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คํานํา 
 การจัดทําแผนส�งเสริมการท�องเท่ียวพ.ศ. 2561 – 2564 ขององค#การบริหารส�วนตําบลเวียงเป)นการ

จัดทําแผนระยะสั้น ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด-วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค#กร

ปกครองส�วนท-องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559โดยจัดทําตามข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท-องถ่ินของกรม

ส�งเสริมการปกครองท-องถ่ิน เพ่ือให-การพัฒนาท-องถ่ินเป)นไปแบบ มีข้ันตอน มีเป7าหมาย ชัดเจนและสอดคล-อง

กับแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)ยุทธศาสตร#

การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน#จังหวัด  ยุทธศาสตร#การพัฒนาอําเภอ  วิสัยทัศน#อําเภอ  โดยการนําเอาข-อมูลจาก

การสํารวจปAญหา / ความต-องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา นํามาประมวลผลสรุปเป)น

ประเด็นนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาท-องถ่ิน  

 แผนส�งเสริมการท�องเท่ียวพ.ศ. 2561 - 2564จะเกิดประโยชน#สูงสุดได-หากดําเนินงานไปตามแนวทาง

ท่ีกําหนด  ตามวัตถุประสงค#  เป7าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการท่ีวางไว-อย�างแท-จริง  เพ่ือให-ประชาชน  

สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได-รับการพัฒนาอย�างสูงสุด บนพ้ืนฐานของการประหยัด  แต�มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

 

      กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารสว่นตําบลเวียง 
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ส�วนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�การบริหารส�วนตําบลเวียง 

1.  สภาพท่ัวไป 
 1.1  ลักษณะด�านกายภาพ 

ตําบลเวียง เป)นตําบลท่ีเกิดข้ึนพร-อมกับก่ิงอําเภอเวียงปGาเป7า   เม่ือ พ.ศ. 2446  คําว�า“เวียง”  ตาม
ภาษาล-านนา  แปลว�า เมือง  ซ่ึงเป)นแหล�งชุมชนมีประชากรหนาแน�นและเป)นแหล�งศูนย#รวมของส�วนราชการ
ท้ังอําเภอ   เป)นศูนย#กลางพาณิชย#ของอําเภอ  สภาพพ้ืนท่ีเป)นท่ีราบลุ�ม  ท่ีราบสูง ท่ีเชิงเขา  มีภูเขาล-อมรอบ
ตัดผ�านด-วยแม�น้ําลาวและแม�น้ําแม�ปูน 

องค#การบริหารส�วนตําบลเวียง ต้ังอยู�ในท-องท่ี บ-านกู� บ-านเลขท่ี 103 หมู�ท่ี 6 ตําบลเวียง อําเภอเวียง
ปGาเป7า จังหวัดเชียงราย 57170 อยู�ห�างจากท่ีว�าการอําเภอเวียงปGาเป7าไปทางทิศใต- ประมาณ 1 กิโลเมตร, ห�าง
จากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 98 กิโลเมตร 

ส�วนงานหมายเลขโทรศัพท#และโทรสาร 

ส�วนสํานักปลัด      0-53781-955 
ห-องผู-บริหาร     0-53781-955   
 กองคลัง  0-53781-955 
 กองช�าง               0-53781-955 

โทรสาร                                    0-53781-945 
website :  www.tambonwiang.com 

- เนื้อท่ี   

พ้ืนท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลเวียงมีเนื้อท่ีโดยประมาณ  207 ตารางกิโลเมตร หรือ 129,375  ไร� 
- ภูมิประเทศ  

อยู�ทางทิศใต-ของจังหวัดเชียงรายห�างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 98 กิโลเมตรมีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต�อกับ   ตําบลสันสลี     อําเภอเวียงปGาเป7า    จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต- ติดต�อกับ   ตําบลบ-านโปGง   อําเภอเวียงปGาเป7า    จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออกติดต�อกับ    อําเภอพาน      จังหวัดเชียงราย  และ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง   
 ทิศตะวันตก         ติดต�อกับ   อําเภอพร-าวจังหวัดเชียงใหม� 
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มีลักษณะภูมิประเทศ  2  ลักษณะคือ  

  1. พ้ืนท่ีราบ  และพ้ืนท่ีลุ�ม  มีการกระจายอยู�ทุกหมู�บ-าน และมีหมู�บ-านละเล็กละน-อยเท�านั้น      

