ประวัติความเป็ นมาของตาบลบ้านเป้ า
เมื่อประมาณ 400 ปี ทีผ่ ่านมาได้มชี าวเชียงแสน 11 คน ได้อพยพมาปั กหลักทากินตาม
ลุ่มลาน้ าแม่ตุ๋ย ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ าไม้จาพวกไม้ยางและไม้เป้ า ต่อมาได้สร้างอารามขึน้ โดยร่วมกัน
อันเชิญพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์มาประดิษฐาน 2 องค์ และได้ตงั ้ ชื่อวัดว่า “วัดบ้านเป้ า” เมื่อต่อมาราษฎร
เพิม่ มากขึ้นก็ได้แยกหมู่ บ้านออกไปและตัง้ ชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมปิ ระเทศหรือสถานที่สาคัญ โดย
มอบให้พระยาสิทธิยศเป็ นผู้ปกครองคนแรก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แยกเขตปกครองเป็ น
ตาบลเป็ นหมู่บา้ น จึงได้ช่อื ว่า “ตาบลบ้านเป้ า” กานันคนแรกคือ นายหมื่น สิงห์ชยั และกานันคนปั จจุบนั
คือ นายนฤทธิ ์ สิงห์ไชย และตาบลบ้านเป้ าปั จจุบนั มี 12 หมู่บา้ น
ตัง้ แต่เริม่ มีการแบ่งเขตปกครองเป็ นตาบลบ้านเป้ าและแบ่งเป็ นหมู่บา้ น มีกานันซึ่งเป็ น
ผูป้ กครองตาบลบ้านเป้ า ดังนี้
1. พระยาสิทธิศ
พ.ศ. 2449 - พ.ศ. 2458
2. พระยาไวเมือง
พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2472
3. ขุนเปรมปรีชาราษฎร์
พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2493
4. นายหมื่น สิงห์ชยั
พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2497
5. นายอินปัน๋ ปวนวันประสม พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2514
6. นายกันทร ทาไชยวงศ์
10 ต.ค. 2514 - 20 มี.ค. 2528
7. นายเชาว์ ทาไชยวงศ์
21 มี.ค. 2528 - 13 ก.พ. 2540
8. นายบุญเย็น ยอดพิบุตร
5 เม.ย. 2540 - 2 ธ.ค. 2560
9. นายนฤทธิ ์ สิงห์ไชย
25 ธ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ได้กาหนดให้จดั ตัง้ องค์ก ารบริหารส่ วนตาบล และให้โอน
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตาบลไปเป็ นขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สภาตาบลจัดตัง้ เป็ นองค์การบริหารส่ วน
ตาบล โดยให้มชี ่อื ตามตาบลที่องค์การบริหารส่วนตาบลนัน้ ตัง้ อยู่ ซึ่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเป้ าด้วย โดยมีผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้ า ดังนี้
1. นายเชาว์ ทาไชยวงค์
20 พ.ค. 2539 - 27 เม.ย. 2540
2. นายบุญเย็น ยอดพิบุตร
28 เม.ย. 2540 - 29 เม.ย. 2543
3. นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์
20 มิ.ย. 2543 - 24 มิ.ย. 2545
4. จ่าสิบเอกศรีวร สิงห์เชื้อ
28 มิ.ย. 2545 - 23 ส.ค. 2555
5. นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์
7 ต.ค. 2555 – ปั จจุบนั

นอกจากนี้ ตั ้ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั ้ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นเป้ า ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัด ตัง้ องค์ก ารบริหารส่ วนตาบลดัง กล่ าว มีผู้ด ารงตาแหน่ ง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้ า ดังนี้
1. นายเสน่ห์ มาลา
20 พ.ค. 2539 - 12 มี.ค. 2540
2. นายประสิทธิ ์ สิงห์ชยั
13 มี.ค. 2540 - 28 เม.ย. 2543
3. จ่าสิบเอกศรีวร สิงห์เชื้อ
20 มิ.ย. 2543 - 19 มิ.ย. 2545
4. นายเสาร์แก้ว อินต๊ะวงค์
25 มิ.ย. 2545 - 18 ก.ค. 2547
5. นายถวิล ทีปังกร
12 ม.ค. 2548 - 30 ก.ค. 2549
6. นายสุพนั ธ์ นิวนั เปี้ ย
11 ส.ค. 2549 - 17 ก.ค. 2551
7. นายถวิล ทีปังกร
22 ก.ย. 2551 - 23 ส.ค. 2555
8. นายศุภขจร พรมเชื้อ
20 พ.ย. 2555 - ปั จจุบนั
และมีผดู้ ารงตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป้ า ดังนี้
1. นายพัฒนา ทองหล่อ
16 ก.ย. 2539 - 15 พ.ค. 2540
2. นายสุรยิ า ฟัน่ สืบ
16 ก.ค. 2540 - 31 ก.ค. 2551
3. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร
1 ส.ค. 2551 - 30 เม.ย. 2562

