.เข้ามา รวมทั้งให้จัดท าแผนและกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ ตลาดสดพ้ืนบ้านต าบลบ้านแซว เดิมทีฝากศูนย์แห่งนี้ไว้กับ
เจ้าของร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บริเวณข้างเคียง ต่อมาจึงฝากใหต้ ารวจเขา้มาช่วยดูแลแทน ซ่ึง
จะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง และในอนาคตจะ
มีการจัดท างบประมาณเพ่ือพัฒนาให้เป็น “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและบริการ
นักท่องเที่ยว” ซึ่งจะมเีจ้าหน้าที่ของ อบต.อยู่ประจ า และให้บริการตลอดท้ังปี 

- จัดท าเว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 2 เว็บไซต์ ได้แก ่เว็บไซต์แรก 
http://www.bansaeo.go.th/service/25/ ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับ “เส้นทางสู่
ดินแดนสุวรรณโคมค า” และ “เรื่องราวการท่องเที่ยวต าบลบ้านแซว” และอีกเว็บไซต์
หนึ่ง คือ http://takuntong.com ที่เป็นข้อมูลของเครือข่ายโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง 

- มีการจัดท าแผ่นพับและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเขต 
อบต.ออกมาเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
 
 
 

                                                           
16 ข้อมูลในส่วนน้ีทั้งหมดมาจากการสัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว (เศรษฐศักดิ์ พรหมมา, (สัมภาษณ์),      
30 พฤษภาคม 2556). 
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เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเออเชียงของ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ก่อตั้งป ี ยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเชียงของเป็นเทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542 

ตราสญัลักษณ ์

 
ที่ตั้งส านักงาน ถนนสายกลาง หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
พื้นที ่ ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร หรอื 1,125 ไร ่
จ านวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน (รับผิดชอบเต็มทั้งพื้นที่ของ 3 หมู่บ้าน และรับผดิชอบพ้ืนท่ีบางส่วนของ 2 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ท่ี 3 บ้านสบสม และหมูท่ี่ 8 บ้านเวียงแก้ว) 
จ านวนประชากร 4,166 คน แยกเป็นชาย 1,955 คน หญิง 2,211 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2555) 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,314 คน/ตารางกิโลเมตร 
ผู้บริหารท้องถิ่น นายเฉลมิ ตาวิยะ นายกเทศมนตร ี(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2555) 

นายสุถฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลดัเทศบาล 
จ านวนบุคลากร 59 คน 
ฐานะทางการคลัง  รายรับ 28,223,673.52 บาท (ตัวเลขไม่รวมเงินอุดหนุนคือ 17,092,658.52 บาท) 

รายจ่าย 26,307,975.53 บาท 
(ข้อมูล ปีงบประมาณ 2554) 

สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ    
ในพื้นที่ 

- ท่าจับปลาบึก บ้านหาดไคร ้(พิพิธภัณฑ์ปลาบึกและพันธ์ุปลาแม่น้ าโขง) 
- วัดศรีดอนชัย (หลวงพ่อเพชร) 
- วัดพระแก้ว 
- ทิวทัศน์บริเวณทางเดินเลียบล าน้ าโขง 

อื่น ๆ โรงเรียนของเทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ การศึกษาระดับปฐมวยั, ตลาดสดประตูชัย 

 
จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 

พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ โดยส่วนมากเป็นแหล่งชุมชน เป็นเมืองชายแดน และมี
แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินชมทิวทัศน์บนเส้นทางเลียบล าน้ าโขง นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านเข้ามาเพ่ือจะไปยังประเทศลาว ซึ่งมีความต้องการที่จะพักแรม และจับจ่าย
ใช้สอยก่อนเดินทาง 
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ถึงแม้นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นจะไม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอาไว้เป็นการเฉพาะ 
แต่นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ17 

ข้อ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
ข้อ 7 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ถนนเลียบแม่น้ าโขงให้สวยงาม 
ข้อ 8 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชน จัดท าข้อมูลการท่องเที่ยว 
แผนที่ท่องเทีย่ว ป้ายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว และประสานให้มีการจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ข้อ 11 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเวียงแก้วไนท์ และตลาด
ชาติพันธุ์ 

 เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น เพียงหนึ่งในบรรดา
หลายข้อย่อยของประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี 
 รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อม
ซ่ึงปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ช่วงปีงบประมาณ 2556-2558 มีดังนี้ 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,030,000 บาท ได้แก่ 
- ข้อ 1 โครงการจัดท าป้ายแสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว และประวัติแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ

จัดท าป้ายแสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตเทศบาล และป้ายแสดงประวัติ
ความเป็นมา และความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ จ านวน 10 
ป้าย งบประมาณ 150,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

- ข้อ 2 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยว ส าหรับแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ร้านสินค้าที่ระลึก เส้นทางการเดินรถในเขตเทศบาล
งบประมาณ 30,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

- ข้อ 3 จัดฝึกอบรมมัคคุเทศกท์้องถิ่น เพ่ือให้เยาวชนในเขตเทศบาล และผู้ที่สนใจมี
ความรู้ด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จ านวน 1 ครั้ง งบประมาณ 50,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

                                                           
17 จากค าแถลงนโยบายของนายเฉลมิ ตาวิยะ นายกเทศมนตรีต าบลเวยีงเชียงของ ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ใน
คราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 อ้างใน แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, หน้า 23. 
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- ข้อ 4 โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงแรม 
บริษัททัวร์ ร้านขายของที่ระลึก โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ค าแนะน าด้าน
มาตรฐานการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
คือ ส านักปลัดเทศบาล 

- ข้อ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบแม่น้ าโขง ในหมู่ที่ 2, 3, 7, 8 และ 12 ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดให้มีม้านั่งที่พักผ่อนชมทิวทัศน์ส าหรับนักท่องเที่ยว 
งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาลร่วมกับกองช่าง 

- ข้อ 10 ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร OTOP และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพ่ือให้
เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าชีวประวัติเมืองเชียงของ โดยจัดท าเป็นห้องประชุมบรรยาย 
ห้องสมุด ห้องบริการนวดแผนไทย ห้องจ าหน่ายและแสดงสินค้าท้องถิ่น ห้องบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้น งบประมาณ 
300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 140,000 บาท ได้แก่ 
- ข้อ 6 ก่อสร้างซุ้มยินดีต้อนรับสู่เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิด

ความประทับใจ และเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก จ านวน 2 ซุ้ม งบประมาณ 50,000 
บาท 

- ข้อ 7 จัดท าป้ายลูกศรชี้ทางไปสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในเขตเทศบาล (บริเวณสี่แยก
อนุบาลเชียงของ, บริเวณสี่แยกวัดศรีดอนชัย) จ านวน 2 ป้าย งบประมาณ 30,000 บาท 

- ข้อ 8 ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเทศบาล เพ่ือใช้เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 30,000 บาท โดยให้นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบดูแล 

- ข้อ 9 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตเทศบาล โดยมีข้อความ “ร้านนี้ล าแต้ ๆ 
เจ้า” ให้แก่ร้านอาหารในเขตเทศบาลที่มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะและรสชาติอร่อย เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตเทศบาล และดึงดูดใจนักท่องเที่ยว จ านวน 5 ป้าย 
งบประมาณ 30,000 บาท 

โดยทางเทศบาลต าบลเวียงเชียงของยังไม่มีแผนที่จะท าโครงการด้านการท่องเที่ยวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางอ้อม 
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมการท ามาหากิน การพาณิชย์ การลงทุน และการ
ประกอบอาชีพ 
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- ข้อ 2 โครงการส่งเสริมตลาดนัดการค้าชายแดนไทย-ลาว โดยให้มีการจัดกิจกรรมลาน
สินค้าชุมชน จัดขึ้นในปี 2556 และปี 2557 ใช้งบประมาณปีละ 10,000 บาท รวม 
20,000 บาท ส านักปลัดเทศบาลเป็นฝ่ายรับผิดชอบ 

- ข้อ 4 โครงการซุ้มของฝากจากเวียงแก้ว จัดท าซุ้มจ าหน่ายสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก 
อาหารแปรรูป หน้าวัดพระแก้วให้กับพ่อค้าแม่ค้า จ านวน 8 ซุ้ม โครงการปี 2556 
งบประมาณ 250,000 บาท ส านักปลัดเทศบาลร่วมกับกองช่างเป็นฝ่ายรับผิดชอบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้า และการลงทุน 
- ข้อ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล เพ่ือให้ประชาชน

มีรายได้เพ่ิมข้ึน สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับมากข้ึน จัดต่อเนื่องทุกปี โดยใช้
งบประมาณปีละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
ส านักปลัดเทศบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
- ข้อ 1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต้อนรับ และการให้บริการด้านการท่องเที่ยว รองรับ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เยาวชน และผู้
ที่สนใจ เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว จัดต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้
งบประมาณปีละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
ส านักปลัดเทศบาล 

- ข้อ 2 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้ประกอบการอาชีพรถสามล้อรับจ้าง เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในด้านการต้อนรับและการบริการ โครงการในปีงบประมาณ 2556 
จ านวน 30,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 ส่งเสริมงานตลาด ท่าเทียบเรือ เทศพาณิชย์ และการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ีอเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- ข้อ 1 พัฒนาท่าเรือผาถ่านเป็นท่าเรือท่องเที่ยว เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมวิถี
ชีวิตริมแม่น้ าโขง โครงการในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 50,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณอาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
และทุนทางสังคมล้านนา 

โครงการในส่วนนี้ ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้ได้รับ
การสืบสานต่อไปเป็นหลัก และมอบหมายให้กองการศึกษาเป็นฝ่ายรับผิดชอบ 
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- ข้อ 2 โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีบวงสรวง, งานสรงน้ าพระ, งานสืบ
ชะตา, ตานก๋วยสลาก, ร่วมงานศาสนาวัฒนธรรม ฯลฯ  โครงการปีเดียว ก าหนด
งบประมาณในปี 2556 รวม 50,000 บาท 

- ข้อ 3 จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยจัดต่อเนื่องทุกปี และใช้งบประมาณปีละ 500,000 
บาท รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท  

- ข้อ 4 จัดงานประเพณลีอยกระทง โดยจัดต่อเนื่องทุกปี และใช้งบประมาณปีละ 
350,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท 

- ข้อ 8 โครงการก่อสร้างป้ายประวัติวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตเทศบาล เพ่ือให้
อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ จัดท าปีละ 1 แห่ง และใช้
งบประมาณ 50,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท 

- ข้อ 9 โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเมืองเชียงของ โครงการต่อเนื่อง ก าหนดงบประมาณ
ไว้ปีละ 30,000 บาท รวมแล้ว 90,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
- ข้อ 34 ปรับปรุง ต่อเติมพิพิธภัณฑ์ปลาบึก เป็นแหล่งเรียนรู้ปลาน้ าโขง เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมเปลี่ยนระบบกรองน้ า และตู้ปลา โครงการในปี 
2556 จ านวน 4,500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองการศึกษากับกองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดอัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดอง
สมานฉันท์  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง รักถ่ินฐานบ้านเกิด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- ข้อ 3 โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณถนน ตรอก ซอย และหน้าบ้านให้สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยว งบประมาณ 20,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.9 พัฒนางานด้านผังเมือง การขนส่ง และวิศวกรรมจราจร การดูแลและ
คุ้มครองที่สาธารณะ งานควบคุมอาคาร และงานให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- ข้อ 3 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ขนาด 5 ห้อง และปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะเดิม ในหมู่

ที่ 7 เพ่ือให้มีห้องน้ าสะอาด และถูกสุขลักษณะส าหรับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว 
งบประมาณ 300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- ข้อ 13 ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ ในหมู่ที่ 8 เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้มาเยือน งบประมาณ 100,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง 
 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของมีโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงที่ได้ด าเนินการในปี 2554 เพียง 2 
โครงการจากโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 8 โครงการ โดยมีโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปีของปี 2554 อยู่ที่ 264 โครงการ ขณะที่โครงการที่ได้ด าเนินการไปในภาพรวมมีทั้งหมด 
118 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.76 เท่านั้น18 

ซึ่งในปีงบประมาณถัดมา พบว่ามีโครงการที่มีความเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว ทั้งโดยตรงและอ้อมอยู่
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 
งบประมาณ 810,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้19 

- โครงการหน้าบ้านน่ามอง จ านวน 10,000 บาท 
- จัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 200,000 บาท 
- จัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 150,000 บาท 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบแม่น้ าโขง จ านวน 150,000 บาท 
- ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชน จ านวน 300,000 บาท 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของถือเป็น อปท.ที่ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มากที่สุด
ในบรรดา อปท.เป้าหมายทั้งหมด พิจารณาจากการที่เว็บไซต์ http://www.wiangchiangkhongmunic.org/ 
index6-travel.html ซึ่งท าหน้าที่เสมือนศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (Tourist Service Center) แบบ
ออนไลน์ ได้มีการแจกแจงข้อมูลออกเป็นหัวข้อย่อยโดยละเอียด ทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว 
แผ่นพับท่องเที่ยว ปฏิทินท่องเที่ยว ร้านอาคาร แนะน าที่พัก บริษัทน าเที่ยว ของฝากของที่ระลึก ตารางเดินรถ 
ถนนคนเดิน และการข้ามไป สปป.ลาว ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลภายในแทบทุกหัวข้อก็ยังถูกน าเสนอด้วยสองภาษา 
คือใช้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษควบคู่กัน 

นอกจากนี ้เทศบาลต าบลเวียงเชียงของยังมบีทบาทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในทางอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
- ถึงแม้ว่าจะไม่มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ก็จัดให้มีบุคลากรด้าน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นพนักงานสามัญต าแหน่งนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 1 คน และพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อีก 1 คน 

- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียง
                                                           
18 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, หน้า 16. 
19 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย, ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ของ มีเจ้าหน้าที่ดูแล 2 คน เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ 
- มีทั้งใบปลิว แผ่นพับ และแผนที่แนะน าแหล่งท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นับเป็น อปท.กรณีศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้ด าเนินการใน
ลักษณะนี้ 

 
เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ก่อตั้งป ี ยกฐานะจาก อบต.เวยีง เป็นเทศบาลต าบลเวียง เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2551 
ตราสญัลักษณ ์

 
(ประกอบด้วยรูปผลสม้ และต้นไมใ้หญ่) 

ที่ตั้งส านักงาน หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
พื้นที ่ ประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,000 ไร ่
จ านวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน รับผิดชอบเต็มทั้งพื้นที่ของ 9 หมู่บ้าน และรบัผิดชอบพืน้ท่ีบางส่วนของ 2 

หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านสบสม และหมู่ที่ 8 บ้านเวียงแก้ว 
จ านวนประชากร 8,273 คน แยกเป็นชาย 4,160 คน หญิง 4,113 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2555) 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 68 คน/ตารางกิโลเมตร 
ผู้บริหารท้องถิ่น นางสาวอรทัย ฮงประยูร นายกเทศมนตร ี(ด ารงต าแหน่งตั้งแตป่ ี2555) 

ว่าท่ีร้อยตรีขจรพงศ์ ศิริมงคล ปลดัเทศบาล 
จ านวนบุคลากร 57 คน 
ฐานะทางการคลัง  รายรับ 34,617,204.81 บาท (ตัวเลขไม่รวมเงินอุดหนุนคือ 18,885,536 บาท)  

รายจ่าย 25,269,529.24 บาท 
(ข้อมูล ปีงบประมาณ 2554) 

สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ    
ในพื้นที่ 

- น้ าตกห้วยเม็ง 
- ท่าเรือบั๊ค (ข้ามไปเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว) 
- ท่าเรือน้ าลึก 
- สะพานข้ามแม่น้ าโขงไทย-ลาว แห่งที่ 4 (บ้านดอนมหาวัน) 

อื่น ๆ สถานท่ีทิ้งขยะของเทศบาลต าบลเวียง 
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จุดแข็ง และยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 
เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ มีพ้ืนที่ที่มีลักษณะเด่นหลายด้าน กล่าวคือ เป็นเมืองชายแดนระหว่าง

ประเทศ มทีิวทัศนต์ลอดริมฝั่งแม่น้ าโขงสวยงาม มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชาติพันธุ์ 
ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ บนเส้นทางทางการค้าที่ส าคัญของภูมิภาค 
โดยมีทั้งท่าเรือบั๊ค และท่าเรือน้ าลึก ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมโยงหลักระหว่างไทยกับลาวตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

อนึ่ง นายกเทศมนตรีต าบลเวียงไดร้ะบุถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยวไว้ในนโยบายด้านที่ 6 คือ20 
1. จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ให้มีชื่อเสียง อาทิ น้ าตกห้วยเม็ง น้ าตก
ห้วยตอง และหนองบัว จัดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในทางสถานที่ และการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดตั้งให้หมู่บ้านดอนมหาวันเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว และ
หมู่บ้านทุ่งทราย บ้านทุ่งนาน้อย บ้านทุ่งพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
2. การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและจัดการท่าเรือบั๊ค ซึ่งเทศบาลได้รับการถ่ายโอนจาก
กรมเจ้าท่าให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยจัดการให้เป็นศูนย์กลางในการค้าขายติดต่อสัญจรกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สมกับเป็นประตูสู่อินโดจีน 
รวมถึงการพัฒนาให้ลานตัวหนอนเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านต่าง ๆ 
ให้เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงเป็นจุดแวะพักของนักเดินทาง และที่ส าคัญ
ที่สุด ให้เป็นจุดศูนย์รวมในการท ากิจกรรม โดยใช้ชื่อว่า “ลานวัฒนธรรม” หรือ “ข่วง
วัฒนธรรม” 

เทศบาลต าบลเวียงมียุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางทีไ่ด้วางไว้ 2 เรื่อง คือ 

เรื่องท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตามแนวเรียบแม่น้ าโขง รวมทั้งสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม
เพ่ือให้การขยายตัวของเมืองมีแนวทางท่ีชัดเจนในอนาคต 
เรื่องท่ี 2 พัฒนาให้ลานตัวหนอนเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านต่าง ๆ ให้เป็น
แหล่งประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นจุดแวะพักของนักเดินทางท่ีผ่านมาท่องเที่ยว และท่ี
ส าคัญทีสุ่ด ให้เป็นจุดศูนย์รวมในการท ากิจกรรมโดยใช้ชื่อว่า “ลานวัฒนธรรม” หรือ “ข่วง
วัฒนธรรม” 

 
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาสามปี 
 รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อม
ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียง ช่วงปีงบประมาณ 2556-2558 มีดังนี้ 
 

                                                           
20 อ้างใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, หน้า 16-17. 
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 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางตรง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 350,000 บาท ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
คือ จ านวนนักท่องเที่ยวมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
โดยที่ทุกโครงการมีส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 

- ข้อ 1 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองเชียงของ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ 200,000 บาท 

- ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยท าการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอก
เส้นทาง ที่ตั้ง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรม งบประมาณ 100,000 บาท  

- ข้อ 4 จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยบูรณาการในการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ งบประมาณ 50,000 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 5,380,000 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คือ จ านวนนักท่องเที่ยวมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

- ข้อ 2 จัดตั้งลานแสดงวัฒนธรรม โดยปรับปรุงลานตัวหนอนบริเวณท่าเรือน้ าลึก จัดเป็น
ลานแสดงวัฒนธรรม ศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านัก
ปลัดเทศบาล งบประมาณ 350,000 บาท 

- ข้อ 5 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัวหลวง หนองปลาขาว 
หนองไคร้ และหนองกูด ท าให้มีสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง งบประมาณ 600,000 บาท 

- ข้อ 6 ก่อสร้างศูนย์บริการที่จอดรถนักท่องเที่ยว และรถขนส่งสินค้า (Car Park Center) 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ   
กองช่าง งบประมาณ 300,000 บาท 

- ข้อ 7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแม่น้ าโขง โดยปรับปรุงหาดหินทรายแม่น้ าโขง       
บ้านดอนมหาวัน หมู่ 9 เป็นแหล่งท่องเที่ยว และงานกินปลาแม่น้ าโขง หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ 300,000 บาท 

- ข้อ 8 พัฒนาปรับปรุงน้ าตกห้วยตอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เข้าสู่
น้ าตก ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณน้ าตก ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้าง
ทางเดินข้ึนสู่น้ าตก หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง งบประมาณ 3,500,000 บาท 

- ข้อ 9 พัฒนาปรับปรุงน้ าตกห้วยเม็ง โดยก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่น้ าตก ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณน้ าตก ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้างทางเดินขึ้นสู่น้ าตก 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง งบประมาณ 3,000,000 บาท 
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- ข้อ 10 จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้านและหัตถกรรมชนเผ่า ณ บ้านทุ่งพัฒนา 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองช่าง งบประมาณ 300,000 บาท 

- ข้อ 11 จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น งบประมาณ 30,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
คือ ส านักปลัดเทศบาล 

ซ่ึงเทศบาลต าบลเวียงไม่ได้มีแผนที่จะท าโครงการด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางอ้อม 
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณ 750,000 บาท โดยมีกองช่าง
เป็นผู้ทีร่ับผิดชอบ 
- ข้อ 4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 เพ่ือให้

ประชาชนได้รับความสะดวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด ารงฐานวัฒนธรรมประเพณี อูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 4 โครงการ ใช้งบประมาณ 530,000 บาท โดยมีกอง
การศึกษาเข้ามารับผิดชอบดูแล 
- ข้อ 1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองการศึกษา 

งบประมาณ 200,000 บาท 
- ข้อ 2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กองการศึกษา 

งบประมาณ 200,000 บาท 
- ข้อ 4 โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง โครงการปี 2556 หน่วยงานรับผิดชอบ คือ   

กองการศึกษา งบประมาณ 80,000 บาท 
- ข้อ 5 โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าขมุ งบประมาณ 50,000 บาท 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่
เทศบาลต าบลเวียงได้ด าเนินการไปในปีดังกล่าวมีเพียง 4 โครงการเท่านั้น ได้แก่ การจัดประเพณีลอยกระทง 
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ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ม้ง และประเพณีปีใหม่ขมุ รวม 460,000 บาท จากทั้งหมด 77 โครงการที่
ได้รับการบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 255421 

อนึ่ง ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก็พบโครงการที่มีลักษณะ
เดียวกันนี้อยู่ รวมแล้ว 5 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 705,000 บาท ได้แก่22 

- โครงการมหกรรมผลไม้ และของดีเมืองเชียงของ จ านวน 200,000 บาท 
- จัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 200,000 บาท 
- จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 220,000 บาท 
- จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง จ านวน 55,000 บาท 
- จัดงานประเพณีปีใหม่ขมุ จ านวน 30,000 บาท 

จากแบบรวบรวมข้อมูลพบว่าเทศบาลต าบลเวียงยังคงไม่มีทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงแผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอ่ืน มี
เพียงเว็บไซต์ที่ เป็นทางการที่ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่  คือ http://www.wiang.go.th/2010/ 
index.php?pages=tour โดยยังมีอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มิได้เป็นของเทศบาล แต่ถูกใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเมืองเชียงของกันแพร่หลายเสมอมา คือ http://www.chiangkhong.net 
 
ข้อค้นพบ 

จากข้อมูลข้างต้นที่ผู้วิจัยประมวลมาน าเสนอในตอนนี้ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประเด็น คือ 
หนึ่ง ถึงแมน้ อปท.ที่เป็นกรณีศึกษาบางแห่งจะไม่ได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเป็นการ

เฉพาะ แต่พบว่ามีการสอดแทรกประเด็นด้านการท่องเที่ยวอยู่ในยุทธศาสตร์อ่ืน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน และยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ กรณีเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 

สอง อปท.ทุกแห่งล้วนแล้วแต่จัดท าโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะโดย
ทางตรง หรือทางอ้อมขึ้นทั้งสิ้น มากน้อยแตกต่างกันไปตามศักยภาพ และความต้องการของ อปท.แต่ละแห่ง 
ดังนี้ เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนมากท่ีสุด 46 โครงการ ตามด้วย อบต.บ้านแซว 42 โครงการ เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 38 โครงการ เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน 18 โครงการ และเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ 
16 โครงการ ตามล าดับ ข้อสังเกตคือ อบต.บ้านแซว ซ่ึงจัดเป็น อปท.ขนาดเล็กกลับมีโครงการตามแผนพัฒนา
สามปีด้านการท่องเที่ยวมากกว่าเทศบาลหลายแห่ง (ดูตารางที่ 4.1 ประกอบ) 

ขณะที่ตัวเลขงบประมาณสูงสุด หากไม่นับรวมโครงการที่เกินศักยภาพซึ่งจะต้องของบอุดหนุนแล้ว
เป็นของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน วงเงินงบประมาณ 18,400,000 บาท รองลงมาได้แก่ อบต.บ้านแซว 
                                                           
21 อ้างใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, หน้า 11-13. 
22 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย, หน้า 45, 68-69. 