ส�วนมากการใช-ประโยชน#ในการเพาะปลูกข-าว  พืชไร�(ข-าวโพดเลี้ยงสัตว# )  ไม-ผล พืชผัก และใช-เป)นท่ีอยู�อาศัย  

  2.พ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีภูเขา  พ้ืนท่ีส�วนใหญ� เป)นปGาสงวนแห�งชาติไม�มีเอกสารสิทธิราษฎรใช-

ประโยชน#ในการเพาะปลูกพืชไร� พืชผัก และไม-ผล ได-แก� พ้ืนท่ีหมู�ท่ี 7, 8, 9 ของตําบลเวียง 

-  จํานวนหมู�บ�านในเขต อบต.เวียง     มีท้ังสิ้น   11   หมู�บ-าน  

 หมู�บ-านในเขต  อบต.  เต็มหมู�บ-าน    จํานวน   6  หมู�บ-าน   ได-แก� 

      ระยะห�างจากท่ีทําการ อบต.เวียง 

หมู�ท่ี  4        บ-านหนองยาว     1.4 กม. 
หมู�ท่ี  5        บ-านปGาบง      1.0 กม. 
หมู�ท่ี  7        บ-านดงหล�ายหน-า     2.1 กม. 
หมู�ท่ี   8       บ-านแม�ปูนหลวง     45  กม. 
หมู�ท่ี   9       บ-านแม�ปูนล�าง     11กม. 
หมู�ท่ี  12      บ-านหนองยาวพัฒนา    1.5 กม. 

 หมู�บ-านท่ีอยู�ในเขต อบต.บางส�วน    จํานวน   5   หมู�บ-าน    ได-แก� 
 ระยะห�างจากท่ีทําการ อบต.เวียง 

หมู�ท่ี   1         บ-านหัวเวียง     5.2กม. 
หมู�ท่ี   3         บ-านโปGงหนอง                                          2.6       กม. 
หมู�ท่ี   6         บ-านกู�                                                  0.7กม. 
หมู�ท่ี  10        บ-านศรีเวียงทอง                                       3.3กม. 
หมู�ท่ี  11        บ-านสันติพัฒนา                                         2.0กม. 

 ท-องถ่ินอ่ืนในตําบล     1  แห�ง     คือ        เทศบาลตําบลเวียงปGาเป7า 

- ประชากร  ประชากรท้ังสิ้น     รวม   11,975    คน     แยกเป)น      
ประชากรชาย       จํานวน    5,365   คน       
ประชากรหญิง     จํานวน    5,226    คน    

  มีความหนาแน�นเฉลี่ย  จํานวน     51.16    คน / ตารางกิโลเมตร     

    จํานวนครัวเรือน          จํานวน  4,019   ครัวเรือน 
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รายละเอียดประชากรในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเวียง ( ข�อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 )  

หมู�ท่ี ชื่อหมู�บ�าน จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 

ชื่อผู�นํา 

หมู�บ�าน ชาย หญิง รวม 

1 บ-านสันตสิุข 415 426 841 351 นายสมชาย สุรินทร# 

3 บ-านโปGงหนอง 437 461 898 361 นายสมศักดิ์ กันทะม ี

4 บ-านหนองยาว 370 365 735 314 นายพันธ# เป)งใจ 

5 บ-านปGาบง 186 192 378 185 นายสุทัศน# ชัยอินทร# 

6 บ-านกู� 72 61 133 109 นายชัยณรงค# อนุศักดิกุล 

7 บ-านดงหล�ายหน-า 604 649 1,253 453 นายอินผล เฉียบแหลม 

8 บ-านแม�ปูนหลวง 1,204 1,128 2,332 757 นายจะที  จองจูQ 

9 บ-านแม�ปูนล�าง 1,942 1,908 3,850 920 นายพิภพ  จะนู 

10 บ-านศรีเวียงทอง 249 256 505 178 นายประนันทสิทธ์ิ  กาวีตRะ 

11 บ-านใหม�พัฒนา 65 61 126 80 นายสุพรรณ  ใจอินตRะ 

12 บ-านหนองยาวพัฒนา 463 461 924 311 นายศุภกิจ  ดีโกQ 

รวม 6,007 5,968 11,975 4,019  

 

ข�อมูลสภาพทั่วไปในแต�ละประเด็นนโยบาย  

 เพื่อให-เกิดความสอดคล-องกับยุทธศาสตร#การพัฒนา และเพื่อให-เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพของ

องค#การบริหารส�วนตําบลเวียงในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร# ได-แก� ด-านเศรษฐกิจ ด-านการคมนาคม และโครงสร-าง

พื้นฐาน ด-านการศึกษาและวัฒนธรรม ด-านสังคมและคุณภาพชีวิต  ด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม และด-าน

การสร-างระบบบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดี กล�าวคือ 

1.  ด�านเศรษฐกิจ 

ประชากรของตําบลเวียง ประกอบอาชีพการเกษตร ร-อยละ 80 ส�วนอีกร-อยละ 20 ประกอบอาชีพค-าขาย,  

รับราชการ และอ่ืนๆ รายได-ส�วนใหญ�มาจากภาคการเกษตร 

การผลิตข�าว 

 ข�าวนาปU มีพื้นที่ปลูกข-าวประมาณ 4,424 ไร� กระจายอยู�ตามหมู�บ-านต�างๆทุกหมู�บ-าน การทํานา เกษตรกร
ทํานาดําทั้งหมด นิยมปลูกข-าวเหนียว กข.6 สันปGาตอง 1 และข-าวเจ-ามะลิ 105 บ-างเล็กน-อยเท�านั้น 
 ข�าวนาปรัง ข-าวนาปรังจะมีพื้นที่ปลูกหมู�ที่ 3,4,5,6 และหมู�ที่ 7 ข-าวที่ปลูกนาปรัง ได-แก� ข-าวญี่ปุGนพันธ# 

กวก.1 กวก.2 
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พืชไร่ 

 พ้ืนท่ีปลูกพืชไร�ของตําบลเวียง มีกระจายอยู�ทุกหมู�บ-านมีพ้ืนท่ีท้ังตําบล ประมาณ 24,056 ไร� ส�วน
ใหญ�เกษตรกรปลูก ข-าวโพดเลี้ยงสัตว# ข-าวโพดหวานปลูกขิง เห็ดหอม ส�วนถ่ัวแดงหลวง ถ่ัวลิสง มีการปลูก
ในช�วงฤดูฝนฤดูเดียวเท�านั้น  
พืชสวน 
 พ้ืนท่ีปลูกไม-ผลไม-ยืนต-น มีท้ังตําบล กระจายอยู�ตามหมู�บ-านต�างๆในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 1,3,4,5,6,7,9,11,12       
ไม-ผลท่ีปลูกมาก ได-แก�  ลําไย มะม�วง ลิ้นจี่ ส�วนไม-ยืนต-นเศรษฐกิจท่ีปลูกมาก  คือ ต-นสักทองยางพารา ชา 
กาแฟ 
พืชผัก 

 ตําบลเวียงมีการปลูกผักมากแหล�งหน่ึงของอําเภอเวียงปGาเป7า ผักท่ีปลูกได-แก� ผักกาดเขียวปลี,ผักกาดขาวปลี,มะเขือ

ม�วง,ถ่ัวแขก,ผักปWวยเล-ง,พริก และพ้ืนท่ีปลูกได-แก�หมู�ท่ี 1,3,6,7,9,12 มีการปลูกตลอดปXในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 8 มีการปลูกผักในโครงการ

หลวงเช�น เชอรารี,ซารารี,กะหล่ําปลีสีม�วง 

การเลี้ยงสัตว� 

ส�วนมากมีการเลี้ยงไว-เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ถ-าเหลือจึงไว-ขาย 

- สัตว#เลี้ยง ได-แก� ไก� เป)ด ห�าน สุกร โค กระบือ 

- สัตว#นํ้า ได-แก� ปลานิล ปลาดุก กบ 
 

จุดเด�นของพ้ืนท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาตําบล  

 พ้ืนท่ีตําบลเวียงติดทางหลวงแผ�นดินสายจังหวัดเชียงราย – เชียงใหม� เป)นเส-นทางท�องเท่ียวหลัก มี
แหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติหลายแห�งท่ีเหมาะสําหรับการพัฒนา อาทิ เช�น 

  1.  พ้ืนท่ีเหมาะแก�การพัฒนา เป)นแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ#  ได-แก�  

   - วนอุทยานน้ําตกแม�โท             หมู�ท่ี  9  

   - หนองน้ําใส                             หมู�ท่ี  1 

  2.  พ้ืนท่ีเหมาะแก�การพัฒนาเป)น เป)นแหล�งท�องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม ได-แก� 

