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งานส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5379-5691 



 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานทีส่ าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เดิมเป็นสภาต าบล ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาต าบลเวียง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย        
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2539  

 
สภาพทั่วไป 

ลักษณะท่ีตั้ง : ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ 12 ต าบลเวียง อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเทิง ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ      
65   กิโลเมตร  
 อาณาเขต : องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีพื้นที่ติดต่อกับท้องที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
      ทิศเหนือ         : ติดต่อกับ อบต.ต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และ 
     เทศบาลต าบลสันทรายงาม อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  
     ทิศใต ้    : ติดต่อกับ อบต.อ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
      ทิศตะวันออก   : ติดต่อกับเทศบาลต าบลหงาว  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
      ทิศตะวันตก : ติดต่อกับเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 
 เขตการปกครอง :  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองทั้งหมด   20  หมู่บ้าน แยกเป็น 

- มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มพื้นที่หมู่บ้าน  20  หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่  3  บ้านห้วยไคร้   หมู่ที่  4  บ้านร่องแช่ 
หมู่ที่  5  บ้านทุ่งโห้ง   หมู่ที่  6  บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
หมู่ที่  7  บ้านทุ่งขันไชย   หมู่ที่  8  บ้านห้วยไคร้เก่า 
หมู่ที่  9  บ้านร่องขามป้อม  หมู่ที่  10 บ้านใหม่ 
หมู่ที่  11 บ้านห้วยผึ้ง   หมู่ที่  12 บ้านร่องริว 
หมู่ที่  13 บ้านห้วยหลวง   หมู่ที่  16 บ้านม่วงไพรวัลย์ 
หมู่ที่  17 บ้านห้วยไคร้สันติสุข  หมู่ที่  18 บ้านริมอิง 
หมู่ที่  19 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่  21 บ้านห้วยไคร้เหนือ 
หมู่ที่  22 บ้านทุ่งโห้งเหนือ   หมู่ที่  23 บ้านห้วยระเมศ 
หมู่ที่  24 บ้านห้วยไคร้ใต้   หมู่ที่  25 บ้านห้วยไคร้ลานทอง 

ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล : 
- มีเทศบาลต าบล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 
 
 

 



แผนท่ีต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชากร  : 
  ปรากฏตามตารางแสดงจ านวนประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียง  
ข้อมูล  ณ เดือน กันยายน 2561 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร

ชาย 
ประชากร

หญิง 
รวม หมายเหต ุ

3 บ้านห้วยไคร ้ 180 184 169 353  

4 บ้านร่องแช่ 297 420 403 823  
5 บ้านทุ่งโห้ง 263 292 305 597  

6 บ้านห้วยไคร้ใหม ่ 322 451 416 867  
7 บ้านทุ่งขันไชย 249 222 182 404  
8 บ้านห้วยไคร้เก่า 171 226 242 468  

9 บ้านร่องขามป้อม 159 217 233 450  

10 บ้านใหม ่ 380 316 360 676  
11 บ้านห้วยผึง้ 207 240 226 466  
12 บ้านร่องริว 420 485 489 974  
13 บ้านห้วยหลวง 255 430 436 866  
16 บ้านม่วงไพรวัลย ์ 114 136 122 258  
17 บ้านห้วยไคร้สันติสุข 200 258 246 504  
18 บ้านริมองิ 143 213 237 450  
19 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรต ิ 178 200 175 375  
21 บ้านห้วยไคร้เหนือ 179 219 245 464  
22 บ้านทุ่งโห้งเหนอื 204 218 259 477  
23 บ้านห้วยระเมศ 212 235 219 454  
24 บ้านห้วยไคร้ใต ้ 140 213 194 407  
25 บ้านห้วยไคร้ลานทอง 141 185 215 400  

รวม 4,414 5,360 5,373 10,733  
 

***ท่ีมา : ส านักงานทะเบียน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

 

 



หมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  มีจ านวน  20  หมู่บ้าน  ดังน้ี 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน รายชื่อสมาชิกสภา อบต. 
3 บ้านห้วยไคร ้ นายนิกร   แปงค า นายสุ่ม 