http://www.chiangkhong.net/
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10,080,000 บาท เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 9,580,000 บาท เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ 7,010,000 
บาท และเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน 765,000 บาท (ดูตารางที่ 4.1 ประกอบ) 

สาม โครงการที่มีความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวนั้น ย่อมหนีไม่พ้นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานที่ท่องเที่ยว จัดท าป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนงานประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

ส่ี อปท.ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นแม่น้ าโขง โบราณสถาน วัด หรือน้ าตก แต่ก็มี อปท.บางแห่งที่ต้องการให้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพ่ิม
ขึ้นมาในพ้ืนที่ อาทิ โครงการสร้างหอชมเมือง และโครงการสร้างอนุสาวรีย์กษัตริย์เชียงแสนของเทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน, โครงการพัฒนาลานตัวหนอนเป็นข่วงวัฒนธรรมของเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ 

ห้า โครงการที่มีจ านวนงบประมาณมากที่สุดเป็น 12 ล าดับแรก ซึ่งได้ก าหนดวงเงินงบประมาณไว้
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทข้ึนไป ได้แก่ 

1. โครงการระบบไฟฟ้าใต้ดินในพ้ืนที่เมืองเชียงแสน งบประมาณ 300,000,000 บาท 
(งบอุดหนุน) ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
2. โครงการท าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะและสถานที่ส าคัญ ในส่วนของที่
ราชพัสดุ ไร่ยาสูบ และกรมทางหลวง งบประมาณ 50,000,000 บาท (งบอุดหนุน) ของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
3. โครงการก่อสร้างหอชมเมืองเชียงแสน งบประมาณ 5,000,000 บาท โครงการบริหาร
จัดการท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณ 5,000,000 บาท ของเทศบาลต าบลเวียงเชียง
แสน และโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า งบประมาณ 5,000,000 บาท 
(งบอุดหนุน) ของ อบต.บ้านแซว 
6. โครงการปรับปรุงต่อเติมพิพิธภัณฑ์ปลาบึก งบประมาณ 4,500,000 บาท ของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ 
7. โครงการพัฒนาปรับปรุงน้ าตกห้วยตอง งบประมาณ 3,500,000 บาท ของเทศบาลต าบล
เวียง อ.เชียงของ 
8. โครงการพัฒนาปรับปรุงน้ าตกห้วยเม็ง งบประมาณ 3,000,000 บาท ของเทศบาลต าบล
เวียง อ.เชียงของ 
9. โครงการจัดซื้อเรือท่องเที่ยวพร้อมเครื่องยนต์ งบประมาณปีเดียว 1,000,000 บาท 
(งบอุดหนุน) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณปีละ 
1,000,000 บาท โครงการจัดซื้อรถท่องเที่ยว งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท 
(งบอุดหนุน) และโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยก่อสร้างที่พัก และอาคาร
รับรองนักท่องเที่ยว งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท (งบอุดหนุน) ของ อบต.บ้านแซว 
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ข้อสังเกตคือ โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด 4 อันดับแรก ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการของเทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน ขณะที่ไม่ปรากฏว่ามีโครงการใดของเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน รวมอยู่ในที่นี้ด้วย 

หก ยังคงมีอีกหลายโครงการที่ผู้วิจัยไม่จัดให้เป็นโครงการด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้อง
โดยทางตรง หรืออ้อม เนื่องจากไม่มีค าว่า “การท่องเที่ยว” หรือ “นักท่องเที่ยว” อยู่ในชื่อ วัตถุประสงค์ หรือ
ผลลัพธข์องโครงการ แต่ก็อาจมองว่าโครงการเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เช่น โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน, โครงการจัดหา
อุปกรณ์จราจร และสัญญาณจราจร และโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงแสน, โครงการเชื่อมความสัมพันธ์เมืองชายแดน และโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ , โครงการพัฒนาทรัพยากร
คนด้านภาษา เพ่ือรองรับการค้าชายแดน ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และโครงการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลของเทศบาลต าบลเวียง     
อ.เชียงของ 

เจ็ด หากพิจารณาโดยลองเทียบออกเป็นสัดส่วน พบว่าสัดส่วนของโครงการด้านการท่องเที่ยวต่อ   
โครงการในแผนพัฒนาสามปีรวมทั้งหมดทุกด้าน โดยรวมยังถือว่าน้อยมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.7 เท่านั้น 
ขณะที่สัดส่วนของงบประมาณด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณในแผนพัฒนาสามปีรวมทั้งหมดทุกด้านก็จัดว่า
น้อยเช่นเดียวกัน ตัวเลขอยู่ที่ราวร้อยละ 5.6 โดยเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนเป็นท้องถิ่นที่มีสัดส่วนทั้งในแง่
ของโครงการและงบประมาณมากที่สุด รวมแล้ว 46 โครงการจาก 461 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.97 และตั้ง
งบประมาณไว้ 18,400,000 บาทจากท้ังหมด 165,070,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.14 ส่วน อปท.ที่มีสัดส่วน
น้อยที่สุดตกเป็นของเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน ทั้งในสองด้านเช่นกัน จ านวน 18 โครงการจาก 582 
โครงการ หรือร้อยละ 3.09 และวงเงินงบประมาณ 765,000 บาทจาก 96,150,960 บาท หรือร้อยละ 0.79 (ดู
ตารางที่ 4.1) 

แปด ปัญหาใหญ่ที่เป็นปัญหาภาพรวม นั่นคือ ท้องถิ่นทุกแห่ง (ยกเว้นกรณี อบจ.เชียงราย) ไม่
สามารถทีจ่ะน าเอาโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่คิดริเริ่มไว้ล่วงหน้า และถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่การด าเนินงานจริงได้อย่างเต็มที่นัก ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนแทบไม่เหลือโครงการ
ที่เก่ียวข้องเลย ซึ่งบางแห่งก็เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่ที่เพ่ิงจะเข้ามาแทนที่  

กล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 ของ อปท.แต่ละแห่งก็คือ 
เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน มีเพียงโครงการเดียว เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน มีจ านวน 6 โครงการ 
อบต.บ้านแซว เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ และเทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ มีแห่งละ 5 โครงการเท่ากัน 
(ควรพิจารณาภาคผนวก (ก) ประกอบ) 
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พูดตามจริง ก็คือ “ท้องถิ่นคิดได้มาก แต่ท าได้น้อย” เนื่องจากท้องถิ่นยังคงเต็มไปข้อจ ากัดมากมาย
ดังทีก่ล่าวมาแล้ว และจะไดพู้ดถึงต่อไปข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวนั่นเอง23 

เก้า อปท.ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพยายามจัดให้มีทรัพยากรพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับภารกิจด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา ก าหนดให้มีบุคลากรด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง รวมถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดท าเว็บไซต์ และแผ่นพับแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว ทว่าที่ผ่านมา อปท.กรณีศึกษาบางแห่ง เช่น เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงของ ยังท าเรื่องนี้ได้เป็นส่วน
น้อย (ดูตารางที่ 4.2 ประกอบ) 

                                                           
23 ตอกย้ าด้วยค าพูดของปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซวท่ีไดย้อมรับกับผู้วิจยัว่า “...ท้องถิ่นไม่มคีวามเชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยวเหมือนเรื่องถนน…”, เศรษฐศักดิ์ พรหมมา, (สัมภาษณ)์, 30 พฤษภาคม 2556. 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนโครงการและงบประมาณด้านการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา 
 

องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเท่ียว  
ในแผนพัฒนา  

สามป ี

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ด้านการท่องเท่ียว โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2556-2558) รวมท้ังหมด 

สัดส่วน
โครงการ   
ด้านการ

ท่องเท่ียวต่อ   
โครงการรวม

ท้ังหมด 
(ร้อยละ) 

สัดส่วน
งบประมาณ   

ด้านการ
ท่องเท่ียวต่อ
งบประมาณ
รวมท้ังหมด 
(ร้อยละ) 

โครงการที่เกี่ยวข้องโดยทางตรง โครงการที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

เทศบาลต าบล
เวียง 
อ.เชียงแสน 

ไม่ม ี 3 330,000 15 435,000 582 96,150,960 3.09 0.79 

เทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน 

มี ยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ 
พาณิชย์ 
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

14 12,700,000 32 5,700,000 (ไม่
นับรวมโครงการ
ซึ่งจะต้องขอ
งบอุดหนุน) 

461  165,070,800 (ไม่
นับรวมโครงการ
ซึ่งจะต้องขอ
งบอุดหนุน) 

9.97 11.14 

อบต.บ้านแซว มี ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกจิ 
พาณิชย ์การ 
เกษตร และ
อุตสาหกรรม 

27 (ไม่นับรวม
โครงการที่เกิน
ศักยภาพ อบต.) 

5,130,000 15 4,950,000 1,199 (ไม่นับ
รวมโครงการที่
เกินศักยภาพ 
อบต.) 

206,367,400 3.50 4.88 
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เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 

ไม่มี  10 1,170,000 28 8,410,000 465 164,013,632 8.17 5.84 

เทศบาลต าบล
เวียง 
อ.เชียงของ 

มี ยุทธศาสตร์
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

11 5,730,000 5 1,280,000 375 129,234,590 4.26 5.42 

 
 

ตารางท่ี 4.2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

                                                 ชื่อ อปท. 
กิจกรรม 

เทศบาลต าบลเวียง 
อ.เชียงแสน 

เทศบาลต าบล        
เวียงเชียงแสน 

อบต.บ้านแซว เทศบาลต าบล         
เวียงเชียงของ 

เทศบาลต าบลเวียง 
อ.เชียงของ 

(1) คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว / X / X X 
(2) บุคลากรด้านการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว X / X / X 
(3) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / / / / X 
(4) เว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว / / / / / 
(5) แผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอ่ืน / X / / X 
 
หมายเหตุ:  
/ หมายถึง ม ี
X หมายถึง ไมม่ ี
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ตอนที่สอง ความพร้อมในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรอาครัฐโดยรวม 
 
ถนน 
 ภารกิจงานโครงสร้างพื้นฐาน ภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คืองานก่อสร้าง และบ ารุงรักษาถนน 
ซึ่งโดยภาพรวมมีราชการบริหารส่วนกลางรับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรม 
ทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม นอกจากนั้นก็มีหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีถนนภายใต้การ
ดูแลของตนอีกจ านวนมากเช่นกัน เช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช กรมป่าไม ้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นต้น 

ยิ่งกว่านั้น งานเรื่องถนนเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของ อปท.ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดอีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือกระท่ังองค์การบริหารส่วนต าบล 

เนื้อหาของหัวข้อนี้มุ่งที่จะแจกแจงให้เห็นถึงปริมาณถนนในพ้ืนที่ อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักดังนี้คือ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบจ.เชียงราย และ อปท.ทั้ง 
5 แห่ง โดยพยายามอธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับบทบาทด้านการท่องเที่ยวขององค์กรภาครัฐโดยรวม 
 

ตารางท่ี 4.3 ถนนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักภาครัฐ24 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเลขถนน รายละเอียด
สายทาง 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ประเอทพ้ืนผิว 
 

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของ
อปท.กรณีศึกษาบนเส้นทาง 

และหมายเหตุ 
หมวดการทาง
เชียงแสน 
แขวงการทาง
เชียงรายที่ 2 
(เชียงค า) 
ส านักงานทาง
หลวงที่ 2 แพร่ 
กรมทางหลวง 

1016 
(แม่จัน-    
เชียงแสน) 

กม.10+000 
(ต่อเขตแขวงฯ 
เชียงรายที่ 1)-
เชียงแสน 

20.554  
 

ลาดยาง ปัจจุบันไดร้ับการขยายเป็น       
4 ช่องจราจร เป็นระยะทาง 30 
กิโลเมตร และใกล้จะแล้วเสร็จ
สมบูรณ ์

1098 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1016 (กิ่ว
พร้าว)-ปงน้อย 

10.780 ลาดยาง - 

1129 
(เชียงของ-

เชียงแสน)25 

เชียงของ-กม.
18+860 

23.722 ลาดยาง วัดพระธาตผุาเงา                
(ทต.เวียง อ.เชียงแสน) 
หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง 

                                                           
24 ประมวลจากหลายแหล่งอันได้แก ่“ข้อมูลหมวดการทางเชียงแสน,” จาก http://www.doh.go.th/web/hwyorg53700/ 
dw/depot/chiangsan/chaingsan.htm; โครงข่ายสายทางกรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงราย ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2556; บัญชีสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย เขตอ าเภอเชียงแสน 
ปีงบประมาณ 2554. 
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(อบต.บ้านแซว) อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงใหเ้ป็น 4 ช่องจราจร 
โดยเริ่มขยายตอนต้น คือ 30 
กิโลเมตรแรกก่อน 

1271 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1098 (ปง
น้อย)-บรรจบ
ทางหลวง
หมายเลข 
1129 (สัน
ทราย) 

14.465 ลาดยาง ผ่านเส้นทางเข้า                  
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า  
บ้านห้วยน้ าเย็น               
(อบต.บ้านแซว) 

1290        
(แม่สาย-   
เชียงแสน) 

แยกทางหลวง
หมายเลข 1 
(แม่สาย)-ต่อ
ทางเทศบาล 
ต.เชียงแสน
ควบคุม 

35.456 ลาดยาง สามเหลี่ยมทองค า,              
หอฝิ่น อุทยานสามเหลีย่มทองค า 
(ทต.เวียง อ.เชียงแสน) 

1290      
(ทางเลี่ยงเมือง

เชียงแสน)26 

ทางเลี่ยงเมือง
เชียงแสน 

5.309 ลาดยาง ผ่านเส้นทางเข้า                  
วัดพระธาตจุอมกิตติ           
(ทต.เวียง อ.เชียงแสน) 

1290 แยกทางตอน
ควบคุม
หมายเลข 
12900101 
(กม.
3+648.20)-
เขตแดนไทย/
พม่า 

5.000 ลาดยาง - 

                                                                                                                                                                                     
25 ในปี พ.ศ.2554 ไดม้ีการปรับปรุงระบบหมายเลขทางหลวงใหม่ โดยรวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เชียงของ-    
เชียงแสน เพิ่มเข้าไปอยู่ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 แม่สาย-เชียงแสน และเปลี่ยนเป็นเส้นทางแม่สาย-เชียงของ 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 93.027 กิโลเมตร ท าให้เป็นเส้นทางสายหลักท่ีเช่ือมระหว่าง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ   
เข้าด้วยกัน เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 
(เชียงของ-ห้วยทราย), จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข_1290 
26 ทางเลี่ยงเมืองเชียงแสนช่วงนี้เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 แม่สาย-เชียงแสน 
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ส านักงานทาง
หลวงชนบท
จังหวัด
เชียงราย 
ส านักงานทาง
หลวงชนบทที่ 
17 (เชียงราย) 
กรมทางหลวง
ชนบท 

ชร.4001 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1016 (กม.ที่ 
12+200)-บ้าน
แม่มะ 

19.640 ลาดยาง - 

ชร.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1016 (กม.ที่ 
28+650)-บ้าน
ท่าข้าวเปลือก 

17.853 ลาดยาง - 

ชร.4007  
(บ้านแซว-   
แม่เงนิ-
บ้านเมือง
กาญจน์) 

แยกทางหลวง
หมายเลข 
1129 (กม.ที่ 
14+000)- 
บ้านแซว 

38.121 ลาดยาง เป็นเส้นทางลดัเลาะตามแนว
แม่น้ าโขง ผิวถนนอยู่ในสภาพแย่
เป็นหลุม-บ่อตลอดเส้นทาง 

ชร.5033 แยกทางหลวง
ชนบท
หมายเลข ชร.
4001 (กม.ที่ 
3+230)-พระ
ธาตุจอมกิตต ิ

8.700 ลาดยาง วัดพระธาตจุอมกิตติ           
(ทต.เวียง อ.เชียงแสน) 

ชร.4049 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1098 (กม.ที่ 
38+500)-บ้าน
ป่าตึง 

20.444 ลาดยาง - 

ชร.4060 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1016 (กม.ที่ 
22+500)-บ้าน
ศรีดอนมลู 

4.950 ลาดยาง - 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

ชร.2016  บ้านสบค า-
บ้านสันธาต ุ

6.000 ลาดยาง ได้รับการถ่ายโอนในปี 2546 

อบจ.3015 บ้านสันมะเค็ด-
บ้านสบรวก 
 

8.200 หินคลุก - 
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ข้อฯ 2552 บ้านแม่เงิน-
บ้านห้วยกว๊าน 

0.625 คอนกรีต - 

ข้อฯ 2551 บ้านป่าแดด-
บ้านห้วย     
น้ าราก 

0.600 คอนกรีต - 

ข้อฯ 2553 บ้านหนองปลา
สะเด็ด-บ้าน 
แม่ค าใต ้

0.750 คอนกรีต - 

ข้อฯ 2554 บ้านปงของ
เหนือ-บ้าน  
ท่าขันทอง 

0.775 คอนกรีต หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง 
(อบต.บ้านแซว) 

 
 สรุปจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หมวดการทางเชียงแสนมีถนนในความดูแลทั้งสิ้น 7 สาย รวมระยะทาง 
115.286 กิโลเมตร ทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง ขณะที่ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย มี 6 สาย รวม
ระยะทาง 109.708 กิโลเมตร ทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง และ อบจ.เชียงราย มี 6 สาย รวมระยะทาง 16.95 
กิโลเมตร แยกเป็นถนนคอนกรีต 4 สาย ถนนลาดยางกับถนนหินคลุก อย่างละ 1 สาย27 และถนนโดยส่วนใหญ่
เป็นแบบ 2 ช่องจราจรทั้งสิ้น 

ส าหรับภารกิจในเรื่องถนนของ อปท.กรณีศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสน ทั้ง 3 แห่ง มีรายละเอียด 
และข้อสังเกตคร่าว ๆ สรุปได้เป็นราย อปท.ดังนี้ 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเออเชียงแสน มีถนนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 16 สาย รวม 73.6 กิโลเมตร 
แยกเป็น 

(1) ถนนคอนกรีต    จ านวน 10 สาย  
1.1 ผสมลาดยาง 1 สาย 
1.2 ผสมลาดยางและลูกรัง 2 สาย 
1.3 ผสมลูกรัง 7 สาย 

 

                                                           
27 อธิบายโดยรวม ถนนในความดูแลของ อบจ.อาจจ าแนกที่มาได้เป็น (1) สายทางที่ก่อสร้างโดยงบประมาณของ อบจ.เอง    
(2) สายทางที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) (3) สายทางที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวง (ทล.) 
(4) สายทางที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมชลประทาน (ชป.), ส านักงานปฏริูปที่ดนิ (สปก.) เป็นต้น 
โดยที่หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจะมีหลักเกณฑ์เรื่องการถ่ายโอนสายทางให้แก่ท้องถิ่นระดับ อบจ.อย่างชัดเจน เป็นต้นว่ากรม
ทางหลวงชนบทยึดตามแนวทางที่ว่า หากถนนเส้นใดมหีัวหรือท้ายของถนนเช่ือมต่อกับถนนสายหลักซึง่เป็นทางหลวงแผ่นดิน 
ถนนลักษณะเช่นนี้ไม่อาจท่ีจะโอนให้แก่ อบจ.ได,้ อุดม ตุ้ยเตม็วงศ,์ นายช่างอาวุโส ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 
(สัมภาษณ์), 29 มีนาคม 2556. 
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(2) ถนนลาดยาง    จ านวน 4 สาย 
(3) ถนนลูกรัง    จ านวน 2 สาย 

เทศบาลต าบลเวียงระบุว่า ถนนสายที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลัก อย่างสามเหลี่ยมทองค า วัดพระธาตุ
จอมกิตติ (ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานในระดับที่เหนือขึ้นไป) มีสภาพที่ดีมาก พร้อมทั้งไฟฟ้า เส้นจราจร 
และป้ายเตือน ทว่าเส้นทางช่วงเชียงแสน-เชียงของ สภาพถนนช ารุดเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 
ต.บ้านแซว นอกจากนี้ สะพานข้ามแม่น้ าค าช่วงบริเวณวัดพระธาตุผาเงาก็ยังคงอยู่ระหว่างการซ่อมแซม และ
ปรับปรุงให้เป็นแบบ 4 ช่องจราจร 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน มีถนนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 66 สาย รวม 24.1 กิโลเมตร แยกเป็น  
(1) ถนนคอนกรีต    จ านวน 55 สาย 
(2) ถนนลาดยาง    จ านวน 6 สาย 
(3) ถนนดินลูกรัง    จ านวน 5 สาย    

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนระบุว่า ถนนในความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นถนนที่มีระยะทางสั้น ๆ ซึ่ง
อยู่ภายในเขตเมืองเก่า ถนนทุกสายยังมีสภาพดี โดยส่วนใหญ่จะมีทางเดินเท้า ไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟ
เตือน สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่แทบทั้งหมดตั้งอยู่บนเส้นทางที่ทางเทศบาลรับผิดชอบดูแล ไม่ว่าจะเป็น 
โบราณสถานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระธาตุเจดีย์หลวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว มีถนนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 163 สาย รวมแล้ว 28.93
กิโลเมตร แยกเป็น 

(1) ถนนคอนกรีต    จ านวน 108 สาย 
(2) ถนนลาดยาง    จ านวน 8 สาย 
(3) ถนนดิน    จ านวน 47 สาย 

ทาง อบต.ให้ข้อมูลว่า ถนนแทบทั้งหมดมีลักษณะเป็นถนนภายในหมู่บ้าน และยังไม่ได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นทางหลวงท้องถิ่นแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณของ อบต.ในการปรับจากถนนดิน
มาเป็นถนนคอนกรีตแบบเสริมเหล็กเป็นส่วนใหญ่ 
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ตารางท่ี 4.4 ถนนในพื้นที่อ าเออเชียงของที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักอาครัฐ28 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเลขถนน รายละเอียด
สายทาง 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ประเอทพ้ืนผิว 
 

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของ
อปท.กรณีศึกษาบนเส้นทาง 

และหมายเหตุ 
หมวดการทาง
เชียงของ  
แขวงการทาง
เชียงรายที่ 2 
(เชียงค า) 
ส านักงานทาง
หลวงที่ 2 แพร่ 
กรมทางหลวง 

1020      
(เทิง-เชียงของ) 

เทิง-กลาง
สะพานน้ าแพร ่

13.882  ลาดยาง - 

1020      
(เทิง-เชียงของ) 

กลางสะพานน้ า
แพร่-เชียงของ 

40.448  ลาดยาง ผ่านเส้นทางเข้าสะพานข้าม
แม่น้ าโขงแห่งใหม ่บ้านดอนมหา
วัน และผ่านท่าเรือบ๊ัค, ท่าเรือ 
น้ าลึก (ทต.เวียง อ.เชียงของ) // 
ปัจจุบันไดร้ับการขยายเป็น       
4 ช่องจราจร ระยะทาง 25 
กิโลเมตร (เริ่มตั้งแต่โรงพยาบาล
เชียงของไปจนถึง ต.บุญเรือง) 
และใกล้จะแล้วเสรจ็ 

1098 กม.45+200- 
บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 
1174 (แก่นใต)้ 

9.813 ลาดยาง - 

1129     
(เชียงของ-
เชียงแสน) 

เชียงของ-กม.
18+860 

18.860 ลาดยาง ผ่านเส้นทางเข้า              
น้ าตกห้วยเม็ง                  
(ทต.เวียง อ.เชียงของ) // เป็น
ถนนลัดเลาะตามแนวแม่น้ าโขง 
และขึ้น-ลงเขา มีความลาดชัน 

1129     
(เชียงของ-
เชียงแสน) 

กม.18+860- 
เชียงแสน 

10.240 ลาดยาง - 

1174     
(พญาเม็งราย-
เชียงของ) 

แม่ต  าน้อย- 
บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 
1020 (ทุ่งง้ิว) 

40.678 ลาดยาง - 

                                                           
28 ประมวลจากหลายแหล่งอันได้แก ่“ข้อมูลหมวดการทางเชียงของ,” จาก http://www.doh.go.th/web/hwyorg53700/ 
dw/depot/chiangkhong/chaingkhong.htm; โครงข่ายสายทางกรมทางหลวงชนบท โดยส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงราย ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2556; บัญชีสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย เขตอ าเภอเชียงของ 
ปีงบประมาณ 2554. 
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1174     
(พญาเม็งราย-
เชียงของ) 

แม่ต  าน้อย- 
บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 
1020 (ชมพ)ู 

6.892 ลาดยาง - 

ส านักงานทาง
หลวงชนบท
จังหวัด
เชียงราย 
ส านักงานทาง
หลวงชนบทที่ 
17 (เชียงราย) 
กรมทางหลวง
ชนบท 

ชร.4011 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1020 (กม.ที่ 
118+070)-
บ้านม่วงเจ็ดต้น 

10.150 ลาดยาง - 

ชร.4014 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1020 (กม.ที่ 
104+600)-
บ้านแก่นใต้ 

