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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

---------------- 
2.1 สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

2.1.1 ประวัติความเป(นมาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
  กระทรวงมหาดไทยได)ประกาศยกฐานะชุมชนเมืองเชียงของข้ึนเป.น เขตการปกครองส0วน
ท)องถ่ิน  โดยยกฐานะชุมชนหมู0ท่ี 2,3,7,8 และ 12 ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เป.น 
“สุขาภิบาลเวียงเชียงของ” เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2499  และประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเวียงเชียง
ของใหม0  เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2523  มีพ้ืนท่ี  1.8  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร0  พระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป.นเทศบาลตําบล พ.ศ. 2542  ได)ยกฐานะสุขาภิบาลเวียงเชียงของเป.น 
“เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ”  เม่ือวันท่ี  25 พฤษภาคม 2542 

2.1.2 ตราสัญลักษณ-ประจําเทศบาล 

                                                        

            เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีตราประจําเทศบาล เป.น
รูปปลาบึก  สืบเนื่องมาจากปลาบึกเป.นปลาน้ําจืดท่ีมีขนาด
ใหญ0ท่ีสุดในโลก  อาศัยอยู0ในแม0น้ําโขง แหล0งท่ีอยู0  ท่ีพบและมีการ
จับได)จะอยู0ในพ้ืนท่ีบริเวณบ)านหาดไคร) หมู0ท่ี 7  ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย   โดยมีความเชื่อกันว0าปลาบึก
เป.นปลาท่ีถือศีล  มีความบริสุทธิ์ เพราะกินแต0ไกน้ํา(สาหร0าย)เป.น
อาหารเท0านั้น  ปลาบึกจึงเป.นปลาท่ีศักด์ิสิทธิ์  มีเจ)าคอยคุ)มครอง  
ผู)ใดกินปลาบึกแล)วจะอายุยืนสุขภาพดี  มีโชคลาภ    มีบญุวาสนา
มาก ประกอบกับปลาบึกเป.นปลาท่ีมีขนาดใหญ0ท่ีสุดท่ีอาศัยอยู0ใน
ลําน้ําโขง จึงได)รับการเรียกขานจากพรานปลาบึกว0า “ปลาเจ)าแห0ง
ลําน้ําโขง”  

2.1.3 ขนาดและที่ตั้ง 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ต้ังอยู0ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเวียง อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
มีพ้ืนท่ี 1.8 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,125 ไร0  ระยะทางห0างจากกรุงเทพมหานคร 950 กิโลเมตร  ห0างจาก
จังหวัดเชียงราย 137 กิโลเมตร  มีหมู0บ)านท่ีอยู0ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 หมู0บ)านคือ 

1. บ)านวัดหลวง  หมู0ท่ี  2 ตําบลเวียง 
2. บ)านสบสม  หมู0ท่ี  3 ตําบลเวียง (ไม0เต็มพ้ืนท่ี) 
3. บ)านหาดไคร)  หมู0ท่ี  7 ตําบลเวียง 
4. บ)านเวียงแก)ว  หมู0ท่ี  8 ตําบลเวียง (ไม0เต็มพ้ืนท่ี) 
5. บ)านเวียงดอนชัย หมู0ท่ี 12 ตําบลเวียง 
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2.1.4 อาณาเขตติดต2อ  
  ทิศเหนือติดต0อกับ บ)านหัวเวียง หมู0ท่ี 1  เทศบาลตําบลเวียง 
  ทิศใต)ติดต0อกับ  บ)านโจ)โก)  หมู0ท่ี 10 เทศบาลตําบลเวียง 
  ทิศตะวันออกติดต0อกับ แม0น้ําโขง(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
  ทิศตะวันตกติดต0อกับ บ)านทุ0งดุก หมู0ท่ี 4, บ)านทุ0งทราย หมู0ท่ี 5 และบ)านทุ0งพัฒนาหมู0ท่ี  13  
เทศบาลตําบลเวียง 
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 2.1.5 ลักษณะภูมิประเทศ   
  สภาพท่ัวไปเป.นพ้ืนท่ีชุมชนเมือง มีการต้ังถ่ินฐานเป.นชุมชนมาต้ังแต0สมัยโบราณมีลักษณะ
เป.นพ้ืนท่ีริมแม0น้ํา  มีแม0น้ําสายหลักคือ แม0น้ําโขง  ห)วยน้ําดุก และห)วยน้ําสม 

2.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ  
  สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเป.นแบบก่ึงมรสุมเมืองร)อนโดยท่ัวไปมี 3 ฤดูกาล คือ 
   ฤดูฝน เริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
   ฤดูหนาว  เริ่มจากเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 
   ฤดูร)อน   เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ� ถึง เดือนพฤษภาคม 
อุณหภูมิต่ําสุดท่ี 12.8 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุดท่ี  34.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนวัดได)เฉลี่ย 
140.87 มิลลิเมตรต0อป� (ข)อมูลจาก ค0ามาตรฐาน 30 ป�(1981-2010) กรมอุตุนิยมวิทยา) 

2.1.7 จํานวนประชากร 
  ข)อมูลประชากร เฉพาะผู)มีสัญชาติไทย ณ เดือน เมษายน 2558  เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ      มีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  4,086  คน แยกเป.นชาย  1,917  คน  หญิง  2,169 คน   จํานวน  
2,245  ครัวเรือน  ความหนาแน0นของประชากร  2,270  คน ต0อตารางกิโลเมตร  สามารถแสดงเป.น
ตารางข)อมูลและกราฟได)ดังนี้ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข)อมูลจํานวนประชากร จากสํานักทะเบียนท)องถ่ินเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ณ เดือน เมษายน 2558 
 

 
 
 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 

00-04 95 98 193 2.33 2.40 

05-09 92 103 195 2.25 2.52 

10-14 102 92 194 2.50 2.25 

15-19 124 97 221 3.03 2.37 

20-24 116 130 246 2.84 3.18 

25-29 128 119 247 3.13 2.91 

30-34 136 126 262 3.33 3.08 

35-39 125 134 259 3.06 3.28 

40-44 134 177 311 3.28 4.33 

45-49 170 213 383 4.16 5.21 

50-54 179 208 387 4.38 5.09 

55-59 167 190 357 4.09 4.65 

60-64 104 152 256 2.55 3.72 

65-69 70 99 169 1.71 2.42 

70-74 64 76 140 1.57 1.86 

75-79 69 73 142 1.69 1.79 

80+ 42 82 124 1.03 2.01 

รวม 1,917 2,169 4,086 46.92 53.08 
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2.1.8 ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ 

  พ้ืนท่ีส0วนมากเป.นแหล0งชุมชนเมือง  เป.นเมืองชายแดน และมีแหล0งท0องเท่ียวท่ีสําคัญ  
ลักษณะการประกอบอาชีพส0วนมากเป.นการดําเนินธุรกิจการค)า การบริการ การท0องเท่ียว และทําเกษตรกรรม
เป.นส0วนน)อย 

