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⌫ 
⌦   ¬ÿ∑∏»“ μ√è

∑’Ë 3

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการสบืสานประเพณวีนัลอยกระทง ประจำป พ.ศ.2561 กองการศกึษา 281,944.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

2 โครงการวนัเดก็แหงชาต ิประจำป พ.ศ.2561 กองการศกึษา 258,952.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

3 โครงการจดักจิกรรมวนัสำคญัตางๆ ศนูยพฒันาเดก็เลก็ฯ 1 597 ดำเนนิการแลวเสรจ็

4 โครงการจดักจิกรรมวนัสำคญัตางๆ ศนูยพฒันาเดก็เลก็ฯ 2 350 ดำเนนิการแลวเสรจ็

‚§√ß°“√ ◊∫ “πª√–‡æ≥’«—π≈Õ¬°√–∑ß ªÇ æ.». 2561

‚§√ß°“√«—π‡¥Á°·Àãß™“μ‘ ªÇ æ.». 2561

‚§√ß°“√®—¥°‘®°√√¡«—π ”§—≠μã“ß Ê
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°“√®—¥π‘∑√√»°“√·≈–· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√

‚§√ß°“√·¢ãß¢—π°’Ã“π—°‡√’¬π√–¥—∫ª∞¡«—¬

‚§√ß°“√®—¥°‘®°√√¡«—π ”§—≠μã“ß Ê

⌫  ⌦  


ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
5 โครงการจดักจิกรรมวนัสำคญัตางๆ ในโรงเรยีนอนบุาล โรงเรียนอนุบาล 2,603.50 ดำเนนิการแลวเสรจ็

เมืองอรัญญิก (โคกชาง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก เมืองอรัญญิก

(หนองปลาคาว) (โคกชาง), (หนองปลาคาว)

6 โครงการสงเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพการจดัการศกึษา ศนูยพฒันาเดก็เลก็ฯ 2 29,890.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

ของศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงอรญัญกิ (2)

7 โครงการจัดสงนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาล 8,700.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

เขารวมการแขงขนักฬีานกัเรยีนระดบัปฐมวยัสงักดัเทศบาล เมืองอรัญญิก

(โคกชาง), (หนองปลาคาว)

8 โครงการฝกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศกัยภาพ ศนูยพฒันาเดก็เลก็ฯ 1 750 ดำเนนิการแลวเสรจ็

การทำงานของครผูดูแูลเดก็/ผดูแูลเดก็ ศนูยพฒันาเดก็เลก็ฯ 2

โรงเรียนอนุบาล

เมืองอรัญญิก

(โคกชาง), (หนองปลาคาว)

9 โครงการพัฒนาขาราชการครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก โรงเรียนอนุบาล 1,000 ดำเนนิการแลวเสรจ็

(โคกชาง) หมทูี ่3 และ (หนองปลาคาว) หมทูี ่4 เมืองอรัญญิก

(โคกชาง), (หนองปลาคาว)
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⌫ 
 ¬ÿ∑∏»“ μ√è

∑’Ë 4

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ

‚§√ß°“√√≥√ß§è§«∫§ÿ¡·≈–ªáÕß°—π°“√·æ√ã√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢å‡≈◊Õ¥ÕÕ°„πæ◊Èπ∑’Ë‡¢μ‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°

‚§√ß°“√ —μ«èª≈Õ¥‚√§ §πª≈Õ¥¿—¬®“°‚√§æ‘… ÿπ—¢∫å“

‚§√ß°“√°ãÕ √å“ßÕ“§“√ ”À√—∫øÑúπøŸ°“¬¿“æ∫”∫—¥œ ¢Õß»Ÿπ¬è ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘° (‡¢◊ËÕπ¢—π∏è)

1 โครงการรณรงคควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก กองสาธารณสุข 146,578.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงอรญัญกิ และสิ่งแวดลอม

2 โครงการสตัวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา กองสาธารณสุข 37,200.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการกอสรางอาคารสำหรบัฟนฟกูายภาพบำบดั/การแพทยแผนไทย กองสาธารณสุข 1,299,000.00 อยรูะหวางดำเนนิการ
และการแพทยทางเลอืกของศนูยสขุภาพชมุชนเมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ) และสิ่งแวดลอม

4 โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซมอาคารศูนยสุขภาพ กองสาธารณสุข 46,700.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
ชมุชนเมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ) หมทูี ่8 และสิ่งแวดลอม

