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  งานบริการประชาชน 
  กองคลัง 

      ผูประกอบการสามารถติดตอเจาหนาที่เพื่อย่ืนแบบพรอมชําระภาษี และคาธรรมเนียมองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย        
ไดทุกวันทําการ วันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได กองคลงัองคการบริหาร        
สวนจังหวัดเชียงราย  เบอรโทรศัพทติดตอ  0-5317-5310 
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งานบรกิารประชาชน 
กองคลงั 

       สามารถติดตอรับเช็คได ทุกวันทําการ วันจันทร – วันศุกร ชวงเชาต้ังแตเวลา 08.30 น. – 12.00 น.  และชวงบาย ต้ังแต
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ กองคลังองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย  เบอรโทรศัพทติดตอ  0-5317-5312 
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วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.00 น. รับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและ
นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงราย ณ อาคารคชสาร ศูนยบูรณาการการเรียนรูและนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) 
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วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน  2563 เวลา 07.00 -16.30 น. ปฎิบัติงานประจําจุดคัดกรอง ประตูเขา-ออก ปองกันการแพร

      ระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  ณ อาคารสํานักงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน  2563  เวลา 10.00 น. เขารวมงานแถลงขาวการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงรายและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ณ อาคารคชสาร ศูนยบูรณาการการเรียนรูและนันทนาการ 

(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)  
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วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน  2563 เวลา 07.00 -16.30 น. ปฎิบัติงานประจําจุดคัดกรอง ประตูเขา-ออก ปองกันการ

      แพรระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  ณ อาคารสํานักงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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วันอังคารที่  24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุทธาสินี ฑีฆายุ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รวมจัดรายการ
ประชาสัมพันธ เรื่อง ระบบการรับชําระภาษีออนไลน ในรายการประชาสัมพันธเสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT 
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วารสารเพื่อการประชาสมัพันธ   ปที่   5   ฉบับที่  11  ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2563 

สาระนารูทายบท กองคลงั 

         ปจจุบันการทองเที่ยวตามวัดวาอาราม  ทําบุญกราบสักการะขอพรเพื่อความเปนสิริมงคล หรือจะเขาชมสถาปตยกรรม
แนวพุทธสถาน หรือปฏิบัติธรรม เปนตน   วันน้ีจะมาแนะนํา การไหวพระ 9 วัด  ในตัวเมืองเชียงราย  แตละวัดจะไมไกลกันมาก   
มาเริ่มกันที่วัดแรกกันเลยคะ 

1.วัดมุงเมือง  

วัดจะอยูใกลตลาดเทศบาลเมืองเชียงราย  วัดมุงเมือง เปนวัดเกาแกมีมากอนเมืองเชียงรายเช่ือ
กันวาวัดมุงเมืองเปนเสมือนหลังคาที่คลุมเมืองเชียงรายเอาไว มีพระเจาสองสี เปนพระประธาน
ที่มีความศักด์ิสิทธ์ิและยังเปนที่เคารพนับถืออยางมากของชาวเชียงราย มีอายุกวา 600 ป มี
พระอุโบสถ เปนศิลปะลานนาประยุกต ประกอบกับมเีจดียแบบรวมสมยัมีการประดับจระนําซุม
ดวยพญานาค และยังมีองคพระกัจจายน ที่มีขนาดใหญความสูงถึง 6 เมตร ผูคนมักจะนิยมเขา
มาขอโชคลาภและขอใหการงานกาวหนา 

 2.วัดเชตะวัน (วัดพระนอน)  