  � โครงสร�างทางเศรษฐกิจและรายได�ประชากร 
  - การประกอบอาชีพส0วนมากเป.นการประกอบอาชีพด)านการค)า การบริการ การท0องเท่ียว 
และเกษตรกรรม  รายได)ประชากรเฉลี่ยไม0น)อยกว0าคนละ 30,000 บาท/คน/ป� (ข)อมูล จปฐ.ป� 2558)  

ข)อมูลกลุ0มอาชีพในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ลําดับ ชื่อกลุ0มอาชีพ ที่อยู0 
หนังสือแสดงการจัดตัง้กลุ0ม 

หมายเหตุ 
มี ไม0มี 

1 กลุ0มเกษตรชีวภาพ (ปุQย) หมู0ที่ 3 ต.เวียง �  มีการดําเนินการ 
2 กลุ0มเลี้ยงปลาในกระชงั หมู0ที่ 12 ต.เวียง �  มีการดําเนินการ 
3 กลุ0มแชมพูสมุนไพรและลูกประคบ หมู0ที่ 3 ต.เวียง  � ไม0มีการดําเนนิการ 
4 กลุ0มจักสานผลิตภัณฑ�ไม)ไผ0 หมูที่ 7 ต.เวียง  � ไม0มีการดําเนนิการ 
5 กลุ0มไข0เค็มดินสอพอง หมู0ที่ 3 ต.เวียง  � ไม0มีการดําเนนิการ 
6 กลุ0มบายศรีสู0ขวัญ หมู0ที่ 3 ต.เวียง  � ไม0มีการดําเนนิการ 
7 กลุ0มเลี้ยงปลาหนองปลาขาว หมู0ที่ 3 ต.เวียง  � ไม0มีการดําเนนิการ 
8 กลุ0มแปรรูปผลิตภัณฑ�จากผ)าทอ

พื้นเมือง 
หมู0ที่ 7 ต.เวียง  � ไม0มีการดําเนนิการ 

9 กลุ0มเพาะเห็ดนางฟSา หมู0ที่ 8 ต.เวียง  � ไม0มีการดําเนนิการ 
              (ข)อมูลจาก งานพัฒนาชมุชนเทศบาลฯ ป� 2558 ) 
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� ด�านเกษตรกรรม 
  - พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เป.นเขตชุมชนเมือง  จึงไม0มีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรโดยเด0นชัด  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรพ้ืนท่ีส0วนใหญ0อยู0นอกเขตเทศบาล 
  � การประมง 
  - มีการทําการประมงตามแหล0งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ แม0น้ําโขง  ส0วนใหญ0เป.นการประมง
ตามธรรมชาติ  และการเลี้ยงปลาในกระชังตามริมลําน้ําโขง   
  � การปศุสัตว-  
  - การเลี้ยงสัตว�ส0วนมากเป.นการเลี้ยงเป.นรายย0อยควบคู0ไปกับการประกอบอาชีพด)านอ่ืน  
เป.นการเลี้ยงตามธรรมชาติเป.นหลัก  นอกพ้ืนท่ีชุมชนเขตเทศบาล 
  � การอุตสาหกรรม 
  - ไม0มีพ้ืนท่ีท่ีเป.นเขตอุตสาหกรรมโดยเด0นชัด  เนื่องจากเป.นเขตชุมชนเมือง จึงไม0เอ้ืออํานวย
ในการดําเนินธุรกิจแบบอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ0  เป.นเพียงการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
ซ่ึงเป.นการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและไม0เด0นชัด  แต0มีประเภทก่ึงหัตถกรรมพวกเครื่องประดับ 
และไม)กวาด 

                   � การใช�ท่ีดิน 

                   - การใช)ประโยชน�ในท่ีดินส0วนมากใช)เป.นท่ีอยู0อาศัย  และประกอบธุรกิจด)านการค)า การ
บริการและการท0องเท่ียว  ทางด)านการเกษตรมีจํานวนน)อย 

         � การพาณิชย-กรรม 
  - ร)านค)าเครื่องอุปโภค บริโภค ร)านอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม  จํานวน  200 แห0ง 
                    - ร)านตัดผม ร)านเสริมสวย สถานบริการ(นวด) สถานเสริมความงาม ฯลฯ จํานวน  25 แห0ง 
  - ร)านเกมส�, ร)านให)บริการอินเตอร�เน็ต    จํานวน   10 แห0ง 
  - ร)านซ0อม จําหน0าย วัสดุ อุปกรณ�คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน    8 แห0ง 

- ร)านซ0อม จําหน0าย รถยนต� รถจักรยานยนต� เครื่องจักรกล เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ  
จํานวน   15 แห0ง 

          - ร)านซ0อม จําหน0าย วัสดุ อุปกรณ�ไฟฟSา เครื่องใช)ไฟฟSา อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�  จํานวน  6 แห0ง   
 - ร)านจําหน0ายวัสดุ อุปกรณ�ก0อสร)าง    จํานวน   5  แห0ง 

- ปVWมน้ํามัน       จํานวน   1  แห0ง 
- ร)านขายยา       จํานวน   4 แห0ง 

  - ตลาดเอกชน       จํานวน   2  แห0ง 
  - ร)านรับซ้ือ ขายทองคําแท0ง ทองรูปพรรณ รับแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศ จํานวน  5 แห0ง 
  - ตลาดสดเทศบาลฯ      จํานวน   1 แห0ง 
  - สถาบันการเงิน 
   � ธนาคาร      จํานวน   5  แห0ง 
    (ธนาคารออมสิน,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�
การเกษตร, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย�)  
   � โรงรับจํานํา      จํานวน   1  แห0ง 
   � บริษัทรับจัดไฟแนนซ� ฯลฯ    จํานวน   2  แห0ง  
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         �การค�ากับต2างประเทศ 
           สินค)านําเข)าและส0งออกบริเวณชายแดน ด)าน อ.เชียงของ ในป;งบประมาณ 2557  สินค)าท่ี

มีมูลค0าการนําเข)า ส0งออกสูงในอันดับต)น ๆ มีดังนี้ (ข)อมูลจาก ด0านศุลกากรเชียงของ อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  
( เม.ย. 2558) )   

สินค�านําเข�า 

ลําดับ ประเภท/ชนิดสินค)า หน0วย ปริมาณ มูลค0า(บาท) 
1 พืชผัก(จีน) กก. 106,334,331.00 1,282,080,654.13 
2 ผลไม)สด(จีน) กก. 51,132,921.00 857,101,699.53 
3 เครื่องจักรกล-อุปกรณ�(จีน) UNIT 484.00 425,363,503.25 
4 ดอกไม),ไม)ประดับ(จีน) กก. 2,765,879.50 217,256,157.48 
5 แก]สอาร�ก)อน(จีน) กก. 11,280,000.00 134,629,802.51 
6 บุหรี่(EPZ) หีบห0อ 8,939.00 41,734,641.52 
7 ใบยาสูบแห)ง กก. 560,000.00 38,248,660.20 
8 นํ้าผึ้ง กก. 553,800.00 32,950,002.08 
9 ไม)แปรรูป ลบ.ม. 2,896.85 32,248,509.39 
10 รถบรรทุกหัวลาก UNIT 11.00 13,797,485.98 
11 สินค)าอ่ืน ๆ หีบห0อ 64,133,799.16 210,372,377.03 

