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 เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้ความสำาคัญด้านการศึกษา นอกจากการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งแล้ว 

จึงมีนโยบายผลักดันให้เกิดโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก อีก 2 แห่ง  ท้ังน้ีการจัดการศึกษา มี 2 ระดับ ดังน้ี

 ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองอรัญญิก ๑ หมู่ที่  ๔ เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

ปัจจุบันมีครู ๔ คน นักเรียน ๓๘ คน และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองอรัญญิก ๒  เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

ปัจจุบันมีครู ๖ คน มีนักเรียน ๕๘ คน  รับนักเรียนอายุระหว่าง 

๒.๖ -๓ ขวบ ทั้งสองแห่งจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้สมบูรณ์ตามวัยและเต็มศักยภาพ

ตลอดจนเน้นเรื่องสุขอนามัยและความเป็นอยู่จนได้รับรางวัลศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของกรมอนามัยเม่ือวันท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

ระดับการศึกษา

 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง)ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการประชุมสมัยสามัญ

สมัยแรก ประจำาปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๑-๓ รับเด็กอายุระหว่าง

๓- ๖ ขวบ ปัจจุบันมี ผู้อำานวยการสถานศึกษา ๑ คน ข้าราชครู ๒ คน และพนักงานจ้าง ๘  คน  จัดการสอน จำานวน ๖  ห้องเรียน

คือ ชั้นอนุบาล ๑ จำานวน ๒ ห้องเรียน   ชั้นอนุบาล ๒ จำานวน ๒ ห้องเรียน  และชั้นชั้นอนุบาล ๓ จำานวน ๒ ห้องเรียน 

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๕๒ คน

 จัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการประชุมสมัยสามัญ

สมัยที่ ๓  ประจำาปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๑-๓ รับเด็กอายุระหว่าง

๓-๖ ขวบ ปัจจุบันมี ข้าราชครู ๑ คน และพนักงานจ้าง ๔  คน  จัดการสอน จำานวน ๓  ห้องเรียนคือ ชั้นอนุบาล ๑ จำานวน

๑ ห้องเรียน   ช้ันอนุบาล ๒ จำานวน ๑ ห้องเรียน  และช้ันช้ันอนุบาล ๓ จำานวน ๑ ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนท้ังส้ิน  ๗๔ คน

โดยในการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลท้ังสองแห่งเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในท้องถ่ินแก้ไขปัญหาการไปเรียนนอกพ้ืนท่ี

การเดินทางไม่สะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิกท้ังสองแห่งจัดการเรียนการสอนโดยยึด

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ เน้นส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลรวมทั้งปูพื้นฐาน

ให้กับเด็กนักเรียนที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น

 เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การสนับสนุน ในเร่ืองของวัสดุอุปกรณ์สำาหรับการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กในตำาบลอรัญญิก

 มีพัฒนาการที่เหมาะสมเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

ระดับอนุบาล 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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ศาสนสถานในตำาบลอรัญญิก

วัดสะพานสาม เป็นท่ีพักสงฆ์ ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านสะพานสาม หมู่ท่ี ๗ ตำาบลอรัญญิก 
อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ข้ึนอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำาบลอรัญญิก 
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ก่อสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๐ มีเสนาสนะถาวรวัตถุหลายอย่าง 
เช่น ศาลาการเปรียญ วิหารหลวงพ่อโต วิหารหลวงปู่ทวด วิหารสมเด็จพระนเรศวร 
ศาลาพระประจำาวัน เป็นต้น ปัจจุบันวัดสะพานสาม ได้ต้ังเป็นวัดสะพานสามอย่างสมบูรณ์
เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีพระอธิการวิรัช อธิปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส

วัดสระไม้แดง หมู่ที่ ๕ ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดนิกายมหานิกาย  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกวัดสระไม้แดงจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีนามตามช่ือหมู่บ้านว่า “วัดสระไม้แดง” ปรากฏหลักฐาน
ว่ามีฐานวิหารเก่า ต่อมาพระอาจารย์จอม สีลสุทโธ เจ้าอาวาสรูปแรกได้ใช้ฐานวิหาร
เก่านี้สร้างพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ ของวัด และยังมีสระนำาขนาดใหญ่อยู่ไม่ห่าง
จากฐานวิหารเก่าที่ศาสนิกชนใช้สระน้ำานี้เป็นที่เลี ้ยงกระบือ(จากคำาบอกเล่า)
ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า บ้านสระไม้แดง และเมื่อหลวงพ่อจอมมาทำา
การปฏิสังขรณ์ จึงตั้งชื่อวัดนี้ตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดสระไม้แดง”