5 โครงการจางเหมาปรบัปรงุตอเตมิซอมแซมอาคารศนูยสขุภาพ กองสาธารณสุข 125,000.00 อยรูะหวางดำเนนิการ
ชมุชนเมอืงอรญัญิก หมทูี ่6 และสิ่งแวดลอม

6 โครงการกอสรางลานออกกำลงักายอเนกประสงค หมทูี ่ 7 กองสาธารณสุข 498,000.00 อยรูะหวางดำเนนิการ
และสิ่งแวดลอม

7 โครงการกอสรางถนนพรอมลานจอดรถ คสล.หนา รพ.สต.อรญัญกิ หมทูี ่7 กองสาธารณสุข 252,000.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
 และสิง่แวดลอม
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⌫ 
⌫⌫ ¬ÿ∑∏»“ μ√è

∑’Ë 5‚§√ß°“√ ãß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘° ‚§√ß°“√ª≈Ÿ°ªÜ“‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘œ

ß“π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘ ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®å“ ‘√‘°‘μ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂„π√—™°“≈∑’Ë 9

‚§√ß°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“∑åÕß∂‘Ëπ¢Õß‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°

1 โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เทศบาลเมอืงอรญัญกิ สำนักปลัดเทศบาล - ดำเนนิการแลวเสรจ็
2 โครงการจติอาสาพฒันาสิง่แวดลอม เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ สำนักปลัดเทศบาล 23,300.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

พระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจาอยหูวั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
3 โครงการปลกูปาเฉลมิพระเกยีรต ิ เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สำนักปลัดเทศบาล 19,550.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

สมเดจ็พระเจาอยหูวั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
4 กจิกรรมการจดังานเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์ สำนักปลัดเทศบาล - ดำเนนิการแลวเสรจ็

พระบรมราชนินีาถในรชัการที ่ 9 เนือ่งในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สงิหาคม 2561

5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก  กองวชิาการและแผนงาน 38,361.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
6 โครงการจางเหมาตดิตัง้พรมปพูืน้บรเิวณเวที สำนักปลัดเทศบาล 27,800.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

หนาหองประชมุ ชัน้ 3

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
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 √ÿªº≈°“√„™åß∫ª√–¡“≥μ“¡·ºπß“π/‚§√ß°“√ ª√–®”ªÇß∫ª√–¡“≥ 2561
°Õß∑ÿπÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°

‚§√ß°“√«ã“¬πÈ”‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘° À¡ãŸ∑’Ë 3 ·≈–À¡ãŸ∑’Ë 4

‚§√ß°“√ ãß‡ √‘¡æ—≤π“°“√‡¥Á°·≈–∑—πμ ÿ¢¿“æ‡¥Á°°ãÕπ«—¬‡√’¬π

‚§√ß°“√™¡√¡®‘μÕ“ “‡¬’Ë¬¡∫å“π∫”∫—¥øÑúπøŸ§ÿ≥¿“æ™’«‘μºåŸªÜ«¬œ

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการวายน้ำโรงเรยีนอนบุาลเมอืงอรญัญกิ หมทูี ่ 3 และหมทูี ่ 4 โรงเรียนอนุบาล 146,750.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

เมอืงอรญัญกิ (โคกชาง)

2 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก โรงเรยีนสะพานที ่ 3 30,150.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

3 โครงการสงเสรมิสขุภาพและฝกทกัษะความปลอดภยั และปองกนั โรงเรยีนสะพานที ่ 3 117,750.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
อบุตัเิหตทุางน้ำ

4 โครงการควบคมุปองกนัโรคเรือ้รงั (โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู ศนูยสขุภาพชมุชน 79,200.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
และโรคไตเรือ้รงั) หมทูี ่3, 8, 9 และหมทูี ่10 ตำบลอรญัญกิ เมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ)

5 โครงการจายยาผปูวยโรคเรือ้รงัเชงิรกุในชมุชน หมทูี ่10 ตำบลอรญัญกิ ศนูยสขุภาพชมุชน 8,700.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
เมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ)

6 โครงการควบคมุปองกนัโรคมะเรง็เตานมและปากมดลกู หมทูี ่3, 8, 9 ศนูยสขุภาพชมุชน 23,500.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
และ หมทูี ่10 ตำบลอรญัญิก เมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ)