   -  วัดหนองยาว                           หมู�ท่ี  12 

   -  วัดอรัญวิเวกคีรี                       หมู�ท่ี  7  
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2.  ด�านการคมนาคมและโครงสร�างพ้ืนฐาน  
 การคมนาคม  
 ถนนในหมู�บ-าน ส�วนใหญ�เป)นถนนคอนกรีตเสริมไม-ไผ� แต�ยังมีบางส�วน เป)นถนนดินลูกรัง โดยเฉพาะ
หมู�บ-านท่ีอยู�ห�างไกล เช�น หมู�ท่ี 8 และหมู�ท่ี 9 ถนนท่ีใช-เดินทางเข-าสู�หมู�บ-าน ส�วนมากยังเป)นถนนลูกรัง การ
คมนาคมในช�วงฤดูฝน การสัญจรไป-มา ค�อนข-างลําบาก  

 แหล�งน้ําธรรมชาติ 
1. แม�น้ําลาว ตําบลเวียง มีแม�น้ําไหลผ�าน หมู�ท่ี 1, 2, 5, 6, 7, 10  เป)นแม�น้ําสายหลักของการ

ประกอบอาชีพการเกษตร แต�ฤดูแล-งจะขาดแคลนน้ํา 
2. ห-วยเวียง ต-นกําเนิดหมู�ท่ี 3 ไหลผ�านหมู�ท่ี 3และหมู�ท่ี 10ไหลสู�แม�น้ําลาวในช�วงแล-งน้ําไม�พอเพียง 

จะสามารถใช-ได-  เฉพาะหมู�ท่ี3เท�านั้น 
3. อ�างเก็บน้ําแม�ฉางข-าวคลองส�งน้ําของอ�างไหลผ�านหมู�ท่ี7 หมู�ท่ี 1 สามารถใช-ในการเพาะปลูกพืชได-

ท้ังปX 
 4. ลําห-วยแม�ปูน เป)นลําห-วยธรรมชาติไหลผ�าน หมู�ท่ี 8 หมู�ท่ี 9 และหมู�ท่ี1  มีพ้ืนท่ีการเกษตร มี
ปริมาณน้ําน-อยมากเนื่องจากพ้ืนท่ีเป)นภูเขา ขาดแคลนน้ําเพ่ือทําการเกษตร 

การไฟฟ)า  
 การให-บริการด-านไฟฟ7าในองค#การบริหารส�วนตําบลเวียง ดําเนินงานโดยการไฟฟ7าส�วนภูมิภาคจาก
แหล�งผลิต สําหรับพ้ืนท่ี ท่ีเป)นภูเขา ส�วนใหญ�ใช-กระแสไฟฟ7าจากพลังงานแสงอาทิตย# 

การประปา    
 การประปาในพ้ืนท่ีองค#การบริหารส�วนตําบลเวียง ในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป)นประปาบาดาล ส�วนประปาผิว
ดินขนาดใหญ�  ต้ังอยู�ท่ี หมู�ท่ี 4 บ-านหนองยาว และประปาภูเขา ต้ังอยู� หมู�ท่ี 8 บ-านแม�ปูนหลวง และหมู�ท่ี 9 
บ-านแม�ปูนล�าง   
 

3.  ด�านการศึกษาและวัฒนธรรม  
 ระดับการศึกษาสูงสุด ( ไม�รวมท่ีกําลังศึกษาอยู� )  
 - ไม�เคยศึกษา                                คิดเป)น   27.73    %   ของประชากรท้ังหมด 
          - ระดับประถมศึกษา                            คิดเป)น   35.34    %   ของประชากรท้ังหมด 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต-น                     คิดเป)น   13.79    %   ของประชากรท้ังหมด 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 คิดเป)น     6.67    %   ของประชากรท้ังหมด 
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- ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท�า             คิดเป)น     1.43    %   ของประชากรท้ังหมด 
- ระดับปริญญาตรี                              คิดเป)น     3.96    %   ของประชากรท้ังหมด 
- ระดับสูงกว�าปริญญาตรี   คิดเป)น     0.06    %   ของประชากรท้ังหมด 
 
สถานศึกษา  

 1. โรงเรียนประถมศึกษา    ในเขต อบต. มีจํานวน 1 แห�ง   คือ 
1.1 โรงเรียนบ-านหนองยาว   

  2.โรงเรียนประถมศึกษา –ม.ต�น  ในเขตอบต. มีจํานวน 2 แห�ง  
2.1 โรงเรียนบ-านแม�ปูนหลวง , โรงเรียนบ-านแม�ปูนหลวง สาขาสามกุลา  