วัดสระส่ีเหล่ียม ต้ังอยู่บริเวณหมู่บ้านสระส่ีเหล่ียม ถนนบ้านสระไม้แดง-บ้านสระส่ีเหล่ียม
หมู่ท่ี ๕ ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ข้ึนอยู่ในเขตปกครอง
ของคณะสงฆ์ตำาบลหัวรอ เขต ๑ อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นวัด
ร้าง จนกระท่ังเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศข้ึนทะเบียน
วัดเป็นวัดสระสี่เหลี่ยมอย่างเป็นทางการ เมื่อครั้งชาวบ้านใช้พื้นที่วัดร้างในสมัยนั้น
ทำาการเกษตร ได้พบซากโบราณสถานและศิลปวัตถุบริเวณฐานอุโบสถเก่า
(ซื่อกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก่อนการก่อสร้างวัด) ตรวจสอบ
โบราณวัตถุที่พบโดยกรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าอยู่ร่วมสมัยกับอยุธยาตอนปลาย 
หรือประมาณ ๔๐๐ ปี

วัดเข่ือนขันธ์ ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๘ ถนนพิชัยสงคราม ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดเขื่อนขันธ์ เดิมเป็นวัดร้าง สร้างขึ้น
มานานพบเศษอิฐเป็นฐานวิหาร เสาศิลาแลงและเจดีย์เก่า ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ได้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวัด
มีพระสงฆ์อยู่จำาพรรษา นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๘ เป็นต้นมา

วัดเทพกุญชร ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๓ ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สร้างข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ต้ังช่ือ
วัดในพุทธศาสนาช่ือว่า “วัดเทพกุญชร” เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เม่ือปี พ.ศ. ๒๑๑๔ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับสถาปนาขึ้นครองเมืองพิษณุโลกได้ใช้สถานที่
หมู่บ้านโคกช้าง หรือวัดเทพกุญชร เป็นท่ีเล้ียงช้าง คล้องช้าง พักช้างและคัดเลือกช้าง
และทรงรวบรวมพสกนิกรรุ่นราวคราวเดียวกันมาฝึกหัดซ้อมรบ เพ่ือตระเตรียมกำาลัง
ไว้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาและได้ทรงสร้างวัตถุมงคลแจกแก่เหล่าทหารเพ่ือเป็นขวัญและ
กำาลังใจให้แคล้วคลาดปลอดภัย ดังปรากฏเป็นหลักฐานเมื่อคราวขุดคลองหน้าวัด
พบวัตถุมงคลเศียรเสด็จปู่ขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย
วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) มีพระมหานิยม ฉันทวาที เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและปัจจุบัน

พุทธมณฑลประจำาจังหวัดพิษณุโลก ต้ังอยู่ท่ีสามแยกเรือนแพ ตำาบลอรัญญิก
อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยทางธรรม 
ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการฉลองการครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงมีมติเถรสมาคม
เห็นชอบให้มีโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลของจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ พุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
พุทธมณฑล ๑ ใน ๙ จังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ Annual Report 2017
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองอรัญญิก OTOP

กลุ่มพระพุทธรัตน
ผู้ประสานงาน  คุณวิรัตน์ บุตรดี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ พระพุทธชินราชบูชา ขนาดต่างๆ อาทิ 9, 16, 24 นิ้ว, พระประธาน 
รับลงรักปิดทอง ปัดมัน กระไหล่ทอง รับปั๊มหล่อโลหะตามรูปแบบ เหรียญปั๊ม รูปเหมือนเท่าองค์จริง
สถานที่ผลิต  793/7 หมู่ที่ 7 ตำาบลอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  055-243502 , 089-9603113

กลุ่มเรือนไทยจำาลองจิ๋ว
ผู้ประสานงาน  อรสา ทองขาว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เรือนชุดใหญ่ เรือนหมู่ขนาดใหญ่ เรือนหมู่ขนาดเล็ก เรือนเดี่ยว
สถานที่ผลิต  22/9 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  055-214347 , 081-6885348

กลุ่มลูกอมกระทิและถั่วงากระจก
ผู้ประสานงาน  ชาลี อัคกาญจน์วานิชย์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลูกอมกะทิ,ถั่ว,ทุเรียน ถั่วกระจก งาดำากระจก งาขาวกระจก 
สถานที่ผลิต  233/1 ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  055-221828 , 081-6802855

