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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยเทศบาลตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ  

 ประวัติและความเป็นมา      
เทศบาลตำบลเวียง (เดิมใช้ชื่อเทศบาลตำบลบ้านทรายแต่ต่อมาประชาชนในเขตพ้ืนที่             

ตำบลเวียงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลบ้านทรายเป็นเทศบาลตำบลเวียงเพ่ือความเหมาะสม
กับประวัติความเป็นมาของชุมชนและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีผล           
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั่งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ) และก่อนหน้านั้นได้ เปลี่ยนแปลงฐานะมา
จากสุขาภิบาลบ้านทราย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้
ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 116 ตอนที่  9 ก หน้า 1 - 4 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2542              
การเปลี่ยนแปลงฐานะในครั้งนี้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่ วันที่  25  พฤษภาคม 2542  เป็นต้นไป  ประกอบกับ
สภาตำบลเวียงได้ยุบรวมกับเทศบาลตำบลเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การรวมสภาตำบลกับ
เทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ  
75 ง วันที่  9  กรกฎาคม  2547  

 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 ลักษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลตำบลเวียง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา และมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199  บ้านพระนั่งดิน  หมู่ 7  ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ  78 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับบ้านกอม   หมู่ที่ 11 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
ทิศใต้       ติดต่อกับบ้านหนอง  หมู่ที่  4 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   
ทิศตะวันออก  ติดกับบ้านร่องค้อม  หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จงัหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับบ้านทุ่งควบ หมู่ที่   2 ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา   

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 ภูมิประเทศของตำบาลเวียงมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำลาว
ไหลผ่านตำบล  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

เทศบาลตำบลเวียง มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคเหนือ  ที่มีลักษณะ
ภูมิอากาศ ไม่หนาวจัดมากนักในฤดูหนาว และอากาศไม่ร้อนจัดมากนักในฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนมีฝนตกชุก โดยสามารถ
แบ่งตามฤดูกาลได ้ดังนี้ 

-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ  26.5 องศาเซลเซียส 

-  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
ประมาณ 20.7 องศาเซลเซียส 

-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
ประมาณ  32.5 องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน  
ดินในเขตเทศบาลตำบลเวียง ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายยังเป็นผืนดินที่ค่อนข้าง

อุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีกับการทำการกสิกรรม 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
(1) คลอง ลำธาร ลำห้วย จำนวน  4 แห่ง  ได้แก่ 

-   แม่น้ำลาว 
- ร่องขี ้
-  ลำน้ำปี้ 
-  ลำเหมืองล้า 

(2) การระบายน้ำ 
พ้ืนที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 1/4 ของพ้ืนที่ทั้งหมดระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง

นานที่สุด  1–2 วัน ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม– กันยายน  เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง 
ก.  เครื่องที่ 1  เส้นผ่าศูนย์กลาง    3     นิ้ว 
ข.  เครื่องที่ 2  เส้นผ่าศูนย์กลาง    2.5  นิ้ว 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ลักษณะของป่าไม้ มีป่าชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้จำนวน 2 แห่ง คือ 
- ป่าชุมชนบ้านปี้ 
-    ป่าชุมชนบ้านเวียง 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  

เทศบาลตำบลเวียง มีพ้ืนที่ประมาณ 12.77 ตารางกิโลเมตร( 7,981 - 1 - 00ไร่  )                         
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านและอยู่ในพ้ืนที่ของตำบลเวียงอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ
เทศบาลตำบลเวียง ได้ประกาศจัดตั้งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียง ตามประกาศของเทศบาลตำบลเวียง                
(ทต.บ้านทราย เดิม)   ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วยหมู่บ้านดังต่อไปนี้ 
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ตารางรายละเอียดแยกจำนวนหมู่บ้าน 
 

 
 

 

ข้อมูลด้านประชากร 
กลุ่มชาติพันธุ์   ราษฎรตามหมู่บ้ านต่าง ๆ แต่ เดิมนั้น ได้อพยพมาจากจังหวัดน่าน            