7 โครงการชมรมจติอาสาเยีย่มบานบำบดัฟนฟคูณุภาพชวีติผปูวยเรือ้รงั ศนูยสขุภาพชมุชน 23,900.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
ผสูงูอาย ุและผพูกิาร หมทูี ่3, 8, 9 และหมทูี ่10 ตำบลอรญัญกิ เมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ)

8 โครงการสงเสรมิพฒันาการเดก็และทนัตสขุภาพเดก็กอนวยัเรยีน ศนูยพฒันาเดก็เลก็ 24,000.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
คายสมเดจ็พระเอกาทศรถ

9 โครงการ Smart Man Smart Soldier กองพันทหารเสนารักษที่ 23 11,100.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

10 โครงการตรวจคดักรองมะเรง็เตานมและมะเรง็ปากมดลกู กองพันทหารเสนารักษที่ 23 13,100.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

11 โครงการผสูงูวยัสขุภาพจติสดใส สขุภาพกายแขง็แรง กองพันทหารเสนารักษที่ 23 11,600.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
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‚§√ß°“√‡∫“À«“π‡∫“„®

‚§√ß°“√ ãß‡ √‘¡∑—πμ ÿ¢¿“æ„π™ãÕßª“°

 √ÿªº≈°“√„™åß∫ª√–¡“≥μ“¡·ºπß“π/‚§√ß°“√ ª√–®”ªÇß∫ª√–¡“≥ 2561
°Õß∑ÿπÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°

‚§√ß°“√™¡√¡®‘μÕ“ “œ ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æºåŸªÜ«¬‡√◊ÈÕ√—ß

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
12 โครงการออกกำลงักายเพือ่สขุภาพดวยโยคะ กองพนัทหารเสนารกัษที ่23 49,250.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

13 โครงการตดิตามเยีย่มดแูลสขุภาพผปูวยเรือ้รงั ผพูกิาร กองพนัทหารเสนารกัษที ่23 10,100.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

14 โครงการเบาหวานเบาใจ กองพนัทหารเสนารกัษที ่23 28,500.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

15 โครงการปองกนัควบคมุโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู ศนูยสขุภาพชมุชน 44,455.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

หลอดเลอืดสมอง และหวัใจขาดเลอืด เมืองอรัญญิก

16 โครงการสงเสรมิสขุภาพมารดา ทารก และเดก็ปฐมวยั ศนูยสขุภาพชมุชน 12,400.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

เมืองอรัญญิก

17 โครงการสงเสรมิทนัตสขุภาพในชองปากกลมุเดก็กอนวยัเรยีน ศนูยสขุภาพชมุชน 15,750.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

ผสูงูอาย ุผพูกิาร และผปูวยตดิเตยีง เมืองอรัญญิก

18 โครงการสงเสรมิสขุภาพและพฒันาคณุภาพชวีติผสูงูอายุ ศนูยสขุภาพชมุชน 23,825.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

เมืองอรัญญิก

19 โครงการชมรมจติอาสาฯดแูลสขุภาพผปูวยเรือ้รงั ผสูงูอาย ุและผพูกิาร ศนูยสขุภาพชมุชน 20,200.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

เมืองอรัญญิก

20 โครงการปองกนัควบคมุโรคไมตดิตอเรือ้รงั โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ 3,400.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

(โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู และภาวะแทรกซอน) ตำบลอรัญญิก

21 โครงการสงเสรมิสขุภาพชองปากเดก็กอนวยัเรยีน และผสูงูอายุ โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ 19,850.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

ตำบลอรัญญิก
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เทศบาลเมืองอรัญญิก ใหความสำคัญในการพัฒนาดานตางๆ

เพื่อใหประชาชนในตำบลอรัญญิกมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะการใหความสำคัญในการพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคใหครอบคลุมทุกพื้นที่และทั่วถึง เทศบาลเมืองอรัญญิก

ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการเรื่องน้ำประปาเปนอยางมาก และ

ถือเปนภารกิจหลักของเทศบาลเมืองอรัญญิกที่ตองดูแล เอาใจใส และ

หมั่นตรวจสอบบำรุงรักษาระบบน้ำประปาอยางสม่ำเสมอ เพื่อให

ประชาชนในตำบลอรัญญิกไดมีน้ำประปาที่มีคุณภาพใชในการอุปโภค

บรโิภค ตลอดหวงเวลาทีผ่านมา เทศบาลเมอืงอรญัญกิไดจดัทำโครงการ

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม และขยายเขตพื้นที่น้ำประปาในตำบลอรัญญิก