  2.2  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 

3.โรงเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน   มีจํานวน 4 แห�ง   คือ 
3.1 บ-าน แม�ปูนน-อย ( มูเซอ)      

  3.2 บ-านห-วยทราย 
 3.3 บ-านแม�โท   

3.4 บ-านห-วยมะเด่ือ  

 4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก   มีจํานวน  4   แห�ง   คือ 
4.1 ศพด.บ-านหนองยาว 
4.2 ศพด.บ-านดงหล�ายหน-า 
4.3 ศพด.บ-านแม�ปูนหลวง 

   4.4 ศพด. บ-านแม�ปูนล�าง 
 5.  โรงเรียนมัธยมศึกษาม.ต�น – ม.ปลาย   มีจํานวน  1  แห�ง    คือ 

 5.1.โรงเรียนเวียงปGาเป7าวิทยาคม      
จากข-อมูลดังกล�าว สะท-อนให-เห็นว�าการจัดการศึกษาใน อบต. เวียง ท่ีผ�านมาไม�ประสบความสําเร็จ

เท�าท่ีควร นอกจากนี้ จากการวิเคราะห#จุดอ�อน และอุปสรรคท่ีมีต�อการจัดการศึกษาในหลายๆ ด-าน อาทิ 
ปริมาณบุคลากรตํ่ากว�าเกณฑ#มาตรฐาน, ขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรลดลง, บุคคลากรมี
ปริมาณงานมากท้ังภารกิจหลักและภารกิจรอง, 
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อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ#ไม�เพียงพอและเสื่อมสภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แตกต�างกัน  

สถาบันและองค�การศาสนา 

 วัดในเขต   อบต.มีจํานวน   2   แห�ง   คือ  

         1.วัดอรัญวิเวคคีรี     หมู�ท่ี  7 

       2.วัดหนองยาว         หมู�ท่ี  12 

 สํานักสงฆ�  มีจํานวน 4แห�ง ได-แก� สํานักสงฆ#บ-านโปGงหนอง หมู�ท่ี 3,สํานักสงฆ#บ-านห-วยมะเด่ือ หมู�ท่ี 
7,สํานักสงฆ#บ-านแม�ปูนล�าง หมู�ท่ี 9 และสํานักสงฆ#บ-านสันสติสุข หมู�ท่ี 1 

 โบสถ� มี6 แห�ง ได-แก� โบสถ#คริสตจักรบ-านโปGงหนอง หมู�ท่ี  3 , โบสถ#คริสตจักรบ-านปGาบง หมู�ท่ี 5 ,
โบสถ#คริสตจักร บ-านกู� หมู�ท่ี6โบสถ#คริสตจักรบ-านแม�ปูนหลวง หมู�ท่ี 8, โบสถ#คริสตจักรบ-านแม�ปูนล�าง หมู�ท่ี 
9, โบสถ#คริสตจักรบ-านศรีเวียงทอง หมู�ท่ี 10 

จากข-อมูลดังกล�าวสะท-อนให-เห็นว�า ประชากรในพ้ืนท่ีองค#การบริหารส�วนตําบลเวียง นับถือศาสนา
พุทธ ประมาณ 72.20 % และศาสนาคริสต# ประมาณ 27.40%  และยังมีวัฒนธรรมของชาวล-านนา และ
วัฒนธรรมประจําเผ�า ของชาวไทยภูเขาเผ�าต�างๆ เช�น ลีซอ ลาหู� อาข�า ม-ง ไทยลื้อ 

ข�อมูลรายได�และรายจ�ายเฉล่ียของครัวเรือน ปU 2558 

  -รายได-เฉลี่ย จากการประกอบอาชีพทุกประเภทรวมกันต�อปX ประมาณ 44,925 บาทต�อปX 

  -รายจ�าย ปX ประมาณ 22,859 บาทต�อปX 

5.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  

 1.  แม�น้ําลาว ตําบลเวียง มีแม�น้ําไหลผ�าน หมู�ท่ี 1, 2, 5, 6, 7, 10  เป)นแม�น้ําสายหลักของการประกอบ
อาชีพการเกษตร แต�ฤดูแล-งจะขาดแคลนน้ํา 

2.ห-วยเวียง  ต-นกําเนิดหมู�ท่ี3  ไหลผ�านหมู�ท่ี 3 และหมู�ท่ี 10  ไหลสู�แม�น้ําลาวในช�วยฤดูแล-งน้ําไม�
พอเพียง จะสามารถใช-ได- เฉพาะหมู�ท่ี  3  เท�านั้น 