8.254 ลาดยาง - 

ชร.4027 แยกทางหลวง
หมายเลข 
1020 (กม.ที่ 
109+200)-
บ้านเกี ยงเหนือ 

10.125 ลาดยาง - 

ชร.5031 แยกทางหลวง
ชนบท
หมายเลข ชร.
4014 (กม.ที่ 
0+700)-บ้าน
ซ้อใต้ 

7.250 ลาดยาง - 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

อบจ.3023 บ้านหาดทราย
ทอง-บ้าน    
สันต้นเปา 

4.500 ลูกรัง - 

อบจ.3025 บ้านแฟน-บ้าน
ทุ่งดุก 

3.250 หินคลุก - 

อบจ.3047 บ้านศรีดอนชัย-
บ้านน้ าม้าใต ้

5.000 หินคลุก - 

อบจ.3051 บ้านเต๋น-บ้าน
ดอนมหาวัน 

3.330 ลูกรัง สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 
(ทต.เวียง อ.เชียงของ) 

อบจ.3052 บ้านต้นปล้อง-
บ้านชัยพัฒนา 

4.200 ลูกรัง - 
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ข้อฯ 2548 บ้านทุ่งง้ิว
เหนือ-บ้านเต๋น 

1.200 ลาดยาง - 

ข้อฯ 2551 บ้านทุ่งง้ิว
เหนือ-บ้าน   
ทุ่งนาน้อย 

5.100 ลูกรัง - 

ข้อฯ 2552 บ้านทุ่งอ่าง-
บ้านศรีมงคล 

3.700 หินคลุก - 

ข้อฯ 2552 บ้านบุญเรือง
ใต-้บ้านแก่นใต้ 

2.500 ลูกรัง - 

ข้อฯ 2552 บ้านชัยพัฒนา-
บ้านบุญเรืองใต ้

2.500 ลูกรัง - 

ข้อฯ 2553 บ้านน้ าม้า-บ้าน
สารภ ี

3.000 หินคลุก - 

ข้อฯ 2553 บ้านประชา
ภิวัฒน-์บ้าน
ใหม่ดอนแก้ว 

3.000 ลูกรัง - 

ข้อฯ 2554 บ้านร่องห้า-
บ้านศรีวิไล 

2.800 หินคลุก - 

ข้อฯ 2554 บ้านหาดทราย
ทอง-บ้าน    
สันต้นเปา 

4.000 หินคลุก - 

ข้อฯ 2554 บ้านเชียงคาน-
บ้านสารภ ี

1.800 หินคลุก - 

ข้อฯ 2554 บ้านแก่นเจรญิ-
บ้านบุญเรืองใต ้

3.000 ลูกรัง - 

 

สรุปข้อมูลจากตารางข้างต้น หมวดการทางเชียงของมีถนนในความดูแลทั้งสิ้น 7 สาย รวมระยะทาง 
140.813 กิโลเมตร ทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง ขณะที่ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย มี 6 สาย รวม
ระยะทาง 35.779 กิโลเมตร ทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง และ อบจ.เชียงราย มี 6 สาย รวมระยะทาง 52.88 
กิโลเมตร แยกเป็นถนนลูกรัง 8 สาย ถนนหินคลุก 7 สาย และอีก 1 สายเป็นถนนลาดยาง แน่นอนว่าแทบทุก
เส้นทางยังคงเป็น 2 ช่องจราจรอยู่ 

ส าหรับภารกิจในเรื่องถนนของ อปท.กรณีศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของ ทั้ง 2 แห่งนั้น มีรายละเอียด 
และข้อสังเกตคร่าว ๆ สรุปได้เป็นราย อปท.ดังนี้ 
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เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ มีถนนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 7 สาย รวม 14.4 กิโลเมตร แยกเป็น 
(1) ถนนคอนกรีต    จ านวน 6 สาย 
(2) ถนนลาดยาง    จ านวน 1 สาย 

ถนนของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของอยู่ในเขตชุมชน และยังมีสภาพดี มีไฟฟ้าส่องสว่างเกือบทั้งหมด 
และไม่มีถนนแบบดินลูกรังเลย สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนถนนเหล่านี้ และในบางเส้นทาง ถนนก็ท า
หน้าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตัวของมันเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวมักนิยมมาเดินเล่นกัน ทั้งถนนเลียบแม่น้ าโขง 
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผ่านท่าผาถ่านซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ าโขง และถนนสายกลาง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ซึ่ง
ผ่านวัดศรีดอนชัย (หลวงพ่อเพชร) และวัดพระแก้ว นอกจากนี้ยังมีถนนอีกเส้นทางที่มุ่งเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญแห่งหนึ่งของพ้ืนที่ นั่นคือ ท่าจับปลาบึก บ้านหาดไคร้ (พิพิธภัณฑ์ปลาบึกและพันธุ์ปลาแม่น้ าโขง) ซึ่ง
ตั้งอยู่บนถนนสบสม-หาดไคร้ ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเออเชียงของ มีถนนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 9 สาย รวม 22.78 กิโลเมตร 
แยกเป็น 

(1) ถนนคอนกรีต    จ านวน 1 สาย 
(2) ถนนลาดยาง    จ านวน 3 สาย 
(3) ถนนดินลูกรัง    จ านวน 5 สาย 

เทศบาลต าบลเวียงมีถนนหลายเส้นในความดูแลที่เป็นถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ได้แก่ ถนน
สายเข้าน้ าตกห้วยเม็ง มีทั้งส่วนที่เป็นถนนคอนกรีต ระยะทาง 0.38 กิโลเมตร ซึ่งใช้งบประมาณของเทศบาลใน
การก่อสร้าง ขณะที่ส่วนที่เหลืออีกกว่า 6 กิโลเมตรเป็นถนนดินลูกรัง และเป็นเส้นทางขึ้นภูเขาบางช่วง ท าให้
ยากล าบากต่อการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และถนนจากบ้านโจ้โก้ (โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม) เข้าไปยังบ้านดอนมหาวัน จนถึงบริเวณฐานของสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ที่เป็นถนนลาดยาง
ตลอดทั้งเส้น 7 กิโลเมตร แต่มีช ารุดอยู่บ้างเป็นบางช่วง 
 อย่างไรก็ดี ขณะนี้ก าลังมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหลายต่อหลายเส้นในเขตพ้ืนที่ของทั้งสอง
อ าเภอ ในส่วน อ.เชียงแสน เช่น โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.1129-ทล.1098 โครงการก่อสร้างถนน
สาย ชร.4049 แยก ทล.1129-บ้านดอนงาม (ถนนสายหลักเข้าสู่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน) ฯลฯ ส่วน อ.เชียง
ของ เช่น โครงการก่อสร้างถนนสาย ชร.4057 แยก ทล.1020-บ้านดอนมหาวัน (ถนนสายหลักเข้าสู่สะพาน
ข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4) โครงการก่อสร้างถนนสาย ชร.4014 แยก ทล.1020-บ้านแกน่ใต ้โครงการก่อสร้างถนน
สายเลี่ยงเมืองเชียงของ บ้านโจ้โก้-บ้านห้วยกอก เป็นต้น ซึ่งโดยมากโครงการมีก าหนดจะแล้วเสร็จภายในห้วง
ปี 2557-2558 
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 กรณีปัญหาส าคัญ: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 และ 1020 
 จากการพบปะพูดคุยกับบุคลากรท้องถิ่น และผู้คนในพ้ืนที่ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อนี้คล้ายคลึงกัน
ว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 ที่เชื่อมโยง อ.เชียงแสน กับ อ.เชียงของ เข้าด้วยกัน เป็นปัญหาอุปสรรค
อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมองในแง่ของการท่องเที่ยว เส้นทางเชียงแสน -เชียงของสายนี้ เป็นถนน
สายหลักท่ีจะพานักเดินทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่ง เช่น วัดพระธาตุผาเงา น้ าตกห้วยเม็ง และ
หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ทว่า ตลอดระยะทาง 50 กว่ากิโลเมตร สภาพผิวถนนไม่ดีมานานหลายปี แต่
กลับไม่ได้รับการซ่อมแซม (ภาพที่ 4.1) ยิ่งเสียกว่านั้น ถนนค่อนข้างแคบ เนื่องด้วยเป็นแบบ 2 ช่องจราจร 
และบางจุดมีการพังทลายของไหล่ทาง กอปรกับมีบางช่วง รวมแล้วหลายสิบกิโลเมตรที่เป็นทางขึ้นเขา ทั้งคด
เคี้ยวและลาดชัน มาตรฐานความปลอดภัยโดยรวมค่อนข้างต่ า ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นจราจร เครื่องมือการ
ยับยั้งจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน และมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่คุ้น
ชินเส้นทาง 

 

 
 

อาพที่ 4.1 สภาพถนนบางช่วงที่ช ารุดเสียหายบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 
 

สภาพผิวถนนช ารุดนอกจากจะกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป
มาแล้ว ยังกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากรถบรรทุกขนาดใหญ่จ านวนมากเลือกใช้เส้นทางนี้ใน
การรับ-ส่งสินค้าจากท่าเรือเชียงแสนแห่งใหม่ ท าให้ถนนเส้นนี้ช่วงใกล้จะถึงเขตตัวอ าเภอเชียงแสนเกิดความ
เสียหายอย่างมาก  
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ส าหรับ อ.เชียงของนั้น รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ได้สร้างปัญหาการจราจรติดขัดขึ้นในตัวด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากรถบรรทุกที่จะขึ้น-ลงแพขนานยนต์ข้ามเข้าไปรับ-ส่งสินค้าในประเทศลาวมักนิยมวิ่งผ่านย่านชุมชน 
โดยใช้ถนนสายกลาง หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เพ่ือเข้า-ออกท่าเรือ (ภาพที่ 4.2) ซึ่งทางภาครัฐ
พยายามบรรเทาปัญหานี้ โดยหมวดการทางเชียงของได้ออกมาตรการห้ามรถบรรทุกหกล้อขึ้นไปเข้ามาวิ่งบน
ถนนเส้นนี้ใน 2 ช่วงเวลาด้วยกัน ตั้งแต่เวลา 06.30-08.00 น. กับเวลา 15.00-17.00 น.ของทุกวัน 

 

 
 

อาพที่ 4.2 รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเข้า-ออกถนนถนนสายกลางของเมืองเชียงของ 
 

ประเด็นที่พบชัดเจนจากปัญหาดังกล่าวคือ ท้องถิ่นไม่มีอ านาจมากพอที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้เอง 
เช่น ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับรถบรรทุกที่บรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดขึ้นอยู่
กับหลายหน่วยงานระดับส่วนกลาง ไม่ว่าจะต ารวจท้องที่ ต ารวจทางหลวง หรือกรมทางหลวง ซึ่ง อปท.จะต้อง
ประสานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้นในการด าเนินตรวจจับ และถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีจะถือเป็น
ผู้อ านวยการ  ทางหลวงท้องถิ่นโดยต าแหน่ง29 ซึ่งสามารถออกค าสั่งห้ามได้30 แต่มีข้อจ ากัดพอสมควร คือจัก

                                                           
29 พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 15 ระบุว่า “ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้อ านวยการทางหลวงตาม
มาตรา 14 ให้บุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นผู้อ านวยการทางหลวง… 
(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายก
เมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อ านวยการทางหลวง
ท้องถิ่น” 
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ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน31 และจะห้ามได้ก็แต่เฉพาะทางหลวงที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็น
ทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของท้องถิ่นของตนเท่านั้น ไม่รวมถึงทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท 
และทางหลวงท้องถิ่นที่เป็นของ อบจ.และ อปท.อ่ืนข้างเคียง เงื่อนไขเหล่านี้ได้สร้างขั้นตอน และความยุ่งยาก
ให้กับฝ่ายท้องถิ่น ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้า และขาดไร้ซึ่งสภาพบังคับอย่างจริงจัง 

อย่างไรก็ดี การศึกษาพบว่ามีกฎหมายที่ให้อ านาจท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้อยู่บ้าง 
นั่นคือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.253532 ในฐาน
ความผิดเกี่ยวกับรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่นลงบนถนน ซึ่งเป็นความผิดลักษณะเดียวกันกับที่มีอยู่ในกฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจรฉบับอ่ืน ซึ่งให้อ านาจหน่วยงานส่วนกลางรับผิดชอบดูแล แต่บทลงโทษต่างกัน33 ท าให้เกิด
ปัญหาความซ้ าซ้อนของการบังคับใช้กฎหมายตามมา 
 

                                                                                                                                                                                     
30 นอกจากจะอาศัยอ านาจตามกฎหมายทางหลวงแล้ว ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในฐานะเจา้พนักงานจราจรทางบก
จังหวัดตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นผู้ที่มีอ านาจในการจัดระเบียบการจราจรเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมาย
จราจรทางบกอีกด้วย โดยสามารถที่จะออกประกาศห้ามมิให้รถบรรทุกว่ิงในบางสายทางภายในเวลาทีก่ าหนดได้ (ดู มาตรา 
139 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) 
31 พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 61 บัญญัติว่า “เพื่อรักษาทางหลวง ผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกิน
กว่าที่ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสยีหาย 
ประกาศของผู้อ านวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องไดร้ับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวงส าหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงสมัปทาน หรือไดร้ับอนุมัตจิากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ส าหรับทางหลวงชนบท หรือได้รบัอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับทางหลวงท้องถิ่น…” 
อย่างไรก็ดี เมื่อปี 2554 ทางเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของด าเนินการจนมี “ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเวยีง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักเพลาเกินกว่าท่ีไดก้ าหนด หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียง” ออกมา 
มาตรการนี้น่าจะเป็นไปเพื่อป้องกันมิให้ถนนสายบ้านโจ้โก-้บ้านดอนมหาวัน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียง 
ต้องพังเสียหาย เนื่องจากรถบรรทกุใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสูโ่ครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง
แห่งที่ 4 นั่นเอง 
32 เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับน้ีบญัญัติขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือของท้องถิ่นโดยแท้ เป็นต้นว่ากฎหมายระบุให้มผีลใช้บังคับ
ในเขตเทศบาลในทันที (แต่ อบต. กฎหมายระบุให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศใช้บังคับเป็น
ราย อบต.ไป) ให้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับท่ีเปรียบเทยีบได้จ านวนกึง่หนึ่งให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น (ในกรณีที่ไม่มี
ผู้แจ้งให้จับกุม) ให้นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปลัดเทศบาลและรองปลดัเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
33 กล่าวคือ มาตรา 55 ของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ปรับไม่เกิน 
3,000 บาท มาตรา 20 ของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 500 บาท และ มาตรา 45 ของ พ.ร.บ.ทางหลวง 
พ.ศ.2522 มีอัตราโทษสูงสุด คือ จ าคุกไมเ่กิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ, กุลชาติ ศักดิโยธินธาดา, 
สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงราย (สัมภาษณ์), 30 สิงหาคม 2556. 



111 

 

ในขณะนี้ได้มีการปรับปรุงถนนช่วงจากตัวอ าเภอเชียงแสนไปถึงบ้านสบกา รวมถึงได้มีการก่อสร้าง
สะพานใหม่ข้ามแม่น้ าสบค าใหม่ ในส่วนของ อปท.แม้มีความต้องการที่จะซ่อมแซมทางในส่วนที่ช ารุดอย่าง
หนักก่อน แตก็่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องด้วยอุปสรรคส าคัญ คือ ถนนสายหลักนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ
หมวดการทางเชียงแสนและหมวดการทางเชียงของ กอปรกับงบประมาณที่จะต้องใช้เพ่ือการซ่อมแซมมากถึง
หลายร้อยล้านบาท จึงสูงเกินกว่าศักยภาพของ อปท.จะสามารถท าได้ 
 
ระบบขนส่งสาธารณะ 
 โดยทั่วไปการขนส่งสาธารณะมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่รองรับการเดินทางระยะสั้นในเขตเมือง 
และการเดินทางระยะยาวระหว่างเมือง มีทั้งแบบรับจ้าง ซึ่งผู้โดยสารและผู้ให้บริการท าการตกลงราคา
ค่าบริการล่วงหน้าก่อนใช้บริการ เช่น แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และแบบเป็นบริการสาธารณะ ซึ่งเป็น
ระบบ มีการก าหนดเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอน เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถราง หรือจะจ าแนกเป็น
การขนส่งระบบราง การขนส่งแบบถนน หรือการขนส่งทางน้ าก็ย่อมได ้
 จากการศึกษาพบว่า การขนส่งสาธารณะของอ าเภอชายแดนทั้งสองแห่งมีส่วนที่คล้ายคลึงกันมาก คือ 
มีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกหรือทางน้ า แต่ยังจ ากัดวงให้บริการอยู่ในบริเวณตัว
อ าเภอ โดยที่ยังคงไม่มีการขนส่งสาธารณะระบบรางเข้ามาถึงพ้ืนที่แต่อย่างใด ในที่นี้จะอธิบายโดยจ าแนกเป็น 

(1) การขนส่งสาธารณะในตัวอ าเภอ 
(2) การขนส่งสาธารณะในจังหวัด 
(3) การขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด 
(4) การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

รูปแบบการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในพื้นที่อ าเออเชียงแสน 
 (1) การขนส่งสาธารณะในตัวอ าเภอ 

1.1 รถสามล้อเครื่อง และรถจักรยานยนต์รับจ้าง วิ่งรับส่งผู้โดยสายภายในเขตเทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน ด าเนินการโดยชมรมรถยนต์สามล้อเชียงแสน (ประมาณ 30 คัน) 
1.2 รถจักรยานยนต์รับจ้าง (จ านวนจ ากัด) วิ่งให้บริการบริเวณสามเหลี่ยมทองค า          
เขตเทศบาลต าบลเวียง 

(2) การขนส่งสาธารณะในจังหวัด 
2.1 รถโดยสารประจ าทาง และรถตู้ เส้นทางเชียงราย-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองค า (สีเขียว) 
ด าเนินการโดยบริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จ ากัด (กรีนบัส)  
2.2 รถสองแถวประจ าทาง เส้นทางเชียงแสน-เชียงของ (สีเขียว) ด าเนินการโดยบริษัท    
ไชยณรงค์ขนส่ง จ ากัด 
2.3 รถสองแถวประจ าทาง เส้นทางเชียงแสน-แม่สาย (สีฟ้า) ด าเนินการโดยสหกรณ์เดินรถ
เชียงราย จ ากัด 
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 (3) การขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด 
3.1 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางเชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองค า ด าเนินการโดยบริษัท 
ไทยพัฒนกิจขนส่ง จ ากัด (กรีนบัส) 
3.2 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงแสน ด าเนินการโดยบริษัท ขนส่ง จ ากัด 
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 
3.3 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงแสน ด าเนินการโดยบริษัท สมบัติทัวร์ 
จ ากัด 

(4) การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
4.1 เรือโดยสารขนาดใหญ่ เส้นทางเชียงแสน-เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา, ประเทศจีน) 
ด าเนินการโดยเอกชน สัญชาติไทย (เช่น บริษัท แม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จ ากัด) และ
จีน (เช่น บริษัท พีบี ทราเวล เอเยนซี่ เซ็นเตอร์ จ.เชียงราย เป็นตัวแทนในไทย) 
4.2 เรือท่องเที่ยวตามล าน้ าโขง (จ านวนประมาณ 30 ล า) มีทั้งแบบเรือเร็วและเรือน าเที่ยว 
ให้บริการระหว่างสามเหลี่ยมทองค ากับประเทศลาว (ไปจนถึงเกาะดอนซาว เมืองต้นผึ้ง) 
ด าเนินการโดยชมรมเรือรับจ้าง 

รูปแบบการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในพื้นที่อ าเออเชียงของ 
 (1) การขนส่งสาธารณะในตัวอ าเภอ 

1.1 รถสามล้อเครื่องรับจ้าง (จ านวน 80 คัน) ให้บริเวณในเขตเทศบาลเวียงเชียงของ รวมถึง
บริเวณใกล้เคียง ซึ่งคาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเวียงด้วย ด าเนินการโดยสมาคม 
สามล้อรับจ้างเชียงของ 

(2) การขนส่งสาธารณะในจังหวัด 
2.1 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางเชียงราย-เชียงของ (สีแดง) ด าเนินการโดยบริษัท       
ไชยณรงค์ขนส่ง จ ากัด 
2.2 รถสองแถวประจ าทาง เส้นทางเชียงของ-เชียงแสน (สีเขียว) ด าเนินการโดยบริษัท    
ไชยณรงค์ขนส่ง จ ากัด 

 (3) การขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด 
3.1 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางเชียงใหม่-เชียงของ ด าเนินการโดยบริษัท ไทยพัฒนกิจ
ขนส่ง จ ากัด (กรีนบัส) 
3.2 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ ด าเนินการโดยบริษัท สมบัติทัวร์ 
จ ากัด  
3.3 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ ด าเนินการโดยบริษัท สยามเฟิร์ส 
จ ากัด  
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3.4 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ ด าเนินการโดยบริษัท ขนส่ง จ ากัด 
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 

(4) การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
4.1 รถโดยสารประจ าทาง เส้นทางเชียงใหม่-หลวงพระบาง (ประเทศลาว) จะแวะรับ
ผู้โดยสารที่ อ.เชียงของ ด าเนินการโดยบริษัท ขนส่ง จ ากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ34 
4.2 เรือข้ามฟาก (จ านวนประมาณ 30 ล า) ไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (ประเทศลาว) 
ด าเนินการโดยชมรมเรือรับจ้าง 

ข้อสังเกตโดยรวม บนเส้นทางหลวงหลักที่เชื่อมระหว่าง อ.เชียงแสน กับ อ.เชียงของนั้น ไม่มีรถ
โดยสารประจ าทางขนาดใหญ่วิ่งผ่าน คงมีแต่รถสองแถวขนาดเล็กสายเชียงแสน-เชียงของให้บริการเท่านั้น ซึ่ง
ยังมจี านวนค่อนข้างจ ากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการ (คือวิ่งไม่เกินวันละ 3 เที่ยว) อีกทั้งตารางเดินรถก็
ไม่แน่นอน เมื่อผู้โดยสารเต็มแล้วจึงออกรถ และหากเป็นช่วงบ่ายจะไม่มีการเดินรถเลย ซึ่งท าให้การเดินด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างทั้งสองอ าเภอเป็นไปอย่างยากล าบาก 
 
สถานีขนส่งทางบก 

ภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนส่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกมีจ านวนมาก ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อันมีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินกิจการสถานี และภารกิจ
เกี่ยวกับการควบคุมและก ากับดูแล โดยปัจจุบัน อปท.หลายแห่งได้รับโอนภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
สถานีไปแล้ว เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 1) ถูกถ่ายโอนให้กับเทศบาลนครเชียงรายในปี 
2548 และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายก็ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อบจ.เชียงราย เมื่อปี 2549 เช่นกัน 
ขณะทีส่ถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 จะอยู่ในความดูแลของส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ทั้งอ าเภอเชียงแสนและเชียงของไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสารประจ า
อ าเภอ จุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสาธารณะในเส้นทางต่าง ๆ ในหัวข้อก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการ ซึ่งก็มักจอดกันบนถนนหน้าสถานที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานสาขาของผู้ให้บริการรายนั้น อาทิ 
ที่เชียงของ จุดจอดรถสองแถวเพ่ือไปเชียงแสนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของที่ท าการไปรษณีย์ ท่ารถเมล์แดงเพ่ือไป

                                                           
34 ในปัจจุบันยังคงเดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน2 จากจงัหวัดเชียงใหม่ จอดรับผู้โดยสารทีจ่ังหวัดเชียงราย และ
อ าเภอเชียงของ แล้วจึงข้ามเรือท่ีท่าเรืออ าเภอเชียงของ-บ่อแก้ว เปลี่ยนไปขึ้นรถโดยสารของบริษัท บริษัทนาหลวงขนส่ง
โดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว เดนิทางต่อไปยังแขวงหลวงน้ าทา แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง ใช้เวลาในการ
เดินทางทั้งสิ้น 18 ช่ัวโมง อย่างไรก็ดี หากสะพานข้ามแม่น้ าโขง แหง่ที่ 4 เชียงของ-ห้วยทรายเปดิใช้บริการแล้ว ทาง บขส.จะ
เปลี่ยนเป็นรถโดยสารปรบัอากาศมาตรฐาน1 แทน และวิ่งตรงเข้าไปจนถึงเมืองหลวงพระบาง ภายใตข้้อตกลงระหว่างกันท่ีว่า
รถโดยสารที่จะใช้เดินทางข้ามประเทศได้จะต้องเป็นรถโดยสารในกิจการของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจเท่านั้น รถโดยสารเอกชนจะ
ไม่ได้รับการอนุญาต, เฉลิมศักดิ์ มาละบุตร, นายสถานีเดินรถแมส่าย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (สัมภาษณ์), 27 มีนาคม 2556. 