รวม 3,285,783,493.10 
                                          สินค�าส2งออก 

ลําดับ ประเภท/ชนิดสินค)า หน0วย ปริมาณ มูลค0า(บาท) 
1 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (จีน,สปป.ลาว) ลิตร 126,998,329.00 3,245,048,788.31 
2 เครื่องอุปโภค,บริโภค(พม0า,จีน,สปป.ลาว) หีบห0อ 3,896,706.50 1,813,537,214.35 
3 ผลไม)สด(จีน,สปป.ลาว) กก. 112,310,801,30 1,404,219,836,.05 
4 ยางพารา,เศษยางพารา(พม0า,จีน,สปป.ลาว) กก. 18,737,270.00 1,316,557,307.04 
5 นํ้ามันเบนซิน(จีน,สปป.ลาว) ลิตร 34,610,554.00 864,697,873.98 
6 วัสดุท่ีใช)ในการก0อสร)าง(จีน,สปป.ลาว) หีบห0อ 9,079,276.00 682,211,277.41 
7 อัลมอนด�,แมคคาเดเนีย,ถ่ัววอนัทแห)ง 

(จีน,สปป.ลาว) 
กก. 5,452,665.51 631,318,407.55 

8 ปลากระตักตากแห)ง(จีน) กก. 20,324,771.00 566,894,819.80 
9 รถยนต�น่ังส0วนบุคคล(สปป.ลาว) คัน 491.00 412,162,722.31 
10 เหล็กเส)น,เหล็กรูปต0าง ๆ, เศษเหล็ก 

(จีน,สปป.ลาว) 
หีบห0อ 1,377,556.88 142,594,191.25 

11 สินค)าอ่ืน ๆ (พม0า,จีน, สปป.ลาว) หีบห0อ  913,009,088.87 
รวม 11,992,251,526.92 
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                  � การท2องเท่ียว 
  (1) สถานท่ีท2องเท่ียวในเขตเทศบาล 
   1)  แหล0งเพาะพันธุ�ปลาบึก  ต้ังอยู0บ)านหาดไคร)  หมู0ท่ี 7  ตําบลเวียง  เป.นแหล0งจับ
และเพาะพันธุ�ปลาบึก  มีฤดูกาลจับในช0วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ปลาท่ีจับได)จะนําไปผสมเทียม      
เพ่ือเป.นการอนุรักษ�และขยายพันธุ�ปลาบึก  ปVจจุบันมีการจับน)อยลง 

2) วัดศรีดอนชัย  ต้ังอยู0บ)านเวียงดอนไชย หมู0ท่ี 12 ตําบลเวียง ซ่ึงเป.นท่ีประดิษฐาน
ของหลวงพ0อเพชรวัดศรีดอนชัย“หลวงพ2อเพชร” เป(น พระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ2 ปางมารวิชัย(สิงห-หนึ่ง) 
สมัยเชียงแสนองค�พระสูง 50 นิ้ว ฐานเต้ีย 5 นิ้ว แบบบัวหงาย เฉพาะฐานลงรักปaดทอง หน)าตักเฉพาะองค�
พระกว)าง 40 นิ้ว รวมฐานกว)าง 43 นิ้ว    

3) วัดหลวง ต้ังอยู0บ)านวัดหลวง หมู0ท่ี 2  ตําบลเวียง ภายในวัดมีพระธาตุอายุเก0าแก0  
โดยจารึกฐานพระธาตุบอกอายุว0า สร)างเม่ือ พ.ศ. 1979   และมีพระสังกัจจายย�ท่ีเก0าแก0 
                              4) วดัพระแก)ว  ต้ังอยู0บ)านเวียงแก)ว  หมู0ท่ี 8  สร)างข้ึนราว พ.ศ. 1241  ภายในวัด  มี
พระธาตุอายุเก0าแก0อายุพันกว0าป�  วิหารโบราณสร)างด)วยไม)สัก ไม)ตะเคียนท้ังหลัง  มีพระพุทธรูปหินหยกเขียว
โขง 3 ฤดู      
                           5) ศาลเจ)าพ0อหลักเมืองเชียงของ  ต้ังอยู0บ)านเวียงดอนไชย  หมู0ท่ี 12 ตําบลเวียง 
บริเวณด)านข)างสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
                            6) ศาลเจ)าพ0อพญาแก)ว  ต้ังอยู0บ)านสบสม หมู0ท่ี 3 ตําบลเวียง ตามประวัติกล0าวว0า  
เม่ือประมาณ 300 กว0าป�มาแล)ว พญาแก)วได)เป.นผู)นําราษฎรจํานวนหนึ่ง อพยพมาจากเมืองสิบสองปVนนา 
ล0องเรือมาตามลําน้ําโขงแล)วมาข้ึนฝVbงและสร)างบ)านแปงเมืองอยู0บริเวณหมู0บ)านสบสมในปVจจุบันนี้  ซ่ึงในอดีต
เป.นเมืองร)าง  ต0อมาชาวอําเภอเชียงของได)สร)างศาลเจ)าพ0อพญาแก)วข้ึน เม่ือวันท่ี  1  มีนาคม พ.ศ. 2512  
เพ่ือเป.นการระลึกถึง  และในป� พ.ศ. 2550 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ได)จัดสร)างศาลข้ึนใหม0เนื่องจากศาล
หลังเดิมได)ผุพังตามกาลเวลา  ทุกป�จะมีการจัดเครื่องสักการะศาลเจ)าพ0อพญาแก)วเป.นประจําทุกป� บริเวณ 
รอบ ๆ ตัวศาลมีพ้ืนท่ีกว)าง ร0มรื่น จัดเป.นสวนสาธารณะอีกแห0งภายในเขตเทศบาล 
                               7) ดอนผาถ0าน  ลักษณะเป.นดอนท่ีเกิดจากหินสีดําลักษณะคล)ายก)อนถ0านฟcนหุงข)าว 
ขนาดเท0ากําปVdนมีความแหลมคมทับถมกันเป.นเนินสูงในแม0น้ําโขงใกล)ริมฝVbง ชาวบ)านได)ต้ังศาลตามความเชื่อว0า
มีสิ่งศักด์ิสิทธิ์คอยดูแลปกปVกรักษาคนท่ีจะไปหาปลาในแม0น้ําโขง ท่ีเรียกว0า “เจ)าพ0อผาถ0าน” ต้ังอยู0บริเวณฝVbง
แม0น้ําโขง บ)านวัดหลวง  หมู0ท่ี 2 
                               8) ทิวทัศน�ริมฝVbงแม0น้ําโขงตลอดแนว ซ่ึงเป.นทางเดินลานตัวหนอนเลียบฝVbงแม0น้ําโขง 
มีจุดชมวิวสําหรับให)นักท0องเท่ียวได)พักผ0อน ได)บันทึกภาพทิวทัศน�ริมฝVbงแม0น้ําโขง ซ่ึงฝVbงตรงข)ามจะเป.นประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
     9) พิพิธภัณฑ�ปลาบึก บ)านหาดไคร) หมู0ท่ี 7 อยู0ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ เดิมสร)างข้ึนเพ่ือเป.นท่ีจัดแสดงพันธุ�ปลาท่ีมีในลําน้ําโขง แต0เนื่องจากประสบปVญหาด)าน
ระบบบําบัดน้ําท่ีแสดงตู)ปลาโชว�ไม0ได)มาตรฐาน และขาดบุคลากรท่ีมีความเชียวชาญด)านการประมง ทําให)การ
จัดแสดงพันธุ�ปลาเพ่ือให)นักท0องเท่ียวได)ชมยุติลง ปVจจุบันได)มีการปรับปรุงเพ่ือใช)เป.นแหล0งเรียนรู)ปลาแม0น้ํา
โขงในลักษณะนิทรรศการ รูปภาพ 
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         (2) จํานวนนักท2องเท่ียว 
นักท0องเท่ียวท่ีเดินทางเข)ามาท0องเท่ียวด)านอําเภอเชียงของส0วนใหญ0 เพ่ือเดินทาง