วัดน้ีถือวาเปนวัดสิริมงคลเมืองประจําทิศตะวันออกของเมืองเชียงราย เช่ือกันวาสรางข้ึนต้ังแต
สมัยพอพญาเม็งรายเปนวัดที่เกาแกอีกวัดหน่ึงเลยทีเดียว กอนน้ีวัดไดถูกปลอยทิ้งราง จนเมื่อ   
ครูบาหงส ธุดงคมาจากเชียงใหมไดพบเจดียลูกนิมิตและตนโพธ์ิใหญทานจึงไดต้ังใจที่จะ
ปฏิสังขรณใหเปนวัดใหได ที่วัดน้ีจึงไดแรงศรัทธามีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบันมี
ถาวรวัตถุตางๆ มากมายภายในวัด เชน พระอุโบสถ วิหาร
พระนอน ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ เปนตน  นับต้ังแตป 
พ.ศ. 2491 ที่สรางพระพุทธไสยาสนหรือพระนอน         

เพื่อถวายเปนพุทธบูชา ต้ังแตน้ันมาก็เริ่มประเพณีพระนอนมาจนถึงปจจุบัน โดยกําหนดใหวัน
ข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 เหนือ ของทุกปเปนวันประเพณีพระนอน ภายในวัด ยังเปนศูนยศึกษาการ
เรียนรูชุมชนและชมรมกลองปูจา ซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมลานนาด้ังเดิม จุดเดนอีกที่ของที่วัดก็
จะเปนซุมประตูที่สวยงาม เช่ือไดวาทุกคนจะตองเก็บภาพซุมประตูน้ีอยางแนนอน 
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สาระนารูทายบท กองคลงั 

3. วัดพระสิงห 

วัดน้ีมีความสําคัญเน่ืองจากครั้งหน่ึงเคยเปนที่ประดิษฐานของ “พระพุทธสิหิงค”พระพุทธ
ที่สําคัญคูบานคูเมืองของประเทศไทย เพราะฉะน้ันวัดน้ีจึงไดช่ือวา“วัดพระสิงห” เปนวัด
อารามหลวงที่มีความสําคัญคูบานคูเมืองของจังหวัดเชียงราย มีสถาปตยกรรม ที่สวยงาม
ไมแพวัดอื่นๆ จุดเดนที่นาสนใจภายในวัดจะมีพระ
เจดีย ที่เปนพุทธศิลปแบบลานนาไทย พระพุทธ
บาทจําลองบนแผนศิลาทราย หอระฆังเกาแกที่หาดู
ไดยากในปจจุบัน ตนศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยา      
มาจากประเทศอินเดีย ตนสาละลังกาที่มาจาก       

ที่เดียวกับตนพระศรีมหาโพธ์ิและยังมีบานประตูหลวงที่แกะสลักจากไมอยางประณีต
สวยงาม พรอมกับมีปริศนาธรรมใหขบคิด ซึ่งออกแบบโดยศิลปนเอกที่มีผลงานระดับโลก 
อาจารยถวัลย ดัชนี วัดพระสิงหยังเปนแหลงรวมศิลปะลานนาอันทรงคุณคาที่หาไดยากอีก
ที่หน่ึงจึงทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติแวะเขามาเย่ียมชมไมขาดสาย 

4. วัดพระแกว 

เอยถึง วัดพระแกว ทุกคนจะตองคิดถึง วัดพระแกว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)         
ตรงสนามหลวงปจจุบันน้ีไดเปนที่ประดิษฐานของ พระแกวมรกต พระคูบานคูเมือง       
จะมีใครรูบางวา กอนที่ พระแกวมรกต จะไปประดิษฐานที่กรุงเทพฯ ใหไดกราบสักการะ
น้ัน ไดถูกคนพบที่เชียงราย ที่วัดพระแกวเชียงราย ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองเชียงราย เดิมที
น้ันมีช่ือวา วัดปาญะ ตอมาเมื่อเกิดฟาผาลงมาที่พระเจดียทําใหไดพบพระแกวมรกตที่ซอน
อยู จึงไดมีการอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานอยูในหลายๆ เมือง สุดทายมาอยูที่
กรุงเทพฯ หลังจากน้ันวัดจึงเปลี่ยนช่ือมาเปนวัดพระแกวเชียงราย และทางกรมศิลปากร
ไดข้ึนทะเบียนองคพระเจดียเปนโบราณสถานสําคัญแหงชาติมี 3 ที่ที่ตองเขาชมใน       
วัดพระแกวที่พลาดไมไดเลยคือ 
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สาระนารูทายบท กองคลงั 