114 

 

เชียงรายจอดด้านหลังตลาด ท่ารถเมล์เขียวเพ่ือไปเชียงใหม่จอดด้านหน้าตลาด ส่วนเชียงแสน ไม่ว่าจะเป็น
รถเมล์เขียวที่จะเข้าเชียงรายหรือรถสองแถวที่จะไปแม่สายต่างมีจุดจอดอยู่แถวด้านหน้าตลาด เป็นต้น 

 

 
 

อาพที่ 4.3 จุดจอดรถประจ าทางบริเวณตัวอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ 
 

ขณะนี้ก าลังมีโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอเชียงของ ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่ง 
4 เป็นการลงทุนของบริษัท ขนส่ง จ ากัด ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท พร้อมด้วยสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศที่จะมีเพ่ิมขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชียงราย-บ่อแก้ว หรือ
เชียงราย-หลวงน้ าทา35 
 
สถานีขนส่งทางน้ า 

อาจกล่าวได้ว่าประโยชน์หลักของการขนส่งทางน้ า คือ ความสามารถในการขนส่งสินค้าได้เป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก สามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางน้ าในการขนส่งสินค้า ส่วน
ประชาชนทั่วไปก็ใช้ท่าเรือในการสัญจรในชีวิตประจ าวัน หรือใช้เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว และนี่ก็เป็นบริการ
สาธารณะอีกเรื่องหนึ่งที ่อปท.ต้องเข้ามามีบทบาทบริหารจัดการท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับ หรือโป๊ะเทียบ
เรือ เป็นต้น 

                                                           
35 เฉลิมศักดิ์ มาละบุตร, นายสถานเีดินรถแมส่าย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (สัมภาษณ์), 27 มีนาคม 2556. 
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ด้วยอ าเภอเชียงแสน และเชียงของเป็นอ าเภอที่มีแม่น้ าโขงทอดยาวตลอดแนวด้านตะวันออกของทั้ ง
สองอ าเภอ ท าให้มีสถานีขนส่งทางน้ าตั้งอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก มีทั้งท่าเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือท่องเที่ยว และ
ท่าเรือโดยสาร ตลอดทั้งท่าเรือสาธารณะที่ให้บริการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการ และท่าเรือเชิงพาณิชย์ที่
ให้บริการโดยมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ ข้อมูลในรายละเอียดอยู่ในตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5 สถานีขนส่งทางน้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสน-เชียงของ 
 

ชื่อท่าเรือ/วัตถุประสงค ์
 

สถานที่ต้ัง/เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

(1) ท่าเรือโดยสาร/ท่องเที่ยว 
สามเหลี่ยมทองค า 

บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน / 
เทศบาลต าบลเวยีง อ.เชียงแสน 

เป็นจุดผา่นแดนถาวรไทย-ลาว ซึ่งมีเรือ
ใหบ้ริการท่องเที่ยวตามล าน้ าโขงเข้าไป
ยังประเทศพม่าและลาว (ในส่วนพม่ายัง
ถือเป็นจุดผ่อนปรน) 

(2) ท่าเรือขนส่งสินค้า (3 ท่า)     
บริเวณโครงการห้าเชียงพลาซา่ 

บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน / 
เทศบาลต าบลเวยีง อ.เชียงแสน 

ด าเนินการโดยเอกชน                  
บริษัท 28 คอมเมอร์เชี่ยล จ ากดั 

(3) ท่าเรือผ่านแดนไทย-ลาว         
หน้าท่ีว่าการอ าเภอเชียงแสน 

บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน / 
เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน 

เป็นจุดผา่นแดนถาวรไทย-ลาว ซึ่งมีเรือ
ใหบ้ริการข้ามไปยังลาว 

(4) ท่าเทียบเรือเชียงแสน (แห่งที่ 1) บ้านเวียงใต้ ต.เวียง อ.เชียงแสน / 
เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน 

ก่อสร้างโดยกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวีในขณะนั้น และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2546 ให้
การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผูบ้ริหาร
และประกอบการ ต่อมาได้เปลีย่นจาก
เป็นท่าเรือขนส่งสินค้ามาเป็นท่าเรอื
ท่องเที่ยว เดินเรือเส้นทางเชียงแสน-
กวนเหล่ย (สิบสองปันนา, ประเทศ
จีน)36 ภายหลังท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
แห่งที่ 2 เปิดให้บริการ เนื่องจากท่าเรือ
แห่งนีต้ั้งอยู่ในตัวเมืองประวัตศิาสตร์
เชียงแสนท าให้ไมส่ามารถขยาย
ศักยภาพได้อีก 
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการขอมติ ครม.เพื่อถ่ายโอนให้

                                                           
36 ตารางเส้นทางการเดินเรือในปัจจบุันยังคงเป็นไปอย่างไม่แน่นอนนัก แตกต่างจากช่วงก่อนหน้าน้ีที่ก าหนดไว้ชัดเจน     
เที่ยวออก  เช้าวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (ขาไปใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง) เที่ยวเข้า เย็นวันจันทร์ วันอังคาร  
และวันพฤหัสบดี (ขากลับใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง) รวมแล้ว 6 เที่ยวต่อสัปดาห ์
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เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสนเข้ามา
รับผิดชอบดูแลแทน ทว่ายังคงติด
ขั้นตอนในทางปฏิบัติ ปัจจุบันท่าเรืออยู่
ในความดูแลของกรมธนารักษ์ท่ี
รับผิดชอบพ้ืนท่ีช่ัวคราวต่อจากการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย37 

(5) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (แห่งที่ 2)  
 

บ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน / 
อบต.บ้านแซว 

เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่ง
กรมเจ้าท่าเป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้ง 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติในปี 2554  
ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้บริหารท่าเรือแห่งนี้ ซึ่งมีสถานะเป็น
ท่าเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ตาม
ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์
ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง38 

(6) ท่าเรือบั๊ค                        
ท่าเรือโดยสาร/ท่องเที่ยว 

บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ / 
เทศบาลต าบลเวยีง อ.เชียงของ 

เป็นส่วนหน่ึงของจุดผ่านแดนถาวรไทย-
ลาว ซึ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารและ
นักท่องเที่ยวที่จะข้ามฟากไป-มา 
ปัจจุบันใช้เป็นเส้นทางขาออกส าหรับ
รถบรรทุกที่จะขึ้นเรือแพขนานยนต์ข้าม
ฝั่งไปยังประเทศลาว 

(7) ท่าเรือน้ าลึก หรือท่าเรือเชียงของ บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ / 
เทศบาลต าบลเวยีง อ.เชียงของ 

เป็นจุดผา่นแดนถาวรไทย-ลาว และเป็น
ท่าเรือขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ ซึ่งมี
สถานะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศตามความตกลงว่าด้วยการ
เดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-  
แม่น้ าโขงเช่นเดียวกับท่าเรือเชียงแสน 

                                                           
37 “เตรียมปรับโฉมท่าเรือเชียงแสน1 ผุดดิวตี้ฟร-ีท่าเรือท่องเที่ยว,” ASTV ผู้จัดการออนไลน ์(23 เมษายน 2555), จาก 
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000050152 
38 สาระส าคญัของข้อตกลงนี้ประการหนึ่งก็คือ ประเทศภาคีจะต้องก าหนดท่าเรือที่จะใหเ้รือสินค้าของประเทศภาคีอื่นเข้า
เทียบท่าในการเดินเรือได้ดังนี ้

จีน: ท่าเรือซือเหมา จิ่งหง เม่งหาน และกวนเหล่ย 
ลาว: ท่าเรือบ้านซาย เชียงกก เมืองมอม บ้านควน ห้วยทราย และหลวงพระบาง 
พม่า: ท่าเรือวันเส็ง และวันปง 
ไทย: ท่าเรือเชียงแสน และเชียงของ 

ดู “ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง,” จาก http://vigcollab.mot.go.th/gm/document-
1.9.9061/ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง.pdf 
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บริหารจดัการโดยการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ปัจจุบันใช้เป็นเส้นทาง  
ขาเข้าส าหรับรถบรรทุกที่ข้ึนเรือแพ
ขนานยนต์ข้ามฝั่งมาจากประเทศลาว39 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่ามีท่าเรือในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสน และเชียงของ จ านวนทั้งสิ้น  7 

แห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานการขนส่งทางน้ าที่ 1 สาขาเชียงราย40 แตกต่างจากข้อมูลที่
ปรากฏในข่าวที่ระบุว่ามีท่าเรือเอกชนที่ให้บริการขนส่งสินค้าตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสนมากถึง 6-7 
แห่ง41 แต่ในตารางข้างต้นพบเพียงแห่งเดียวที่ด าเนินการโดยเอกชนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีจุดขึ้น-ลงเรือ และ
ขนถ่ายสินค้าอีกหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ราษฎรจะด าเนินการกันเอง และไม่ถึงขั้นจัดเป็นท่าเรือได้ เช่น จุดจอด
เรือขนถ่ายสินค้าหน้าวัดปงสนุก (ต.เวียง อ.เชียงแสน) จุด-ขึ้นลงเรือ บ้านสบกก, ท่าเรือชุมชน จุดผ่อนปรน
บ้านสวนดอก (ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน) บ้านหาดบ้าย (ต.ริมโขง อ.เชียงของ) บ้านสบสม, จุดจอดเรือท่าผา
ถ่าน บ้านวัดหลวง, บ้านหาดไคร้ (ต.เวียง อ.เชียงของ) ฯลฯ 
 
กรณีปัญหาส าคัญ: ท่าเรือบั๊ค 
 ท่าเรือแห่งนี้มีสภาพเป็นพื้นที่ทรายชายตลิ่ง ใช้เป็นท่าเรือข้ามฟากและท่าเทียบแพขนานยนต์ ตั้งอยู่ที่
บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียง มีประวัติความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงสงครามอินโดจีน ขณะนั้นเน้นใช้ในการล าเลียงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทางการทหารเป็นหลัก โดยมีกลุ่มชาวบ้านร่วมกันก่อตั้งขึ้นบนที่ดินอันเป็นที่สาธารณะประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน บริหารงานในรูปของกรรมการเรื่อยมา องค์ประกอบส าคัญมาจากกลุ่มคนในชมรม
เรือรับจ้าง กระทั่งในยุคสงครามเย็นจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ช่วงนี้สร้างขึ้นโดย
บริษัทอิตาเลียน-ไทย ประมาณปี 2513) ต่อมาได้จัดตั้งเป็นจุดผ่อนปรน และเป็นจุดผ่านแดนถาวรในที่สุด 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดใหก้รมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี (ปัจจุบันกลับไปใช้ชื่อเดิมคือ “กรมเจ้าท่า”) จะต้อง
ถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับสถานีขนส่งทางน้ าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ .ศ. 2456 ให้แก่
ท้องถิ่น ซึ่งพบว่าในเขตเทศบาลเวียงมีท่าเรือแพขนานยนต์ข้ามฟากไทย-ลาวเข้าลักษณะท่าเทียบเรือสาธารณะ
                                                           
39 ศึกษาประวัติศาสตร์โดยย่อของท่าเรือแห่งนี้ได้ใน ชัยพงษ์ ส าเนียง, “ How to..เปลี่ยนเมืองเชียงของให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
ชายแดนของไทย?,” สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนติ (19 กรกฎาคม 2556), จาก http://www.siamintelligence.com/ 
transform-trade-border-city-in-chiang-rai/ 
40 สุรนาท ศิริโชต,ิ เจ้าหน้าท่ีตรวจท่าปฏิบัติการ ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาคที่ 1 สาขาเชียงราย (สัมภาษณ์), 30 พฤษภาคม 
2556 และ 21 สิงหาคม 2556. 
41 “เรือสินค้าเมินท่าเรือเชียงแสน2 แห่ใช้ท่าเอกชนประหยัดต้นทุน,” ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์(26 พฤศจิกายน 2555), จาก 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1353904943 
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อยู่ ซึ่งก็คือท่าเรือบั๊คแห่งนี ้
 หลายปีต่อมา เมื่อนายสมหมาย หลวงสอน อดีตผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบล
เวียง จึงพยายามที่เข้าไปบริหารและดูแลรักษาท่าเรือแห่งนี้ โดยหวังให้เป็นอีกแหล่งรายได้ส าคัญของเทศบาล 
อีกท้ังเพ่ือความปลอดภัย และเตรียมพร้อมรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวและรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น จึงจัดท าโครงการปรับปรุงท่าเรือสาธารณะ (ท่าเรือบั๊ค) โดยจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2553 ไว้ เพ่ือ
ใช้ในการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานซ่อมแซมผิวทางลาดยาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
งานปรับปรุงลานดินจอดรถ จ านวน 834,000 บาท รวมทั้งได้ออกเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
พ.ศ. 2552 มารองรับเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเวียง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายแล้ว และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 255242 
 สาระส าคัญของเทศบัญญัติดังกล่าวเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการการใช้ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดูแลบริหารจัดการท่าเทียบเรือและท่าข้ามให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ข้อ 10-ข้อ 14) ข้อก าหนดส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้และการบริการท่าเทียบ
เรือและท่าข้าม (ข้อ 5-ข้อ 9) เช่น ก าหนดให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือแพขนานยนต์ทุกล าต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 100-500 บาทต่อเที่ยว ขึ้นอยู่กับน้ าหนักบรรทุก เจ้าของรถยนต์ที่ขึ้น-ลงท่าเทียบเรือต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม เช่น รถลาก รถพ่วง รถเทรนเลอร์ 100 บาทต่อเที่ยว รถบรรทุก 4 ล้อหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
300 บาทต่อเที่ยว ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารชาวต่างประเทศในการขึ้น-ลงท่าเทียบเรือ 30 บาทต่อคน ยกเว้น
พระภิกษุ สามเณร และเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี เป็นต้น รวมถึงก าหนดบทลงโทษผู้ซึ่งฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ (ข้อ 
15) (ดูภาคผนวก (ข)) ซึ่งต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยนายกเทศมนตรีได้ออกประกาศเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง การแก้ไขการบังคับใช้เทศ
บัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) เช่น ลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับเรือแพขนานยนต์หรือเรือบรรทุกรถยนต์ที่จดทะเบียนสัญชาติต่างด้าวลงเหลือ 200 บาท
ต่อเที่ยว การยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับชาวต่างชาติที่ใช้หนังสือเดินทาง เป็นต้น (ดูภาคผนวก (ค))43 

                                                           
42 กอบกุล รายะนาครได้วิเคราะห์ฐานอ านาจของท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไวว้่า แม้ อปท.จะมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตราข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ก็เป็นอ านาจหน้าท่ีซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจดัตั้ง และต้องไม่ขดัแย้งกับกฎหมายอื่น และใน
กรณีที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้เปน็การเฉพาะแล้ว จะใช้อ านาจในการตราข้อบัญญตัิท้องถิ่นไปในทางที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้นไมไ่ด้ ตอกย้ าด้วยความคิดเห็นตามแนวกระแสหลักในปัจจุบันก็คือ หากไม่มีกฎหมายระดับพระราชบญัญัติที่
ให้อ านาจแก่ อปท.ในการตราข้อบญัญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นๆ ไว้อยา่งชัดแจ้ง อปท.ก็ไม่มีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เพื่อใช้บังคับกับกิจการดังกล่าวได้ ดู กอบกุล รายะนาคร และคณะ, การปฏิรปูกฎหมายเพื่อส่งเสรมิประสิทธิภาพและ
นวัตกรรมการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท., (เชียงใหม่: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม,่ 2555), หน้า 265-274. 
43 จากข้อเท็จจริงพบว่า ภายหลังเทศบัญญัตดิังกล่าวมผีลบังคับใช้แลว้ ทางเทศบาลต าบลเวียงได้ด าเนนิการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมส่วนน้ี และถูกจดัเปน็รายรับท่ีเรียกว่า “ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ” อยู่ในหมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
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อีกทั้งยังมีบ่อยครั้งที่ระดับน้ าในแม่น้ าโขงกลายเป็นปัญหาที่สร้างความยากล าบากให้แก่การขนส่ง
สินค้า เพราะไม่สามารถน ารถบรรทุกลงแพขนานยนต์ได้ เนื่องจากน้ าลดต่ าเกินไป ทางเทศบาลจึงเข้ามาแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจัดหาหินน ามาถมเสริม หากน้ ากลับมาข้ึนสูงอีก หินเหล่านี้ก็จะหายไป จึงอาจมองได้
ว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของท้องถิ่นโดยใช่เหตุ 
 

 
อาพที่ 4.4 บรรยากาศบริเวณท่าเรือบั๊ค ซึ่งผู้คนใช้สัญจร และรถบรรทุกใช้ในการล าเลียงสินค้า 

 
ทว่าเมื่อทางเทศบาลจะด าเนินการโครงการกลับติดขัดข้อกฎหมาย และยังไปทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่

ของส่วนกลางหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมแผนที่ทหาร  (สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือ
กองบัญชาการกองทัพไทยในปัจจุบัน) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (กระทรวงการต่างประเทศ) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม)44 ไม่ว่าจะด้วยความที่เป็นแม่น้ าระหว่างประเทศ (เกี่ยวกับอ านาจ

                                                                                                                                                                                     

ซึ่งยอดรับจริงในปี 2553 มากถึง 1,859,520 บาท ดู เทศบัญญัติ เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชยีงของ จังหวัดเชียงราย, หน้า 3. 
44 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 หมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด (ค) ว่าด้วยการล่วงล้ าล าแม่น้ า มาตรา 117 ระบุ
ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ า ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า 
ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาด
ของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 
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หน้าที่ของสองหน่วยงานแรก) หรือถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
หลัง) จึงจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อน แต่จนถึงขณะนี้ทางเทศบาลก็ยังคงไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงาน
ใดเลย ส่งผลให้โครงการหยุดชะงัก และไม่สามารถด าเนินการต่อไป กรณีนี้อาจใช้สะท้อนปัญหาภาพรวมที่รัฐ
ส่วนกลางยังหวงอ านาจระดับสูง และความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่าง
ดี (รายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางแสดงเคลื่อนไหวด้านท้ายนี้) 
 

ตารางท่ี 4.6 ล าดับเหตุการณ์และประเด็นส าคัญจากหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ                    
ที่เก่ียวข้องกับกรณีท่าเรือบั๊ค 

 

ปี รายละเอียดหนังสือ ประเด็นส าคัญ 
2542 หนังสือส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0205/ว 166 ลงวันท่ี 18 
ตุลาคม 2542 / เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก่อสร้างถนนหรือ
กระท ากิจการใด ๆ ตาม
บริเวณชายแดน / เรียน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างประเทศ 

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2542 คณะรฐัมนตรไีด้
พิจารณาเห็นว่า เพื่อมิให้เกดิผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการ
ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมัน่คงตามชายแดน ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบใน
การก่อสร้างถนนหรือกระท ากิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดนถือเปน็แนวทางปฏิบัติ
ว่า ในโอกาสต่อไปหากจะมีการก่อสร้างถนนหรือกระท ากิจการใด ๆ ตามบรเิวณ
ชายแดน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบตอ่สันปันน้ าและหลักเขตแดน ให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบได้ประสานกับกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยกรมแผนท่ีทหารและกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้
ชัดเจนก่อนท่ีจะด าเนินการ 

2550 หนังสือส านักงานการ
ขนส่งทางน้ า สาขา
เชียงราย ท่ี คค 
0310.2/731 ลงวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2550 / เรื่อง 
การดูแลการใช้ท่าเทียบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 78 และมาตรา 284 ก าหนดให้มี
การกระจายอ านาจของหน่วยงานรัฐให้แก่ อปท. ประกอบกับ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
อปท. กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีจึงได้มีค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวีที่ 442/2547 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” 
ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น45 

                                                                                                                                                                                     

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนญุาตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องระบลุักษณะของ
อาคารและการล่วงล้ าที่พึงอนุญาตไดไ้ว้ให้ชัดแจ้ง พร้อมท้ังระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แลว้เสร็จด้วย 
เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้อง
อนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว” 
45 อ านาจที่มอบให้ อปท.ตามค าสั่งดังกล่าวรวมแล้วมี 4 กรณีด้วยกัน คือ  
(1) การพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้ าล าน้ า เฉพาะสิ่งปลูกสร้างดังนี้ คือ โรงสูบน้ า, การวางท่อ สายเคเบลิ     
การปักเสาไฟฟ้า, กระซังเลีย้งสัตวน์้ า และเขื่อนกันน้ าเซาะ 
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เรือสาธารณะ / เรียน 
นายก อบต.เวียงเชียงของ 

ส านักงานการขนส่งทางน้ าท่ี 1 สาขาเชียงรายพบว่าในเขต อบต.เวียงเชียงของ มี
ท่าเรือแพขนานยนต์ข้ามฟากไทย-ลาว เข้าลักษณะท่าเทียบเรือสาธารณะ จึงขอให้ 
อบต.เวียงเชียงของได้เข้าด าเนินการบริหาร และดูแลรักษาสถานีขนส่งทางน้ า (ท่า
เทียบเรือสาธารณะ) และด าเนินการในส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2553 หนังสือส านักงานเทศบาล
ต าบลเวยีง ที่ ชร 
55001/130 ลงวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2553 / เรื่อง 
ขออนุญาตก่อสร้าง
ปรับปรุงบรเิวณท่าเรือ
สาธารณะ (ท่าเรือบัค๊) / 
เรียน หัวหน้าส านักงาน
การขนส่งทางน้ าท่ี 1 
สาขาเชียงราย 

เทศบาลต าบลเวยีงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างปรับปรุงบรเิวณท่าเรือสาธารณะ (ท่า
เรือบ๊ัค) บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีสภาพคับแคบ การสัญจรไปมาไมส่ะดวก
และค่อนข้างจะเป็นอันตราย เพื่อเป็นการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว และรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าท่ีปรมิาณเพ่ิมมากข้ึนให้ไดร้ับความสะดวกและมีความปลอดภัย ตลอดจน
เพื่อเป็นการส่งเสรมิเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีให้มีสภาพท่ีดีขึ้น เทศบาลต าบลเวียงจึงได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงบริเวณท่าเรือสาธารณะดังกล่าว เปน็จ านวนเงิน
งบประมาณ 834,000 บาท และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเรียนมายังส านักงานการขนส่งทางน้ าท่ี 1 สาขาเชียงราย เพื่อโปรด
พิจารณาอนุญาตต่อไป 

2553 หนังสือส านักงานการ
ขนส่งทางน้ าท่ี 1 สาขา
เชียงราย ท่ี คค 
0310.2/165 ลงวันท่ี 18 
มีนาคม 2553 / เรื่อง ขอ
อนุญาตก่อสร้างปรับปรุง
ท่าเรือบั๊ค / เรียน 
นายกเทศมนตรีต าบล
เวียง 

ส านักงานการขนส่งทางน้ าท่ี 1 สาขาเชียงราย พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า จึงขอให้ท่านจัดส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ.2537) เพื่อความความถูกต้องในการ
ด าเนินการต่อไป 

2553 หนังสือส านักงานเทศบาล
ต าบลเวยีง ที่ ชร 
55001/258 ลงวันท่ี 20 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2542 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัิในการก่อสรา้ง
ถนนหรือการกระท ากิจการใด ๆ ตามบรเิวณชายแดน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ      
สันปันน้ าและหลักเขตแดน โดยก าหนดให้ประสานกับกองบัญชาการทหารสูงสุด  

                                                                                                                                                                                     

(2) การอนุญาตให้ขุดลอก ดูแลรักษาร่องน้ าทางเดินเรือ และงานติดตั้งบ ารุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ รวมถึงการ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด เฉพาะร่องน้ าภายในประเทศท่ีเป็นบงึ ล าคลอง แม่น้ าขนาดเล็กท่ีมีพื้นที่อยู่ใน อปท.นั้น ๆ 
เพียงแห่งเดียว และร่องน้ าชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก 
(3) การบริหารดูแลรักษาสถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) และด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง  
(4) การจัดเก็บค่าธรรมเนยีมการตรวจสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ค่าใบอนญุาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า และค่าใบอนุญาตให้ขุดลอกร่อง
น้ า และค่าธรรมเนียมการตรวจและส ารวจการขุดลอกแก้ไขแม่น้ าล าคลอง ร่องน้ าทางเรือเดิน และค่าธรรมเนียมการตรวจ
พิจารณาส าหรับการขดุลอกหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
ต่อมาจึงไดม้ีค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 ลงวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2548 มอบอ านาจให้ อปท.
เพิ่มเตมิในการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าในอีก 4 เรื่องคือ ท่าเทียบเรือขนาดไมเ่กิน 20 ตันกรอส, โป๊ะ
เทียบเรือและสะพานปรับระดับ, สะพานข้ามคลอง และคานเรือ, อ้างใน กอบกุล รายะนาคร และคณะ, อ้างแล้ว หน้า 127. 
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เมษายน 2553 / เรื่อง 
แจ้งการปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ า บริเวณ
ชายแดน / เรยีน เจ้ากรม
แผนที่ทหาร 