เมื่อประมาณ ปี พ .ศ . 2356 หรือ 200  กว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดน่านมีการอพยพของราษฎรในอดีต           
เป็นจำนวนมาก และในกรณีของชาวไทลื้อก็ได้อพยพมาจากจังหวัดน่านด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยที่จริงแล้วบรรพบุรุษ
ของชาวไทลื้อนั้น ได้อาศัยอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
และอพยพลงมายังประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน  

แผนที่โดยสังเขป เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

 

ลำดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่
ชื่อ – สกุล 

ผู้นำชุมชน – ผู้ใหญ่บ้าน 
หมายเหตุ 

1. บ้านปี ้ 1 นายสุรินทร์       ใจหนัก  

2. บ้านคือ 2 นายอิทธิพล       ลวดเงิน  

3. บ้านทราย 3 นายนิทัศน์         ชัยแก้ว  

4. บ้านล้า 4 นายวิรัตน์          สมนะ  

5. บ้านไชยพรม 5 นายหมาย          เมืองมูล  

6. บ้านเวียง 6 นายผจญศิลป์      ประกาสิทธ์ิ  

7. บ้านพระนั่งดิน 7 นายภูวนัย          เกิดสุข  

8. บ้านดอนไชย 8 นายนพปฎล        โยธาด ี  

9. บ้านดอนแก้ว 9 นายสนัด            ชัยแก้ว กำนัน 
10. บ้านปี ้ 10 นายชูทรัพย์         ใจดี  
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 2.2 การเลือกตั้ง 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน 4,576 คน  แยกเป็นชาย 2,183 คน  แยกเป็นหญิง 2,393 คน 

                   ฝ่ายบริหาร 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง – พ้นจาก
ตำแหน่ง 

1 ดาบตำรวจทองอยู่    ใจดี นายกเทศมนตรี 28/3/2564 – 27/3/2568 
2 นายทรงพล            เวียงคำ รองนายกเทศมนตรี 12/5/2564 – ไม่ได้กำหนด 
3 นายทัศพงษ์ ใจดี รองนายกเทศมนตรี 12/5/2564 – ไม่ได้กำหนด 
4 นายแต่ง               เวียงคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 12/5/2564 – ไม่ได้กำหนด 
5 นายจักรแก้ว          อ่อนนวล เลขานุการนายกเทศมนตรี 12/5/2564 – ไม่ได้กำหนด 

 ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 22  เมษายน พ.ศ.2564  

     ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง – พ้นจาก
ตำแหน่ง 

1 นายวิรัตน์          เวียงคำ ประธานสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
2 นางรัตติยา       อ่อนนวล รองประธานสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
3 ส.ต.ท.สำราญ ใจดี เลขานุการสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
4 นายศรีวรรณ     ก้อนคำ สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
5 นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
6 นายประเสริฐ    ศรีคำ สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
7 นายเจตร         ประกาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
8 นางยอด          สติราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
9 นายวีระ          วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 

10 นายศุภชัย        ใจดี สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
11 นายสะอาด       ต๊ะยา สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 
12 นายบรรจง        ประกาสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 28/3/2564 – 27/3/2568 

 
ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนสสมชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง                

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 22  เมษายน พ.ศ.2564 
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3. ประชากร  
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

จำนวนประชากร  ประกอบด้วยครัวเรือน  จำนวน 2,267 ครัวเรือน และมีประชากร
จำนวน  5,460 คน 

ข้อมูลประชากรย้อนหลัง   5  ปี 
 

ลำดับที ่ ปี 
ลักษณะประชากร 

จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1. ปี 2559 2,732 2,881 5,613 2,181  

2. ปี 2560 2,694 2,896 5,590 2,197  

3. ปี 2561 2,676 2,882 5,558 2,212  

4. ปี 2562 2,662 2,855 5,517 2,236  
5. ปี 2563 2,649 2,835 5,484 2,259  

5. ปี 2564 2,643 2,817 5,460 2,267  

 
ตารางแยกรายละเอียดจำนวนประชากรในปัจจบุัน 

 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
จำนวน ลักษณะประชากร 

รวม หมายเหตุ 
ครัวเรือน ชาย หญิง 

1 บ้านปี ้ 189 254 260 514  

2 บ้านคือ 168 156 172 328  

3 บ้านทราย 298 284 354 638  

4 บ้านล้า 203 248 271 519  

5 บ้านไชยพรม 257 277 295 572  

6 บ้านเวียง 260 332 336 668  

7 บ้านพระนั่งดิน 228 269 283 552  

8 บ้านดอนไชย 184 240 259 499  

9 บ้านดอนแก้ว 263 307 332 639  

10 บ้านปี ้ 215 273 254 527  

77 ทะเบียนบ้านกลาง 2 3 1 4  

รวม 2,267 2,643 2,817 5,460  
 

หมายเหตุ   ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 17 9 26 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 28 30 58 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 45 52 67 