1.พระอุโบสถ เปนที่ประดิษฐานของพระประธานอันศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวเชียงรายนับถืออยางมากชาวบานเรียกกันวา     
“พระเจาลานทอง” 

2.หอพระหยก เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณมงคล หรือ พระหยกเชียงราย 

3.พิพิธภัณฑโฮงหลวงแสงแกว จัดแสดงพระพุทธรปูทีส่ําคัญ รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมทีเ่กี่ยวกับพระพทุธศาสนา  

5. วัดงําเมือง 

 วัดน้ีเปนวัดที่เกาแกและมีความสําคัญอีกวัดหน่ึง ต้ังอยูทางดานหลัง
ของวัดพระแกว   วัดน้ีมี กูพญาเม็งราย (สถูปบรรจุพระอัฐิพระยา
เม็งรายมหาราช) ตามประวัติเมื่อพญาเม็งรายไดเสด็จสวรรคต     
พระราชโอรสของพญาเม็งราย ไดจัดพิธีศพและอัญเชิญพระอัฐิของ
พญาเม็งรายมาประดิษฐานที่เชียงราย ตอมาก็ไดบูรณะและสรางข้ึน
เปนวัดใหช่ือวา “วัดงําเมือง” โดย พระยาศรรัชฎาเงินทอง วัดน้ี
แนะนําใหชมศิลปะการแกะสลักตนมะพราวที่แกะสลักเกี่ยวกับพระ
ราชประวัติของพอขุนเม็งรายเอาไว มีทั้งหมด 8 ตน 
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สาระนารูทายบท กองคลงั 

6. วัดพระธาตุจอมดอยทอง 

วัดพระธาตุดอยจอมทอง เปนวัดเกาแกที่มีมากอนที่พอขุนเม็งรายจะเขามา และ
เปนปูชนียสถานหน่ึงในพระธาตุ 9 จอม ของสถานที่เปนมงคลนามของจังหวัด
เชียงรายตามประวัติในรัชสมัยของพญาเรือนแกวไดรับพระบรมสารีริกธาตุของ
องคสมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจาจากพญาพังคราชที่พระเถระชาวลังกาไดนํามา
ถวาย สวนหน่ึงไดนํามาบรรจุลงมหาสถูปบนดอยและใหช่ือวาพระธาตุดอย
จอมทอง ทําใหเกิดพิธีสรงนํ้าพระธาตุทุกวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 5 เหนือ อีกจุดหน่ึง
ที่นาสนใจของที่วัดน้ีคือ เสาสะดือเมือง 108 หลัก ซึ่งสรางข้ึนมาเพื่อเปนสิ่งที่
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญาเม็งรายและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 9 พระชนมายุครบหารอบ สรางข้ึนใน
รูปแบบสมมุติของจักรวาลอันเปนคติที่มีมาแตโบราณ ที่ทุกปจะมีการสรงนํ้าเพื่อ     
ความรมเย็นเปนสุขของชาวเมือง และเช่ือวานํ้าที่สรงเสาสะดือเมืองแลวเปนนํ้า         
ศักด์ิสิทธ์ิ 
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7. วัดมิ่งเมือง  