ต0อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว), จีน  สถิตินักท0องเท่ียวท่ีเดินทางเข)า-ออก 
ราชอาณาจักร ด0าน ตม.เชียงแสน(พ้ืนท่ีจุดตรวจเชียงของ) ในป� 2557 มีดังนี้  

เดือน คนไทย คนต0างด)าว รวมเดินทาง
เข)า 

รวมเดินทาง 
ออก 

มกราคม 18,737 19,084 14,793 17,640 33,530 36,724 
กุมภาพันธ� 11,116 12,208 14,071 22,001 25,187 34,209 
มีนาคม 12,285 13,648 11,757 15,338 24,042 28,986 
เมษายน 18,353 20,750 11,549 13,848 29,902 34,598 
พฤษภาคม 10,843 12,057 8,905 10,229 19,748 22,286 
มิถุนายน 8,575 9,508 8,323 9,297 16,898 18,805 
กรกฎาคม 9,470 10,355 9,922 12,183 19,392 22,538 
สิงหาคม 10,008 10,984 11,026 13,100 21,034 24,084 
กันยายน 8,818 9,973 9,832 10,401 18,650 20,374 
ตุลาคม 12,858 14,374 11,914 15,701 24,772 30,075 
พฤศจิกายน 9,707 10,830 10,680 16,834 20,387 27,664 
ธันวาคม 15,250 18,123 12,101 16,246 27,351 34,369 

รวม 146,020 161,894 134,873 172,818 280,893 334,712 
(ท่ีมา: ข)อมูลจากด0านตรวจคนเข)าเมืองเชียงแสน) 

  (3) โรงแรม  ท่ีพัก บริษัททัวร-ในเขตเทศบาล 

   1) โรงแรม    จํานวน    8   แห0ง 
   2) เกสเฮ)าส�,รีสอร�ท   จํานวน    5  แห0ง 
   3) บ)านเช0า ห)องเช0า   จํานวน   80  แห0ง 
   4) บริษัททัวร�, ขนส0ง   จํานวน    5  แห0ง 

          2.1.9 ข�อมูลด�านคมนาคมขนส2ง /โครงสร�างพ้ืนฐาน 

                  �การคมนาคม/ขนส2ง 
  (1) ทางหลวงแผ0นดิน 
   (1.1)  เส)นทางหลวงสาย 1020  จังหวัดเชียงราย – อําเภอเทิง - อําเภอเชียงของ 
สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟVลท�  รวมระยะทาง 137  กิโลเมตร (สามารถใช)ทางหลวงนี้เดินทางไปยังอําเภอ
เชียงคํา  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร0หรือจังหวัดน0านได)ตามโครงข0ายทางหลวง) 
   (1.2)  เส)นทางหลวงพหลโยธนิ จังหวัดเชียงราย – อําเภอแม0จัน – อําเภอเชียงแสน  
ระยะทาง 60 กิโลเมตร  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟVลท�  และเส)นทางหลวงหมายเลข 1129  อําเภอเชียง
แสน – อําเภอเชียงของ  ระยะทาง 55 กิโลเมตร  (เส)นทางหลวงหมายเลข 1129 สภาพผิวจราจรลาดยางแอส
ฟVลท� เป.นถนนแบบ 2 ช0องจราจร  มีผิวจราจรกว)าง 7 เมตร  จะตัดผ0านไปในพ้ืนท่ีภูเขาสูง  ถนนมีความลาด
ชันมากและไม0ดีนัก  ใช)ระยะเวลาในการเดินทางมาก)  รวมระยะทาง  115 กิโลเมตร 
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   (1.3) เส)นทางถนนพหลโยธิน  จังหวัดเชียงราย – อําเภอแม0จัน  สภาพผิวจราจรลาด
ยางแอสฟVลท� และเส)นทางหลวงหมายเลข  1098  อําเภอแม0จัน – บ)านก่ิวพร)าว  สภาพผิวจราจรลาดยางแอส
ฟVลท�  และเส)นทางหลวงหมายเลข 1174  บ)านก่ิวพร)าว – บ)านสถาน  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟVลท�  และ
เส)นทางหลวงหมายเลข 1020 บ)านสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟVลท�  รวมระยะทาง 
118 กิโลเมตร  
   (1.4) เส)นทางหลวงหมายเลข 1020 จังหวัดเชียงราย – บ)านหัวดอย  สภาพผิว
จราจรลาดยางแอสฟVลท�  เส)นทางหลวงหมายเลข 1020 บ)านต)า – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยาง
แอสฟVลท�  รวมระยะทาง 114 กิโลเมตร 
   (1.5) เส)นทางหลวงหมายเลข  1020  จังหวัดเชียงราย – บ)านหัวดอย  สภาพผิว
จราจรลาดยางแอสฟVลท�  เส)นทางหลวงหมายเลข  1020  บ)านสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาด
ยางแอสฟVลท�  รวมระยะทาง  105 กิโลเมตร 
   (1.6) เส)นทางหลวงหมายเลข  1173  จังหวัดเชียงราย – อําเภอเวียงชัย – บ)านแม0
บง  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟVลท�  เส)นทางหลวงหมายเลข  1098  บ)านแม0บง – บ)านแก0น  สภาพผิว
จราจรลาดยางแอสฟVลท�  เส)นทางหลวงหมายเลข  1174  บ)านแก0น – บ)านสถาน  สภาพผิวจราจรลาดยาง
แอสฟVลท�  เส)นทางหลวงหมายเลข  1020  บ)านสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟVลท�  
รวมระยะทาง  98  กิโลเมตร 

  (2) ถนนภายในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เป.นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีจํานวนรวม  67  สายทาง  ระยะทางรวม  17.98  กิโลเมตร 