นางวนิดา 
ชมภูพเยาว์ 
ปริศนา 

4 บ้านร่องแช่ นายกุน  เขียวจ าปา นายประสิทธ์ิ 
นายชาญ 

แจ้งชาวนา 
เพียรแต่ง 

5 บ้านทุ่งโห้ง นายดวงแสง ไกลถ่ิน นายส านวน 
นายอินต่วน 

จันส ุ
ดู่อุด 

6 บ้านห้วยไคร้ใหม ่ นายประทวน กรดแก้ว นายถนอม 
นายเฉลิมเกียรติ 

แทนจ ารสั 
พลเยี่ยม 

7 บ้านทุ่งขันไชย ร.ต.จ ารวน          วงศ์ใหญ ่ นายอุดร 
นายปภังกร 

บัวติ๊บ 
วงศ์ใหญ ่

8 บ้านห้วยไคร้เก่า ร.ต.ศรบีุตร          ผู้ด ี นายศรีจันทร ์ ชาติเวียง 
9 บ้านร่องขามป้อม นายประศาสน์  กุลไพศาล นายปราณชัย 

นางจอมศร ี
ไชยวงค์ 
ค าพลงาม 

10 บ้านใหม ่ นายอนันต ์ กองวงศ์ นางนัฐวรรณ  วงศ์วุฒิ 
11 บ้านห้วยผึง้ นายพิทักษ์ กองสอน นายประยงค์ 

นายจรูญ 
จันทรส์ุข 
ไกลถ่ิน 

12 บ้านร่องริว นายทองพูน แก้วนิล นายสงวน 
นายบรรจง 

ทองสิทธ์ิ 
พลเสน 

13 บ้านห้วยหลวง นายสมประสงค์ จุฬาร ี นายพาณิชย์ ทุมสกักะ 
16 บ้านม่วงไพรวัลย ์ นายวสันต์      กว้างขวาง นายสงกรานต ์

นายบุญสง่ 
ด้วงวงษ์ 
อนุกิจ 

17 บ้านห้วยไคร้สันติสุข นายกิตติพงษ์ แปงค า นายปัน 
นายเกรียงทอง 

ชาติเวียง 
กองค า 

18 บ้านริมองิ นายจ านงค์ ศิริใจ นายธวัชชัย 
นางนวลละออ 

แสนสาร 
อินเทียมใจ 

19 บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรต ิ นายตัน                ทฤษฎี นายจ ารสั นันตา 
21 บ้านห้วยไคร้เหนือ นายวินัส ณ เมืองนิล นายสุรชัย 

นายมานพ 
ไชยโย 
รักเรียน 

22 บ้านทุ่งโห้งเหนอื นายภคิน             ไกลถ่ิน นายวินัย 
นายอิ่นค า 

ดู่อุด 
กองสอน 

23 บ้านห้วยระเมศ นายจันทร์แก้ว     ดอนโศรก นายสุธี 
นายมูล 

สิ่งของ 
ดวงสุวรรณ์ 

24 บ้านห้วยไคร้ใต ้ นายรุ่ง ทะลา นายสุเพียร 
นายทนงศักดิ ์

ปันจันทร ์
แปงค า 

25 บ้านห้วยไคร้ลานทอง นายพิเศษ             ทะบุญมา นายพิทักษ์ 
นายสุทธน ู

ผู้น้อย 
เข่ือนเชียงสา 



สภาพภูมิประเทศ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีเนื้อที่ประมาณ 89.70 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่มตามแนวเขตภูเขา และเขตป่าไม้   มีแม่น้ าลาวและแม่น้ าอิงไหลผ่าน และมีภูเขาเป็นบางส่วน           
ที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน หมายเลข 1020 เส้นทาง 
เชียงราย-เทิง-เชียงของ และหมายเลข 1021 เส้นทาง เทิง-เชียงค า จจ.พะเยา  
 
สภาพภูมิอากาศ 

มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน 3 ฤดู 
- ฤดูร้อน ประมาณ กลางเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
- ฤดูฝน ประมาณ กลางเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
- ฤดูหนาว ประมาณ กลางเดือน ตลุาคม – กุมภาพันธ์ 

 

ข้อมูลแหล่งน้ า (ส าหรับการอุปโภคและบริโภค) 
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 1. โซนชุมชนบ้านห้วยไคร้  มีแหลง่น้ าส าหรบัการเกษตร  ดังนี้     
  - แม่น้ าอิง      ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า   ม.3,6,8,17,21,24,25   
 - อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยไคร ้ ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.3,6,8,17,21,24,25 
        พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ านวน  1,300  ไร่/ ปริมาณเกบ็กักน้ า 0.73 ล้าน ลบ.ม. 
   - หนองปลาขาว  ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.6   
    - หนองบัว   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.6 
    - ร่องสัก   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.6,8,17,24 
 2. โซนชุมชนบ้านทุ่งโห้ง  มีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  ดังนี้ 
    - แม่น้ าอิง       ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า   ม.5,11,19,22  
    - อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งโห้ง  ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า   ม.5,11,19,22 
     พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ านวน  3,000  ไร่/ ปริมาณเก็บกกัน้ า 1.16 ล้าน ลบ.ม. 
    - อ่างเก็บน้ าห้วยผึ้ง   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า   ม.5,11,22  
    - ร่องขุ่น    ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า   ม.5 
    