6 ปีเต็ม – 11 ป ี 129 138 267 
12 ปีเต็ม – 14 ป ี 74 74 148 
15 ปีเต็ม – 17 ป ี 84 72 156 
18 ปีเต็ม – 25 ป ี 236 245 481 

26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 931 885 1,816 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 541 649 1,190 

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 558 663 1,221 
     หมายเหตุ   ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 

 
4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา  

ในเขตเทศบาลตำบลเวียงประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด และ
สามารถเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาตามฐานะของแต่ละครอบครัวโดยมีสถานศึกษาอยู่ใน
เขตเทศบาล ดังนี้ 
 

ที ่ สถานศึกษา 
จำนวนครู / ผู้ดูแล

เด็ก 
จำนวนนักเรียน 

หมาย
เหตุ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 5 15 20 58 48 106  

2. โรงเรียนบ้านปี ้ 2 6 8 26 29 55  

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง - 3 3 13 13 26  

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย - 2 2 33 22 55  

5. โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง - 4 4 25 27 52  
6 ศูนย์บริการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 

หน่วยบริการเชียงคำ 
2 1  3 13 11 24  

รวม 6  แห่ง 9 31 40 169 149 318  

ข้อมูลจากสถานศึกษารวม  6 แหง่ ณ วันที ่ 23 สิงหาคม 2564 
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 4.2 สาธารณสุข 
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงมีสถานบริการด้านการสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชน

ไว้ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป  ประกอบด้วย 
สถานบริการสาธารณสุข 

ที ่ สถานบริการ จำนวน (แห่ง) หมายเหตุ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง 
2. คลินิกแพทย ์ 1 รักษาโรคทั่วไป 

3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 ขายยาแผนปัจจุบันท่ัวไป 
 

 4.3 อาชญากรรม 
เทศบาลตำบลเวียงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
สำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาล ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จำกัด คือติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาท
ของกลุ่มวัยรุ่น  โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  
การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแล  บุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก
ตำรวจ ผู้นำ อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน         
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไป  ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้        

       

 4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด  แต่เมื่อ

เทียบกับพื้นที่อ่ืนถือว่าน้อย  เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลตำบลเวียงได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔.  การสนับสนุนงบประมาณการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร   
๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้ รายได้น้อย และ     
     ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

ถนน  มีเส้นทางคมนาคมขนส่งจากบริเวณอ่ืน ๆ ที่เป็นอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงมุ่งสู่
อำเภอเชียงคำและในเทศบาลตำบลเวียงได้แก่ 

1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ติดต่อระหว่างพิศาล - เทิง 
2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1179 ติดต่อระหว่างเชียงคำ – ปง 
3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ติดต่อระหว่างเชียงคำ –ท่าวังผา จังหวัดน่าน  
4) ถนนสายบ้านป่าแดด ตำบลหย่วน – บ้านพระนั่งดิน 

 5.2 การไฟฟ้า  
ไฟฟ้า  ในเขตเทศบาลตำบลเวียงใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำใน

การให้บริการกับราษฎร แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  2,267 ครัวเรือน 
2) ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้ในการส่องสว่างให้กับถนนและซอยต่าง  ๆ             

ตามหมู่บ้าน 
 5.3 การประปา 

 การประปา  ในเขตเทศบาลตำบลเวียง  มีการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค          
ที่รับผิดชอบในการให้บริการน้ำประปากับราษฎรในเขตเทศบาล  และนอกจากนั้นตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านยังมี
ระบบประปาหมู่บ้านเป็นของตนเองและสามารถให้บริการน้ำประปาให้กับราษฎรในหมู่บ้านของตนเองได้          
มี 5 หมู่  คือ บ้านปี้ หมู่ 1,  บ้านล้า หมู่ 4,  บ้านเวียง หมู่ 6, บ้านดอนไชย หมู่ 8 และบ้านปี้ หมู่ 10 