  (3) การคมนาคมทางน้ํา  ในเขตเทศบาลฯมีท0าเรือศุลกากร  ต้ังอยู0บ)านวัดหลวง หมู0ท่ี 2  
ตําบลเวียง  สําหรับการเดินทางของประชาชนในท)องถ่ินข)ามแม0น้ําโขง  ส0วนใหญ0ใช)เรือหางยาววิ่งรับ-ส0ง
ผู)โดยสาร  และสินค)าระหว0างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

� สะพานในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  มีจํานวน  5 แห2ง 
   (1) สะพานน้ําสม (หน)าสํานักงานเทศบาล) 
   (2) สะพานน้ําดุก (ข)างตลาดชุมชนบ)านหาดไคร) หมู0ท่ี 7) 
   3) สะพานบัวสอน (บ)านวัดหลวง หมู0ท่ี 2) 
   (4) สะพานท0าเด่ือ (บ)านวัดหลวง หมู0ท่ี 2) 
    (5) สะพานหน)าวัดสบสม หมู0ท่ี 3 

  � สัญญาณไฟจราจร  มีจํานวน  2  แห2ง 
(1) บริเวณสี่แยกท0ารถเมล�แดง 
(2) บริเวณสี่แยกหน)าสถานีตํารวจภูธรเชียงของ (ยังไม0เปaดใช))    

                    � การไฟฟHา 
  -การให)บริการทางด)านสาธารณูปโภคระบบไฟฟSาของอําเภอเชียงของ อยู0ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของการไฟฟSาส0วนภูมิภาค (กฟภ.) อําเภอเชียงของ   สามารถบริการจําหน0ายกระแสไฟฟSาได)เต็ม
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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ข)อมูลผู)ใช)ไฟฟSาของการไฟฟSาส0วนภูมิภาค สาเชียงของ ประจําป�  2557 
ลําดับ หมู0บ)าน จํานวนผู)ใช)ไฟฟSา(ครัวเรือน) 

1 บ)านในเวียง  หมู0ท่ี 2 400 
2 บ)านสบสม  หมู0ท่ี 3 478 
3 บ)านหาดไคร)  หมู0ท่ี 7 255 
4 บ)านเวียงแก)ว  หมู0ท่ี 8 243 
5 บ)านเวียงดอนชัย หมู0ท่ี 12 392 

ท่ีมา : การไฟฟSาส0วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงของ (เม.ย. 2558) 

                  � การประปา 
  -หน0วยจําหน0ายน้ําประปาอําเภอเชียงของ  การประปาส0วนภูมิภาค  สามารถผลติและ
จําหน0ายน้ําประปาได)เต็มพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ข)อมูลผู)ใช)น้ําของการประปาส0วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ  ประจําป� 2557 
ลําดับ หมู0บ)าน จํานวนผู)ใช)น้ํา

(ครัวเรือน) 
ปริมาณน้ําท่ีใช) 
(ลูกบาศก�เมตร) 

1 บ)านในเวียง  หมู0ท่ี 2 169 3,635 
2 บ)านสบสม  หมู0ท่ี 3 568 10,345 
3 บ)านหาดไคร)  หมู0ท่ี 7 324 5,367 
4 บ)านเวียงแก)ว  หมู0ท่ี 8 374 7,296 
5 บ)านเวียงดอนชัย หมู0ท่ี 12 170 3,636 
                                                    ท่ีมา : การประปาส0วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ (เม.ย. 2558) 

          � การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
     -มีท่ีทําการไปรษณีย� 1 แห0ง ต้ังอยู0ท่ี หมู0 2 ตําบลเวียง อยู0ในความดูแลของบริษัท 
ไปรษณีย�ไทย จํากัด  ซ่ึงสามารถให)บริการอย0างท่ัวถึง 

2.1.10 ข�อมูลด�านสังคม  
         � การศึกษา   
   (1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีสถานศึกษาดังนี้ 

1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 1 แห0ง  
การศึกษาระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 

2) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จํานวน 1 แห0ง  การศึกษา
ระดับปฐมวัย(2 ขวบ) 

3) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จํานวน 1 แห0ง  การศึกษาระดับ
ปฐมวัย อนุบาล 3 ถึง 5 ขวบ 

4) สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  จํานวน 1  แห0ง  
                    5) โรงเรียนสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเชียงรายเขต 4  จํานวน  1 แห0ง 
  6) ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน  1 แห0ง  
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        �การศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีท�องถ่ิน 
ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีวัด จํานวน  5 วัดได)แก0 วัดพระแก)ว ต้ังอยู0บ)านเวียงแก)ว  

หมู0ท่ี  8 , วัดหลวงไชยสถาน  ต้ังอยู0บ)านวัดหลวง(ในเวียง)  หมู0ท่ี 2 , วัดศรีดอนไชย  ต้ังอยู0บ)านเวียงดอนชัย  
หมู0ท่ี  12 , วัดสบสม  ต้ังอยู0บ)านสบสม  หมู0ท่ี 3 และวัดหาดไคร)  ต้ังอยู0บ)านหาดไคร)  หมู0ท่ี 7 ประชากรส0วน
ใหญ0ในเขตเทศบาลฯ นับถือศาสนาพุทธ  ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีท)องถ่ินเป.นแบบล)านนา อาทิเช0น 

            1. ตานกgวยสลาก  เรียกได)หลายอย0าง เช0น สลากภัตต� กินสลาก  ทานข)าวสลาก  
ทานสลาก  มักนิยมจัดในช0วงก0อนออกพรรษาเป.นต)นไป  เริ่มในวันเพ็ญเดือน 12  ตลอดเดือน แล)วแต0ท่ีใดจะ
เห็นเหมาะสมจัดในวันใด  ก0อนหน)าวันถวายกัณฑ�สลากจะเป.นวันเตรียมข)าวปลาอาหาร เรียกว0า “วันดา” และ
จัดทํากัณฑ�สลากซ่ึงทําด)วยกgวย (ตะกร)า  คล)ายชะลอม) ด)านในบุด)วยใบตองหรือใบพลวง  (ปVจจุบันนิยมใช)ถัง
พลาสติกแทน)  ข)างในบรรจุด)วยข)าวปลาอาหาร ขนม ผลไม)  อ)อย  ฯลฯ ปลายกgวยมัดรวมกันแล)วเสียบยอด
ด)วยธนบัตรเป.นช0อสูง   พิธีตานกgวยสลากตามความเชื่อแต0โบราณ  การตานกgวยสลากก็เพ่ืออุทิศส0วนกุศลไปยัง
บุพการี  สัตว�เลี้ยงท่ีเคยใช)งาน   ตลอดถึงถวายไว)เพ่ือเป.นปVจจัยแก0ตัวเองภายภาคหน)า      วันทําบุญจะต)อง
ทํากgวยสลากมาท่ีวัดแล)วเขียนเส)นสลากติดไว)ใส0รวมปนกัน (ปVจจุบันเขียนหมายเลขแทน)  เม่ือถึงเวลาจับสลาก
ก็จะนิมนต�พระและสามเณรไปจับสลาก  ได)หมายเลขใดก็จะไปรับกgวยพร)อมให)ศีล   ให)พร  อ0านคําอุทิศถวาย 