โดยกรมแผนท่ีทหาร และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงตา่งประเทศ เพ่ือ
ร่วมกันตรวจสอบข้อมลูให้ชัดเจนก่อนด าเนินการ ในการนีส้ภาเทศบาลต าบลเวียงได้
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2553 เพื่อจัดท าโครงการปรบัปรุงบริเวณท่าเรือ
บั๊ค จ านวนเงิน  834,000 บาท จึงขอแจ้งการปลูกสรา้งสิ่งล่วงล้ าล าน้ า บริเวณ
ชายแดนตามโครงการดังกล่าวมายังกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อ
ตรวจสอบข้อมลูให้ชัดเจนก่อนด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2553 หนังสือส านักงานเทศบาล
ต าบลเวยีง ที่ ชร 
55001/261 ลงวันท่ี 20 
เมษายน 2553 / เรื่อง 
แจ้งการปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ า บริเวณ
ชายแดน / เรยีน อธิบดี
กรมสนธสิัญญาและ
กฎหมาย กระทรวง
ต่างประเทศ 

เนื้อความเดยีวกันกับหนังสือส านกังานเทศบาลต าบลเวียง ที่ ชร 55001/258 โดยขอ
แจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า บริเวณชายแดนตามโครงการดังกล่าวไปยังกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ เพ่ือตรวจสอบข้อมลูให้ชัดเจนก่อน
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2553 หนังสือส านักงานเทศบาล
ต าบลเวยีง ที่ ชร 
55001/257 ลงวันท่ี 20 
เมษายน 2553 / เรื่อง ขอ
หนังสือรับรองการปลูก
สร้างล่วงล้ าล าน้ า ว่าเป็น
อุปสรรคต่อแผนพัฒนา
จังหวัด ผังเมือง และการ
รักษาสภาพแวดล้อมของ
จังหวัด / เรียน 
นายอ าเภอเชียงของ 

ขอให้จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาออกหนังสือรับรองการปลูกสรา้งลว่งล้ าล าน้ า ตาม
โครงการปรับปรุงบรเิวณท่าเรือบ๊ัค ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง 
และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด เพื่อใช้ประกอบในการยื่นค าขออนุญาตปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าน้ า ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ.2537) ออก
ตามความใน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 ข้อ 2 ต่อไป 

2553 หนังสือกรมแผนท่ีทหาร 
ที่ กห 0314/1353 ลง
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2553 
/ เรื่อง แจ้งการปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ าแม่น้ าบริเวณ
ชายแดน / เรยีน 
นายกเทศมนตรีต าบล
เวียง 

กรมแผนที่ทหารพิจารณาแล้วเห็นว่า หากการก่อสรา้งดังกล่าวมผีลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพตลิ่งและฝั่งของแม่น้ าโขง ก็จะมผีลกระทบสืบเนื่องไปยังร่องน้ าลึก
ที่เป็นเส้นเขตแดนเกดิการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ก็ไมส่มควรใหด้ าเนินการก่อสร้าง 
อย่างไรก็ตาม การพิสจูน์ทราบว่าการก่อสร้างมผีลกระทบต่อตลิ่งและฝั่งหรือไม่นั้น 
ควรให้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ าโขง
และแม่น้ าเหืองฝ่ายไทย ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เป็นผู้พิจารณาว่า
การก่อสร้างดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อตลิ่งและฝั่งหรือไม่ ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบ
ข้างต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวง
ต่างประเทศ จะแจ้งผลการตรวจสอบร่วมกับกรมแผนท่ีทหาร ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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ปี 2542 และปี 2548 ให้เทศบาลต าบลเวยีงทราบโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง 
2553 หนังสือท่ีว่าการอ าเภอ

เชียงของ  ที่ ชร 0217.3/
ว 323 ลงวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2553 / เรื่อง 
การยืนยันแนวทางปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือ
ด าเนินกิจกรรมตาม
บริเวณชายแดน / เรียน 
นายกเทศมนตรีต าบล
เวียง 

จังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากรมสนธิสญัญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งยนืยันแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกอ่สร้างหรือ
ด าเนินกิจกรรมตามบรเิวณชายแดนตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ
อีกครั้งเพื่อยึดถือปฏิบัติอยา่งเป็นเอกภาพ หากจะมีการก่อสรา้งถนนหรือด าเนิน
กิจกรรมตามบริเวณชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อสันปันน้ าและหลักเขตแดน ให้
ส่วนราชการที่รบัผิดชอบได้ประสานกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมแผนท่ี
ทหารและกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 

2553 หนังสือท่ีว่าการอ าเภอ
เชียงของ  ที่ ชร 
0037.8/1925 ลงวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2553 / เรื่อง 
การพิจารณาก่อสร้างสิ่ง
ล่วงล้ าล าแม่น้ า / เรียน 
นายกเทศมนตรีต าบล
เวียง 

จังหวัดพิจารณาแล้ว เห็นวา่การปรับปรุงท่าเรือบั๊ค ไม่ขัดกับแผนพัฒนาจังหวัด ผัง
เมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดแต่อย่างใด 

2553 ค าร้องขอท าสิ่งล่วงล้ าล า
น้ า ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 
2553 ยื่นต่อกรมการ
ขนส่งทางน้ า และ 
พาณิชยนาวี 

นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรตี าบลเวียง ยื่นค าร้องต่อกรมการขนส่งทาง
น้ าและพาณิชยนาวี ขอท าสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (ขออนุญาตก่อสรา้งปรับปรุงบริเวณท่าเรือ
สาธารณะ (ท่าเรือบัค๊) โดยจะกระท าท่ีบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง) 

2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ลงวันท่ี  
กันยายน 2553 / เรื่อง 
หารือเกี่ยวกับการใช้
บังคับเทศบัญญตัิ เรื่อง 
ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
พ.ศ. 2553 / เรียน ผู้วา่
ราชการจังหวัดเชียงราย 

ตามที่จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอหารือเกี่ยวกับ
กรณีที่เทศบาลต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ ได้ตราและใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง    
ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้เข้าไปด าเนินการบรหิารและดูแลสถานี
ขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) แต่ต่อมาส านักงานการขนส่งทางน้ าท่ี 1 สาขา
เชียงราย ได้แจ้งให้เทศบาลต าบลเวียงชะลอและทบทวนการใช้บังคบัเทศบัญญตัิใน
เรื่องดังกล่าว เพราะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ขัดกับ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 
2456 นั้น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นโดยสรุปดังนี ้
- ค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2547 เป็นค าสั่งมอบอ านาจบางเรือ่งของอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี
ในฐานะ “เจ้าท่า” ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน มใิช่การโอนท่า
เทียบเรือสาธารณะไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังนั้น เทศบาลต าบล
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เวียงจึงสามารถกระท าการตามอ านาจของเจ้าที่ได้เฉพาะที่มีการมอบอ านาจไว้ แต่
ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีการปลูกสรา้งอาคาร
หรือสิ่งล่วงน้ าล าน้ าในลักษณะเปน็ท่าเทียบเรือน้ัน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อน 
เพราะอ านาจพิจารณาและใหอ้นุญาตในเรื่องนี้ยังคงอยู่ท่ี “เจ้าท่า” ในส่วนกลาง 
-  หากเทศบาลต าบลเวียงประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนยีมใด ๆ จะต้องเป็นกรณีที่
เทศบาลต าบลเวยีงได้จดับริการสาธารณะอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้เสียค่าธรรมเนียม 
และผูเ้สยีค่าธรรมเนยีมได้รับประโยชน์จากบริการนั้นโดยตรง เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ฯลฯ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้ (ขยายความโดยผู้วิจัย) 

2553 หนังสือท่ีว่าการอ าเภอ
เชียงของ ท่ี ชร 
0037.8/3998 ลงวันท่ี 14 
ตุลาคม 2553 / เรื่อง 
หารือการบังคับใช้เทศ
บัญญัติ / เรื่อง ท่าเทียบ
เรือและท่าข้าม พ.ศ.2552 
เรียน นายกเทศมนตรี
ต าบลเวยีง 

ตามที่เทศบาลต าบลเวียงได้มีหนังสือหารือเกีย่วกับการตราและบังคบัใช้เทศบัญญัติ
เรื่องท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ.2552 ตลอดจนการเข้าด าเนินการบริหารและดูแล
สถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือสาธารณะ) นั้น จังหวัดเชียงรายแจ้งว่าได้หารือกรณี
ดังกล่าวไปยังกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว โดยให้เทศบาลต าบลเวยีงศึกษารายละเอยีดหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ให้
ชัดเจนว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวอยู่ในท่ีดินประเภทใด ตามกฎหมายใด มีความเป็นมา
อย่างไร ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือรับผดิชอบดูแลรักษาท่ีดินดังกล่าว เพือ่ท่ีจะทราบถึง
แนวทางปฏิบัติว่า หากเทศบาลต าบลเวียงจะเข้าไปด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีโดย
จัดให้มีท่าเทียบเรือข้ึน ต้องปฏิบัตติามกฎหมายในเรื่องนั้นอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ผลการด าเนินการเป็นประการใด รายงานให้นายอ าเภอเชียงของทราบด้วย 
เพื่อจักไดร้ายงานจังหวัดเชียงรายพิจารณาตามล าดับ 

2553 หนังสือส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่ 1 สาขา
เชียงราย ท่ี คค 
0306.3/659 ลงวันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2553 / เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติการปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าของ
สว่นราชการ / เรียน 
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเจ้าท่าภมูิภาคที่ 1 สาขาเชียงรายได้ตรวจพบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นได้
จัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลกูสร้างสิ่งล่วงล้ า
ล าน้ าอันมีรูปแบบและลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เช่น โครงการก่อสรา้ง
สะพานข้ามแม่น้ า โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น โดยมไิด้ยื่นขออนุญาต
ต่อเจ้าท่าตามที่กฎหมายก าหนด อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นเหตุให้มีการฟ้องร้อง
คดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า และท าความเสียหายแกร่าชการในภาพรวม ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีหน้าท่ีจัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดร้บัการจัดสรร
งบประมาณปี 2554 ด าเนินการไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอให้
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายไดโ้ปรดควบคุมและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่รับผิดชอบได้ยื่นขออนุญาตตอ่เจ้าท่า เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ทั้งนี้  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงรายมีความยินดีให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการ 

2553 หนังสือส านักงานส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น

เนื้อความเช่นเดยีวกับหนังสือฉบับก่อนหน้า (หนังสือส านักงานเจ้าทา่ภูมิภาคที่ 1 
สาขาเชียงราย ท่ี คค 0306.3/659 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553) 
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จังหวัดเชียงราย ท่ี ชร. 
0037.4/3149 ลงวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2553 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติการปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าของ
ส่วนราชการ เรียน 
ท้องถิ่นอ าเภอทุกแห่ง 

2553 หนังสือส านักงานส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น
อ าเภอ ท่ีว่าการอ าเภอ
เชียงของ ท่ี ชร. 0037.8/
ว 338 ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2553 / เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติการปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าของ
ส่วนราชการ / เรียน 
นายกเทศมนตรีและนายก 
อบต.ทุกแห่ง 

ส านักงานเจ้าท่าภมูิภาคที่ 1 สาขาเชียงรายได้ตรวจพบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นได้
จัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลกูสร้างสิ่งล่วงล้ า
ล าน้ าอันมีรูปแบบและลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยื่นขออนุญาตต่อเจ้าทา่ เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 
จุดส าคัญในพื้นที่ 

ในที่นี้หมายถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสวนสาธารณะ ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ที่จอดรถ
สาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือลานกีฬา เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) และจุดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ ผู้วิจัยเห็นว่าคือสิ่งจ าเป็นพื้นฐานที่พึงมีส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้า
มาในพื้นที่ ขอน าเสนอข้อมูลไล่เรียงตามแต่ละท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเออเชียงแสน มีสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 แห่ง ได้แก่ 
สวนสาธารณะหนองบัว ขนาด 2 ไร่ มีต้นไม้ สระน้ า และศาลาอยู่ภายใน และอีกแห่งหนึ่งคือ สวนสาธารณะ
ป้ายสามเหลี่ยมทองค า ขนาด 0.5 ไร่ มีต้นไม้ ทางเดิน น้ าพุ ลานเอนกประสงค์ และไม้ประดับ นอกจากนี้ ใน
เขตพ้ืนที่มีแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 3 แห่ง (แต่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล) ตลาด 4 แห่ง (แต่
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล) ที่จอดรถสาธารณะ 3 แห่ง (อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 1 
แห่ง) เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ 2 แห่ง และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 แห่ง 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ไม่มีสวนสาธารณะภายใต้ความดูแล ภายในเขตเทศบาลมีตลาด 1 แห่ง 
(แต่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล) กับเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติอีก 4 แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว มีตลาดใหญ่ (ตลาด SML) จ านวน 1 แห่ง และมีตลาดชุมชน
ประจ าหมู่บ้านอยูอี่กหลายแห่ง รวมทั้งมเีครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ จ านวน 1 แห่ง 
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 เทศบาลต าบลเวยีงเชียงของ ได้จัดสวนหย่อมพักผ่อนหย่อนใจ 1 แห่ง ณ ลานท่าผาถ่าน เพ่ือให้เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจบริเวณริมแม่น้ าโขง โดยจัดให้มีสวนหย่อม และมีเครื่องออกก าลังกายไว้บริการ ในเขต
เทศบาลมีทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 1 แห่ง ตลาด 3 แห่ง (อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 1 แห่ง) 
สนามกีฬาและลานกีฬา 5 แห่ง เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ 7 แห่ง และจุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
1 แห่ง 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเออเชียงของ มีสวนสาธารณะในความดูแล  1 แห่ง คือ สวนสาธารณะหนอง
บัวหลวง ตั้งอยู่ที่บ้าน โจ้โก ้หมู่ 10 บนพ้ืนที่ 70 ไร่ ภายในมีสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งถนน ศาลาที่พัก ต้นไม้ 
และห้องน้ าชั่วคราว นอกจากนี้ก็มีที่จอดรถสาธารณะ 1 แห่ง และลานกีฬา 3 แห่ง 
 

ตารางท่ี 4.7 จุดส าคัญในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นกรณีศึกษา 
 

                   รายชื่อ อปท. 
กิจกรรม 

ทต.เวียง 
อ.เชียงแสน 

ทต.        
เวียงเชียงแสน 

อบต.บ้านแซว ทต.         
เวียงเชียงของ 

ทต.เวียง 
อ.เชียงของ 

(1) สวนสาธารณะ 2 แห่ง - - 1 แห่ง 1 แห่ง 
(2) ทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร 3 แห่ง - - 1 แห่ง - 
(3) ที่จอดรถสาธารณะ 3 แห่ง - - - 1 แห่ง 
(4) ตลาด 4 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง - 
(5) สนามกีฬาหรือลานกีฬา - - - 5 แห่ง 3 แห่ง 
(6) เครื่องเบิกถอนเงินสด
อัตโนมัต ิ

2 แห่ง 4 แห่ง 1 แห่ง 7 แห่ง - 

(7) จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 แห่ง - - 1 แห่ง - 
 

ความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่ 
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในหัวข้อนี้ รวมถึงความพร้อมของสถานที่เหล่านี้ต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 

ผู้วิจัยสรุปจากการประเมินตนเองของ อปท.แต่ละแห่งที่ระบุมาในแบบรวบรวมข้อมูลเป็นหลัก 
(1) สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเวียง อ าเออเชียงแสน 

(1.1) สามเหลี่ยมทองค า 
(1.2) วัดพระธาตุผาเงา 
(1.3) วัดพระธาตุจอมกิตติ 

แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวต่างก็ล้วนอยู่บนเส้นทางที่มีบริการขนส่งสาธารณะผ่าน อย่างเช่น รถโดยสาร   
เชียงแสน-แม่สาย ผ่านบริเวณสามเหลี่ยมทองค า และวัดพระธาตุจอมกิตติ ส่วนรถโดยสารเชียงแสน-เชียงของ 
ผ่านวัดพระธาตุผาเงา โดยมีป้ายแนะน าเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืน เช่น ร้านอาหาร ศาลานักท่องเที่ยว และห้องน้ าสาธารณะ 
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(2) สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
(2.1) วัดร้าง จ านวน 76 วัด 
(2.2) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 

 สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดรวมอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งมีป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว บอกทิศทาง และ
ระยะทางติดตั้งตามบริเวณจุดท่องเที่ยว สิ่งที่น่าสนใจคือ ทางเทศบาลจัดให้มีรถไฟฟ้าสาธารณะบริการน าเที่ยว 
พร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทย 

(3) สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว 
(3.1) ศูนย์วัฒนธรรมบ้านชนเผ่า บ้านห้วยน้ าเย็น (บนดอย) หมู่ 13 
(3.2) บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 มีรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งการบริการโฮมสเตย์ มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติริมโขง มีแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน เช่น กลุม่เลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มผลิตข้าวกล้อง
อินทรีย์ และกลุ่มทอผ้า 

ข้อจ ากัดคือ ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้  นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางโดย
ใช้รถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น อีกทั้งไม่มีป้ายบอกทาง และแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในรูปแบบภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ตาม 

(4) สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  
(4.1) วัด จ านวน 5 วัด (วัดพระแก้ว วัดหลวงไชยสถาน วัดศรีดอนชัย วัดสบสม และ       
วัดหาดไคร้ ซึ่งวัด 3 แห่งแรกอยู่บนถนนสายกลาง และอีก 2 วัดหลังอยู่เส้นทางสบสม-   
หาดไคร้) 
(4.2) จุดชมวิวท่าเรือผาถ่าน (ถนนเลียบแม่น้ าโขง) 
(4.3) พิพิธภัณฑ์ปลาน้ าจืด (ถนนเส้นสบสม-หาดไคร้) 

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญข้างต้นสามารถเข้าถึงได้โดยรถบริการสามล้อเครื่อง ทุกแห่งมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกขัน้พื้นฐาน เช่น ห้องน้ าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณโทรศัพท์ และป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง
มีภาษาอังกฤษก ากับด้วย (ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ปลาน้ าจืดซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงจึงยังไม่มีป้ายภาษาอังกฤษ) 
ในจ านวนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี (Free Wi-Fi Zone) ของ
ทางเทศบาล ได้แก่ วัดหาดไคร้ พิพิธภัณฑ์ปลาน้ าจืด และจุดชมวิวผาถ่าน 

(5) สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเวียง อ าเออเชียงของ  
(5.1) น้ าตกห้วยเม็ง บ้านห้วยเม็ง หมู่ 6 (ใช้ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนดินลูกรัง)  
(5.2) น้ าตกห้วยตอง บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ 11 (ใช้ถนนภายในหมู่บ้าน และถนน คสล.) 
(5.3) หนองบัวหลวง บ้านโจ้โก้ หมู่ 10 (ใช้เส้นทางถนนบ้านโจ้โก้-บ้านดอนมหาวัน ผ่าน    
ทั้งถนนลาดยาง และถนนดินลูกรัง) 
(5.4) จุดชมวิวแม่น้ าโขง บ้านห้วยเม็ง หมู่ 6 (เดินทางโดยใช้ถนนลาดยางสายเชียงแสน- 
เชียงของ)  
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แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ อีกทั้งไม่มี
ป้ายบอกทาง และป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยกเว้นบริเวณจุดชม
วิวแม่น้ าโขง ซึ่งพอจะมีรถโดยสารวิ่งผ่าน และมีป้ายบอกจุดท่องเที่ยวอยู่บ้าง เนื่องจากตั้งอยู่บนถนนสายหลัก 
 
ข้อค้นพบ 

จากข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยแจกแจงออกเป็นประเด็นที่ส าคัญได้ คือ 
หนึ่ง การให้บริการสาธารณะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายเรื่อง ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องถนน ระบบขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งทางบกและทางน้ า ต่างอยู่ภายใต้การก ากับดูแล (อาจลงไป
ถึงการจัดท า) ของหน่วยงานหลายสิบหน่วยงานด้วยกัน และแทบทั้งหมดคือหน่วยงานในระดับส่วนกลางทั้งสิ้น 
ขณะที่ อปท.มีอ านาจอันจ ากัด ส่งผลให้ปัญหาส าคัญหลายเรื่องของท้องถิ่น ค าตอบกลับไม่ได้อยู่ที่ท้องถิ่น 

ตัวอย่างเช่น บาง อปท.ไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงท่าเรือได้ เนื่องจากจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าท่าก่อน หรือบาง อปท.ไม่สามารถจะเข้าไปซ่อมแซมถนนได้ เพราะเป็นทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวง
ชนบท ทั้ง ๆ ที่สองกรณีปัญหานี้เกิดข้ึนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อปท.นั้น ๆ 

สอง โครงสร้างพื้นฐานในหลายเรื่องยังถือว่าไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร เช่น ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญในบางพ้ืนที่ยังคงเป็นถนนดิน ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีซึ่งเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองอ าเภอ ไม่มีสถานี
ขนส่งทางบกหรือทางน้ าที่ได้มาตรฐาน สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญบางแห่งขาดสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ไม่
ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ ที่จอดรถ ห้องน้ าสาธารณะ เป็นต้น ข้อจ ากัดเหล่านี้ไม่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวด้วย
ตัวเองซึ่งเป็นแนวโน้มที่ก าลังขยายตัวอย่างมากในปัจจุบัน 

สาม ความพร้อมนอกเหนือจากด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวมาแล้ว เช่น ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท 
ร้านอาหาร ธุรกิจน าเที่ยว จุดพักรถ ปั๊มน้ ามัน ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก สถานบันเทิง และนันทนาการ ฯลฯ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกองค์กรภาครัฐ นั่นคือ ภาคเอกชนที่อาจมองเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นส าคัญ
ต้องให้ความร่วมมือด้วย ซึ่งก็มี อปท.บางแห่งที่เห็นความจ าเป็น และพยายามจะเข้าไปมีบทบาทในบางเรื่อง
ข้างต้นเสียเอง 
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บทที่ 5 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุปภาพรวม 

ด้วยอ ำเภอเชียงแสนและอ ำเภอเชียงของมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ถือเป็นอ ำเภอหน้ำด่ำนทำงเศรษฐกิจ 
และเส้นทำงคมนำคมเชื่อมต่อประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอยู่ในจุดที่สำมำรถจะเชื่อมต่อเข้ำกับจีนได้
โดยง่ำย ทั้งทำงน้ ำ และทำงบก ท ำให้มีโอกำสในด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนสูงมำก เห็นได้จำกมูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดนที่เพ่ิงสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดหลำยปีมำนี้ รัฐบำลจึงต้องจัดวำงต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำเมืองไว้ให้ โดยก ำหนดให้ “เชียงแสน”เป็นเมืองแห่งท่ำเรือส่งออก-น ำเข้ำ (Port City) และเมือง
ท่องเที่ยวประวัติศำสตร์ “เชียงของ” เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรเปลี่ยนถ่ำยและกระจำยสินค้ำหลำยรูปแบบ 
(Logistic City) และเมืองแวะหรือผ่ำนส ำหรับนักท่องเที่ยว ยิ่งเสียกว่ำนั้น ทั้งสองอ ำเภอนี้อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดนจังหวัดเชียงรำยที่อำจมีขึ้นในอนำคต 

โครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐบำลที่ทยอยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพ่ือตอบโจทย์ข้ำงต้น ไม่ว่ำจะ
ท่ำเรือพำณิชย์เชียงแสน หรือสะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่ 4 และเมื่อสะพำนเปิดใช้งำนจริงก็จะมีโครงกำร
ขนำดใหญ่สืบเนื่องตำมมำอีกมำกมำย เฉพำะอย่ำงยิ่งในพ้ืนที่ อ.เชียงของ ไม่ว่ำจะเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ำยรูปแบบ
กำรขนส่งสินค้ำ นิคมอุตสำหกรรม สถำนีขนส่งผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ รวมกระทั่งโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟ
ทำงคู่ สำยเด่นชัย-เชียงรำย-เชียงของ1 

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจย่อมส่งผลดีต่อกำรท่องเที่ยวที่เป็นภำพรวมทั้งจังหวัดไปด้วย โดยเฉพำะ
ตลำดประเทศจีน หลำยปีมำนี้ได้มีชำวจีนจ ำนวนมำกเข้ำมำยังประเทศไทยโดยเลือกที่จะเดินทำงผ่ำนจังหวัด
เชียงรำย ทั้งทำงบก (รถยนต์) ด้ำน อ.เชียงของ และทำงน้ ำ (เรือ) ด้ำน อ.เชียงแสน และแนวโน้มโดยรวม
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย 

