บานเวียงทอง หมูท ี่ 3 ตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1.

ประวัติความเปนมาของหมูบาน
เดิมทีเปนบานรองโบสถ ขึ้นอยูกับการปกครองของ ต. ทุงกอ อ.เมือง ตอมาป 2516 ได
แยกการปกครอง ต.ทุงกอ มาเปน ต. เวียงชัย กิ่ง อ. เวียงชัย ในป พ.ศ. 2522 ไดขอเปลี่ยนชื่อ
หมูบานเวียงทอง หมู ที่ 13 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย ต อมาเปลี่ยนเป น หมูที่ 3 ต. เมื องชุม อ.
เวียงชัย จ. เชียงราย
3.
พื้ นที่ 505 ไร ประกอบด วย ที่ นา 507 ไร ที่อยู อาศั ย 85 ไร ที่ แหลงน้ํ า
93 ไร ที่สาธารณประโยชน 20 ไร ที่อื่นๆ 117 ไร
4.

สภาพภูมิประเทศ
เป น ที่ ร าบสู ง อยู ห า งจากตั วจั งหวั ด เชี ย งราย ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตรการเกษตรไดรับน้ําแมสะกึ๋น ที่ไหลมาจากหนองหลวง ซึ่งเปนแหลงน้ําขนาด
ใหญของอําเภอเวียงชัย
5.
ที่ตั้ง / อาณาเขต
อยูหางจากที่วาการอําเภอเวียงชัย
ระยะทาง
10 กิโลเมตร
อยูหางจากตัวจังหวัดเชียงราย
ระยะทาง
24 กิโลเมตร

มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ

บานรองบัวทอง

หมู 9 ต. ทุ งก อ อ. เวี ย ง

ทิศใต

บานใหมเมืองชุม

หมู 11 ต . เมื องชุ ม อ.

เชียงรุง
ติดตอกับ

เวียงชัย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
บานเวียงแกว หมู 2 ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
บานวังชาง หมู 9 ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย
6.
จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 571 คน แยกเปนชาย 285 คน เปนหญิง 286 คน
6.1 ผู สูงอายุ (อายุ 60 ป บริบู รณ ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้ น 69 คน แยกเป นชาย 30 คน
หญิง 39 คน
6.2 คนพิการรวมทั้งสิ้น 18 คน เปนชาย 11 คน หญิง 7 คน
7.
จํานวนครัวเรือน 154 ครัวเรือน
8.
การประกอบอาชีพ
8.1 อาชีพหลักของครัวเรือน
1.
อาชีพ ทํานา – ทําไร จํานวน 90 ครัวเรือน
2.
อาชีพ คาขาย
จํานวน 30 ครัวเรือน
3
อาชีพ รับจาง
จํานวน 14 ครัวเรือน
8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
1.
อาชีพ ทอผา
จํานวน 20 ครัวเรือน
2.
อาชีพ ประมง
จํานวน 20 ครัวเรือน
3.
อาชีพ เลี้ยงสัตว
จํานวน 25 ครัวเรือน
4.
อาชีพ เพาะเห็นฟาง จํานวน 30 ครัวเรือน
9.
หมูบานมี รายได
25,870,530
บาท รายจาย 12,643,402 บาท
10. จํานวนกลุมกิจกรรม / อาชีพ มีจํานวน 4 กลุม ดังนี้
10.1 กลุมเลี้ยงปลาในบอซีเมนต
จํานวนสมาชิก 35 คน
10.2 กลุมทอผา
จํานวนสมาชิก 20 คน
10.3 กลุมเพาะเห็ดฟาง
จํานวนสมาชิก 50 คน
10.4 กลุมจักรสาน
จํานวนสมาชิก 20 คน
11. กองทุนหมูบาน มีจํานวน 6 กอง ทุน ดังนี้
11.1 ชื่อกองทุน กองทุนเงินลาน
มีงบประมาณ 1,300,000 บาท
11.2 ชื่อกองทุน กองทุนหมูบานเวียงทอง
มีงบประมาณ
210,00 บาท
12.3 ชื่อกองทุน กลุมแมบาน
มีงบประมาณ
120,000 บาท
12.4 ชื่อกองทุน กลุมธนาคารขาว
มีงบประมาณ
8 0 ,000
บาท
12.5 ชื่อกองทุน ขาวพันธุดี
มีงบประมาณ
20,000 บาท

12.6 ชื่อกองทุน กลุมฌาปนกิจศพ
มีงบประมาณ
70,000 บาท
12. ผูมีความรู / ภูมิปญญาทองถิ่น ดานตางๆ ในชุมชน มีดังนี้
แพทยแฟนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบาน ไดแก
1. นางคําปอ ยืนนาน
ที่อยู 159 นวดแผนไทย
2. นายตุน แกวคํา
ที่อยู
7 หมอสมุนไพรพื้นบาน
ผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีทองถิ่น ไดแก
1. นายนิรันดร
ขันจันทรแสง ที่อยู 159 ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
2. นางอําพร พวงอินใจ
ที่อยู 102 การฟอนรํา
งานฝมือตางๆ เชน ชางปน ชางแกะสลัก หัตถกรรม จักสาน ทอผา ไดแก
1. นายอาย กําแพงแกว
ที่อยู 119 จักสาน
2. นางไพรจิตร
จินจาดวง
ที่อยู 153 การทอผาไหม
มีความรูดานการเกษตร ไดแก
1. นายสุนันท บัวใหญรักษา ที่อยู 37 การเกษตรผสมผสาน
2. นานเกษม กันธิยะ
ที่อยู 107 หมอดิน
ผูมีความรูดานการถนอมอาหาร ไดแก
1. นางบุญเกื้อ ธรรมสาร
ที่อยู 162 การทําปลารา
ผูมีความรูดานความเชื่อ / โหราศาสตร / ไสยศาสตร ไดแก
1. นานจอม หนอจอม
ที่อยู 98 ไสยศาสตร
ผูมีความสามารถดานการบริหารจัดการ ไดแก
1. นายสุข หนอจอม
ที่อยู 37 ผูรับเหมากอสราง

