


สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
1. ประวัติการจัดตั้งเทศบาล
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเชียงแสน เปนเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 
ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 
ตอนที่ 9 ก วันที่ 4 กุมภาพันธ 2542 มีผลทําใหสุขาภิบาลเวียงเชียงแสนเปนเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542 โดยกําหนดใหดวงตราประจําเทศบาลเปนรูปพระธาตุเจดีย แสดงถึงการเปนประวัติศาสตร ซึ่งมี
โบราณสถานและโบราณวัตถปุรากฏใหเห็นเปนจาํนวนมาก รปูกําแพง แสดงถงึอาณาเขต ซึง่มีกําแพงเมืองเกาลอมรอบ
เขตเทศบาล ถงึ 3 ดาน แมน้ํา แสดงถงึแมน้ําโขง ซึง่เปนแมน้ํานานาชาติ ก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทย กับสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปจจบัุนสํานักงานต้ังอยูท่ี  888  ถนนสาย 1 หมู 3 ตําบลเวยีง อาํเภอ เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย
2. ลักษณะที่ตั้ง
       เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน   ตั้งอยูในทองที่อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดตอดังนี้
       ทิศเหนือ   จดกําแพงเมืองเกาและบานหวยเกี๋ยง หมู 8 ตําบลเวียง
       ทิศใต    จดกําแพงเมืองเกาและบานปาสักหางเวียง หมู 9 ตําบลเวียง
       ทิศตะวันออก   จดแมนํ้าโขงซึ่งกั้นระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
       ทิศตะวันตก   จดกําแพงเมืองเกากับบานเวยีงใต หมู 3 ตําบลเวยีง บางสวนและบานจอมกิตติ หมู 6 ตําบลเวยีง
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน มีถนนติดตอกับอําเภอเชียงของ ระยะทาง 57 กิโลเมตร อําเภอแมจัน ระยะทาง31 
กิโลเมตร อาํเภอแมสาย 39 กิโลเมตร อยูหางจากจงัหวดัเชยีงราย 60 กิโลเมตร อยูหางจากกรงุเทพมหานครประมาณ 
891 กิโลเมตรมีพื้นที่ 2.26 ตารางกิโลเมตร



 ตั้งแตกระผม นายชยกฤษณ นิสสัยสุขไดเขามาดํารงตําแหนง

นายกเทศมนตรตํีาบลเวียงเชยีงแสน กระผมพรอมคณะผูบริหารสมาชกิ

สภาเทศบาลไดมีความพยายามอยางย่ิงท่ีจะพฒันาเมืองเชยีงแสนของเรา

ใหมีความเจริญกาวหนาโดยมุงเนน การพฒันาดานโครงสรางการพฒันา

ดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม การเมือง และการพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอมซ่ึงการพัฒนาดังกลาวไดครอบคลุมการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาลแลว

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพีน่องประชาชนคงเห็นการเปลีย่นแปลงและการพฒันาเมืองเชยีงแสนในหลายๆดานอยูเสมอ 

ซ่ึงกระผมพรอมคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณพี่นองประชาชน ท่ีใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ใน

กิจกรรมตางๆดวยดีเสมอมา กระผมพรอมคณะผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล ตางมีความมุงม่ันท่ีจะเดินหนาพฒันาเมอืง

เชยีงแสนจนสดุกําลงัเพือ่ประโยชนสขุของพีน่องประชาชนชาวเทศบาลตําบลเวียงเชยีงแสนเปนสาํคัญ โดยมุงหวังใหพีน่อง

ประชาชน และลูกหลานชาวเทศบาลมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนตอไป

สารจากนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

 ( นายชยกฤษณ นิสสัยสุข ) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน
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คณะผูบริหาร เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

สมาชิกเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

นายชยกฤษณ นิสสัยสุข
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นายยรรยง ไชยลังกา
รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นายวารินทร สุตะวงศ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นายบุญสง เชื้อเจ็ดตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นางสาวเพ็ญสดใส นิสสัยสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นายชยกฤษณ นิสสัยสุข
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นายวีระพล กัทลี
ประธานสภาเทศบาล