2. ประเพณีสงกรานต� เป.นประเพณีเก0าแก0มาแต0โบราณ  ตรงกับวันท่ี 13 เมษายน  
ของทุกป�  ถือเป.นวันข้ึนป�ใหม0  ชาวบ)านเรียกกันว0า “วันสังขารล0อง” หมายถึงว0าอายุสังขารของคนเราได)ล0วง
ไปอีกป�หนึ่ง  นิยมไปจนถึงวันท่ี 17 เมษายน ในแต0ละวันจะมีกิจกรรมต0าง ๆ เช0น การขนทรายเข)าวัด   สรงน้ํา
พระพุทธรูป  และรดน้ําดําหัวผู)ใหญ0 

3. ประเพณีสืบชะตา  เป.นประเพณีของชาวไทยล)านนาโดยท่ัวไป  มีท้ังการสืบชะตา
เมือง  สืบชะตาบ)าน  และสืบชะตาบุคคลเพ่ือความเป.นสิริมงคล ความเจริญรุ0งเรือง  มีการเตรียมเครื่องบูชา     
เซ0นไหว)ต0าง ๆ มากมาย  เพ่ือบูชาพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง  ส0วนการสืบชะตาบุคคลนั้นมักจะทําเนื่องในวัน
เกิด  งานข้ึนบ)านใหม0  หรือเม่ือเจ็บปhวย 

4. ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหลวง ทุกป�ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ซ่ึงตรงกับวัน    
วิสาขบูชา พุทธศาสนิกชน และประชาชนในชุมชนบ)านวัดหลวง (ในเวียง) หมู0ท่ี 2 ต.เวียง จะมีการจัดงานสรง
น้ําพระธาตุวัดหลวง เพ่ือถวายเป.นพุทธบูชา 

5. ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดพระแก)วทุกป�ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือนยี่ พุทธศาสนิกชน
และประชาชนในชุมชนบ)านเวียงแก)ว หมู0ท่ี 8 ต.เวียง จะมีการจัดงานสรงน้ําพระธาตุวัดพระแก)ว  เพ่ือถวาย
เป.นพุทธบูชา 

         6. ประเพณีสรงน้ําหลวงพ0อเพชร ทุกป�ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 4 ซ่ึงตรงกับวัน
มาฆบูชา พุทธศาสนิกชน และประชาชนในชุมชนบ)านเวียงดอนชัย หมู0ท่ี 12 จะมีการจัดงานสรงน้ํา        
หลวงพ0อเพชรซ่ึงเป.นพระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ0 ปางมารวิชัย(สิงห�หนึ่ง) สมัยเชียงแสน เพ่ือถวายเป.นพุทธบูชา 

         7. ประเพณีเทศน�มหาชาติชาดก ทุกป�ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12  พุทธศาสนิกชนและ
ประชาชนในชุมชนบ)านหาดไคร) หมู0ท่ี 7 จะมีประเพณีการเทศน�มหาชาติชาดก เพ่ือถวายเป.นพุทธบูชา 
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ด)านภาษามีลักษณะเด0นในด)านภาษาพูด  ภาษาเขียนของตนเอง  เรียกว0า ภาษาพ้ืนเมือง 
หรือ “คําเมือง” ซ่ึงเป.นภาษาของชนล)านนา  ภาษาคําเมืองเป.นวัฒนธรรมทางภาษาท่ีบ0งบอกถึงความเป.น
เอกลักษณ�และความเป.นอัจฉริยะท่ีบรรพชนสร)างสมมายาวนาน ภาษาพูดคือภาษาเมือง เรียกว0า “อู)คําเมือง” 
สําเนียงพูดไม0เหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ คือไม0ช)าเนิบนาบและไม0ห)วนจนเกินไป ภาษาเขียน มีภาษา
เขียนท่ีเรียกกันว0า “อักขระล)านนา” หรือ “ต๋ัวเมือง” ซ่ึงเป.นวัฒนธรรมทางภาษาท่ีสูงส0งเป.นเอกลักษณ�ของ
ชาวล)านนามานาน  นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีกล0าวมาแล)ว หมู0บ)านในเขตเทศบาลยังมีการจัดงาน
ประเพณีแห0เทียนเข)าพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง  เหมือนกับชุมชน ท)องถ่ินอ่ืน ๆ ท่ัวไป การจัดกิจกรรม
งานวัฒนธรรม ประเพณีต0าง ๆ ดังกล0าวเทศบาลให)การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 

                  �การสาธารณสุข 
(1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีหน0วยงาน  กิจการเก่ียวกับการสาธารณสุขดังนี้ 

1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   จํานวน  1  แห0ง 
2) คลินิกเอกชนสาขาเวชกรรมแผนปVจจุบัน  จํานวน  5  แห0ง 
3) คลินิกทันตกรรม    จํานวน  1  แห0ง 
4) ร)านขายยาแผนปVจจุบัน   จํานวน  3  แห0ง 
5) ศูนย�สุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จํานวน  1  แห0ง 
6) ตลาดสดเทศบาล    จํานวน  1  แห0ง 
7) ตลาดสดเอกชน    จํานวน  2  แห0ง 
7) สถานท่ีท้ิงขยะเทศบาล(ในเขตเทศบาลเวียง) จํานวน  1  แห0ง 
 

ข�อมูลจํานวนผู�ปKวยโรคไม2ติดต2อ ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ประจําป; 2557  

ลําดับ โรค 
จํานวนผู)ปhวย(คน) รวมจํานวน

(คน) หมูท่ี 2 หมู0ท่ี 3 หมู0ท่ี 7 หมู0ท่ี 8 หมู0ท่ี 12 
1 เบาหวาน 45 44 29 22 29 169 
2 ความดันโลหิตสูง 205 169 132 101 106 713 
3 ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 14 1 5 6 1 27 
4 หอบหืด 5 9 2 2 2 20 
5 ไตเรื้อรัง 106 81 52 37 36 312 
6 โรคหัวใจ 1 1 1 0 0 3 
7 โรคหลอดเลือดสมอง 13 20 8 9 6 56 
8 โรคมะเร็ง 1 3 2 2 2 10 
 
ข�อมูลจํานวนผู�ปKวยโรคติดต2อ ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ประจําป; 2557  

ลําดับ โรค 
จํานวนผู)ปhวย(คน) รวมจํานวน

(คน) หมูท่ี 2 หมู0ท่ี 3 หมู0ท่ี 7 หมู0ท่ี 8 หมู0ท่ี 12 
1 วัณโรค - - 1 - - 1 
2 เอดส� 9 12 2 2 6 31 

                                    (ท่ีมา : ข)อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงของ) 
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        �การสังคมสงเคราะห-และสวัสดิการสังคม มีหน0วยงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังนี้ 
1) ศูนย�ช0วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

เป.นศูนย�เหลือเด็ก สตรี ผู)สูงอายุ และคนพิการ ซ่ึงรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�
กําหนดให)ทุกเทศบาล, อบต. เป.นศูนย�ช0วยเหลือสังคม  OSCC  