 3. โซนชุมชนบ้านใหม่  มีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  ดังนี ้
    - แม่น้ าอิง       ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า   ม.7,9,12  
    - อ่างเก็บน้ าห้วยริว   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.10,12,23 
     พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ านวน  500  ไร่/ ปริมาณเก็บกกัน้ า 0.29 ล้าน ลบ.ม. 
    - ล าห้วยระเมศ   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.12,23   
    - แม่น้ าลาว   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.7,9,10,23 
    
 4. โซนชุมชนบ้านร่องแช่  มีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  ดังนี้ 
    - แม่น้ าองิ       ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า   ม.4,13,18,16  
     - อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง  ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.4,13 



    - ล าห้วยผักหละ   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.4   
    - ล าห้วยผักแค   ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.16 
    - ร่องแช่    ชุมชนที่ได้ใช้แหล่งน้ า  ม.4,13,18  
 
  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
  1. ระบบประปาหมูบ่้านขนาดใหญ่มาก โดยใช้แหล่งน้ าสาธารณะ เช่น  อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยไคร้, 
อ่างเกบ็น้ าบ้านทุง่โห้ง,แม่น้ าอิง,แม่น้ าลาว ฯลฯ  เพื่อผลิตน้ าประปาให้ชุมชน จ านวน  8   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
   - บ้านร่องแช่  หมู่ที่  4   - บ้านใหม่  หมู่ที่  10 
   - บ้านริมอิง  หมูท่ี่  18  - บ้านทุ่งเฉลมิพระเกียรติ  หมู่ที่ 19 
   - บ้านห้วยไคร้เหนือ  หมูท่ี่  21  - บ้านทุ่งโหง้เหนือ  หมู่ที่  22 
   - บ้านห้วยระเมศ  หมูท่ี่  23  - บ้านห้วยไคร้ลานทอง  หมูท่ี่  25 
  2. ระบบประปาหมูบ่้านแบบถังเชมเปญ โดยใช้แหล่งน้ าบาดาล/แหลง่น้ าสาธารณะ                 
เพื่อผลิตน้ าประปาให้ชุมชน จ านวน  8  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
   - บ้านห้วยไคร้    หมู่ที่  3  - บ้านทุ่งโหง้    หมู่ที่  5 
   - บ้านห้วยไคร้ใหม่  หมู่ที่  6  - บ้านทุ่งขันไชย  หมู่ที่ 7 
   - บ้านห้วยไคร้เก่า  หมู่ที่ 8  - บ้านร่องขามปอ้ม  หมู่ที่ 9 
   - บ้านห้วยผึ้ง   หมู่ที่ 11  - บ้านห้วยหลวง  หมู่ที่ 13 
   - บ้านม่วงไพรวัลย์  หมู่ที่  16  - บ้านห้วยไคร้สันติสุข  หมู่ที่ 17 
   - บ้านห้วยไคร้ใต้   หมู่ที่  24 จใช้น้ าประปาร่วมกับหมูท่ี่ 25 
  3. ระบบประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน  1   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   
   - บ้านร่องริว    หมู่ที่ 12 
 
 

ภัยธรรมชาต ิ
1. ภัยแล้ง  เนื่องจากพื้นทีส่่วนใหญ่ของต าบลเวียงอยู่นอกเขตชลประทาน จอาศัยน้ าฝน   จึงมัก

ประสบปัญหาฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน  ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รบัความ
เสียหาย ห้วงทีเ่กิดระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2. อุทกภัย  ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ของทุกป ี
3. วาตภัย ห้วงระยะเวลาทีเ่กิดคือ เดือน มีนาคม พฤษภาคม  

ท าให้เกิดปัญหาด้านการเกษตร โดยส่งกระทบกบัไม้ผลเช่น ล าไย และกลุม่พืชผกั เช่น แตงโม 
กรณีการเกิดภัยธรรมชาติ ผู้ที่จะท าหน้าที่ส าคัญในการส ารวจข้อมูลความเสียหายและรายงาน
การขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องคือ  

1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน , คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
2. ผู้ใหญบ่้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  
3. ผู้น าด้านต่าง ๆ เช่น สมาชิก อบต. , ประธานกลุ่มเกษตรกร, เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 



เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมที่ใช้ในการติดต่อระหว่างต าบลเวียง ใช้ทางรถยนต์ โดยมีถนนสายหลักๆ คือ         
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตัดผ่านตั้งแต่บ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ถึงบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 21 