นายพนัส พยุยงค
รองประธานสภาเทศบาล

นายสิทธิเกียรติ วันตานาม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิชาญ ทันใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิมิตร สุวรรณชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพร ยานะ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวันชัย ยอดผานเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศุภชัย มงคลคลี
สมาชิกสภาเทศบาล

ส.อ.สุรชาติ จินดาวงศ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายปองพล เปลื้องทุกข
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธานินทร พยุยงค
สมาชิกสภาเทศบาล

นายยรรยง ไชยลังกา
รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นายวารินทร สุตะวงศ
รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นายบุญสง เชื้อเจ็ดตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

นางสาวเพ็ญสดใส นิสสัยสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงแสน

  

1. รายจายจากงบกลาง  

รายจายจากงบกลาง 10,553,183.00   9,225,944.00

รวม  10,553,183.00   9,225,944.00

2. งบบุคลากร 22,692,024.00 19,652,173.39

3. งบดําเนินงาน 21,666,993.00 20,104,646.71

4. งบรายจายอื่น         10,000.00        11,000.00

5.หมวดงบลงทุน   6,817,800.00   3,949,260.00

6. หมวดเงินอุดหนุน   3,760,000.00   3,330,486.00

รวม  54,946,817.00 47,047,566.10

รวมรายจายทั้งสิ้น 65,500,000.00 56,273,510.10
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ผลการดำเนินงานงานผลการดำเนินงานงาน
Annual Report 2019 wiangchiangsaen Municipality

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจายจริง

รายรับ  

  

หมวดคาภาษีอากร 3,437,000.00  3,786,046.71

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต    838,800.00  1,208,256.79

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,420,000.00  1,691,441.29

หมวดรายไดจากทรัพยสิน    852,840.00  1,031,232.12

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,502,360.00  28,020,573.00

หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 26,449,000.00  25,859,772.58

รวมรายรับทั้งสิ้น 65,500,000.00  61,597,322.49

  

1. รายจายจากงบกลาง  

รายจายจากงบกลาง 10,553,183.00   9,225,944.00

รวม  10,553,183.00   9,225,944.00

2. งบบุคลากร 22,692,024.00 19,652,173.39

3. งบดําเนินงาน 21,666,993.00 20,104,646.71

4. งบรายจายอื่น         10,000.00        11,000.00

5.หมวดงบลงทุน   6,817,800.00   3,949,260.00

6. หมวดเงินอุดหนุน   3,760,000.00   3,330,486.00

รวม  54,946,817.00 47,047,566.10

รวมรายจายทั้งสิ้น 65,500,000.00 56,273,510.10

ประจําปงบประมาณ 2562 เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

  รายการ   ประมาณการ รับจริง

  รายการ   ประมาณการ รับจริง

รายจายประจํา
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โครงการกาดใบตองของดีเมืองเชียงแสนโครงการกาดใบตองของดีเมืองเชียงแสนโครงการกาดใบตองของดีเมืองเชียงแสน