วัดมิ่งเมือง ซึ่งเปนวัดที่เกาแกมากที่สุดของเชียงรายมีอายุมานานอยูคูกับเมื่อมีการเริ่ม
สรางเมืองเชียงรายเปนแหลงที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีสวนผสมผสานของ
ศิลปะลานนากับศิลปะพมา โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ที่โดดเดนสวยงามจะม ีองคพระประธาน เปนพระพุทธรูป
ปูนปนลงรักปดทอง ทั้งองคมีอายุถึง 400 กวาป เจดีย 
เปน ปูชนียสถานที่เกาแกอยูคูมากับวัด เปนศิลปะแบบ
ลานนา วิหาร ไทใหญที่ประยุกตผสมผสานกับศิลปะ
ลานนา และ บอนํ้า ชาวบานเรียกวา นํ้าบอชางมูบ เช่ือกัน
วาบอนํ้าน้ีเปนบอนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ 

8. วัดกลางเวียง                                                                  

   เปนวัดที่ต้ังอยูใจกลางของเมืองเชียงราย และยัง เปนที่ต้ังของเสาหลักเมืองเชียงราย
ดวย น่ันก็คือ วัดกลาง เวียง เดิมทีน้ันช่ือ วัดจันทนโลกกลางเวียง แตหลังจากเกิดพายุ
ใหญพัดมาทําใหพระอุโบสถและวิหารพังทลาย ตนจันทนแดงหักโคนตองทําการ
บูรณะกันใหม  ช่ือวัดจึงเหลือเพียงแควัดกลาง
เวียงปจจุบันเน่ืองจากเสาหลักเมืองเกาไดลมไป
นานแลว ดัง น้ันจึงมีการสรางเสาหลักเมือง 
(ศาลหลักเมือง) ข้ึนมาใหมแทนของเดิมจะต้ังอยู 
ที่เดิมโดยมีมณฑปครอบไวจะมีประเพณีไหว

สะดือเมือง (เสาหลักเมือง) ประจําทุกปในเดือนแปดเขาเดือนเกา (เหนือ) กอน
เขาพรรษา นอกจากน้ีภายในวัดยังมีเจดียฐานชางทรงเครื่องยืนรายลอมและพระ
อุโบสถที่เปนสถาปตยกรรมแบบลานนาประยุกต  
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9. วัดศรีเกิด 

    วัดน้ี เปนวัดเก าแกมากอีก วัดหน่ึงจะไมคอยมีผู คนรู จักมาก          
สักเทาไหร วัดศรีเกิด เปนวัดที่มีนามมงคลรวมถึงที่ต้ังมงคลอีกดวย 
นามมงคลน้ันไดมาจาก ภายในวัดมีตนสลีจํานวนมาก คําวา “สลี” 
(สะ-หลี) เปนภาษาพื้นเมืองจากน้ันก็เพี้ยนมาเปน “ศรี” เน่ืองจาก
ภาษทองถ่ินไมมีเสียง “ร” ดังน้ันคําวาศรีดังกลาวจึงมาจากคําวา 
“ศรีมหาโพธ์ิ” เพราะฉะน้ัน ตนสลี ก็คือ ตน ศรีมหาโพธน่ันเอง สลี 
หมายถึง เปนสิริมงคลความรุงเรือง ความเจริญ ความงาม ที่ต้ัง
มงคลน้ัน เพราะอยูในกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกของตัวเมือง

เปนทิศที่จะไดรับแสงอาทิตยแรกของวันใหม ทําใหมีนัยยะที่ดี ถือเคล็ดไดวาเมื่อมากราบสักการะที่วัดน้ีแลว มีแตความ
เปนสิริมงคล รุงเรือง เจริญสุกใสเหมือนดังแสงแรกของพระอาทิตยยามเชา 

   ไหวพระ 9 วัด ในเมืองเชียงรายภายใน 1 วัน เต็มอิ่มกับบุญเพิ่มความเปนสิริมงคลกับตัวเอง แลวยังไดความรู
ประวัติศาสตรบางชวงบางตอนของเมอืงเชียงราย ความสวยงามของสถาปตยกรรมลานนาด้ังเดิมและประยุกตก็ไมแพ    
วัดดังๆ เชนกัน 
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