กลุ่มผลิตภัณฑ์หมี่ซั่ว
ผู้ประสานงาน  ปัญญา จันทร์แจ้ง  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หมี่ซั่วธรรมดา หมี่ซั่วสมุนไพร หมี่ซั่วใบเตย หมี่ซั่วฟักทอง แครอท อัญชัน ดอกคำาฝอย
สถานที่ผลิต  517 ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  055-301983 , 084-6234582

กลุ่มเค้ก คุกกี้สิงคโปร์
ผู้ประสานงาน  สรัลชนา นุชยวาท  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุกกี้สิงคโปร์ 
สถานที่ผลิต  ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  055-221732 , 081-9724943

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว
ผู้ประสานงาน  กลุ่มแม่บ้านพันซ่อมบำารุงที่ 23  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว  
สถานที่ผลิต  123/22156 ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  087-8219493

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด
ผู้ประสานงาน  เทียน งานดี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด
สถานที่ผลิต  ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
ประสานงาน  สำารวย พรมโพธิ์ 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าเช็ดเท้า  
สถานที่ผลิต  52/301 ม.6 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  085-1402138

กลุ่มกระยาสารทแม่ทองหล่อ
ผู้ประสานงาน  ศุภกร แพฎิษฐ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระยาสารท
สถานที่ผลิต  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  094-8375585 , 089-7082671

กลุ่มโมบายปลาตะเพียน 
ผู้ประสานงาน  อารีย์ ดอนดีไพร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โมบายปลาตะเพียน ดอกไม้ปลาตะเพียน ดอกมะลิจากรังไหม
สถานที่ผลิต 338/11  ม.8 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  086-9280988

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจำาลอง 
ผู้ประสานงาน  บุญเลิศ ดอนดีไพร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก เฟอร์นิเจอร์จำาลองจากไม้สัก
สถานที่ผลิต  338/11 ม.8 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ  089-7074588

กลุ่มปลาส้ม
ผู้ประสานงาน  กาญจนา พฤกษะวัน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม-หมูส้ม แม่นวลจันทร์ตำาบลอรัญญิก
สถานที่ผลิต 369/6 ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ : 084-6884551

กลุ่มแชมพูใบนาง
ผู้ประสานงาน  อาจารย์สมคิด เก็งวินิต
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แชมพูผสมว่านหางจระเข้ มะกรูด อัญชัน ย่านาง ครีมนวดผมผสมดอกอัญชัน
สถานที่ผลิต 436 ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ : 087-8461198

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
ผู้ประสานงาน  สมร สิทธิเขตการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ไม้กวาด
สถานที่ผลิต 97/2 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขติดต่อ : 081-6885348

หมายเลขโทรศัพท์
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กลุ่มไข่เค็มกะทิ
ผู้ประสานงาน  ร้อยตรีถวิล ปัญญา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ไข่เค็มกะทิ
สถานที่ผลิต ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ : 081-9715191

กลุ่มเส้นดิ้นไหม
ผู้ประสานงาน  จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ตะกร้า และผลิตภัณฑ์จากเส้นดิ้นไหม
สถานที่ผลิต 22-9 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ : 081-6885348

กลุ่มอาชีพไม้กวาด
ผู้ประสานงาน  ทองดี ฉิมพะลี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์  ไม้กวาด
สถานที่ผลิต 821/1 ม.7 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อ : 089-7088861

กลุ่มสานเส้นพลาสติก
ผู้ประสานงาน  จันทร์เพ็ญ ยิ้มละมัย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ตะกร้า และผลิตจากเส้นพลาสติก
สถานที่ผลิต 1/5 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขติดต่อ : 081-6885348

กลุ่มพรมเช็ดเท้า
ผู้ประสานงาน  ทุเรียน อุ่นเกตุ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า
สถานที่ผลิต 36/19 ม.4 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หมายเลขติดต่อ : 093-2238727

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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รายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตั้งแต่วันที่  1 ตลุาคม 2559 ถึงวันที่  30 กันยายน 2560 

รายรับ  ประมาณการ   รายรับจริง  - 
+   + สูง   -ต่ า 

ภาษีอากร 14,060,500.00 14,334,176.80 + 273,676.80 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,911,900.00 3,307,444.79 + 395,544.79 
รายไดจ้ากทรัพย์สิน 1,955,200.00 1,246,785.17 - 708,414.83 
รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 7,150,000.00 7,184,460.00 + 34,460.00 
รายได้เบ็ดเตล็ด 862,500.00 465,027.50 - 397,472.50 
รายไดจ้ากทุน 10,000.00 14,200.00 - 4,200.00 
รัฐบาลจัดสรรให้ 65,349,900.00 62,964,921.00 - 2,384,979.00 
เงินอุดหนุนทั่วไป 51,250,000.00 47,616,954.00 - 3,633,046.00 
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 143,500,000.00 137,133,969.26   6,416,030.74 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