ริเริ่มจัดโครงการกาดใบตองของดีเมืองเชียงแสน 
 กาดใบตองของดเีมืองเชียงแสน เปนตลาดโบราณยอนยคุ ท่ีสะทอนถงึวถิชีวีติคนเชยีงแสนในอดีต จาํหนาย
อาหารพืน้เมอืง อาหารพืน้ถิน่ และของฝากของท่ีระลึกท่ีเปนเอกลักษณของเมืองเหนือลานนา เสนหของกาดใบตอง
คอื การนําใบตองมาใชเปนภาชนะ และบรรยากาศโดยรอบทีส่ามารถสัมผัสไดถงึกล่ินอายของอารยธรรมเชยีงแสน
ดัง้เดิม นอกจากน้ันยังมีลานขันโตกไวรองรบัสําหรบันกัทองเทีย่วและบุคคลท่ัวไปไวน่ังรบัประทาน และชมการแสดง
                                                                      ศิลปวฒันธรรม ดนตรพีืน้เมอืง ดืม่ดํา่กบับรรยากาศรมิโขงยามคํา่คนื 
                                                                      กาดใบตอง บริหารจัดการโดยชุมชน ภายใตการดูแลของเทศบาล
                                                                      ตําบลเวยีงเชยีงแสน ปจจบัุนกาดใบตองไดรบัการยกระดบัใหเปน 
                                                                      ตลาดประชารฐั ตลาดตองชม ของกระทรวงพานชิย หนึง่ในสามแหง
                                                              ของจงัหวดัเชยีงราย เปนทีน่ยิมและรูจกักนัอยางแพรหลาย  จดัขึน้
                                                                      ทุกวันเสาร เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ณ ลานอเนกประสงคหนา
                                                                      สถานีตํารวจภูธรเชียงแสน   

ริเริ่มจัดโครงการกาดใบตองของดีเมืองเชียงแสน 
 กาดใบตองของดเีมืองเชียงแสน เปนตลาดโบราณยอนยคุ ท่ีสะทอนถงึวถิชีวีติคนเชยีงแสนในอดีต จาํหนาย
อาหารพืน้เมอืง อาหารพืน้ถิน่ และของฝากของท่ีระลึกท่ีเปนเอกลักษณของเมืองเหนือลานนา เสนหของกาดใบตอง
คอื การนําใบตองมาใชเปนภาชนะ และบรรยากาศโดยรอบทีส่ามารถสัมผัสไดถงึกล่ินอายของอารยธรรมเชยีงแสน
ดัง้เดิม นอกจากน้ันยังมีลานขันโตกไวรองรบัสําหรบันกัทองเทีย่วและบุคคลท่ัวไปไวน่ังรบัประทาน และชมการแสดง
                                                                      ศิลปวฒันธรรม ดนตรพีืน้เมอืง ดืม่ดํา่กบับรรยากาศรมิโขงยามคํา่คนื 
                                                                      กาดใบตอง บริหารจัดการโดยชุมชน ภายใตการดูแลของเทศบาล
                                                                      ตําบลเวยีงเชยีงแสน ปจจบัุนกาดใบตองไดรบัการยกระดบัใหเปน 
                                                                      ตลาดประชารฐั ตลาดตองชม ของกระทรวงพานชิย หนึง่ในสามแหง
                                                              ของจงัหวดัเชยีงราย เปนทีน่ยิมและรูจกักนัอยางแพรหลาย  จดัขึน้
                                                                      ทุกวันเสาร เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ณ ลานอเนกประสงคหนา
                                                                      สถานีตํารวจภูธรเชียงแสน   
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โครงการ
ถนนคนเดินส่ีชาติ

 ถนนคนเดินสี่ชาติ ไทย-จีน-ลาว-เมียนมาร  เริ่มจัดตั้งเมื่อปพ.ศ. 2555 เปนตนมา โดยเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมอาชีพอาชีพเพื่อสรางรายได และกระตุนเศรษฐกิจใหกับประชาชนในทองถิ่น เพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับประชาชนในทองถิ่นใหมีรายไดที่ตอเนื่องและสามารถพึ่งพาตนเองได อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของ
อําเภอเชียงแสน จัดขึ้นทุกวันเสาร และวันหยุดนักขัตฤกษสําคัญ  เวลา 15.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณถนนริมโขง ตั้งแตหนา
สถานีตํารวจภูธรเชียงแสน ถึงบริเวณหนาวัดผาขาวปาน