มาอยางตอเนือ่ง อาท ิโครงการปรบัปรงุซอมแซมประปาหมบูาน หมทูี ่1

ชุมชนคลองคูณ, โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน หมูที่ 3

ชมุชนอรญัญกิ (โคกชาง) และโครงการปรบัปรงุซอมแซมประปาหมบูาน

หมูที่ 8 ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกลาวไดดำเนินการแลวเสร็จและพรอม

ใหบริการประชาชนไดใชน้ำที่สะอาด มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อให

ประชาชนในตำบลอรัญญิกมีน้ำประปาที่มีคุณภาพใชในครัวเรือน

มสีขุภาพด ีมคีณุภาพความเปนอยทูีด่ขีึน้ และลดปญหาเรือ่งของคณุภาพ

น้ำไดเปนอยางดี เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ในตำบลอรัญญิกตอไป
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เพือ่เปนการเฉลมิพระเกยีรตแิละแสดงออกถงึความจงรกัภกัดตีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ ตลอดจนนอมรำลกึถงึพระมหา

กรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงใหความสำคัญกับการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอมมาโดยตลอด เทศบาลเมอืงอรญัญกิรวมกบัสำนกังานคมุประพฤตจิงัหวดัพษิณโุลก สงักดักระทรวง

ยุติธรรม จึงไดจัด "โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา

28 กรกฎาคม 2561" ขึ้น โดยรวมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน เพื่อรวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมในพื้นที่สาธารณะใหมี

ความเปนระเบยีบเรยีบรอย เอือ้ตอการอาศยัและการดำรงชพี ตลอดจนสรางภมูทิศันทีส่ะอาดสวยงาม ทัง้นี ้เทศบาลเมอืงอรญัญกิ

ไดจดัโครงการปลกูปาเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจาอยหูวั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ภายใตโครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สรางปา รักษน้ำ" ขึ้น โดยจัดกิจกรรมปลูกตนไมในพื้นที่

สาธารณะในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงอรญัญกิ เพือ่เพิม่พืน้ทีป่าใหชมุชนและพืน้ทีส่าธารณะ และเพือ่สรางความรกัความสามคัคี

"รวมคดิ รวมทำ" ของบคุลากรในสงักดัสวนราชการและประชาชนในพืน้ที ่ถวายเปนพระราชกศุลแดสมเดจ็พระเจาอยหูวั
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เทศบาลเมอืงอรญัญกิ โดยกองสวสัดกิารสงัคม ไดจดัโครงการอบรม

สงเสรมิและพฒันาศกัยภาพผสูงูอาย ุตำบลอรญัญกิ ประจำปงบประมาณ

2561 เปนประจำทุกเดือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สรางเสริม

สขุภาพ รางกาย และจติใจ ใหผสูงูอายสุามารถอยใูนสงัคมไดอยางมคีวามสขุ

ไดรับความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพรางกายของตนเองไดอยาง

ถูกตอง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย

การสวดมนตไหวพระ การรวมกันรองเพลง การรำวง กิจกรรมการ

ออกกำลงักาย และกจิกรรมนนัทนาการตาง ๆ รวมทัง้ การตรวจสขุภาพ

วดัความดนั จากทมีแพทย-พยาบาลจากโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตำบล

อรญัญกิ ศนูยสขุภาพชมุชนเมอืงอรญัญกิ (หนองปลาคาว) และศนูยสขุภาพ

ชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ) รวมทั้งมีการออกรานสินคาโอทอป

(OTOP) และของดีเมืองอรัญญิก ซึ่งเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเปนอย ูสรางความสขุใหกบัผสูงูอายใุนตำบลอรญัญกิไดอยางยัง่ยนื
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คณะผบูรหิารเทศบาลเมอืงอรญัญกิ มนีโยบายในการดแูลดานสงเสรมิ

คุณภาพของประชาชนในพื้นที่หลายภารกิจ รวมถึงภารกิจดานการ

ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ จากสถานการณโรคไขเลือดออกที่

แพรระบาดในหลายพื้นที่ถือเปนปญหาสาธารณสุขที่ตองดำเนินการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก  โดยเฉพาะปจจุบันพบวา