5.4   โทรศัพท์  
  มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในอาคารบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและใช้ตามสถานะของ

ตัวเองและครอบครัว 
 

 5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  หรือการขนส่ง 
 ๑)  บริการไปรษณีย์ในเขตอำเภอเชียงคำ  ซึ่งห่างจากเทศบาลตำบลเวียง 2 กิโลเมตร  
จำนวน ๑ แห่ง  ให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์  (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  
 2) บริษัทจัดส่งพัสดุ จำนวน 2 แห่ง 
    2.1 บริษัท WUL Express  หมู่ที่ 6 บ้านเวียง ให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
    2.2 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express)  หมู่ที่ 5 บ้านไชยพรม ให้บริการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชที่ปลูกในพ้ืนที่  ได้แก่  ข้าวเหนียว  
ข้าวจ้าว   ข้าวโพด  มันอาลู  เป็นต้น หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี  ตำบลเวียง โดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร             
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มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน  คือ  มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำนา  ส่วนที่เหลือเป็นอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  เลี้ยงสัตว์  ทำสวน  และรับราชการ     

 6.2 การประมง 
ในเขตเทศบาลตำบลเวียงมีการเลี้ยงปลาสำหรับการบริโภคในครัวเรือน  ปลาที่เลี้ยง  

ได้แก่   ปลากินพืช  เช่น  ปลาดุก, ปลานิล เป็นต้น  โดยการเลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อดินและเลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต ์ และการทำการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  เช่น  ลำห้วย  ลำคลอง  ลำเหมือง  เท่านั้น 

 6.3 การปศุสัตว์  
การปศุสัตว์สัตว์ในเขตเทศบาลตำบลเวียงในปัจจุบัน มีการประกอบการปศุสัตว์            

ขนาดใหญ่ ประเภทฟาร์มไก่ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งตั้ งอยู่ไกลออกไปจากย่านชุมชน   ส่วนที่เหลือก็เป็นการ
ประกอบการปศุสัตว์ ในครัวเรือนเพียงเล็ก ๆ น้อยๆ เท่านั้น 

 6.4 การบริการ  
-  โรงแรม - แห่ง 
-  ร้านอาหาร 2 แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว  
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเวียงที่เป็นที่ขึ้นชื่อและรู้จักของคนโดยทั่วไป คือ     

วัดพระนั่งดิน  ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของบ้านพระนั่งดิน  หมู่ที่ 7  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  เป็นวัด
เก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง  และนอกจากนี้ยังมีวัดที่มีประวัติเป็นวัด
ที่ก่อสร้างในเขตเมืองเก่า และศาลหลักเมืองเชียงคำ  นับอายุได้หลายร้อยปี  คือ วัดเวียงพระแก้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านเวียง  
หมู่ 6  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  คือ ป่าชุมชนบ้าน
ปี้  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านปี้  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  และพ้ืนที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ  
จังหวัดพะเยา บางส่วน 

 6.6 อุตสาหกรรม  
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลเวียง  ไม่มีการประกอบการของโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่อย่างใด  ส่วนมากจะเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทำ
ขนมจีน, ก๋วยเตี๋ยว, ขนมปัง และเบเกอรี่ เป็นต้น 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
การพาณิชย์ 
- ธนาคาร ๑ แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน 1     แห่ง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด 6 แห่ง - ตลาดสด 2 แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ   98 แห่ง - โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  5  กลุ่ม  ดังนี้ 
๑.  กลุ่มทอผ้า     4. กลุ่มดอกไม้ 
๒.  กลุ่มเกษตรพอเพียง 5. กลุ่มนวดแผนไทย 
3. กลุ่มทำเทียน 
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 6.8 แรงงาน  
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  แรงงานในครัวเรือนอยู่ในวัย 18 – 60 ปี  ที่มี