2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ    
3) ก่ิงกาชาดอําเภอเชียงของ 

        �ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน 
(1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีหน0วยงานท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย�สิน ดังนี้ 
1) สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงของ จํานวน  1  แห0ง 
2) กองร)อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเชียงของ จํานวน  1 แห0ง 
3) สถานีเรือเชียงของ   จํานวน 1 แห0ง 
4) สถานีตํารวจน้ํา 2 กองกํากับการ 11  กองบังคับการ ตํารวจน้ํา จํานวน 1 แห0ง 
5) ศูนย�อาสาสมัครปSองกันภัยฝhายพลเรือนอําเภอ  1 ศูนย� 
6) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู0บ)านในเขตเทศบาล มีสมาชิก  จํานวน  75 คน 
7) ศูนย�อาสาสมัครปSองกันภัยฝhายพลเรือนเทศบาลฯ  มีสมาชิก  จํานวน  60 คน   

 
อัตรากําลังเครื่องมือเครื่องใช� งานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ท่ี รายการ จํานวน 
1 รถยนต�ดับเพลิง 1  คัน 
2 รถยนต�บรรทุกน้ํา 2  คัน 
3 รถยนต�กู)ชีพ 1  คัน 
4 เรือท)องแบน 1  ลํา 
5 รถยนต�กู)ภัย 1  คัน 
6 เครื่องยนต�สูบน้ํา ชนิดหาบหาม 1 เครื่อง 
7 วิทยุสื่อสารชนิดต้ังสํานักงาน 2 เครื่อง 
8 วิทยุสื่อสารชนิดประจํารถยนต� 1 เครื่อง 
9 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  7 เครื่อง 
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จํานวนคดีท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ลําดับ คดี 
จํานวนคดี 

ป� 2556 ป� 2557 
1 เก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร 4 8 
2 เก่ียวกับยาเสพติด 10 7 
3 ลักทรัพย� - 3 
4 ยักยอกทรัพย� 2 1 
5 ทําให)เสียทรัพย� 1 - 
6 การพนัน(สลากเกินราคา,ทายผลฟุตบอล) 10 6 
7 เมาขับ 13 7 

ท่ีมา : สถานีตํารวจภูธรเชียงของ 

2.1.11 ข�อมูลด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

  �แม2น้ํา  
   ในเขตเทศบาลฯมีแม0น้ําท่ีไหลผ0าน  3 สาย คือ แม0น้ําโขง, ห)วยน้ําสมและห)วยน้ําดุก  เป.น
แหล0งน้ําท่ีมีน้ําตลอดป�  ใช)ประโยชน�ทางด)านการประมง และการเกษตรกรรมเป.นหลัก   

      �ทรัพยากรปhาไม) 
ในเขตเทศบาลฯไม0มีพ้ืนท่ีปhาไม) 

�ขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีรถท่ีใช)ในการจัดเก็บขยะ จํานวน 2 คันปริมาณขยะท่ีเก็บ

ประมาณวันละ 8-10 ตัน  กําจัดโดยมีเทกองบริเวณบ0อขยะซ่ึงอยู0ในเขตเทศบาลตําบลเวียง และมีการปรับ
เกลี่ยฝVงกลบทุก 3 เดือน ปVญหาท่ีพบในปVจจุบันคือ  

(1) ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน  อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของชุมชน เมือง และ
ปVญหาขยะภายนอกเขตเทศบาลฯ ท่ีมีการลักลอบนํามาท้ิงในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 300-500 กิโลกรัม 

 (2) ไม0มีเครื่องมือท่ีใช)ในการบริหารจัดการบ0อขยะ รวมท้ังงบประมาณท่ีใช)ในการ
ปรับปรุงมีไม0เพียงพอ 

(3) ปVญหาไฟไหม)บ0อขยะในช0วงฤดูแล)ง  

  �สภาพแวดล)อม  
ปVญหามลภาวะทางอากาศ ในฤดูแล)งจะมีปVญหาหมอกควันจากการเผาหญ)า ในการ

เตรียมการเพาะปลูกซ่ึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยู0นอกเขตเทศบาล ปVญหาด)านมลภาวะทางกลิ่นในบริเวณท่ีท้ิงขยะ 
และน้ําเสียในเขตชุมชน 
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2.2 ข�อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท�องถิ่น 

 2.2.1 โครงสร�างของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ประกอบด)วย 

        � ฝhายสภาและฝhายบริหาร  ฝhายสภา ประกอบด)วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนท้ังสิ้น 12 คน 
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผู)มีสิทธิเลือกต้ัง มีวาระการดํารงตําแหน0งคราวละ   4 ป�   ฝhาย
บริหารประกอบด)วยนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี (2 คน)  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  มีวาระการดํารงตําแหน0งคราวละ 
4 ป�  รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี      มาจากการแต0งต้ังของ
นายกเทศมนตรี 

                  � ฝhายปฏิบัติงานประจํา  มีปลัดเทศบาลเป.นผู)บังคับบัญชาสูงสุด และมีพนักงานเทศบาล 
ลูกจ)างประจําและพนักงานจ)าง เป.นฝhายปฏิบัติตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให)เป.นไปตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีกําหนด    

      ฝKายบริหาร 

        

  

 
 

    

 
 
 
                       ฝKายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

นายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 2 

เลขานุการสภาฯ
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                       ฝKายปฏิบัติงานประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

 

  

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ 

สํานักปลดั กองคลัง กองช0าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล)อม กองการศึกษา 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

งานตรวจสอบภายใน 

หัวหน)าสํานักปลัดฯ ผู)อํานวยการกองคลัง ผู)อํานวยการกองช0าง ผู)อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ผู)อํานวยการกองการศึกษา 

-งานธุรการ 
-งานการเจ)าหน)าท่ี 
-งานทะเบียนราษฎร 
-งานปSองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
-งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน 
-งานนโยบายและ
แผน 
-งานนิติการ 
-งานพัฒนาและ
ส0งเสริมการท0องเท่ียว 
-งานประชาสัมพันธ� 

-งานการเงินและบัญชี 
-งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได) 
-งานพัสดุและ
ทรัพย�สิน 
-งานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 

-งานวิศวกรรม 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานธุรการ 

-งานธุรการ 
-งานสุขาภบิาลและอนามัย
ส่ิงแวดล)อม 
-งานปSองกันและควบคุม
โรคติดต0อ 
-งานศูนย�บริการสาธารณสุข 

-งานธุรการ 
-งานบริหารการศึกษา 
-งานการศึกษาปฐมวยั 
-งานโรงเรียน 
-งานส0งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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�เทศบาลตําบลเวียงเชียงของได)กําหนดแบ0งส0วนราชการออกเป.น 5 ส0วน และ 1 หน0วยงานได)แก0 
(1) สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ    
(2) กองคลัง 
(3) กองช0าง      
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล)อม 
(5) กองการศึกษา     
(6) หน0วยตรวจสอบภายใน 