สถิติของปีล่ำสุด ปี 2555 มีคนต่ำงชำติที่ใช้หนังสือเดินทำงเข้ำประเทศไทย (ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือชำวจีน
นั่นเอง) ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน มำกถึง 4,526 คน ขณะที่ปริมำณเรือ (รวมทั้งเรือโดยสำรและเรือ
สินค้ำ) รวมแล้ว 7,554 ล ำ ขณะที่ข้อมูล ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงของ มีคนต่ำงชำติเข้ำมำมำกถึง 74,605 
คน และมีปริมำณรถ (นับรวมรถทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถตู้ และรถบรรทุก) ทั้งสิ้น 18,910 
คัน โดยเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำมีคนต่ำงชำติเดินทำงเข้ำไทยที่ด่ำนนี้ 11,920 คน และมีกำรน ำรถยนต์เข้ำมำ
มำกถึง 566 คัน สูงขึ้นหลำยเท่ำตัวเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเดือนเดียวกันของ 3 ปีก่อนหน้ำนี้ เชื่อว่ำเป็นผลจำก

                                                           
1 โครงกำรนี้ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงและกำรขนส่งไปสู่
ศูนย์กลำงของภูมิภำคทั่วประเทศ และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน ตำมแผนงำนพัฒนำโครงข่ำยเช่ือมต่อภูมภิำค วงเงิน
งบประมำณ 77,275 บำท จำกร่ำงพระรำชบัญญัติให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนคมนำคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. … ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎรเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2556 
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ปรำกฏกำรณ์ของภำพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand ที่มำถ่ำยท ำท่ีจังหวัดเชียงใหม่เกือบตลอดทั้งเรื่อง และ
กลำยเป็นภำพยนตร์ที่ท ำรำยได้สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ในขณะนั้น 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ นักท่องเที่ยวจีนสำมำรถเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยได้โดยง่ำย 
เนื่องจำกทำงกำรไทยไม่ได้มหีลักเกณฑ์ที่เข้มงวด หรอืเงื่อนไขที่ยุ่งยำกนัก นักท่องเที่ยวจีนโดยมำกมักรวมกลุ่ม
ขับรถยนต์ส่วนตัวมำกันเอง นิยมมำเป็นคณะ ๆ ละหลำยสิบคัน และจะมำขอรับกำรตรวจลงตรำที่ด่ำน (visa 
on arrival) ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้ำงมีฐำนะดี ข้อสังเกตส ำคัญ คือ ชำวจีนนิยมเข้ำมำเที่ยวไทย
ในช่วงที่มีเทศกำลที่เป็นวันหยุดยำวของจีน คือ ช่วงวันชำติ (ต้นเดือนตุลำคม) และในเทศกำลตรุษจีน (รำว
ปลำยเดือนมกรำคมถึงต้นเดือนกุมภำพันธ์) หำใช่ขึ้นอยู่กับเทศกำลประเพณีส ำคัญของทำงฝั่งไทย ไม่ว่ำจะเป็น
สงกรำนต์หรือลอยกระทง  

ซึ่งในอนำคตนักท่องเที่ยวจีนจะเพ่ิมมำกขึ้นอีก เนื่องจำกปัจจัยอย่ำงน้อย 2 ข้อ หนึ่ง ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงจำกกำรเปิดใช้สะพำนข้ำมแม่น้ ำโขง และ สอง กำรยกเลิกกำรท ำวีซ่ำท่องเที่ยวระหว่ำงกันของจีน
กับไทย (ขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของกำรเจรจำ) 

ทว่ำที่ผ่ำนมำปัญหำหลักคือ ทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยไทยไมอ่ำจทรำบล่วงหน้ำถึงก ำหนดวันเวลำและจ ำนวน
ที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่จะเข้ำมำ ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำจนนักท่องเที่ยวมำติดค้ำงอยู่ที่ด่ำนเป็น
จ ำนวนมำก และต้องใช้เวลำนำนหลำยชั่วโมงถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนกำร 

อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นกำรรับรู้ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย หรือปัญหำอำชญำกรรม ยังถือว่ำอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้ำงต่ ำทั้งสองอ ำเภอ คดีส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 70-80 เป็นคดียำเสพติด หำกเจำะจงถึงจ ำนวนคดี
อำชญำกรรมเก่ียวกับชีวิต ร่ำงกำย และเพศในรอบ 5 ปีมำนี้ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 14.8 คดีต่อประชำกร 31,889 
คน ในส่วนของ อ.เชียงแสน ส่วน อ.เชียงของอยู่ที่ปีละ 8.8 คดตี่อจ ำนวนประชำกร 36,810 คน 

นอกจำกนี้กรณีชำวเกำหลีเหนือ รวมถึงชำวลำวลักลอบเข้ำเมืองถือว่ำมีควำมน่ำสนใจเช่นกัน ขณะที่
คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวได้นั้น กลับมีน้อยมำก ตัวเลขใกล้เคียงกันทั้งใน
สองอ ำเภอ ข้อมูลปีล่ำสุดเกิดคดีท ำนองนี้ขึ้นเพียง 7-8 คดีเท่ำนั้น 
 และด้วยควำมเป็นอ ำเภอชำยแดนที่มีแม่น้ ำเป็นพรมแดนระหว่ำงประเทศนี่เองที่ท ำให้มีหน่วยงำนของ
รัฐส่วนกลำงเข้ำมำอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนควำม
มั่นคง ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนที่ดูแลปัญหำเส้นเขตแดน ลักลอบเข้ำเมือง และสินค้ำผิดกฎหมำย กล่ำวคือ 
ภำยใน อ.เชียงแสน มีหน่วยงำนบริหำรรวมทั้งสิ้น 45 หน่วย (ไม่นับรวมโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นลงไป) เป็นหน่วยงำนส่วนกลำง 24 หน่วย เช่น สถำนีต ำรวจน้ ำ 1 อ ำเภอเชียงแสน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงรำย เขต 3 หน่วยเรือรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมล ำแม่น้ ำโขง เขตเชียงรำย 
สถำนีเรือเชียงแสน  โรงพยำบำลเชียงแสน ฯลฯ หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 8 หน่วย (ไม่นับรวมหน่วยงำนระดับ
ต ำบลใน 6 ต ำบล และระดับหมู่บ้ำนใน 70 หมู่บ้ำน) เช่น ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงรำย สำขำเชียงแสน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงแสน เป็นต้น หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 6 หน่วย เช่น กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
อ ำเภอเชียงแสน ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำเชียงแสน และมีหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น 7 
หน่วย ส่วนภำยใน อ.เชียงของ มีหน่วยงำนบริหำรรวมทั้งสิ้น 36 หน่วย เป็นหน่วยงำนส่วนกลำง 15 หน่วย (ไม่
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นับรวมโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นลงไป) เช่น ด่ำนศุลกำกรเชียงของ ส ำนักงำน
สรรพำกรพื้นที่ สำขำเชียงของ หน่วยป้องกันรักษำป่ำที่ ชร.8 (หำดไคร้) โรงเรียนเชียงของวิทยำคม ฯลฯ เป็น
หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 8 หน่วย (ไม่นับรวมหน่วยงำนระดับต ำบลใน 7 ต ำบล และระดับหมู่บ้ำนใน 103 
หมู่บ้ำน) เช่น ส ำนักงำนประมงอ ำเภอเชียงของ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเชียงของ เป็นต้น เป็นหน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ 8 หน่วย เช่น กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเวียงเชียงของ ที่ท ำกำรไปรษณีย์เชียงของ และเป็น
หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น 8 หน่วย 

ข้อสังเกตคือ ไม่มีหน่วยงำนภำครัฐทั้งในระดับส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคที่รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำร
ท่องเที่ยวโดยตรงเข้ำมำตั้งอยู่ในพ้ืนทีข่องทั้งสองอ ำเภอนี้แต่อย่ำงใด ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ หรือกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (หรือ ททท.ที่ถือเป็นรัฐวิสำหกิจ) ถึงกระนั้นยังคงพอมี
หน่วยงำนที่อำจมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้ำง เช่น พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงแสน , เขตห้ำมล่ำพันธ์สัตว์ป่ำ   
หนองบงคำยส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (ทะเลสำบเชียงแสน) เป็นต้น ทว่ำหน่วยงำนหลักข้ำงต้นก็ถือว่ำมี
บทบำทสูงในกำรน ำงบประมำณมำลงในพ้ืนที่ เช่น ผ่ำนส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงรำย 

ขณะที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบภำรกิจด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลักที่จะเอ้ือต่อกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ (ไม่
จ ำเป็นว่ำต้องมีส ำนักงำนสำขำเข้ำมำจัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรคมนำคม
ขนส่ง พบว่ำมีหน่วยงำนจ ำนวนมำก และแทบทั้งหมดเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ซึ่งเต็มไปด้วยข้อจ ำกัดใน
เชิงบริหำรจัดกำร เช่น ตอบสนองต่อปัญหำในพ้ืนที่หรือควำมต้องกำรของประชำชนล่ำช้ำ ควำมซ้ ำซ้อนและ
ซ้อนทับทั้งในเชิงพ้ืนที่และหน้ำที่ ท ำให้ขำดเอกภำพ ไม่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน ฯลฯ 

อำจกล่ำวได้ว่ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอ้ือต่อกำรท่องเที่ยวหลำยเรื่อง ได้แก่ ถนน ระบบขนส่งสำธำรณะ 
สถำนีขนส่งทำงบกและทำงน้ ำ ไมม่ีควำมพร้อมเท่ำท่ีควร เช่น ถนนเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวในบำงพ้ืนที่ยังเป็นถนน
ดิน ระบบขนส่งสำธำรณะเท่ำที่มีไม่เพียงพอต่อกำรเชื่อมต่อระหว่ำงทั้งสองอ ำเภอ ไม่มีสถำนีขนส่งทำงบกเลย 
และสถำนีขนส่งทำงน้ ำบำงแห่งยังขำดมำตรฐำน เป็นต้น 

สิ่งที่งำนศึกษำครั้งนีพ้บในพ้ืนที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ คงไม่ต่ำงไปจำกพ้ืนที่อ่ืนที่ได้เคยท ำกำรศึกษำ
วิจัยกันมำก่อน สะท้อนปัญหำภำพรวมของประเทศที่ยังคงลักษณะของ “กำรรวมศูนย์อ ำนำจแบบแยกส่วน” 
(Fragmented Centralism) อยู่มำก ผลกำรศึกษำยืนยันเช่นเดิม “ท้องถิ่นยังมีอ ำนำจจ ำกัด” ปัญหำท่ำเรือบั๊ค
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1129 ยกมำใช้สนับสนุนค ำกล่ำวนี้ได้ชัดแจ้ง2 ทั้งที่ปัญหำเหล่ำนี้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของ อปท.แท้ ๆ แต่ค ำตอบกลับหำใช่อยู่ที่ท้องถิ่นเองไม่ 
 
 

                                                           
2 นอกจำกนี้ก็มีปัญหำกำรประกำศใช้ผังเมืองรวมชุมชนเชียงของล่ำช้ำ ซึ่งจนถึงขณะนี้กินเวลำมำร่วมสบิปีแล้ว แต่ยังคงอยู่ใน
ขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผังเมืองอยู่เช่นเดิม ด ู“ผังเมอืง“เชียงของ”อืด ปล่อยผีผดุตึกรมิโขง รับสะพำนไทย-
ลำว4,” ประชำชำติธุรกิจออนไลน ์(6 พฤศจิกำยน 2555), จำก http://www.prachachat.net/news_detail.php? 
newsid= 1352129667 และอ่ำนควำมสลับซับซ้อนในเชิงอ ำนำจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ใน ณัฐกร วิทิตำนนท์, 
“ปรำกฏกำรณ์คอนโดฯ อ ำนำจรวมศูนย์ และกำรต่อสู้ของ“คนเมือง”เชียงใหม่ (ตอน 2),” ประชำธรรม (22 เมษำยน 2556), 
จำก http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n6_22042013_01 
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ตารางท่ี 5.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรสำธำรณะด้ำนคมนำคมขนส่งในพ้ืนที ่
 

หน่วยงาน กฎหมายที่ให้อ านาจ 
ส่วนกลาง 
กรมทำงหลวง - พ.ร.บ.ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้

ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน 
พ.ศ. 2497 
- พ.ร.บ.ทำงหลวง พ.ศ. 2535 

กรมทำงหลวงชนบท - พ.ร.บ.ทำงหลวง พ.ศ. 2535 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ - พ.ร.บ.เพิ่มอ ำนำจต ำรวจในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิด
ทำงน้ ำ พ.ศ. 2496 
- พ.ร.บ.จรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 

กรมกำรขนส่งทำงบก - พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
- พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 

กรมเจ้ำท่ำ - พ.ร.บ.กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย  
พ.ศ. 2456 
- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 
- พ.ร.บ.กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 
พ.ศ. 2548 

รัฐวิสาหกิจ 
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย - พ.ร.บ.กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2494 
บริษัท ขนส่ง จ ำกัด จัดตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง 

และพำณิชย์ 

ส่วนท้องถิ่น3 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด - พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั 
พ.ศ. 2540 
- พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ทำงหลวง (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ. 2549 

                                                           
3 ในส่วนของ อปท. กฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขใหส้อดคล้องกับภำรกิจท่ีถ่ำยโอนให้แก่ อปท. ได้แก ่พ.ร.บ.จรำจรทำงบก 
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ. 2456 
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เทศบำล - พ.ร.บ.เทศบำล พ.ศ. 2496 
- พ.ร.บ.จัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์
ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล        
พ.ศ. 2503 
- พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ทำงหลวง (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ. 2549 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล - พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
- พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ทำงหลวง (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ. 2549 

 
หน่วยงำนที่ปรำกฏชื่อในตำรำงข้ำงต้นหมำยถึงหน่วยงำนทั้งหมดที่มีอ ำนำจในเขตพ้ืนที่ อ.เชียงแสน 

และ อ.เชียงของ หำกเกี่ยวข้องกับภำรกิจด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง เห็นได้ชัดเจนว่ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีหลำย
ฉบับ และแบ่งสรรอ ำนำจที่สลับซับซ้อน กล่ำวคือ กฎหมำยแต่ละฉบับจะมีเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำยต่ำงกัน
หลำยหน่วยงำน ไม่ว่ำจะเป็นต ำรวจทำงหลวง ต ำรวจจรำจร อปท. กระทรวงคมนำคม กระทรวงมหำดไทย 
เป็นต้น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ เหล่ำนี้ บำงหน่วยงำนก็แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนขึ้นมำเพ่ือบังคับใช้
กฎหมำยเฉพำะของตน เช่น เจ้ำหน้ำที่เทศกิจ ผู้ตรวจกำรกรมขนส่ง เป็นต้น บำงหน่วยงำนก็บังคับใช้กฎหมำย
ได้หลำยฉบับ อำทิ เจ้ำพนักงำนต ำรวจ ซึ่งมีอ ำนำจจับกุมผู้กระท ำผิดกฎหมำยที่มีโทษทำงอำญำทุกฉบับ ยังมิ
พักเอ่ยถึงกฎหมำยที่เก่ียวเนื่องโดยอ้อมอีกหลำยฉบับ4 

ซ่ึงที่ผ่ำนมำ ถึงแม้จะมีกำรกระจำยอ ำนำจผ่ำนกำรถ่ำยโอนภำรกิจหลำยด้ำนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วก็ตำม ในภำพรวม อปท.ยังขำดควำมพร้อมอยู่มำก โดยเฉพำะขำดแคลนงบประมำณ และบุคลำกร
ที่เชี่ยวชำญ ประกอบกับอ ำนำจหน้ำที่หลัก เช่น อ ำนำจในกำรตัดสินใจ ฯลฯ ยังคงอิงอยู่ที่ส่วนกลำง ตลอดทั้ง
ติดขัดท่ีกฎหมำยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุง 
 

                                                           
4 ได้แก่ พรบ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำดในท่ี
สำธำรณะและสถำนสำธำรณะ กำรดูแลรักษำสนำมหญำ้และต้นไม้ในถนนและสถำนสำธำรณะ กำรหำ้มทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยใน
ที่สำธำรณะและสถำนสำธำรณะ และกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อย กับ พ.ร.บ.กำรสำธำรณสขุ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับกำร
ก ำจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย สุขลักษณะของอำคำร เหตุร ำคำญ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ ตลำด สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
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ส ำหรับควำมพร้อมนอกเหนือจำกด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญข้ำงต้น เช่น ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท 
ร้ำนอำหำร ธุรกิจน ำเที่ยว จุดพักรถ ปั๊มน้ ำมัน ร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลึก สถำนบันเทิง และนันทนำกำร ฯลฯ 
รวมถึงเรื่องรถโดยสำรประจ ำทำง ล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยภำยนอกองค์กรภำครัฐ ก็คือ ภำคเอกชนซึ่งมองถึงควำม
คุ้มค่ำในกำรลงทุนเป็นส ำคัญ แน่นอนว่ำภำครัฐจะต้องเข้ำไปมีบทบำทช่วยเกื้อหนุนด้วยตำมสมควร 
 
บทสรุปรายกรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 

- ถือเป็น อปท.ทีค่่อนข้ำงมีควำมพร้อม ถึงแมไ้มมี่ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะ และมี
โครงกำรที่มีกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมแผนพัฒนำสำมปีในจ ำนวนน้อย (18 โครงกำร/
765,000 บำท) และคิดเป็นสัดส่วนน้อยมำก คือน้อยที่สุดในบรรดำ อปท.ที่ถูกใช้เป็นกรณีศึกษำครั้งนี้ 
เมื่อน ำไปเปรียบเทียบกับปริมำณโครงกำรและวงเงินงบประมำณทั้งหมดตำมแผน ตัวเลขอยู่ที่เพียง
ร้อยละ 3 และ 0.79 เท่ำนั้น อีกยังไม่ได้มีกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ของตน
เท่ำท่ีควร ทว่ำก็เห็นควำมพยำยำมของทำงเทศบำลที่จะส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำเป็นพิเศษ โดย
จัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำแม่น้ ำโขงข้ึนมำ นอกจำกนี้คือ มี
สวนสำธำรณะภำยใต้ควำมดูแลของเทศบำล 2 แห่ง หนึ่งในนั้นต้ังอยู่ในจุดท่องเที่ยวหลัก 
“สำมเหลี่ยมทองค ำ” ที่มศีูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวของเทศบำลเวียง (ร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธรเชียง
แสน ณ ตู้ยำมภูเข้ำ) อยู่ด้วย 

- สถำนทีท่่องเที่ยวทีส่ ำคัญต้ังอยู่บนถนนสำยหลัก (ซึ่งมิใช่ถนนในควำมรับผิดชอบของเทศบำลเวียง) 
ทั้งสิ้น จึงมีระบบขนส่งสำธำรณะที่หลำกหลำยในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ถนนโดยรวมอยู่ในสภำพที่
ดี และมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยพื้นฐำน ยกเว้นถนนที่จะยังไป “วัดพระธำตุผำเงำ” ทีช่ ำรุดเสียหำย
หนัก สะพำนข้ำมแม่น้ ำค ำที่เคยพังลงมำหลำยครั้งยังคงอยู่ระหว่ำงกำรซ่อมแซม และเป็นช่วงที่มีขนส่ง
มวลชนให้บริกำรอย่ำงจ ำกัด ซึ่งในอนำคตอันใกล้บริเวณนี้จะมีควำมพร้อมมำกข้ึน สืบเนื่องจำก
โครงกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงถนน (ขยำยเป็น 4 ช่องจรำจร) สนับสนุนท่ำเรือพำณิชย์เชียงแสน (ซ่ึง
ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ อบต.บ้ำนแซว) 

- ขณะนี้ในเขตพ้ืนที่มีจุดที่เอ้ือต่อนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ได้แก่ จุดแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน  

- ถือเป็น อปท.ซ่ึงมีควำมพร้อมสูง เทศบำลเวียงเชียงแสนให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องกำรท่องเที่ยวอย่ำงยิ่ง    
ไม่ว่ำจะก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยตรง มีเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวถึง 4 คน 
มีศูนย์บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยวทีป่ระกอบด้วยห้องบรรยำย ห้องนิทรรศกำร และห้องน้ ำ มีรถไฟฟ้ำ
ให้บริกำรนักท่องเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์น ำชมเมือง 

- นอกจำกเทศบำลเวียงเชียงแสนจะมีโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในแผนพัฒนำสำมปีเป็นจ ำนวน
มำก (46 โครงกำร/18,400,000 บำท) แล้ว พบโครงกำรที่ก ำหนดวงเงินงบประมำณเอำไว้สูงมำกเป็น
ล ำดับต้น ๆ อยู่หลำยโครงกำรด้วยกัน ส่งผลให้สัดส่วนทั้งในแง่ของโครงกำรและงบประมำณเมื่อเทียบ
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กับจ ำนวนโครงกำรทั้งหมดสูงกว่ำ อปท.เป้ำหมำยอ่ืน ตัวเลขอยู่ที่รำวร้อยละ 10 ในทั้งสองด้ำน แต่สิ่ง
ที่น่ำสนใจกว่ำคือ กำรที่ได้ริเริ่มโครงกำรเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ๆ ขึ้น อำทิ โครงกำร
ก่อสร้ำงหอชมเมือง และอนุสำวรีย์กษัตริย์เชียงแสน และยังพยำยำมแสดงบทบำทในเชิงรุก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขอรับถ่ำยโอนท่ำเทียบเรือเชียงแสนให้มำอยู่ในควำมดูแลของเทศบำล ภำยใต ้
แนวคิดทีจ่ะพัฒนำให้เป็นท่ำเรือท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ และมีร้ำนค้ำปลอดภำษีให้บริกำรแก่
นักท่องเที่ยว 

- เทศบำลเวียงเชียงแสนมีพ้ืนที่รับผิดชอบขนำดเล็ก 2.26 ตำรำงกิโลเมตร กอปรกับโบรำณสถำนส่วน
ใหญ่แทรกตัวอยู่ในชุมชนเมือง กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จึงเท่ำกับเป็นกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเหล่ำนี้ไปในตัว ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหำรุกล้ ำโบรำณสถำน และขำด
พ้ืนที่สำธำรณะขึ้น 

- ปัจจุบันจะมีป้ำยที่ใช้ในกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวจ ำนวนมำกที่มีภำษำไทยควบคู่กับอังกฤษติดตั้งอยู่
ตำมจุดส ำคัญของพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ “พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงแสน” ขึ้นอยู่กับ
กรมศิลปำกร ซ่ึงมีส่วนช่วยสนับสนุนเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเชิงประวัติศำสตร์ ทั้งภำค
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษแก่ทำงเทศบำล ไปจนถึงกำรดึงงบประมำณขนำดใหญ่มำลงในพื้นที่ เช่น 
โครงกำรฟื้นฟูและพัฒนำคูเมืองเชียงแสนที่ได้ด ำเนินกำรในปี 2556 งบประมำณ 45,000,000 บำท 
ในฐำนะที่เป็นโครงกำรพัฒนำแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวในแผนงำน
เพ่ิมรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยรัฐบำล 

- อำจกล่ำวได้ว่ำบริเวณเทศบำลต ำบลเวียงเชียงแสนนี้ มีรูปแบบกำรขนส่งมวลชนที่หลำกหลำย อำทิ 
รถสำมล้อเครื่อง รถสองแถว รถตู้ รถเมล์ และเป็นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมต่อกับอ ำเภออ่ืน ไม่ว่ำจะแม่
สำย แม่จัน หรือเชียงของ รวมถึงมีรถโดยสำรประจ ำทำงจำกเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ เข้ำมำหลำย
เที่ยวต่อวัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน  
- กล่ำวได้ว่ำ อบต.บ้ำนแซว ยังขำดควำมพร้อมอยู่บ้ำง เพรำะมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบกว้ำงขวำงมำกถึง 

209 ตำรำงกิโลเมตร ยำกต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง แหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจเชื่อมโยง
กับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน้นมุ่งเข้ำไปเรียนรู้วิถีชนเผ่ำในพ้ืนที่ห่ำงไกลและอยู่บนภูเขำ เช่น 
“บ้ำนห้วยน้ ำเย็น” ไมไ่ด้อยู่บนเส้นทำงหลัก ประกอบกับถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง จึงค่อนข้ำง
ล ำบำกในกำรเดินทำงเพ่ือเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยว กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นมักถูกจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญอยู่ในระดับต้นเสมอมำ 

- อย่ำงไรก็ดี อบต.บ้ำนแซวก ำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเอำไว้ นอกจำกนี้ยังมี
คณะกรรมกำรกำรท่องเที่ยวประจ ำต ำบล ซึ่ง อบต.เข้ำไปมีส่วนร่วมด้วย (แตมิ่ไดจ้ัดตั้งโดย อบต.) 
มอบหมำยงำนให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำมำดูแลเรื่องนี้โดยตรง มีศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวอยู่บนเส้นทำงสำย
หลัก ตลอดจนจัดท ำเว็บไซตใ์ห้ข้อมูลเกี่ยวกับ “บ้ำนท่ำขันทอง” โดยละเอียด 
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- จำกแผนพัฒนำสำมปีบ่งชี้ว่ำ อบต.บ้ำนแซว ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยิ่ง 
(42 โครงกำร/10,080,000 บำท) แต่ด้วยข้อจ ำกัดเชิงงบประมำณ ท ำให้กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
จริงนั้นยังคงล้มเหลว เพรำะเกินกว่ำศักยภำพของ อบต.เองทีจ่ะสำมำรถจัดท ำได ้มีโครงกำรที่จะใช้
งบประมำณค่อนข้ำงสูง เช่น โครงกำรก่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถำนสำมผู้กล้ำ เป็นต้น 