เช่ือมต่อต าบลต้า อ าเภอขุนตาล 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ตัดผ่านตั้งแต่บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ถึงบ้านห้วยระเมศ หมู่ที่ 23 

เช่ือมต่อบ้านปี้ ต าบลหงาว อ าเภอเทิง 
- ถนนชนบทหมายเลข 4025, 4028 และหมายเลข 4029 
 
 

พื้นที่ท ำกำรเกษตร องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเวียง ปี 2560 

 

ล าดับ หมู่ที ่ จ านวนครัวเรือน พื้นที่เพาะปลกู จไร่  พื้นที่เกบ็เกี่ยว จไร่  
1 3 52 353.21 353.21 
2 4 108 1,434.42 1,428.17 
3 5 104 1,026.54 1,025.04 
4 6 230 3,738.78 3,728.37 
5 7 81 1,041.76 1,028.26 
6 8 107 1,051.55 1,050.05 
7 9 8 108.85 108.85 
8 10 22 306.63 306.63 
9 11 84 913.78 911.53 

10 12 185 3,843.87 3,843.12 
11 13 105 1,669.71 1,653.85 
12 16 46 545.82 545.57 
13 17 117 907.21 902.96 
14 18 45 265.14 247.14 
15 19 41 289.77 289.27 
16 21 107 793.11 292.86 
17 22 94 1,031.04 1,030.79 
18 23 42 445.15 444.65 
19 24 89 836.38 853.38 
20 25 83 994.76 994.26 

รวม 1,540 21,599.30 21,564.78 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพืน้ที่ป่าชุมชน พืน้ที่สีเขียว 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

******************************************************* 
 

ป่าชุมชน หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กร
ชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความเช่ือและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้น ทั้งเรื่อง
การท ามาหากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณี ความเช่ือ อ านาจและกฎระเบียบในชุมชน ป่าชุมชนจึงมี
หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับลักษณะภูมินิเวศ และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในท้องถ่ิน 

อีกนัยหนึ่ง มีนิยามว่า ป่าชุมชน หมายถึง ที่ดิน และ/หรือ ที่ดินป่าไม้ ที่ชุมชนได้ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดการกิจการงานด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้
กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและแผนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจสอดคล้องกับความเช่ือและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถ่ินนั้นด้วย การจัดการ หรือด าเนินการดังกล่าว ก็เพื่อการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีพื้นที่ป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ได้อนุมัติแล้ว ดังนี้ 
 

ล ำดับ ชื่อ ท่ีตั้ง 
พ้ืนท่ี 
(ไร่) 

พิกัด 
E N 

1 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 450 630032 2184728 
2 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโห้ง หมู่ 5 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 335 629942 2180069 
3 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้เก่า หมู่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 376 629219 2182665 
4 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้สันติสุข หมู่ 17 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 153 628765 2184016 
5 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 19 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 1,402 628944 2179374 
6 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้เหนือ หมู่ 21 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 672 629990 2184872 
7 ป่าชุมชนบ้านห้วยระเมศ หมู่ 23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 530 627942 2177347 
8 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ใต้ หมู่ 24 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 269 629218 2184268 
9 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ 25 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 492 630216 2184310 
10 ป่าชุมชนบ้านร่องแช่ หมู่ 4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 3,768 627274 2170206 
11 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 2,298 626675 2174691 
12 ป่าชุมชนบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 11 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 993 629184 2181624 
13 ป่าชุมชนบ้านม่วงไพรวัลย์ หมู่ 16 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 1,983 624149 2172130 
14 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโห้งเหนือ หมู่ 22 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 652 630697 2180623 
15 ป่าชุมชนบ้านร่องริว หมู่ 12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 100 627619 2177970 
16 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวง หมู่ 13 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 714 626640 2168800 
      

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5


ข้อมูลพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท่ีต้องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 

ล ำดับ ชื่อ ท่ีตั้ง 
พ้ืนท่ี 
(ไร่) 

พิกัด 
E N 

1 วัดเทิงเสาหิน หมู่ 9 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 56 625985 2176239 
2 วัดอุทธราราม หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 13 626228 2174612 
3 วัดพระธาตุดอยทา หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 4 626216 2172665 
4 วัดป่าม่วงไพรวัลย์ หมู่ 16 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 13 624276 2171662 
5 วัดพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี หมู่ 19 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 12 629229 2179411 
6 วัดพระธาตุจอมหงษ์ หมู่ 11 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 7 629060 2181626 
7 ส านักปฏิบัติธรรมม่อนกู่แก้ว หมู่ 23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 3 627885 2176435 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยชื่อ เครือข่ำย ทสม. ต ำบลเวียง 
 