3. อ�างเก็บน้ําแม�ฉางข-าว  คลองส�งน้ําของอ�างไหลผ�านหมู�ท่ี7, หมู�ท่ี 1 สามารถใช-ในการเพาะปลูกพืชได-
ท้ังปX 

4.  ลําห-วยแม�ปูน  เป)นลําห-วยธรรมชาติไหลผ�านหมู�ท่ี 8 หมู�ท่ี9 และหมู�ท่ี1 มีพ้ืนท่ีการเกษตร มีปริมาณ
น้ําน-อยมากเนื่องจากพ้ืนท่ีเป)นภูเขา ขาดแคลนน้ําเพ่ือทําการเกษตร 
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6.  ด�านการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล  

ประกอบด-วย พนักงานส�วนตําบล  จํานวน  21   คน , พนักงานจ-างตามภารกิจ จํานวน 8 
คน   พนักงานจ-างท่ัวไป จํานวน  14 คน  ดังนี้ 

1.  สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน    26 คน   

  -  พนักงานส�วนตําบล          จํานวน       8 คน     

  -  พนักงานจ-างตามภารกิจ               จํานวน       2 คน  

  -  พนักงานจ-างท่ัวไป     จํานวน         11 คน 

  - จ-างเหมาบริการ   จํานวน          5   คน 

 

 2.  กองคลัง     จํานวน      5 คน 

-  พนักงานส�วนตําบล            จํานวน          3 คน 

-  พนักงานจ-างตามภารกิจ  จํานวน2 คน 

-  พนักงานจ-างท่ัวไป     จํานวน        - คน 

 

 3.  กองช�าง     จํานวน      6 คน 

-  พนักงานส�วนตําบล            จํานวน         3 คน 

  -   พนักงานจ-างตามภารกิจ จํานวน     2 คน 

-  พนักงานจ-างท่ัวไป     จํานวน           1       คน 

 

 4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    จํานวน         11 คน 

  -   พนักงานส�วนตําบล          จํานวน    7 คน 

  -   พนักงานจ-างตามภารกิจ  จํานวน       2 คน 

-  พนักงานจ-างท่ัวไป     จํานวน         2 คน 
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7.  สภาพทางการคลัง 
รายรับ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
รับจริง ประมาณการ  

หมายเหตุ 
ปU 2559 ปU 2560 

   -หมวดภาษีอากร 338,593.83       290,000.00   

   -หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต 25,487.80 11,000.00   

   -หมวดรายได-จากทรัพย#สิน 129,317.41 130,000.00   

   -หมวดรายได-จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย# 0.00  0.00  

   -หมวดรายได-เบ็ดเตล็ด 39,114.50 50,000.00   

   -หมวดรายได-จากทุน 0.00   0.00   

รวมรายได�จัดเก็บเอง 532,513.54 481,000.00   

รายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น    

  -หมวดภาษีจัดสรร 21,424,276.39 21,419,000.00  

รวมรายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให� อปท. 21,424,276.39 21,419,000.00  

รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น    

  -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,966,396.00 29,600,000.00  

รวมรายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให� อปท. 13,966,396.00 29,600,000.00  

รวมรายรับ 35,923,185.93 51,500,000  



 

 

แผนส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564)องค�การบริหารส�วนตําบลเวียง 

ส�วนท่ี 2 

แผนส�งเสริมการท�องเท่ียว 

แผนส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน 
องค�การบริหารส�วนตําบลเวียง  อําเภอเวียงป(าเป)า จังหวัดเชียงราย 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
 

สถานที่ดําเนินการ 
การ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

1.กิจกรรมตานกQวยสลาก เดือนตุลาคมของทุกปX วัดหนองยาว จัดทําหนังสือ 
ประชาสัมพนัธ#
แก�ประชาชน 

ในพื้นที ่

2.กิจกรรมงานประเพณลีอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 
ของทุกปX 