มผีเูจบ็ปวยดวยโรคไขเลอืดออกเพิม่มากขึน้ และอาจสงผลใหมแีนวโนม

เกิดการระบาดของโรคอยางกวางขวางในพื้นที่ตางๆ กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองอรัญญิก มีความหวงใยในสุขภาพของ

ประชาชนตำบลอรัญญิก และเล็งเห็นความสำคัญของปญหาโรค

ไขเลือดออก จึงไดจัดทำโครงการรณรงคควบคุมและปองกันการ

แพรระบาดของโรคไขเลอืดออกในเขตเทศบาลเมอืงอรญัญกิอยางตอเนือ่ง

โดยลงพื้นที่ฉีดพนสารเคมีกำจัดยุงลายในเขตตำบลอรัญญิก เพื่อกำจัด

และควบคุมลูกน้ำยุงลายที่เปนพาหะของโรคไขเลือดออก และเพื่อให

ประชาชนในตำบลอรญัญกิมสีขุภาวะทีด่ ีปลอดจากการแพรระบาดของ

โรคไขเลอืดออก ไดอยางยัง่ยนื
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เทศบาลเมอืงอรญัญกิ ไดตระหนกัถงึความสำคญัของเดก็ ซึง่ถอืวาเปน

ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งตอประเทศชาติ ที่จะเปนกำลังสำคัญในการ

พฒันาชาตบิานเมอืง ใหเจรญิกาวหนาและมัน่คง จงึไดจดักจิกรรมโครงการ

"วันเด็กแหงชาติ ประจำป 2561" ขึ้น เพื่อใหเด็กไดทำกิจกรรมและ

แสดงออกตามความสามารถอยางสรางสรรค และปลูกฝงใหเด็กได

ตระหนกัถงึความสำคญัของตนเอง รจูกัหนาทีข่องตนเอง อยใูนระเบยีบ

วนิยั และทีส่ำคญัคอืยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ และ

มคีวามเลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิ

ทรงเปนประมุข

  ⌫

เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษา ไดใหความสำคัญกับการสืบสานประเพณี

วฒันธรรม ศาสนา และภมูปิญญาทองถิน่  โดยสงเสรมิและสนบัสนนุการจดัโครงการ กจิกรรม

ทีเ่ปนการปลกูฝงการดำรงไวซึง่ประเพณ ีวฒันธรรม และศาสนา ทัง้ในดานคณุธรรม และจรยิธรรม

ใหแกเด็กและเยาวชน ตลอดจนผูปกครองในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกชาง) และ

โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาคาว) ใหมีสวนรวมในกิจกรรมวันสำคัญตางๆ

โดยสงเสรมิใหเดก็และเยาวชนเหลานัน้รคูณุคาการรกัษาไวซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อปลูกฝงใหเด็กเห็นความสำคัญทางศาสนา

ทัง้ยงัเนนปลกูฝงรากฐานทีม่ัน่คงเกีย่วกบัการรกัษาวฒันธรรม ประเพณ ีอนัดงีามของชาตใิหดำรง

สืบตอไป
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เนือ่งจากอบุตัเิหตทุางถนน เปนปญหาสำคญัทีก่อใหเกดิการบาดเจบ็

การสูญเสียชีวิตของผูใชรถใชถนน และสรางความสูญเสียตอเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศชาติ เทศบาลเมืองอรัญญิก ไดตระหนักถึงความ

สำคัญของปญหาดังกลาว และไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) เพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมือง

อรญัญกิ ใหเปนไปตามนโยบายของรฐับาล และไดจดัโครงการถนนปลอดภยั

สรางวินัยจราจร ประจำป 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 โดยการ

จัดอบรมใหความรูแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6

โรงเรยีนสะพานที ่3 หมทูี ่7 ตำบลอรญัญกิ เพือ่ปลกูฝงใหเดก็และเยาวชน

มคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบักฎหมายจราจร กฎจราจร เครือ่งหมายจราจร

และการมวีนิยัจราจร และจดักจิกรรม Big Cleaning Day บรเิวณถนน

เลยีบทางรถไฟ ตัง้แตหมทูี ่2 ถงึหมทูี ่7 ตำบลอรญัญกิ โดยดำเนนิการ

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ การซอมบำรงุเสนจราจร และเสนชะลอความเรว็