ปVจจุบันเทศบาลฯ มีอัตรากําลังพนักงาน ลูกจ)างประจํา และพนักจ)าง รวมท้ังสิ้น   68    อัตรา ดังนี้ 

หน2วยงาน 
 

พนักงาน ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 10 6 7 23 
กองคลัง 4 - 4 8 
กองช0าง 3 1 5 9 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล)อม 

3 1 10 14 

กองการศึกษา สํานักงาน  1 
โรงเรียน  4 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  2 

- สํานักงาน  1 
โรงเรียน  3 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  2 

13 

หน0วยงานตรวจสอบภายใน 1 - - 1 
รวม 28 8 32 68 

 ข)อมูล ณ พฤษภาคม 2558 

 

          2.2.3 การเมืองและการปกครอง  
  �เขตการเลือกต้ังในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีจํานวน  2  เขต 

   �เขตเลือกต้ังท่ี  1 มี 3 หน0วยเลือกต้ัง  (บ)านเวียงแก)ว, บ)านวัดหลวง, บ)านเวียงดอนชัย) 
                       �เขตเลือกต้ังท่ี  2 มี 3 หน0วยเลือกต้ัง  (บ)านเวียงดอนชัย, บ)านสบสม, บ)านหาดไคร)) 

          2.2.4 สถานะด�านการเงิน การคลัง ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
              รายรับ-รายจ0ายของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ณ 30 กันยายนของทุกป� ในช0วง 5 ป� มีดังนี้   
 
 
 

ป; 2553 ป; 2554 ป; 2555 ป; 2556 ป; 2557 

รับจริง 
 

24,978,981.98    28,223,673.52 29,168,718.62 36,204,879.76 37,723,865.32 

จ2ายจริง 
 

23,485,571.04 26,307,975.53 28,647,734.65 32,897,019.30 34,610,533.24 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร- (Positioning) ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร-การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  พ.ศ. 2557 – 2560 

“เป(น Smart & City คู2สังคมที่ดี มั่นคง สมดุล แบบย่ังยืน” 
 

2.3.1 Growth & Competitiveness  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ 
  1) สร)างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่ีเข)มแข็งให)เจริญเติบโต  โดยเน)นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข0งขันด)านการค)า การลงทุน บริการ การเกษตร การท0องเท่ียว และวัฒนธรรม เพ่ือให)ประชาชนได)
พ่ึงตนเองได)อย0างยั่งยืน 
  2) วางระบบการพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให)ประชาขนอยู0เย็นเป.นสุขคู0สังคมท่ีดี 
และมีภูมิคุ)มกันต0อการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร)อมเพ่ือเข)าสู0ประชาคมอาเซียน 
  3) พัฒนางานด)านการผังเมือง/ชุมชน งานควบคุมอาคารและบริหารจัดการใช)ประโยชน�ท่ีดิน 
 

 2.3.2 Sustainability Growth  การพัฒนาอย2างมั่นคงและย่ังยืน 
  1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให)ม่ันคงทางสังคม ภายใต)วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ส0งเสริมเครือข0ายประชาชน กลุ0มอาสาสมัคร องค�กรเอกชน เป.นพลังในการแก)ไขปVญหา
สังคมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
  3) สร)างภูมิคุ)มกันทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร)อย งานด)าน
ปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 

 2.3.3 Green Growth  การพัฒนาคู2การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  1) พัฒนา/ส0งเสริมการเตรียมความพร)อมและมีภูมิปSองกันต0อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล)อม 
สภาพแวดล)อมและสาธารณภัย 
  2) รักษาสภาวะแวดล)อมและสมดุลทางธรรมชาติด)วยพลังทางสังคม เพ่ือเป.นเมืองน0าอยู0 
ประชาชนอยู0ในสังคม และสิ่งแวดล)อมท่ีดีมีคุณภาพ 
 

 2.3.4 Smart Process  การพัฒนาการบริหารและการบริการ 
  1) เพ่ิมขีดความสามารถการบริหาร จัดการบริการสาธารณะของเทศบาล 
  2) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริการของเทศบาล 
  3) พัฒนาระบบฐานข)อมูลเพ่ือการกําหนดนโยบายและการพัฒนา 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร- (Positioning) ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของที่สอดคล�องกับ 
ยุทธศาสตร-ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2558 – 2562 

 

1. Growth & Competitiveness        2. Sustainability Growth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Functional – Positioning          Functional – Positioning 
 
3. Green Growth           4. Smart  Process 

 
 
 
 
 

Functional – Positioning       Functional – Position

 

1.1 สร)างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข)มแข็งให)เจริญเติบโต โดยเน)นการ  
     เพิ่มขีดความสามารถให)การแข0งขันด)านการค)า การลงทุน บริการ     
     การเกษตร การท0องเที่ยว และวัฒนธรรม เพื่อประชาชนได)พึ่งตนเองได) 
     อย0างยั่งยืน 
1.2 วางระบบการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให)ประชาชนอยู0เย็น  
      เป.นสุขคู0สังคมที่ดี และมีภูมคิุ)มกันต0อการเปลี่ยนแปลง  
      เตรียมพร)อมเพื่อเข)าสู0ประชาคมอาเซียน 
1.3 พัฒนางานด)านการผังเมือง/ชุมชน งานควบคุมอาคาร 
      และบริหารจัดการใช)ประโยชน�ที่ดิน 

 

2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให)มั่นคงทางสังคม ภายใต)วิถีชีวิต 
      แบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส0งเสริมเครือข0ายประชาชน กลุ0มอาสาสมคัร องค�กรเอกชน  
      เป.นพลังในการแก)ไขปVญหาสงัคมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
2.3 สร)างภูมิคุ)มกันทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความ 
            สงบเรียบร)อย งานด)านปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา 
            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 

       

 

 

3.1 พัฒนา/ส0งเสรมิการเตรยีมความพร)อม และมีภมูิปSองกันต0อการ 
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล)อม และสาธารณภัย 

3.2 รักษาสภาวะแวดล)อมและสมดุลทางธรรมชาต ิ
      ด)วยพลังทางสังคม เพื่อเป.นเมืองน0าอยู0 ประชาชนอยู0ในสังคม     
      และสิ่งแวดล)อมที่ดมีีคุณภาพ 
 

           
          4.1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหาร จัดการบริการสาธารณะ    
                ของเทศบาล 
          4.2 พัฒนาระบบธรรมาภบิาลในการบริการของเทศบาล 
          4.3 พัฒนาระบบฐานข)อมูลเพื่อการกําหนดนโยบายและ 
                การพัฒนา 
 

กลไกหลักในการ 
เชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย 

เพื่อตอบสนองความต)องการของประชาชนใน
พื้นที ่

Positioning 
กลไกหลักในการสร)างเครือข0ายความมั่นคง 

ภูมิคุ)มกันทางสงัคม 
และรู)เท0าทันการเปลี่ยนแปลง 



  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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