สามแยกทางเข-าบ-าน 
หนองยาว 

3. กิจกรรมประเพณีกินข-าวใหม� 
   ชนเผ�าลาหู� 

เดือนพฤศจิกายน 
ของทุกปX 

บ-านแม�ปูนหลวง 
บ-านแม�ปูนล�าง 

4.กิจกรรมประเพณีสรงน้ําพระธาต ุ เดือนกุมภาพันธ# 
ของทุกปX 

วัดหนองยาว 

5. กิจกรรมประเพณีกินวอ  
   ชนเผ�าลาหู� 

เดือนกุมภาพันธ# 
ของทุกปX 

บ-านแม�ปูนหลวง 
บ-านแม�ปูนล�าง 

6. กิจกรรมประเพณีสงน้ํา 
    พระธาตุจอมผ�อ 

เดือนมีนาคมของทุกปX วัดอรัญญวิเวกศีรี 

7. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต# เดือนเมษายนของทุกปX สวนสาธารณะหนองน้าํใส 
8. กิจกรรมอนุรักษ# ศิลปวัฒนธรรม     
   และภูมิปAญญาท-องถ่ิน 

เดือนกรกฎาคมของทุกปX วัดหนองยาว 

9. กิจกรรมหล�อเทียนพรรษา เดือนกรกฎาคมของทุกปX วัดอรัญญวิเวกศีรี 
10. กิจกรรมตานกQวยสลาก เดือนกันยายนของทุกปX วัดอรัญญวิเวกศีรี 

 

 

 



แผนส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น

วัดอรัญญวิเวกศีรี (วัดพระธาตุจอมผ�อ

ความเชื่อในการไหว-พระธาตุดอยจอมผ�อผ�อ เป)นภาษาเหนือ แป
ต้ังจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว�างในชีวิต
 

 

ประวัติพระธาตุจอมผ�อ ตามหลักฐานเอกสารในทําเนียบการต้ังวัดของจังหวัดเชียงรายระบุว�าได-สร-างข้ึน

เม่ือ พ.ศ. ๒๒๖๓ แต�ยังไม�พบหลักฐานใดอ่ืนอีก นอกจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช�น เจดีย# พระพุทธรูป กอง
หินกองอิฐท่ีสันนิษฐานได-ว�า ตรงนี้เคยเป)นโบส
ท่ีวัดม�อนจอมฝGอนี้ เดิมมีพระพุทธรูปทองเหลืองทองแดงองค#เล็กองค#ใหญ�จํานวนมาก พิงอยู�ตามต-นไม-บ-าง วาง
อยู�บนกองอิฐกองดินบ-างไม�มีใครสนใจ เม่ือทางการได-เข-าไปสํารวจโบราณวัตถุ ประกอบกับทางวัดไม�มีผู-ดูแล
แน�นอน จึงได-เก็บเอาพระพุทธรูปท่ีเป)นโลหะช
การรื้อเจดีย# เม่ือปX พ.ศ. ๒๕๒o ยังพบวัตถุมงคลอีกมากมายพร-อมแผ�นเงินจารึกประวัติศาสตร#การสร-างเจดีย#ท่ี
จานด-วยเหล็กจานเป)นภาษาล-านนา จึงได-มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ#ในวันท่ี 
๒๕๔๖ และได-จัดให-มีประเพณีสงฆ#น้ําพระธาตุจอมฝGอข้ึนทุกวันข้ึน 

 

แผนส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564)องค�การบริหารส�วนตําบล

ส�วนท่ี 3  

สถานท่ีท�องเท่ียว 

วัดพระธาตุจอมผ�อ) 

ความเชื่อในการไหว-พระธาตุดอยจอมผ�อผ�อ เป)นภาษาเหนือ แปลว�า ดูหรือมอง เชื่อกันว�าถ-าได-
ต้ังจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว�างในชีวิต 

ตามหลักฐานเอกสารในทําเนียบการต้ังวัดของจังหวัดเชียงรายระบุว�าได-สร-างข้ึน

แต�ยังไม�พบหลักฐานใดอ่ืนอีก นอกจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช�น เจดีย# พระพุทธรูป กอง
นนิษฐานได-ว�า ตรงนี้เคยเป)นโบสถ#เป)นวิหารมาก�อนเท�านั้นจากคําบอกเล�าของคนรุ�

ท่ีวัดม�อนจอมฝGอนี้ เดิมมีพระพุทธรูปทองเหลืองทองแดงองค#เล็กองค#ใหญ�จํานวนมาก พิงอยู�ตามต-นไม-บ-าง วาง
อยู�บนกองอิฐกองดินบ-างไม�มีใครสนใจ เม่ือทางการได-เข-าไปสํารวจโบราณวัตถุ ประกอบกับทางวัดไม�มีผู-ดูแล
แน�นอน จึงได-เก็บเอาพระพุทธรูปท่ีเป)นโลหะชนิดต�างๆไปรวบรวมไว-จนหมดไม�เหลือแม-แต�องค#เดียวในระหว�าง