หมู่ 3  นายกุศล ชัยนันต๊ะ 

 นายจ ารสั ทะค า 

หมู่ 4 นายคจร  ยองเพชร ์

 นายไพฑูรย ์ เชิงดอย 

หมู่ 5 นายอุดม วงศ์ไชย 

หมู่ 6 นายประไพ ทัศบุตร 

 นายวันเดช ค าชนะ 

หมู่ 7 นายบุญสง่ วงศ์ใหญ ่

หมู่ 8 นายบุญชู ชาติคง 

 นายสมพงษ์ เข่ือนเชียงสา 

หมู่ 9 นายซัพ  กองกวด 

หมู่ 10 นายทัศกาล ทาเนตร 

 นายพีระพงศ์ พิพัฒน ์

หมู่ 12 นายสาคร สุทธิ 

หมู่ 13  นายชาญชัย สุวรรณสน 

 นายเทพ  นครรัตน์ 

หมู่ 17 นางทรงพร เข่ือนแก้ว 

 นายวิเชียร ศรีปัญญา 

หมู่ 18 นายธรรมรงค์ มงคลกล้า 

 นายแสวง เวียงค า 

หมู่ 19 นายธีรศักดิ์ ทนุตัน 

 นายอ านาจ แสนใจนา 

หมู่ 21 นายทองด ี เข่ือนศิร ิ

 นายเปลง่ สิทธิเลิศ 

หมู่ 22  น.ส.ลาวัณย์ ทานันต ิ

 นายอรุณ จินะ 

หมู่ 23 นายตะวัน อุทธิยา 

 นายมงคล ดวงด ี

หมู่ 24 นางลัคณา ผู้ด ี

หมู่ 25 นายวีระพล จินณรักษ์ 

 นายศรีทศ หมอป่า 

 
 
 
 
 



พ.ศ. 2560 - 2569 

แผนปฏิบตักิาร การอนุรกัษ์ พฒันา และเพิ่มพื้นที่สเีขียว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

______________________________ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การด าเนินงานส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                       
โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจน               
เป็นรูปธรรม 

ความเช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล 
 วิสัยทัศน์ :  
  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา                
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  

- การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร 
  - สร้างความมั่นคงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
           - ขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
  ภูมิอากาศ 
 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย :  
  - การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
          - การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน :  
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณของท้องถ่ินด้วย 
  มาตรฐานการจัดการระดับสากลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมขีด 
  ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทุกประเภท ทุกระดับให้มีความมั่นคง ยั่งยืน  
  เป็นฐานการขับเคลื่อนท้องถ่ินที่เช่ือมโยงในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
  วัฒนธรรมและความสมดุลในการพัฒนาท้องถ่ินกับความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ 
  ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความอุดมและยั่งยืน
สมบูรณ์ 

 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง :    
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 วิสัยทัศน์ อบต.เวียง 
“ บ้านเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตก้าวหน้า  เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ าค่า  
การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ” 
 

 อ านาจหน้าที่ของ อบต. :  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  
จพ.ศ.2552  หมวดที่ 2 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 59 จ๒   
จ๔ , มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล        
มีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ จ1  จัดให้มี และบ ารุงรักษา
ทางน้ าและทางบก จ7  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม จฉบับที่ ๓  พ.ศ. 2550 หมวด  2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ 
จัดระบบการบรกิารสาธารณ  มาตรา 16 จ24  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินแผนการปฏบิัตกิาร 

งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรต ิ              

10,000.- 
- ปลูกป่า 1 พื้นที่ 
 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
 
 

2.  
 

 

โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  
โดยการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

            5,000.- 
 

 

- ปลูกหญ้าแฝก 1 
แห่ง 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
 
 

3. 
 

 

โครงการรกัน้ า รักป่า รกัษาแผ่นดิน             10,000.- - อนุรักษ์ พัฒนา 
ฟื้นฟูแหล่งน้ า 1 แห่ง 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
 
กองช่าง 

4. โครงการเยาวชนจิตอาสารักษ์
สิ่งแวดล้อม 

            10,000.- - พัฒนา พื้นที่ 
สาธารณะอย่างน้อย 
1 แห่ง 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
 

5. 
 

 
 

โครงการจัดการขยะในชุมชน             20,000.- รณรงค์การคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
ขยะในชุมชนลดลง
ร้อยละ 20 

งาน
สาธารณสุข 
 
 



 
 

 

 

 