อาชีพและรายได้มี 80.9%  ของแรงงานทั้งหมด  แรงงานจ้างส่วนมากจะจ้างแรงงานในท้องถิ่น  การอพยพ
แรงงานจะมีการอพยพแรงงานเป็นส่วนน้อยประมาณ 20% ของแรงงานทั้งหมด  ส่วนมากประมาณ 80% จะ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นตลอดปี 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 7.1  การนับถือศาสนา  

 ในเขตเทศบาลตำบลเวียงประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีบางส่วนนับถือ
ศาสนาคริสต์ ประกอบด้วยวัด จำนวน  8 วัด 1 สำนักสงฆ์ และโบสถ์คริสตจักร จำนวน  1  แห่ง 

 7.2  ประเพณีและงานประจำปี  
         ประเพณีท่ีสำคัญในท้องถิ่น ประกอบด้วยประเพณีดังนี้   
 

จารีตประเพณี กิจกรรม 
หมายเหตุ 

(ช่วงระยะเวลา) 

ตานข้าวใหม ่ - นำข้าวที่ได้รับการเก็บเกีย่วมาถวายทานหรือทำบุญที่วัด มกราคม 

วันสาร์ทจีน - เป็นการทำบุญเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ (ของคนไทย       
เชื้อสายจีน) 

กุมภาพันธ ์

ประเพณีสงกรานต ์ - รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย ุ
- แห่นางสงกรานต ์
- บายศรีสู่ขวัญพระสงฆ ์
- ส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห ์
- ตานตุงและสรงน้ำพระพุทธรูป 

เมษายน 
 
 
 

วันวิสาขบูชา - ทำบุญวันวสิาขบูชา 
- เวียนเทียน พฤษภาคม 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - ทำบุญวันเข้าพรรษา 
- แห่เทียนพรรษา 
- ถวายเทียนพรรษา 
- เวียนเทียน 
- ทำบุญวันธรรมสวนะ 

กรกฎาคม 
 
 
 

ประเพณีตานข้าวสลากภัตร ทำการถวายทานสลากภตัร ตุลาคม 

ประเพณีวันออกพรรษา - ทำบุญวันออกพรรษา 
- ทำบุญตักบาตรเทโวโรหะนะ ตุลาคม 

 
ประเพณีลอยกระทง - จุดโคมลอย และประทีปโคมไฟ 

- จุดบั้งไฟดอก 
- ลอยสะตวง (ลอยกระทง) 

พฤศจิกายน 
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 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

ภาษาที่ใช้พูดกันตามหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นภาษาเหนือหรือสำเนียงเหนือ (กำเมือง) และ
ภาษาลื้อหรือสำเนียงลื้อตามหมู่บ้านไทลื้อ (ชาวไทลื้อจะมีอยู่ประมาณ  2 หมู่บ้าน ) ภาษาลื้อจะใช้พูดจากัน
เฉพาะผู้ที่เป็นชาวไทลื้อด้วยกันเท่านั้นส่วนภาษากลางจะใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เป็นงานราชการ และใช้ใน
โรงเรียนในกรณีที่เด็กนักเรียนเรียนหนังสือในโรงเรียน เป็นต้น ส่วนสำเนียงเหนือหรือกำเมืองนั้นจะใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่เป็นคนเหนือด้วยกันส่วนการแต่งกายส่วนใหญ่จะแต่งกายตามสมัยนิยม ในช่วง
เทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ นิยมแต่งกายแบบพ้ืนเมืองหรือแบบชาวเหนือโดยทั่วไปคือ ผู้ชายจะสวมเสื้อ
ม่อฮ่อม มีผ้าขาวม้าคาดพุง ส่วนสตรีจะสวมเสื้อม่อฮ่อมหรือเสื้อสีชนิดต่าง ๆ ตามสมัยนิยมและสวมผ้าถุง  

 7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน  และเหลือเอาไว้

จำหน่าย  ได้แก่ ผ้าทอมือ เป็นต้น 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1  น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน  น้ำใต้ดิน  และจากแม่น้ำลาว 
 8.2  ป่าไม้  ในเขตเทศบาลมีป่าชุมชน 2 แห่ง 
 8.3  ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
 8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  
ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็น เมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   
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