 มีการจดัซือ้รถบรรทุกขยะแบบอดัทาย จาํนวน 2 คนั เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บขยะ สามารถบรรจุขยะไดเพ่ิมข้ึนตอบสนองความตองการของพีน่อง
ประชาชนในเขตพื้นที่อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 มีการจัดซือ้รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา เพือ่ใชในการบรหิารจดัการ
ขยะท่ีปลายทาง โดยเฉพาะการขุดหลุมขยะ และการฝงกลบขยะ ซึ่งในปจจุบัน
เทศบาลสามารถแกไขปญหามลพิษจากขยะไดดวยการปูพลาสติกกนบอเพื่อ
ปองกันไมใหนํ้าเสียซึมลงสูใตดิน อีกดวย  

โครงการบริหารจัดการขยะ
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โครงการปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภค

โครงการก�อสร�าง ถ.ริมโขง  ซ.1  ม.2 บ�านเวียงเหนือ

โครงการก�อสร�าง ถ.ริมโขง  ซ.9 - 1 ม.2 บ�านเวียงเหนือ

โครงการก�อสร�าง ถ.หนองมูต  ซ.7-1  ม.2 บ�านเวียงเหนือ
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โครงการก�อสร�างโดมคลุมสนามเด็กเล�น

โครงการก�อสร�างรางระบยนํ้า รร.ท.1

โครงการก�อสร�างศูนย�วัฒนธรรม  ม.2 บ�านเวียงเหนือ

โครงการก�อสร�างอาคารเรียนเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป� พ.ศ.2562 
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โครงการต�อเติมฟ�ตเนส เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

โครงการติดตั้งกันสาดตลาดสินค�าชายแดน  ม.3 บ�านเวียงใต�

    โครงการติตดั้งกันสาดศูนย�ผลไม� ม.2 บ�านเวียงเหนือ 

โครงการบ�านเทอดไท� ม.2 บ�านเวียงเหนือ
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โครงการปรับปรุง ถ.ริมโขง ซ.6  ม.3 บ�านเวียงใต�

โครงการปูพื้นยางสนามเด็กเล�น  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการวางท�อ  ถ.หนองมูต  ซ.1 บ�านเวียงเหนือ

โครงการก�อสร�างหลังคา รร.อนุบาล เทศบาลตําบลเชียแสน
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โครงการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองเชียงแสน โครงการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองเชียงแสน 
 เทศบาลตําบลเวยีงเชยีงแสน ไดรบัการจดัสรรงบประมาณจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง เพือ่มาพฒันาและปรบัปรงุ
สาธารณณูปโภค ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหเมืองเชียงแสนเกิดความเปนระเบียบสวยงาม สรางความประทับใจแก
นักทองเที่ยวและบุคคลท่ัวไป 

สรางอาคาร
หองน้ำสาธารณะ

ปรับปรุง
ภูมิทัศนทางเดิน

ร�มโขง

ปรับปรุงระบบ
เสาไฟฟาสองสวางตาม
ถนนรอบกำแพงเมือง

และสายหลักในเขตเทศบาล
ตำบลเว�ยงเชียงแสน
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โครงการโรงเรียนผูสูงวัยเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 

 โรงเรยีนผูสูงวยัเทศบาลตําบลเวยีงเชยีงแสนเปนการจดัการ
ศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีตองการใหผูสูงอายุ มีความรู ความเขาใจ 
ในการใหความสําคญั ตอการดําเนินชีวติ เกิดจากแนวคดิท่ีตระหนัก
ถึงคุณคา ความสําคัญ และพลังของผูสูงอายุ โดยการสรางพื้นที่
สงเสรมิการเรยีนรู     และพฒันาศกัยภาพผูสูงอาย ุบนพืน้ฐานการ
มีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น และภาคีเครือขาย การเกิดข้ึนของ
โรงเรียนผูสูงอายุยังสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2552) และ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ขอเสนอเชิงนโยบายในเวที
การประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป 2553 และ 2556 และแผน
ระดบัชาตหิลายฉบบัทีใ่หความสําคญักบัการศกึษาเรยีนรูตลอดชวีติ 
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอยางตอเน่ือง การมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม และการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
 1.  เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู
      ตลอดชีวิตของผูสูงอายุ
2.  เพือ่สงเสรมิการพัฒนาตนเอง การดแูล คุมครอง และพทัิกษสิทธิ
     ผูสูงอายุ
3. เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ
4. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม
5. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ คุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุใหเปน
     ที่ประจักษและยอมรับ
6. เพ่ือสงเสรมิภูมิปญญาและวฒันธรรมทองถิน่ใหดาํรงสืบทอดตอไป
    โรงเรียนผูสูงวัยเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน เริ่มกอต้ังข้ึนในป
    พทุธศกัราช  2558  เปดรบัสมัครนักเรยีนในวนัท่ี 20 กนัยายน 2558
     เริม่การเรยีนการสอนตัง้แตเดอืนธันวาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค
    วัดผาขาวปาน เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
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โครงการสงเสร�ม อนุรักษ ส�บสานประเพณีวัฒนธรรม