 

45,000.00 
 

  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

- 
 

  
รวมรายรับทั้งสิ้น   137,178,969.26     
  

   
  

รายจ่าย  ประมาณการ   รายจ่ายจริง  -  
+   + สูง   -ต่ า 

งบกลาง 29,895,100.00 27,863,106.43 - 2,031,993.57 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 4,332,000.00 4,262,564.00 - 69,436.00 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 29,436,550.00 27,941,251.99 - 1,495,298.01 
ค่าตอบแทน 3,777,700.00 3,029,660.00 - 748,040.00 
ค่าใช้สอย 23,250,300.00 19,182,333.84 - 4,067,966.16 
ค่าวัสด ุ 11,183,600.00 9,671,863.77 - 1511736.23 
ค่าสาธารณโูภค 5,349,400.00 4,600,107.15 - 749,292.85 
เงินอุดหนุน 3,639,000.00 3,504,828.17 - 134,171.83 
ค่าครุภัณฑ ์ 5,832,950.00 5,101,528.26 - 731,421.74 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,811,100.00 25,936,583.00 - 874,517.00 
รายจา่ยอื่น 20,000.00 20,000.00  -  
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 143,572,700.00 131,113,826.61 - 12,413,873.39 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์   45,000.00     

อุดหนุนเฉพาะกิจ   -     
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   131,158,826.61     
รายรับสูงกว่ารายจา่ย   6,020,142.65     

รายรับ - รายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  30 กันยายน 2560
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 รายรบัจรงิ 
ภาษีอากร ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับและใบอนุญาต

รายไดจ้ากทรัพย์สนิ รายไดจ้ากสาธารณูปโภค

รายไดเ้บ็ดเตล็ด รายไดจ้ากทุน

รัฐบาลจัดสรรให ้ เงนิอุดหนุนทั�วไป

เงนิอุดหนุนที�รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์

21%

3%

21%

2%15%
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4%
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4%

20%
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 รายจา่ยจรงิ 
งบกลาง เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดอืน(ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูโภค เงนิอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าที�ดนิและส ิ�งก่อสรา้ง

รายจ่ายอ ื�น เงนิอุดหนุนที�รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์

รายรับ - รายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  30 กันยายน 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เทศบาลเมืองอรัญญิก
055-377730

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ประชาสัมพันธ์

สำานักปลัดเทศบาล/โทรสาร

งานทะเบียนราษฎร์และบัตร 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง  

งานพัสดุและทรัพย์สิน  

งานพัฒนารายได้ 

กองช่าง  

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา 

งานสาธารณูปโภค 

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาการและแผนงาน

ห้องประธานสภาฯ

หน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

หน้าห้องปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเทศบาลอรัญญิก (1) หนองปลาค้าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเทศบาลอรัญญิก (2) โคกช้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง)

สำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

งานป้องกันฯ (สายด่วน 24 ชั่วโมง)

ต่อ

0

100
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199
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400

500
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800                                                                                                 

888

333

666

055-378166

055-378167

055-378166 

055-378167                                                                

700 , 055301146

199 , 055-378199
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เทศบาลเมืองอรัญญิก
“อรัญญิกเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีความสุข”

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก

เปิดให้บริการสำาหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก สามารถที่จะร้องเรียน

ร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ

ดำาเนินการพัฒนาผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 สำานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม่)

   รับเรื่องราวร้องทุกข์ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 0

2. แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 0-5537-8199

   หรือ 05-5537-7730 ต่อ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ตู้รับฟังความคิดเห็นทุกหมู่บ้าน รวม 10 หมู่บ้าน หรือแจ้งผ่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 3 เขต

   หรือกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำาบลอรัญญิกทุกท่าน

4. เว็บไซต์ เทศบาลเมืองอรัญญิก www.muangaranyik.go.th

5. Facebook งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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คณะที่ปรึกษา นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

   นายลักษ์ เสือเล็ก   รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

   นางรัชฎาพร พิมพา   รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

   นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

   นายพันธ์เดช  มั่งมี   ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

   นายธีระพงษ์ จันโทมา  รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

กองบรรณาธิการ สำานักปลัดเทศบาล  

   กองคลัง  

   กองช่าง  

   กองการศึกษา

   กองสวัสดิการสังคม  

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   กองวิชาการและแผนงาน

คณะผู้จัดทำา  กองวิชาการและแผนงาน  

   เทศบาลเมืองอรัญญิก