- ข้อจ ำกัดอ่ืน เช่น สถำนที่ท่องเที่ยวบำงแห่งของต ำบลอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ท ำให้ อบต.ไม่
สำมำรถเข้ำไปปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติที่ส ำคัญของ อบต.ได้ 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ 
- จัดเป็น อปท.ทีม่ีควำมพร้อมสูงเช่นกัน เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของไม่มียุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว

เป็นกำรเฉพำะ ทว่ำให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่ำนสื่อต่ำง ๆ อย่ำงมำก 
โดยเฉพำะสื่อสมัยใหม่ เช่น เว็บไซต์แบบสองภำษำ (ไทย-อังกฤษ) ให้ข้อมูลหัวข้อต่ำง ๆ ค่อนข้ำง
ละเอียด เช่น สถำนที่ท่องเที่ยว, ปฏิทินท่องเที่ยว, แผนที่ท่องเที่ยว ฯลฯ นับเป็น อปท.แห่งเดียวใน
บรรดำ อปท.ที่เป็นกรณีศึกษำทั้งหมดท่ีจัดท ำเว็บไซต์แนะน ำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นภำษำอังกฤษ 
รวมถึงมีแผ่นพับแผนที่ที่เป็นภำษำอังกฤษส ำหรับแจกนักท่องเที่ยวที่ส ำนักงำนของเทศบำลอีกด้วย 

- จำกขอบเขตดูแลเพียง 1.8 ตำรำงกิโลเมตร สถำนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ได้แก่ วัดส ำคัญซึ่งตั้งอยู่บน
ถนนสำยกลำง ล้วนตั้งอยู่ในเขตชุมนุมชน ท ำให้สำมำรถเดินเที่ยว หรือใช้บริกำรรถสำมล้อเครื่องไป-
มำภำยในพื้นที่โดยสะดวก และสถำนที่ทุกแห่งมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำน บำงแห่งมีสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตของเทศบำลให้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย สถำนที่ท่องเที่ยวใกล้ตลำด ลำนกีฬำ เครื่อง
เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติที่มีรวมกันกว่ำสิบแห่ง รวมถึงมีจุดแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

- ตำมแผนพัฒนำสำมปี เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของได้จัดท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวไว้เป็น
จ ำนวนมำก (38 โครงกำร/9,580,000 บำท) โครงกำรที่น่ำสนใจ เช่น โครงกำรข่วงวัฒนธรรม อีกท้ังก็
จัดให้มีโครงกำรทีท่ ำให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีควำมโดดเด่น
และดึงดูดใจมำกยิ่งขึ้นนั่นคือ โครงกำรปรับปรุงต่อเติม “พิพิธภัณฑ์ปลำบึก” ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้
งบประมำณในกำรลงทุนจ ำนวนมำก 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ 
- กล่ำวได้ว่ำเทศบำลต ำบลเวียงยังขำดควำมพร้อมในบำงเรื่อง ที่ผ่ำนมำทำงเทศบำลยังคงแสดงบทบำท

ในด้ำนนี้ได้เป็นส่วนน้อย เช่น ไม่มีทั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว บุคลำกรด้ำนส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว (แต่ในพ้ืนที่มีศูนย์ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว ซึ่งเป็นของชมรม
ท่องเที่ยวเชียงของอยู่) และแผ่นพับแนะน ำแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ขณะที่โครงกำรและงบประมำณท่ี
ก ำหนดอยู่ในแผนพัฒนำสำมปียังถือว่ำไม่มำกเท่ำที่ควร (16 โครงกำร/7,010,000 บำท) อำจจะ
เนื่องมำจำกเขตรับผิดชอบขนำดใหญ่กินพ้ืนที่รำว 120 ตำรำงกิโลเมตร ปัญหำและควำมต้องกำร
หลำกหลำย แตกต่ำงกันไปตำมสภำพพ้ืนที่ ควำมส ำคัญในเรื่องอ่ืน ๆ จึงต้องมำก่อน 



137 
 

- ปัญหำข้ำงต้นไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเวียงไม่ได้มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำงำนด้ำน
กำรท่องเที่ยวแต่อย่ำงใด แต่เพรำะท้องถิ่นยังคงมีอ ำนำจจ ำกัดอยู่มำก รูปธรรมคือ เทศบำลไม่สำมำรถ
เข้ำไปปรับปรุงท่ำเรือบั๊คได้ เนื่องจำกจะต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำท่ำก่อน เป็นตัวอย่ำงที่เห็นชัดเจน 

- แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญของพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ไม่มีป้ำยบอกทำงไป รวมถึงป้ำยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ 
ขำดบริกำรรถโดยสำรสำธำรณะเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ถนนเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวบำงแห่งไม่เหมำะกับ
รถยนต์โดยทั่วไป เช่น “หนองบัวหลวง” บำงช่วงเป็นถนนลูกรัง “น้ ำตกห้วยเม็ง” เป็นทำงดินลูกรังขึ้น
เขำ ช่วงฝนตกจึงไม่ค่อยปลอดภัย 

- พ้ืนที่ทำงทิศใต้ของเทศบำลต ำบลเวียงมีโอกำสในกำรพัฒนำสูง เนื่องจำกเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อไปยัง 
“สะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่ 4” ซ่ึงจะมีโครงกำรขนำดใหญ่เกิดขึ้นตำมมำมำกมำย อำทิ 
ห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้โลตัส ท ำให้ในอนำคตโครงสร้ำงพ้ืนฐำนบริเวณนี้จะมีควำมพร้อมสูงมำก 

ข้อค้นพบที่เป็นภำพรวม ณ จุดนี้ก็คือ “ท้องถิ่นคิดได้มำก แต่ท ำได้น้อย” เพรำะเต็มไปด้วยข้อจ ำกัด
มำกมำย ควำมขำดแคลนงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรเกี่ยวกับภำรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว ไม่ว่ำจะทำงตรง
หรืออ้อม ยังเป็นอุปสรรคส ำคัญของทุก อปท.ที่ถูกเลือกมำเป็นกรณีศึกษำในครั้งนี ้
 
ข้อเสนอแนะระยะสั้น 

(1) ปัญหำกระบวนกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่ล่ำช้ำในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชำวจีนเข้ำมำพร้อมกันจ ำนวน
มำกนั้น ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงของควรจะประสำนควำมร่วมมือกับด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจีนและลำวที่ด่ำน
บ่อหำน-บ่อเต็น เพ่ือให้ทรำบถึงกำรเดินทำงของกลุ่มคำรำวำนขนำดใหญ่ล่วงหน้ำ โดยขอให้เจ้ำหน้ำที่ทำงกำร
จีนแจ้งให้ฝ่ำยเรำทรำบ เพ่ือจะได้เตรียมควำมพร้อมในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องก่อน 

(2) จะต้องวำงยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวโดยรวมของอ ำเภอชำยแดนตำมล ำน้ ำโขงในจังหวัดเชียงรำย 
(อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น) ที่มำจำกควำมเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ (ทั้ง
ระดับส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจ) ภำคธุรกิจ ภำควิชำกำร และภำคประชำสังคม 
เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ ขึ้นอยู่กับหน่วยงำนที่ท ำกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็นผู้ก ำหนดลงมำให้ และขำดกำรบูรณำ
กำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น) เสมอมำ 

(3) บทบำทองค์กรภำครัฐที่รับผิดชอบด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยตรง ควรส่งเสริมให้ปรับปรุงมำตรฐำน 
และรูปแบบสินค้ำให้มีควำมเป็นนำนำชำติมำกขึ้น ควบคู่กับกำรรักษำควำมเป็นพ้ืนเมือง กำรเพิ่มสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก กำรปรับปรุงสุขอนำมัย และควำมสะอำด ก็น่ำจะช่วยเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว และเพ่ิม
จ ำนวนนักท่องเที่ยวได้ 

(4) ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำ และโครงกำรในด้ำนกำรท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น ควรเปิดโอกำสให้
ภำคเอกชน และประชำชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยในทุกขั้นตอน มำตรกำรอ่ืน ๆ เช่น จัดตั้งคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของ อปท.ที่มีองค์ประกอบหลำกหลำย ให้มีเจ้ำหน้ำที่ของ อปท.มำรับผิดชอบงำนเรื่อง
กำรท่องเที่ยวโดยตรง เป็นต้น 
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(5) ท้องถิ่นควรจัดให้มีโครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้ได้อย่ำงน้อย 1-3 โครงกำรต่อปี ตำม
ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ เช่น พัฒนำพื้นที่สำธำรณะ, จัดท ำสวนสำธำรณะ, ให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ 

(6) กิจกรรมที่จะมีข้ึนต่อไปควรให้ควำมส ำคัญต่อนักท่องเที่ยวชำวจีนให้มำกขึ้น โดยพยำยำมที่จะ
เข้ำใจควำมรู้สึกนึกคิด ควำมต้องกำรและควำมสนใจของนักท่องเที่ยวจีน ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น จัดอบรม
ภำษำจีนเบื้องต้นให้กับบุคลำกร ทั้งภำครัฐ และเอกชนที่ท ำงำนเกี่ยวข้อง รวมถึงอบรมยุวมัคคุเทศก์จีนจำก
นักเรียนในพื้นที่ จัดท ำป้ำยแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวในภำษำจีน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควรมีโครงกำรจัดท ำเว็บไซต์
สำมภำษำ (ไทย-อังกฤษ-จีน) ที่ให้ข้อมูลกำรท่องเที่ยวในพื้นที่อย่ำงครบถ้วน (อย่ำงน้อย ๆ ต้องประกอบด้วย
แผนที่ท่องเที่ยว ควำมน่ำสนใจของสถำนทีแ่ต่ละแห่ง เทศกำลประจ ำปี และข้อแนะน ำในกำรเดินทำง) จัดท ำ
ซุ้มจ ำหน่ำยผลไมแ้ละของฝำกบริเวณด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง (เนื่องจำกคนจีนชอบทำนผลไม้) ฯลฯ 

(7) ส ำหรับโครงกำรที่เกินกว่ำศักยภำพของ อปท. คือใช้งบประมำณสูง แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
อปท.จะต้องประสำนกับหน่วยงำนในระดับเหนือขึ้นไปให้เข้ำมำด ำเนินกำร หรือให้ช่วยจัดหำงบประมำณมำ
สนับสนุน เช่น ปรับปรุงถนนเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญหลำยแห่งที่ยังเป็นถนนดินลูกรัง ซ่ึงไม่มีควำม
ปลอดภัย และในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวยังขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำน หรือก่อสร้ำงถนนเลี่ยงเมือง เพ่ือ
ลดผลกระทบจำกขนส่งสินค้ำผ่ำนย่ำนเมืองเก่ำ 
 
ข้อเสนอแนะระยะยาว 

รัฐต้องเร่งรัดที่จะ “กระจำยอ ำนำจ” เพ่ือให้ท้องถิ่นมี “ควำมเป็นอิสระ” (autonomy) มำกยิ่งขึ้น 
(1) ถ่ำยโอนภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำนส่วนกลำง และภูมิภำคให้แก่ท้องถิ่นเพ่ิมเติม เช่น กำรให้

สัญชำติ เอกสำรสิทธิที่ดิน ป่ำไม้ กำรศึกษำ สำธำรณสุข ฯลฯ ไม่เว้นแม้แต่ภำรกิจจรำจรทำงบกของต ำรวจ 
(2) จ ำเป็นต้องกระจำยอ ำนำจทำงกำรคลัง ซึ่งมิใช่เพ่ิมอัตรำส่วนเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น โดยส่งเสริม

ให้ท้องถิ่นสำมำรถจัดเก็บภำษีลักษณะใหม่บำงประเภทได้ เช่น ภำษีเพ่ือสิ่งแวดล้อม (payment for 
ecosystem services) ภำษีที่เน้นกำรจัดเก็บจำกภำคธุรกิจ เป็นต้น 

(3) ปรับปรุงระบบบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น ยอมให้ท้องถิ่นสำมำรถว่ำจ้ำงหรือบรรจุบุคลำกรได้โดย
อิสระภำยใต้กรอบกฎหมำยก ำหนด ซึ่งจะท ำให้พนักงำนท้องถิ่นผูกพันเหนียวแน่นกับหน่วยงำนของตน
มำกกว่ำที่เป็นอยู่ 

(4) ควรเปิดกว้ำงส ำหรับแนวทำงใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเป็นประเด็นถกเถียงสำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำงมำ
ก่อน เช่น กำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กำรยกเลิกกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค กำรจัดตั้งเขตปกครอง
พิเศษ กำรยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำด้วยกัน (amalgamation) กำรก ำหนดให้โครงสร้ำงภำยใน
องค์กรเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนในแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น ซ่ึงเท่ำกับเป็นกำรปูทำงไปสู่กำรปฏิรูป
โครงสร้ำงกำรปกครองไทยขนำนใหญ่ในภำยภำคหน้ำต่อไป 
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ณัฐกร วิทิตานนท์ และธีระวัฒน์ ปาระม.ี ค าอธิบายกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555. 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียง. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552. 
ธเนศวร์ เจรญิเมือง. ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาคแรก). กรุงเทพฯ: โครงการ 

จัดพิมพ์คบไฟ, 2551. 
นครินทร ์เมฆไตรรตัน.์ ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552. 
วสันต์ เหลืองประภสัร.์ สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย เรื่อง ภารกิจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี: สถาบัน 

พระปกเกลา้, 2547. 
สมคิด เลิศไพฑูรย.์ กฎหมายการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: คณะรฐัมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2547. 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ.  

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549. 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานใน 

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553. จาก http://www.tlg.rmutt.ac.th/wp-content/ 
uploads/2011/12/รายงานผลการประเมินเปา้หมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและ-อบต..
pdf 

เอนก เหล่าธรรมทัศน.์ เหตุอยูท่ี่ท้องถิ่น: ปัญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติอันสืบเนื่องจากการปกครองท้องถิน่ที่         
ไม่เพียงพอ. กรุงเทพฯ: ศนูย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2543. 

 
กฎหมาย และเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง 
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ค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย  
พ.ศ. 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าสั่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 เรื่อง มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย  
พ.ศ. 2456 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า แม่น้ าโขง 
เทศบัญญตัิ เทศบาลต าบลเวียง เรือ่ง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 
เทศบัญญตัิ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ           

จังหวัดเชียงราย 
เทศบัญญตัิ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ  

จังหวัดเชียงราย 
เทศบัญญตัิ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน  

จังหวัดเชียงราย 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดรายชื่อประเทศท่ีผู้ถือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามา 

ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรไดไ้ม่
เกินสามสิบวัน 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง การแก้ไขการบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 
ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนัก 

เพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขต
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียง 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2549 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
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เอกสารบรรยายสรุปอ าเภอเชียงของ ปี พ.ศ. 2555 โดยที่ว่าการอ าเภอเชียงของ 
เอกสารบรรยายสรุปอ าเภอเชียงแสน ปี พ.ศ. 2555 โดยที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน 
 
การสัมภาษณ์ 
 

กุลชาติ ศักดิโยธินธาดา. สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงราย. 2556. สัมภาษณ์. 30 สิงหาคม. 
จารุภูมิ ไพเมือง. เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน. 2556. สมัภาษณ.์ 10 เมษายน. 
เฉลิมศักดิ์ มาละบุตร. นายสถานีเดินรถแมส่าย บริษัท ขนส่ง จ ากัด. 2556. สัมภาษณ์. 27 มีนาคม. 
ชยุต จิตธ ารงสุนทร. ปลัดอ าเภอเชียงของ. 2556. สัมภาษณ์. 10 เมษายน. 
ชัยณรงค์ พงษ์เพียจันทร.์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ.  

2556. สัมภาษณ์. 10 เมษายน. 
ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจยัและวเิทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

2556. สัมภาษณ์. 16 เมษายน. 
นฤมล เกียรติอนันต.์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ. 2556. สัมภาษณ์. 19 กุมภาพันธ.์ 
นันทพร เครือแขม. อดีตหัวหน้าหมวดการทางเชียงของ. 2556. สัมภาษณ์. 27 มีนาคม. 
เศรษฐศักดิ์ พรหมมา. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว. 2556. สัมภาษณ์. 30 พฤษภาคม. 
สุรนาท ศิรโิชต.ิ เจ้าหน้าที่ตรวจทา่ปฏิบัติการ ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาคที่ 1 สาขาเชียงราย. 2556. สัมภาษณ์. 30 พฤษภาคม  

และ 21 สิงหาคม. 
อรรณพ เอิบอ่ิม. เจ้าหน้าท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ. 2556. สมัภาษณ.์ 10 เมษายน. 
อ าพรรณ ดวงเกิด. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ. 2556. สัมภาษณ์.  

19 กุมภาพันธ.์ 
อุดม ตุ้ยเต็มวงศ.์ นายช่างอาวุโส ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย. 2556. สัมภาษณ์. 29 มนีาคม. 
 
เว็บไซต์ 
 

http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/thailande_eu_coop/migration_management/3_4cu 
rrent_migration_challenges_in_thailand_th.pdf 

http://ilab.dopa.go.th/internal/legal/plan/ namelaw.pdf 
http://th.wikipedia.org/wiki/ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข_1290 
http://www.bcca.go.th/asean/?name=knowledge&file=readknowledge&id=14  
http://www.consular.go.th/main/th/services/1287/19766-รายชื่อประเทศท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อกา. 

html 
http://www.consular.go.th/main/th/services/1287/19767-รายชื่อประเทศท่ีสามารถขอรับการตรวจลงตรา-ณ-ช่อง 

ทางอ.html 
http://www.csp.port.co.th/dataset1/data2.html 
http://www.doh.go.th/web/hwyorg53700/dw/depot/chiangkhong/chaingkhong.htm 
http://www.doh.go.th/web/hwyorg53700/dw/depot/chiangsan/chaingsan.htm 
http://www.isab.go.th/dopa_isab/ebookFile/158/158.pdf 
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http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000050152 
http://www.moc.go.th/opscenter/cr/border-t.htm  
http://www.moc.go.th/opscenter/cr/crweb/data/Trade_Data/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เอกสาร/น าเสนอ%20การพัฒนา 

เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนจังหวดัเชียงราย.pdf 
http://www.moc.go.th/opscenter/cr/data/Trade_Data/2012/2555_.pdf  
http://www.prachachat.net/news_detail.php? newsid= 1352129667 
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n6_22042013_01 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1353904943 
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n6_07052013_02  
http://www.siamintelligence.com/transform-trade-border-city-in-chiang-rai/ 
http://www.tuhpp.net/files/FACT%20SHEET7.pdf 
http://www.wiengchiangsaen.go.th/index.php?name=policyOfPresident 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 566724613340090&set=a.566724600006758.131972.  

113381072007782&type=1&relevant_count=1 



 

143 

 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก (ก)  
 

รายช่ือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประจ าปี 2556 ของ อปท.เป้าหมาย 
เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) กับโครงการที่ถูกบรรจุลงในเทศบัญญัติ     

หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556* 
 

อปท. โครงการ งบประมาณ ผล 
เทศบาลต าบล
เวียง   
อ.เชียงแสน 
 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ไมด้อกไม้ประดับ และไม้ยืนต้น    110,000 บาท / 
2.ก่อสร้างป้ายสามเหลี่ยมทองค าและป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
อื่น ๆ ในต าบลเวียง 

100,000 บาท / 

3.ส่งเสรมิงานไหลเรือไฟ 10,000 บาท / 
4.ส่งเสรมิการจดังานประเพณสีงกรานต์ และลอยกระทง 10,000 บาท / 
5.สนับสนุนโครงการงานบญุบั้งไฟ 10,000 บาท / 
6.ส่งเสรมิประเพณไีหลเรือไฟ 15,000 บาท / 

เทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน 
อ.เชียงแสน 

1.ซ่อมแซมบ ารุงรักษาท่าเรือน าเที่ยวในเขตเทศบาล (โป๊ะ)  300,000 บาท / 
2.ปลูกไมด้อกไม้ประดับ และต้นไม้ บริเวณถนนสายหลักและทางเทา้ 
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล 

300,000 บาท / 

3.ส่งเสรมิเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่วโบราณสถาน 100,000 บาท X 
4.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

200,000 บาท / 

5.จัดกิจกรรมประเพณสีงกรานต์  200,000 บาท / 
6.จัดกิจกรรมประเพณลีอยกระทง  150,000 บาท / 
7.ท าความสะอาดและปรับปรุงภูมทิัศน์ที่สาธารณะและสถานท่ีส าคญั 750,000 บาท / 
8.ถนนตัวอย่างทุกชุมชน 50,000 บาท X 
9.ติดตั้งไฟประดับตามเทศกาลต่าง ๆ  100,000 บาท / 
10.จัดท าป้ายชื่อถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล  100,000 บาท / 

อบต.บ้านแซว 
อ.เชียงแสน 

1.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งทอ่งเที่ยวและโบราณสถาน  500,000 บาท X 
2.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณส์ถาน 200,000 บาท X 
3.ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านพักโฮมสเตย์  500,000 บาท X 

                                                        
* ข้อมูลในช่อง “ผล” ได้จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนของแต่ละ อปท.ทางโทรศัพท์ เมื่อวันท่ี 4 
กันยายน 2556 หมายถึงโครงการที่ได้ด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ 2556 โดยตัวเลขของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงแตกต่างไปจากท่ีเคยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปอียู่บ้างในบางรายการ 
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อบต.บ้านแซว 
อ.เชียงแสน 
(ต่อ) 

4.ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือประมง  60,000 บาท / 
5.ปรับปรุงศูนย์บญัชาการกองพล 93 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 100,000 บาท X 
6.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 100,000 บาท / 
7.จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว 100,000 บาท / 
8.ส่งเสรมิและสนับสนุนอาชีพด้านการท่องเที่ยว (อบรมมัคคุเทศก์) 100,000 บาท X 
9.จัดอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว (อบรมผู้ประกอบการ) 50,000 บาท / 
10.จัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000 บาท / 
11.จัดงานอนุสรณส์ถาน 100,000 บาท / 
12.จัดงานประเพณีวันสงกรานต ์ 150,000 บาท / 
13.โครงการอิ้วเมี่ยนโลก  100,000 บาท / 
14.ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว  1,000,000 บาท / 

เทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ 
อ.เชียงของ 

1.จัดท าป้ายแสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว และประวตัิแหล่งท่องเทีย่ว 150,000 บาท / 
2.จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยว 30,000 บาท / 
3.จัดฝึกอบรมมัคคเุทศก์ท้องถิ่น 50,000 บาท X 
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบแม่น้ าโขง 500,000 บาท / 
5.ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเตมิอาคาร OTOP และปรับภมูิทัศน์โดยรอบ 300,000 บาท X 
6.ส่งเสรมิตลาดนดัการค้าชายแดนไทย-ลาว จัดกจิกรรมลานสินค้าชุมชน 10,000 บาท X 
7.ซุ้มของฝากจากเวียงแก้ว 250,000 บาท X 
8.พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล 50,000 บาท / 
9.ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต้อนรับ และการให้บริการด้านท่องเทีย่ว  50,000 บาท X 
10.อบรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้ประกอบการอาชีพรถสามล้อรับจ้าง 30,000 บาท / 
11.พัฒนาท่าเรือผาถ่านเป็นท่าเรอืท่องเที่ยว 50,000 บาท X 
12.จัดงานประเพณีท้องถิ่น 50,000 บาท / 
13.จัดงานประเพณีสงกรานต ์ 500,000 บาท / 
14.จัดงานประเพณีลอยกระทง 350,000 บาท / 
15.ก่อสร้างป้ายประวัติวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตเทศบาล  50,000 บาท X 
16.จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเมืองเชียงของ  30,000 บาท X 
17.ปรับปรุง ต่อเติมพิพิธภณัฑ์ปลาบึก เป็นแหล่งเรียนรู้ปลาน้ าโขง* 4,500,000 บาท / 
18.หน้าบ้านน่ามอง 20,000 บาท / 
19.ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ และปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะเดมิ 300,000 บาท X 

 

                                                        
* ในการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท าแผนการตลาดการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เมื่อที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมน้ าโขงริเวอรไ์ซดโ์ฮเทล อ.เชียงของ ตัวแทนจากเทศบาลต าบลเวียงเชียงของได้
ให้ข้อมูลยืนยันต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้ทางสภาเทศบาลได้มมีติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไปแล้ว ภายใต้วงเงิน 3,000,000 
บาท ซึ่งจะน าเงินสะสมของเทศบาลมาใช้ และพยายามด าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในเดือนเมษายน 2557 
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เทศบาลต าบล
เวียง   
อ.เชียงของ 
 