ประเพณีการแขงขันเร�อพายประจำป

งานปาเวณียี่เปงเมืองเชียงแสน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป� พ.ศ.2562 
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ประเพณีแหเทียนพรรษา

ประเพณีแหไมค้ำสล�
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พ�ธีอัญเชิญพระอุปคุตและตักบาตรเปงปุด
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มหาสงกรานต 4 ชาติ มหาสงกรานต 4 ชาติ 
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โครงการสงเสร�มการทองเที่ยว โครงการสงเสร�มการทองเที่ยว โครงการสงเสร�มการทองเที่ยว 
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
• จดัหารถรางขนาด 20 ทีน่ั่ง จาํนวน 2 คนั เพือ่ใชในการ
บรกิารนักทองเทีย่วและบุคคลทัว่ไปไวน่ังชมเมืองโบราณ
เชียงแสน พรอมมีมคัคเุทศกบรรยายประวติัศาสตรเมือง
เชียงแสน เปนการตอยอดการทองเท่ียวและถายทอด
อัตลักษณของเมืองเชียงแสนใหเปนที่ประจักษ 

• จดัหารถจกัรยาน จํานวน 76 คนั ไวรองรบันักทองเทีย่ว
ท่ีนิยมการปนจักรยานชมบรรยากาศของเมืองโบราณ
เชยีงแสน และวถิชุีมชนเชยีงแสน  โดยมีการจดัทําเสนทาง
การปนจักรยานท่ีหลากหลายเพือ่ตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการ เปนการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชน
อยางเปนรูปธรรม

• รับมอบศูนยบริการนักทองเที่ยวอําเภอเชียงแสน จาก
องคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงราย สําหรบัเปนศนูยกลาง
ขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแกนักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไป และมีศูนยออกกําลังกายในรม (ฟตเนส) 
บริการสําหรับผูรักสุขภาพ และรองรับการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพอีกดวย ต้ังอยู ณ ถนนริมโขง ขางหนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบรอยตามลํานํ้าโขงเขตเชียงราย 

• ศูนยขอมูลการทองเท่ียวเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 
เปนแหลงเรยีนรูทางประวตัศิาสตรเมอืงเชยีงแสน ภายใน
จะมีหองชมวิดิทัศน และมีนิทรรศการภาพถายในอดีต
ของเมอืงเชยีงแสน และบรกิารใหขอมูลดานการทองเทีย่ว
สําหรบันักทองเท่ียวและบุคคลท่ัวไป ตัง้อยู ณ วดัมหาธาตุ 
ตรงขามกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน
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โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ตอการพัฒนาการศึกษาของ เด็กปฐมวัยใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 
สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ เกิด
ประโยชนตอเด็กนักเรียนและผูปกครองอยางแทจริง เพื่อให
เด็กเล็กไดรับการจัดการเรียนเรียนการสอนอยางตอเน่ือง
จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือให
เด็กปฐมวัยไดรับการจัดการเรียนเรียนการสอนในสถานที่
ท่ีมีความเหมาะสมตอการเรยีนอนัจะชวยสงผลใหเด็กมีพฒันา
การเหมาะสม และเปนไปตามชวงวัยครบทุกดาน  เด็กนักเรียน
จะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั้งเรื่องของหลักสูตร วัสดุ
ทางการศกึษา อุปกรณการเรยีนการสอน โดยจดัสรรงบประมาณ
เขาสูการบริหารงานของสถานศึกษาอยางเหมาะสม  
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ศนูยพฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเวยีงเชยีงแสน

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 
เพื่อเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน ของลูกหลานใน
ชุมชนเวียงเชียงแสน  เพ่ือกระจายโอกาส การเตรียม
ความพรอม และพัฒนาเด็กท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและสติปญญาอยางเหมาะสมตามวยัและ
เต็มตามศกัยภาพ ตลอดจนเพือ่แบงเบาภาระของผูปกครอง
และเปนพื้นฐานการศึกษาระดับที่สูงขึ้น เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเดก็ไดรบัการดแูลท่ีถกูสุขลักษณะ และไดรบั
การฝกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ เพื่อ
พัฒนาความพรอมของเด็กๆ ดานแบบองครวม ตาม
หลักจติวทิยาพฒันาการและหลักการจดัการศกึษาปฐมวยั 
เพือ่กระตุนใหชมุชนมีสวนรวมในการจดัและพฒันาความ
พรอมของเด็กกอนเขาเรยีนระดับประถมศกึษา ตลอดจน
สงเสรมิใหครอบครวัเปนฐานในการเล้ียงดแูละพฒันาเดก็
อยางถกูวธีิ เพือ่สงเสรมิสนบัสนุนความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิน่กบัชมุชนใหสามารถรวมกัน
วางแผนและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได เพือ่แบงเบา
ภาระการอบรมเล้ียงดูเด็กของผูปกครองปฐมวัยที่มี
รายไดนอยใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดโดย
สะดวก และเปนการกระจายโอกาสการพฒันาความพรอม
ใหเด็กทุกคนไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนาที่รับผิดชอบ 
 มีการเตรียมพรอม บุคลากร เครื่องมือไวใหพรอม
ตลอด 24 ชัว่โมง เม่ือเกิดอคัคภียัข้ึน สามารถปฏบัิติหนาท่ี
ไดอยางมปีระสทิธิภาพ การส่ือสารโดยวทิยุส่ือสาร รบัแจง
เหตุเพลิงไหมและสาธารณภัยตาง ๆ ปฏิบัติหนาท่ี ตลอด
 24 ชั่วโมง

ชุดปฏิบัติการ
       มีหนาท่ีรับแจงเหตุสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
เครื่องมือวิทยุสื่อสาร จํานวน 5  เครื่อง และ โทรศัพท 
จํานวน 1 เครื่อง หมายเลข 0-5377-7082  มีชุดเวร
เตรยีมพรอมวนัละ 6 คน ปฏบัิติหนาท่ีเขาเวร 1 วนั ภารกิจ

-  ปฏบิติังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนใน
เขตเทศบาลและเขตพื้นที่ขางเคียงที่ขอรับการสนับสนุน
ภารกิจหลัก

-  จัดเตรียมพรอมบุคลากรทางดานเจาหนาท่ี วัสดุ 
อปุกรณ เครื่องมือเครื่องใชภารกิจปกติ

-  ฝกซอมแผนผจญเพลิงและออกกําลังกาย ประจํา
สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพรอม และในหวง
เดอืนมีนาคม ฝกซอมทบทวนท้ังเดือนเพือ่เปนการเตรยีม
ความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ

-  บรกิารน้ําแกประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาลและสนับสนุน
น้ําแกประชาชนในพืน้ทีข่างเคยีงอปุกรณ เครือ่งมือ เครือ่งใช
ในการดับเพลิง 
1. รถยนตดับเพลิง จํานวน  2 คัน
2. รถบรรทุกนํ้าชวยดับเพลิง จํานวน  1 คัน

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป� พ.ศ.2562 
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