ยังพบวัตถุมงคลอีกมากมายพร-อมแผ�นเงินจารึกประวัติศาสตร#การสร-างเจดีย#ท่ี
จานด-วยเหล็กจานเป)นภาษาล-านนา จึงได-มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ#ในวันท่ี 

และได-จัดให-มีประเพณีสงฆ#น้ําพระธาตุจอมฝGอข้ึนทุกวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๔ 

 

องค�การบริหารส�วนตําบลเวียง 

ลว�า ดูหรือมอง เชื่อกันว�าถ-าได-กราบไหว-และ

 

ตามหลักฐานเอกสารในทําเนียบการต้ังวัดของจังหวัดเชียงรายระบุว�าได-สร-างข้ึน

แต�ยังไม�พบหลักฐานใดอ่ืนอีก นอกจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช�น เจดีย# พระพุทธรูป กอง
เป)นวิหารมาก�อนเท�านั้นจากคําบอกเล�าของคนรุ�นก�อนกล�าวว�า 

ท่ีวัดม�อนจอมฝGอนี้ เดิมมีพระพุทธรูปทองเหลืองทองแดงองค#เล็กองค#ใหญ�จํานวนมาก พิงอยู�ตามต-นไม-บ-าง วาง
อยู�บนกองอิฐกองดินบ-างไม�มีใครสนใจ เม่ือทางการได-เข-าไปสํารวจโบราณวัตถุ ประกอบกับทางวัดไม�มีผู-ดูแล

นิดต�างๆไปรวบรวมไว-จนหมดไม�เหลือแม-แต�องค#เดียวในระหว�าง
ยังพบวัตถุมงคลอีกมากมายพร-อมแผ�นเงินจารึกประวัติศาสตร#การสร-างเจดีย#ท่ี

จานด-วยเหล็กจานเป)นภาษาล-านนา จึงได-มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ#ในวันท่ี ๕ พฤษภาคม 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



หนองน้ําสาธารณะหนองน้ําใส ตั้งอยู�ท่ีหมู�
สวนสาธารณะหนองน้ําใสแหล�งท�องเท่ียวอีกท่ีหนึ่งของอําเภอเวียงปGาเป7า จังหวัดเชียงราย สร-างเม่ือปX พ
2539 ความจุประมาณ 214,000 
สหกรณ# ต้ังอยู�หมู�ท่ี 1 บ-านสันติสุข
สาธารณะ ร�มรื่นด-วยต-นไม- บรรยากาศดี วิวสวย เหมาะสําหรับการพักผ�อน
จะเป)นท่ีตั้งของภูน้ําใสรีสอร#ท ต้ังอยู�ท�ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของอําเภอเวียงปGาเป7า 
 

หนองน้ําสาธารณะหนองน้ําใส ตั้งอยู�ท่ีหมู�1 บ�านสันติสุข 
แหล�งท�องเท่ียวอีกท่ีหนึ่งของอําเภอเวียงปGาเป7า จังหวัดเชียงราย สร-างเม่ือปX พ

214,000 ม.โดยสํานักงานชลประทานท่ี 2 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
บ-านสันติสุข ตําบลเวียง อําเภอเวียงปGาเป7า จังหวัดเชียงราย หนองน้ําใสเป)นหนองน้ํา

สาธารณะ ร�มรื่นด-วยต-นไม- บรรยากาศดี วิวสวย เหมาะสําหรับการพักผ�อนหย�อนใจ ภายในบริเวณหนองน้ําใส
จะเป)นท่ีตั้งของภูน้ําใสรีสอร#ท ต้ังอยู�ท�ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของอําเภอเวียงปGาเป7า 

 

 

 

แหล�งท�องเท่ียวอีกท่ีหนึ่งของอําเภอเวียงปGาเป7า จังหวัดเชียงราย สร-างเม่ือปX พ.ศ.
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ

ตําบลเวียง อําเภอเวียงปGาเป7า จังหวัดเชียงราย หนองน้ําใสเป)นหนองน้ํา
ายในบริเวณหนองน้ําใส

จะเป)นท่ีตั้งของภูน้ําใสรีสอร#ท ต้ังอยู�ท�ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของอําเภอเวียงปGาเป7า จังหวัดชียงราย  

 

 



 

 

 

 

 

 


