ข้อมูลพื้นฐานตาบลแม่เจดีย์ใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ยกฐานะจากสภา
องค์ ต าบ ลแ ม่ เจดี ย์ ใ ห ม่ เมื่ อวั น ที่ 22 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2540
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 14 หมู่บ้านมี
ประกรประมาณ 9,769 คน พื้ นที่ในเขตรับผิดชอบทั้ งหมด 290
ตารางกิโลเมตร โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สภาพภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกสร้าง
บ้ า นอยู่ต ามสองฝั่ งของทางหลวง หมายเลข 118 เชื่ อ มระหว่ า ง
จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
เนื่ อ งจากต าบลแม่ เจดี ย์ ใหม่ เป็ น ต าบลที่ มี เขตติ ด ต่ อ กั บ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นประตู สู่ เ ชี ย งรายแห่ ง หนึ่ ง
อีก ทั้ งยังมี ค วามได้ เปรีย บทางธรรมชาติซึ่ งมากมายไปด้ วยแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เหมาะแก่การพัฒนาเป็นที่พักผ่อน
ระหว่างการเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 118 นี้เป็นอย่างยิ่งซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ มีนโยบายที่จะพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตาบลเพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
และเป็นประตูสู่เมืองเชียงราย

ตาบลแม่เจดีย์ใหม่เป็นตาบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเวียงป่าเป้า
ทางทิศใต้ห่างจากที่ว่าการอาเภอเวียงป่าเป้า 21 กิโลเมตรประชากร
ส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตพื้ นที่ราบตามแนว ทางหลวงสาย
เชียงราย - เชียงใหม่ และ ลึกเข้าไปทาง ทิศตะวันออก ของ ทาง
หลวงสายเชียงราย - เชียงใหม่ ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร มี
หมู่บ้านและตั้งบ้านเรือนอยู่ บนพื้นที่สูงหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านชาวเขา
เผ่ามูเซอ และพื้นเมือง

ประวัติตำบลกำรก่อตั้งตำบลแม่ เจดีย์ใหม่
ตำบลแม่เจดียใ์ หม่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2400 ซึ่ งเป็ นตำบลที่แยกออกมำจำกตำบลแม่เจดีย ์
ซึ่ งตอนแรกตำบลแม่เจดียใ์ หม่ ได้แบ่งหมู่บำ้ นเป็ น 5 หมู่บำ้ น ต่อมำได้แยกออกเป็ น 9 หมู่บำ้ น อีกไม่นำนได้
แยกมำเป็ น 11 หมู่บำ้ น แล้วปั จจุบนั ได้มีหมู่บำ้ น 14 หมู่บำ้ น ประชำชนส่ วนใหญ่อพยพมำจำกจังหวัด
ลำปำง กำรปกครองแต่เดิมมีผใู ้ หญ่บำ้ น ซึ่ งชำวบ้ำนเรี ยกว่ำแคว่น เป็ นผูป้ กครอง

ตำบลแม่เจดียใ์ หม่ มีหมู่บำ้ นทั้งหมด 14 หมู่บำ้ น ได้แก่
1. หมู่บำ้ นโฮ่ง
2 . หมู่บำ้ นร่ อง
3. หมู่บำ้ นแม่เจดีย ์
4. หมู่บำ้ นปำงอ่ำย
5. หมู่บำ้ นจำบอน
6. หมู่บำ้ นโป่ งน้ ำร้อน
7. หมู่บำ้ นขุนลำว
8. หมู่บำ้ นเมืองน้อย
9. หมู่บำ้ นบวกขอน

10. หมู่บำ้ นห้วยม่วง
11. หมู่บำ้ นห้วยชมภู
12. หมู่บำ้ นห้วยคุณพระ
13. หมู่บำ้ นห้วยโป่ งผำลำด
14. หมู่บำ้ นโป่ งป่ ำดอง
ประชำชนที่มำอำศัยอยูน่ ้ นั มำจำกหลำยจังหวัด หลำยเผำพันธุ์ ซึ่ งแต่ละหมู่บำ้ นจะมีวถิ ีชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันออกไป บำงหมู่บำ้ นมีสภำพภูมิประเทศอยูบ่ ำ้ นเนิ นเขำ มีชำวเขำหลำย
เผ่ำมำอำศัย มีวฒั นธรรมไม่เหมือนกัน ส่ วนคนพื้นเมืองก็มีวฒั นธรรมที่สืบทอดกันมำหลำยยุคหลำยสมัย
เช่น ประเพณี กำรรดน้ ำดำหัวผูเ้ ฒ่ำผูแ้ ก่ ประเพณี สงกรำนต์ ประเพณี เดือนยีเ่ ป็ ง
อำณำเขตตำบล
ทิศเหนื อติดต่อ ต.แม่เจดีย ์ อ.เวียงป่ ำเป้ ำ จ.เชียงรำย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ป่ ำเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดต่อ อ.วังเหนือ จ.ลำปำง
ทิศตะวันตกติดต่อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สถำนทีท่ ่ องเทีย่ วทีส่ ำคัญของตำบล :
1. อ่ำงเก็บน้ ำห้วยย่ำคำมำ (วังมัจฉำ)
2. บ่อน้ ำร้อนธรรมชำติ
3. อุทยำนแห่งชำติขนุ แจ