1.จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองเชียงของ 200,000 บาท / 
2.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 100,000 บาท X 
3.จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 50,000 บาท X 
4.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเรือบั๊ค 750,000 บาท X 
5.จัดงานวันลอยกระทง 200,000 บาท X 
6.จัดงานประเพณีสงกรานต ์ 200,000 บาท / 
7.จัดงานประเพณีปีใหมม่้ง 80,000 บาท / 
8.จัดงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าขม ุ 50,000 บาท / 

 
หมายเหตุ:  
/ หมายถึง ไดด้ าเนินการ 
X หมายถึง ไมไ่ด้ด าเนินการ 
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ภาคผนวก (ข) 
 

เทศบัญญัติ  
เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติ 

เร่ือง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 
 
หลักการ 
 

เพื่อให้เทศบาลต าบลเวยีง มีกฎหมายควบคุมการใช้ท่าเทียบเรือและท่าข้ามให้ถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2546 มาตรา 51 (3) ซึ่งบัญญัติให้
เทศบาลต าบลอาจจะท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล อาทิ จัดใหม้ีตลาดท่าเทียบเรือและข้าม 
 
เหตุผล 
 

เทศบาลต าบลเวยีง ได้รบัถ่ายโอนเทียบเรือสาธารณะ (ท่าเรือบั๊ค) ซึ่งเป็นท่าเรือแพขนานยนต์ข้ามระหว่างไทย-ลาว 
จากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี ตามพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาบริเวณท่าเรือสาธารณะดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบริการที่ถูกต้องตามระเบียบ จึงเห็นควรตราเทศบญัญัตินี้ขึ้น 

ทั้งนี้การตราเทศบญัญตัิได้อาศัยก าหนดตามมาตรา 50 (9) มาตรา 51 (3) มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 63 มาตรา 
66 (2) แห่งพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3) ประกอบกับการเทียบเคยีงกับ     
เทศบัญญตัิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ท่ีได้เคยปฏิบตัิเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรอืและท่าข้าม อาทิ 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลต าบลเกาะพะงัน เป็นต้น 

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายถึง บคุคลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบตัิตามเทศบัญญัตินี ้
ข้อ 5 เรือ หรือแพทุกล าที่เข้าเทียบท่า นายเรือ หรือเจ้าของเรือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนยีมเทียบท่า ตามอัตราที่

เทศบาลก าหนดท้ายเทศบญัญตัินี ้
ข้อ 6 เจ้าของรถยนต์ที่ขึ้นท่าเทียบเรือหรือลงท่าเทียบเรือ จะต้องเสียอัตราค่าธรรมเนยีมตามอัตราทีเ่ทศบาลก าหนด

แนบท้ายเทศบัญญัตินี ้
ข้อ 7 ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศ จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมใช้ท่าเทียบเรือและท่าข้ามตามอัตราทา้ยเทศบัญญัติ

นี ้และการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนยีมขึ้นท่าเทียบเรือและท่าข้ามในกรณีใด ๆ ใหเ้ป็นอ านาจของเจ้าพนกังานท้องถิ่นออก
ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับเทศบัญญัตินี ้
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ให้ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นท่าเทียบเรือ ดังนี ้
1. พระภิกษุ สามเณร นักบวช 

  2. เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
  3. เจ้าหน้าท่ีที่เดินทางมาร่วมประชุมตามค าเชิญของรัฐบาลไทย 

ข้อ 8 ให้ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมเรือหรือแพ และรถยนต์ของทางราชการทั้งของประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีใช้บริการท่าเทียบเรือข้ามฟากไปมาเพื่อติดต่องานราชการของทั้งสองประเทศ 

ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เทศบาลอาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้เช่าท่าเทียบเรือและเก็บธรรมเนยีมท่าเทียบเรือ 
หรือโป๊ะแทนเทศบาลได้ และบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ท าสัญญาเช่าท่าเทยีบเรือกับทางเทศบาลต าบลเวียง ทั้งนี้ อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะต้องไม่เกินอัตราท้ายเทศบัญญตั ิ

ข้อ 10 พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจสั่งให้นายเรือของแต่ละล าเข้าท าการจอดเทียบท่าตามล าดับเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย นายเรือแตล่ะล าจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 11 เรือท่ีมีแต่เฉพาะผูโ้ดยสาร นายเรือจะต้องน าเรือน้ันไปจอดตามท่าท่ีมีโป๊ะที่เทศบาลต าบลเวียงได้ก าหนดไว้ 
ข้อ 12 เรือหรือแพที่มีสินค้าอย่างเดียวหรือมีสินค้าและผู้โดยสารใหน้ าเรือหรือแพนั้นไปขึ้นเฉพาะท่าเทียบเรือที่ไมม่ี

โป๊ะ เพื่อให้สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและส่งผู้โดยสาร 
ข้อ 13 เรือหรือแพที่จะใช้ท่าเทียบเรือหรือท่าข้ามของเทศบาลต าบลเวียงในการวิ่งส่งผูโ้ดยสารหรือสง่สินค้าไปมา

ระหว่างประเทศและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้องไปยื่นค าร้องขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
เมื่อไดร้ับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถใช้ท่าเทียบเรือหรือท่าข้ามของเทศบาลได ้

ข้อ 14 ห้ามมิให้มีการค้าขายสิ่งใดในบริเวณท่าเทียบเรือหรือในบริเวณโป๊ะของเทศบาล 
ข้อ 15 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดไปจากเทศบญัญตัินี้ มีความผดิต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 1,000 บาท 
ข้อ 16 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเวียงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 

 
(นายสมหมาย  หลวงสอน) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 

 
(นายสุรชัย  ลิ้นทอง) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตริาชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
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บัญชีหมายเลข 1 
อัตราค่าธรรมเนียมในท่าเทียบเรือและท่าข้าม เทศบาลต าบลเวียง 

 

ชนิดของเรือที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

1. เรือบรรทุกสินค้า    
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 1-20 ตัน ล าละ 100 - ต่อเที่ยว 
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 21-50 ตัน ล าละ 200 - ต่อเที่ยว 
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 51-100 ตัน ล าละ 300 - ต่อเที่ยว 
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 101 ตัน ข้ึนไป ล าละ 500 - ต่อเที่ยว 
2. เรือแพขนานยนต ์หรือเรือบรรทุกรถยนต ์ 100 - ต่อเที่ยว 
3. เรือแพขยานยนต์ หรือเรือบรรทุกรถยนต์ที่จดทะเบียนสญัชาติ 
ต่างด้าว 

300 - ต่อเที่ยว 
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บัญชีหมายเลข 2 
อัตราค่าธรรมเนียมในท่าเทียบเรือและท่าข้าม เทศบาลต าบลเวียง 

 

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้น-ลงท่าเทียบเรือ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

ค่าธรรมเนียมบุคคลขึ้น–ลงท่าเทียบเรือคนละ 30 -  
    
หมายเหตุ ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ ผู้ได้รับ
อนุมัติให้ยกเว้นเป็นหนังสือจากผู้วา่ราชการจังหวัดเชียงราย และ
เจ้าของเรือ นายเรือ พร้อมลูกเรือ รวมแล้วไม่เกิน 3 คน ต่อเที่ยวเรือ 
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บัญชีหมายเลข 3 
อัตราค่าธรรมเนียมในท่าเทียบเรือและท่าข้าม เทศบาลต าบลเวียง 

 

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้น-ลงท่าเทียบเรือ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

ค่าธรรมเนียมรถยนต์ขึ้น–ลงท่าเทียบเรือ    
1. รถบรรทุกสินคา้ 10 ล้อ หรือ 6 ล้อใหญ ่ 50 - ต่อเที่ยว หกล้อ

ใหญ่คือ ขนาด
เครื่องยนต์ ตั้งแต่ 
150 แรงม้าขึ้นไป 

2. รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 50 - ต่อเที่ยว 
3. รถบรรทุก 4 ล้อ หรือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล 30 - ต่อเที่ยว 
4. รถลาก รถพ่วง รถเทรนเลอร ์ 100 - ต่อเที่ยว 
5. รถโดยสาร    
 5.1 ไม่เกิน 50 ที่น่ัง 100 - ต่อเที่ยว 
 5.2 เกิน 50 ที่น่ัง 200 - ต่อเที่ยว 
6. รถตู้ไมเ่กิน 12 ที่น่ัง 50 - ต่อเที่ยว 
7. รถจักยานยนต ์ 5 - ต่อเที่ยว 
8. รถสามล้อเครื่อง 5 - ต่อเที่ยว 
 
อัตราค่าธรรมเนยีมตรวจสภาพเรอืโดยสาร 

 
100 

 

 
- 
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ภาคผนวก (ค) 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียง 
เรื่อง การแก้ไขการบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 

 
เนื่องด้วยเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 ได้ประกาศและมผีลบังคับใช้ไปแล้วนัน้ เทศบาล

ต าบลเวยีง พบว่าการบังคับใช้เทศบัญญัติบางข้อ ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนในอ านาจหน้าท่ีบางประการ ตลอดจนการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภทยังไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้การบริการแก่ประชาชน ในการสัญจรไปมา
บริเวณท่าเรือสาธารณะ (ท่าเรือบัค๊) เพื่อให้การบริการจดัการและดแูลท่าเรือ เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย เทศบาลต าบลเวยีง  
จึงได้พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือและท่าข้ามขึ้นใหม่ โดยเสนอร่างเทศบัญญตัิ เรื่อง 
ท่าเทียบเรือและท่าข้าม แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2553 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

ดังนั้น ในระหว่างรอการแกไ้ขเทศบัญญัตดิังกล่าว จึงอาศัยอ านาจตามเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
พ.ศ. 2552 ข้อ 16 นายกเทศมนตรีจึงออกประกาศแก้ไขการบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 
เพือ่ให้การปฏิบัตเิป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี ้

1. ให้ยกเลิกค าว่า “อัตราค่าธรรมเนียม” ในข้อ 4 แห่งเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “อัตราค่าธรรมเนียม” หมายถึง จ านวนเงินที่เทศบาลเรยีกเก็บจากเรือหรือแพมาเทียบท่า ผู้น ารถยนต์ขึ้น
หรือลงท่าเทียบเรือ หรือเก็บคา่ขึ้นท่าจากชาวต่างประเทศทีไ่ม่ใช้หนังสือเดินทาง Passport 

2. ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและทา่ข้าม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 7 ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างประเทศ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขึ้นท่าเทียบเรือและท่าข้ามตามอัตราท้ายเทศบัญญตัินี้ และ
การยกเว้นอัตราค่าธรรมเนยีมขึ้นท่าเทียบเรือและท่าข้ามในกรณีใด ๆ ให้เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศ
ข้อบังคับระเบียบใหส้อดคล้องกับเทศบัญญัตินี ้

ให้ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นท่าเทียบเรือ ดังนี ้
(1) พระภิกษุ สามเณร นักบวช 
(2) เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
(3) เจ้าหน้าท่ีทีเดินทางมาร่วมประชุมตามค าเชิญของรัฐบาลไทย 
(4) ชาวต่างประเทศท่ีใช้หนังสือเดนิทาง Passport 
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 9 แห่งเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน “ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ของเทศบาล เทศบาลอาจให้บคุคลใด ๆ เป็นผู้เช่าท่าเทียบเรือและเก็บค่าธรรมเนยีมท่า
เทียบเรือแทนเทศบาลได้ และบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ท าสัญญาเช่าท่าเทียบเรือกับเทศบาลต าบลเวียง ทัง้นี้ อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะต้องไม่เกินอัตราท้ายเทศบัญญตัินี้” 

3. ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 11 เรือท่ีมีแต่เฉพาะผู้โดยสาร นายเรือจะต้องน าเรือนั้นไปจอดตามท่าท่ีเทศบาลได้ก าหนดไว้” 

4. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 แห่งเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 12 เรือหรือแพที่มีสินค้าอย่างเดียวหรือมสีินค้าและผู้โดยสารให้น าเรือหรือแพนั้นไปขึ้นท่าเทียบเรือที่เทศบาลก าหนด 
เพื่อให้สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและส่งผู้โดยสาร” 



 

152 

 

5. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 13 แห่งเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ13 เรือหรือแพที่จะใช้ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม ในการวิ่งส่งผู้โดยสารหรือส่งสินค้าไปมา ต้องด าเนากรให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด เมื่อไดร้ับอนุญาตแล้ว จึงจะสามารถใช้ท่าเทียบเรอืหรือท่าข้ามได้” 

6. ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติ เรื่อง ท่าเทียบเรือและท่าข้าม พ.ศ. 2552 และให้ใช้
อัตราค่าธรรมเนยีมตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 
 

 
(นายสมหมาย  หลวงสอน) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียง 
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บัญชีหมายเลข 1 
อัตราค่าธรรมเนียมในท่าเทียบเรือและท่าข้าม เทศบาลต าบลเวียง 

 

ชนิดของเรือที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

1. เรือบรรทุกสินค้า แยกเป็น    
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 1-20 ตัน ล าละ 100 - ต่อเที่ยว 
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 21-50 ตัน ล าละ 200 - ต่อเที่ยว 
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 51-100 ตัน ล าละ 300 - ต่อเที่ยว 
 -   น้ าหนักบรรทุก ตั้งแต่ 101 ตัน ข้ึนไป ล าละ 500 - ต่อเที่ยว 
2. เรือแพขนานยนต์ หรือเรือบรรทุกรถยนต์ ที่จดทะเบยีน    
สัญชาตไิทย ล าละ 

100 - ต่อเที่ยว 

3. เรือแพขยานยนต์ หรือเรือบรรทุกรถยนต์ ที่จดทะเบยีนสญัชาติ 
ต่างด้าว ล าละ 

200 - ต่อเที่ยว 
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บัญชีหมายเลข 2 
อัตราค่าธรรมเนียมในท่าเทียบเรือและท่าข้าม เทศบาลต าบลเวียง 

 

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

ค่าธรรมเนียมบุคคลขึ้นท่าเทียบเรอื และท่าข้าม คนละ 30 - ยกเว้น ผู้มี
สัญชาตไิทย 
ผู้แทนของรัฐ
ต่างประเทศ ผู้
ได้รับอนมุัติให้
ยกเว้นเป็น
หนังสือจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด
เชียงราย และ
เจ้าของเรือ หรือ
นายเรือพร้อม
ลูกเรือ รวมแล้ว
ไม่เกิน 3 คนต่อ
เที่ยว และชาว
ต่างประเทศท่ีใช้
หนังสือเดินทาง 
Passport 
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บัญชีหมายเลข 3 
อัตราค่าธรรมเนียมในท่าเทียบเรือและท่าข้าม เทศบาลต าบลเวียง 

 

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้น-ลงท่าเทียบเรือ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

1. รถบรรทุกสินคา้ 10 ล้อ หรือ 6 ล้อใหญ่ ต่อเที่ยว 50 - รถบรรทุก 6 ล้อ
ใหญ่ หมายถึง 
รถบรรทุกที่มี
ขนาดเครื่องยนต์ 
ตั้งแต่ 150 
แรงม้าขึ้นไป 

2. รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ต่อเที่ยว 50 -  
3. รถบรรทุก 4 ล้อเล็ก หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ต่อเที่ยว 30 -  
4. รถลาก รถพ่วง รถเทรนเลอร์ ตอ่เที่ยว 100 -  
5. รถโดยสาร    
 5.1 ขนาดไม่เกิน 50 ที่น่ัง ต่อเที่ยว 100 -  
 5.2 ขนาด 50 ที่น่ังขึ้นไป ต่อเที่ยว 200 -  
6. รถตู้ไมเ่กิน 12 ที่น่ัง ต่อเที่ยว 50 -  
7. รถจักยานยนตต์่อเที่ยว 5 -  
8. รถสามล้อเครื่องต่อเที่ยว 5 -  
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ภาคผนวก (ง) 
 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนที่ชายแดน 

กรณีศึกษา ...................................................................... (ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)                                

อ าเภอ ................................... จังหวัดเชียงราย 

 

ค าชี้แจง: 

แบบส ารวจนีเ้ป็นแบบรวบรวมข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน ร่วมกับ
ข้อมูลในส่วนอ่ืนท่ีผู้วิจัยมีอยู่แล้ว โดยขอความกรณุาใหผู้้ที่ไดร้ับมอบหมายด าเนินการกรอกข้อมูลตามสภาพข้อเท็จจริงใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังตารางข้างท้ายนี้ 
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(1) ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(1.1) ข้อมลูเกี่ยวกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 

ช่ือถนน บริบทพ้ืนท่ี (ใน
เขตชุมชน หรือ 
นอกเขตชุมชน) 

ระยะทาง 
(หน่วย: 
กิโลเมตร) 

ความกว้าง 
(หน่วย: ช่อง
จราจร) 

ประเภทพื้นผิว 
(คอนกรีต, ลาด
ยาง, ลูกรัง หรือ
อื่นๆ) 

สภาพถนน
ปัจจุบัน (ยังมี
สภาพด,ี อยู่
ระหว่าง
ซ่อมแซม, ช ารุด
เสียหาย) 

ทางเดินและทาง
เท้า (มี/ไม่มี) 

มาตรฐานความ
ปลอดภัย
โดยรวม* 

สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญบนเส้นทาง 
(มี/ไม่มี) ถ้ามีโปรดระบุช่ือ 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

  

                                                        
* มาตรฐานความปลอดภัยโดยรวม เช่น มีไฟฟ้าส่องสวา่ง, มีเส้นจราจร, เครื่องมือการยบัยั้งจราจร, มีป้ายเตือน-ป้ายหา้มต่าง ๆ ฯลฯ 
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(1.2) ข้อมลูเกี่ยวกับสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 

ช่ือ ขนาด (หน่วย: ไร่) สิ่งอ านวยความสะดวก*             

กรุณาใหร้ายละเอียด 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

                                                        
* สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในที่นี้ ได้แก่ สนามหญ้า, ต้นไม้ (ความร่มร่ืน), สวนไม้ดอก-ไม้ประดับ, บริเวณปิกนิก, ทางวิ่ง-ทางเดิน, ทางจักรยาน, 
อุปกรณ์ออกก าลังกาย, สนามเด็กเล่น, สระน้ า, น้ าพุ, ห้องน้ า, ลานอเนกประสงค์, ที่จอดรถ ฯลฯ 
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(1.3) ข้อมลูจุดที่ส าคัญในเขต อปท. 

รายการ ข้อมูล 
(1.3.1) ทางแยก มีสัญญาณไฟจราจร (หน่วย: แห่ง)   

ระบุอยู่ในความรับผดิชอบ อปท.กี่แห่ง 
ไม่มสีัญญาณไฟจราจร (หน่วย: แห่ง)
ระบุอยู่ในความรับผดิชอบ อปท.กี่แห่ง 

  
(1.3.2) สะพานลอยคนข้าม จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: แห่ง) ระบุอยู่ในความรับผิดชอบ อปท.กี่แห่ง 

 
(1.3.3) ตลาด จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: แห่ง) ระบุอยู่ในความรับผิดชอบ อปท.กี่แห่ง 

 
(1.3.4) ที่จอดรถสาธารณะ จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: แห่ง) ระบุอยู่ในความรับผิดชอบ อปท.กี่แห่ง 

 
(1.3.5) สนามกีฬา (รวมถึงลานกีฬา) จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: แห่ง) ระบุอยู่ในความรับผิดชอบ อปท.กี่แห่ง 

 
(1.3.6) แม่น้ า จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: สาย) ระบุอยู่ในความรับผิดชอบ อปท.กี่แห่ง 

 
(1.3.7) คลอง จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: สาย) ระบุอยู่ในความรับผิดชอบ อปท.กี่แห่ง 

 
(1.3.8) หนอง/บึง จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: แห่ง) ระบุอยู่ในความรับผิดชอบ อปท.กี่แห่ง 

 
(1.3.9) เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ 
(เอทีเอ็ม) 

จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: แห่ง) 
 

(1.3.10) จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

จ านวนรวมทั้งสิ้น (หน่วย: แห่ง) 
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(1.4) ข้อมลูเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในพื้นที่ อปท. 

ประเภท* หน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนท่ีด าเนินการ จ านวนพาหนะทั้งสิ้นเท่าใด และเพียงพอ
หรือไม ่

รายละเอียดเส้นทางซึ่งให้บริการ 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

                                                        
* ได้แก่ เรือ, รถจักรยานยนต,์ รถสามล้อเครื่อง (ตุ๊กตุ๊ก), รถสองแถว, รถแท็กซ่ี, รถตู,้ รถเมล ์หรือประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากนี ้
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(1.5) ข้อมลูเกี่ยวกับสถานขีนส่งทางบก (รวมถึงสถานทีจ่อดรถโดยสารชั่วคราว) ในเขต อปท. 

ช่ือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเที่ยวรถ/วัน               
โดยเฉลี่ย 
(หน่วย: เที่ยว) 

ปริมาณผูโ้ดยสาร/วัน 
ประมาณการ 
(หน่วย: เที่ยว) 

บริการขนส่งสาธารณะบริเวณ
สถานี (มี/ไม่มี)               
ถ้ามีโปรดระบุประเภท 

รายละเอียดเส้นทางการเดิน
รถเข้า-ออก* 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

                                                        
* เช่น กรุงเทพฯ-เชียงของ, เชียงใหม่-เชียงแสน, เชียงราย-เชียงของ เป็นต้น 
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(1.6) ข้อมลูเกี่ยวกับสถานขีนส่งทางน้ า (รวมถึงสถานทีจ่อดเรือโดยสารชั่วคราว) ในเขต อปท. 

ช่ือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จ านวนเที่ยวเรือ/วัน โดย
เฉลี่ย 
(หน่วย: เที่ยว) 

ปริมาณผูโ้ดยสาร/วัน 
ประมาณการ 
(หน่วย: เที่ยว) 

บริการขนส่งสาธารณะบริเวณ
สถานี (มี/ไม่มี)               
ถ้ามีโปรดระบุประเภท 

รายละเอียดเส้นทางการ
เดินเรือเข้า-ออก** 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

                                                        
** เช่น เรือข้ามฟากเชียงของ-ห้วยทราย, ห้วยทราย-เชียงของ, เรือผู้โดยสารเชียงรุ่ง-เชียงแสน เป็นต้น 
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(2) ข้อมูลด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(2.1) ข้อมลูสถานที่ท่องเท่ียวส าคัญในพื้นที่ 

ช่ือสถานท่ี และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด 

มีเส้นทาง (ช่ือถนน) และมีบริการขนส่ง
สาธารณะ (ระบุประเภท) ซึ่งเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

มีป้ายที่ใช้ในการแนะน าแหล่งท่องเที่ยว บอก
ทิศทาง และระยะทาง (หน่วย: ป้าย) ใน
จ านวนนี้มีป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษเท่าใด 

สิ่งอ านวยความสะดวก* กรณุาให้รายละเอียด 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

                                                        
* สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (มีหรือไม่มี) ได้แก่ ที่ท าการของสถานที่ท่องเท่ียว, ป้ายให้ข้อมูลเกีย่วกับสถานที,่ มัคคุเทศก์ภาษาไทย, มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี กรุณาระบุ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่น), ห้องน้ า
สาธารณะ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ซุ้มพักคอยหรือศาลาส าหรับนกัท่องเที่ยว, ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม, ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก, ที่พักบริการ, สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่, เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม), จุดบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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(2.2) ข้อมลูเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย อปท. 

รายการ ข้อมูล 
(2.2.1) คณะกรรมการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ถ้ามี จ านวนก่ีคน และมี
องค์ประกอบอย่างไร 
 
 
 
 
 

(2.2.2) บุคลากรด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรงหรือไม่ ถ้ามี จ านวนกี่คน ระบุ
สถานะ (พนักงานสามญั ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้าง) และมีรายละเอยีดงาน
อย่างไร 
 
 
 
 
 

(2.2.3) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีด าเนนิการโดย อปท.หรือไม ่ถ้ามี ตั้งอยู่ท่ีใด วัน-เวลา
เปิดให้บริการ และมีเจ้าหน้าท่ี อปท.ประจ าศูนยฯ์ หรือไม่ ถ้าไม่มี ด าเนินการ
เช่นใด  
 
 
 
 
 

(2.2.4) เว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว  มีเว็บไซต์ ส าหรับแนะน าสถานท่ีทอ่งเที่ยวภายในพ้ืนท่ี อปท. ถ้ามี ระบุ URL เช่น 
http://www.wiangchiangkhongmunic.org/index6-Travel1.html และมีส่วน
ที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (ม/ีไม่มี) 
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รายการ ข้อมูล 
(2.2.5) แผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
อื่น 

มีแผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ส าหรับแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวภายในพ้ืนท่ี อปท. และ
มีส่วนท่ีให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ (ม/ีไม่มี) 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมลู 

ช่ือ.................................................................................................................................................................................................                                                                            

ต าแหน่ง........................................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท์ (ที่ท างาน)...................................................................................................................................................................... 

Email............................................................................................................................................................................................ 
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