การปรับปรุงและซอมแซมปายจราจรที่ชำรุด และการทำความสะอาด

บรเิวณขางทาง หรอืบรเิวณจดุเสีย่งตางๆ เพือ่ใหประชาชนทีใ่ชรถ ใชถนน

สามารถสญัจรไปมาไดอยางสะดวก และปลอดภยัมากยิง่ขึน้
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ตัง้อยบูรเิวณสามแยกเรอืนแพ ตำบลอรญัญกิ อำเภอเมอืง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สรางขึ้นเพื่อเปนสถานที่พักผอน

หยอนใจ เปนแหลงศึกษาหาความรูทางพระพุทธศาสนาและ

เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรม ตอมารัฐบาลไดประกาศให

ป พ.ศ.2549 เปนปแหงการฉลองการครองราชสมบตัคิรบ 60 ป

ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

จึงมีมติเถรสมาคมเห็นชอบใหมีโครงการกอสรางพุทธมณฑล

ของจงัหวดัพษิณโุลก ซึง่เปนโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิพทุธมณฑลจงัหวดัพษิณโุลก ไดรบัการพจิารณาคดัเลอืกใหเปนพทุธมณฑล

1 ใน 9 จงัหวดัทีเ่ขารวมกจิกรรมเฉลมิฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

บรมนาถบพติร ทรงครองราชสมบตัคิรบ 60 ป ในป พ.ศ.2549


ตั้งอยูในหมูที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก สรางขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2540 และประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งตัง้ชือ่วดัในพทุธศาสนาชือ่วา "วดัเทพกญุชร"

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2541 โดยเมื่อป พ.ศ.2114 สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ไดรับสถาปนาขึ้นครองเมืองพิษณุโลกไดใช

สถานทีห่มบูานโคกชาง หรอืวดัเทพกญุชรเปนทีเ่ลีย้งชาง คลองชาง

พกัชางและคดัเลอืกชาง โดยทรงรวบรวมพสกนกิรรนุราวคราวเดยีวกนั

มาฝกหัดซอมรบ เพื่อตระเตรียมกำลังไวกอบกูกรุงศรีอยุธยาและ
ไดทรงสรางวัตถุมงคลแจกแกเหลาทหาร เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหแคลวคลาดปลอดภัยดังปรากฏเปนหลักฐาน

เมือ่คราวขดุคลองหนาวดัไดพบวตัถมุงคล เศยีรเสดจ็ปขูนุศรอีนิทราทติยพระปฐมกษตัรยิแหงกรงุสโุขทยั  วดัเทพกญุชร

(โคกชาง) มพีระครอูมรสตุกจิ (หลวงตามหานยิม) เปนเจาอาวาส

⌫⌫
วดัสระสีเ่หลีย่ม ตัง้อยบูรเิวณหมบูานสระสีเ่หลีย่ม หมทูี ่5 ตำบล

อรญัญกิ อำเภอเมอืงพษิณโุลก จงัหวดัพษิณโุลก ขึน้อยใูนเขตปกครอง

ของคณะสงฆ ตำบลหวัรอ เขต 1 อำเภอเมอืงพษิณโุลก จงัหวดัพษิณโุลก

เดมิเปนวดัราง จนกระทัง้เมือ่ป พ.ศ.2543 คณะสงฆจงัหวดัพษิณโุลก

ไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนวัดสระสี่ เหลี่ยมอยางเปนทางการ

ครัง้ชาวบานใชพืน้ทีว่ดัรางในสมยันัน้ทำการเกษตร ไดพบซากโบราณ

สถานและศลิปวตัถ ุบรเิวณอโุบสถเกา (ซึง่กรมศลิปากรไดขึน้ทะเบยีน

เปนโบราณสถานกอนการสรางวัด) ตรวจสอบโบราณวัตถุที่พบ

โดยกรมศลิปากรไดสนันษิฐานวาอยรูวมสมยักบัอยธุยาตอนปลายหรอื

ประมาณ 400 ป ปจจบุนั พระสมหุ ชาญณฏัฐ อทุาโน เปนเจาอาวาส
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ตัง้อยใูนหมทูี ่8 ถนนพชิยัสงคราม ตำบลอรญัญกิ อำเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆมหานิกาย

วดัเขือ่นขนัธ เดมิเปนวดัรางสรางขึน้มาเปนเวลานาน โดยพบอฐิ

เปนฐานวหิารเสาศลิาแลงและเจดยีเกา ตอมาเมือ่ป พ.ศ.2516

ไดทำการบูรณปฏิสังขรณขึ้นมาใหมและกระทรวงศึกษาธิการ

ไดประกาศใหเปนวดั ซึง่มพีระสงฆอยจูำพรรษา นบัตัง้แตวนัที่

25 มถินุายน พ.ศ.2518 เปนตนมา

⌫
วดัสะพานทีส่าม เปนทีพ่กัสงฆ ตัง้อยใูนหมทูี ่7 ตำบลอรญัญกิ

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยูในเขตปกครอง

คณะสงฆ ตำบลอรญัญกิ อำเภอเมอืงพษิณโุลก จงัหวดัพษิณโุลก

สงักดัคณะสงฆมหานกิาย วดัสะพานทีส่ามกอสรางขึน้เมือ่ พ.ศ. 2510

โดยความประสงคของประชาชนในหมูบานสมัครสมานสามัคคี

รวมแรงรวมใจกนั นำโดย นายแสน ศรลีาจนัทร อดตีกำนันตำบล

อรญัญกิและคณะ เพือ่สรางใหเปนสถานทีใ่ชประกอบศาสนกจิในทาง

พระพุทธศาสนาประจำหมูบาน ตอมาในป พ.ศ.2554 วัดสะพาน
ที่สาม มีการกอสรางเสนาสนะ ถาวรวัตถุหลายอยาง ไดแก ศาลาการเปรียญ วิหารหลวงพอโต วิหารหลวงปูทวด

วิหารสมเด็จพระนเรศวร ศาลาพระประจำวัน ปจจุบันวัดสะพานที่สามตั้งเปนวัดอยางสมบูรณเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม

พ.ศ.2558


ตัง้อยใูนหมทูี ่ 5 ตำบลอรญัญกิ อำเภอเมอืงพษิณโุลก จงัหวดั

พิษณุโลก สังกัดคณะสงฆมหานิกาย วัดสระไมแดงเปนวัดเกาแก

ทีม่มีาตัง้แตสมยัอยธุยา กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร ไดยก

วดัสระไมแดงจากวดัรางเปนวดัทีม่พีระสงฆ เมือ่วนัที ่ 18 มถินุายน

พ.ศ.2535 มนีามตามชือ่หมบูานวา "วดัสระไมแดง" ปรากฏหลกัฐาน

วามฐีานวหิารเกา ตอมาพระอาจารยจอม สลีสทุโธ เจาอาวาสรปูแรก

ไดใชฐานวิหารเกานี้สรางพระสังกัจจายนองคใหญของวัด และยังมี

สระน้ำขนาดใหญอยไูมหางจากฐานวหิารเกาทีศ่าสนกิชนใชสระน้ำนี้

เปนทีเ่ลีย้งกระบอื (จากคำบอกเลา) ชาวบานจงึเรยีกหมบูานบรเิวณ

นี้วา บานสระไมแดง และเมื่อหลวงพอจอมมาทำการปฏิสังขรณ

จงึตัง้ชือ่วดันีต้ามชือ่หมบูานวา  "วดัสระไมแดง"
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1.กลมุพระพทุธรตัน
ผปูระสานงาน  คณุวริตัน บตุรดี

รายละเอยีดผลติภณัฑ พระพทุธชนิราชบชูา ขนาดตางๆ

อาท ิ9, 16, 24 นิว้, พระประธาน รบัลงรกัปดทอง ปดมนั กระไหลทอง

รับปมหลอโลหะตามรูปแบบ เหรียญปมรูปเหมือนเทาองคจริง

สถานทีผ่ลติ 793/7 หมทูี ่7 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 0-5524-3502, 08-9960-3113

2. กลมุเรอืนไทยจำลองจิว๋
ผปูระสานงาน  คณุอรสา ทองขาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ เรือนชุดใหญ เรือนหมูใหญ

เรอืนหมเูลก็ เรอืนเดีย่ว

สถานทีผ่ลติ  22/9 ม.5 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก

65000 หมายเลขตดิตอ  08-1688-5348

3. กลมุอาชพีอรญัญกิ
ผปูระสานงาน  คณุชาล ีอคักาญจนวานชิย

รายละเอยีดผลติภณัฑ ถัว่กระจก งาดำกระจก งาขาวกระจก

ลกูอมกะท,ิถัว่,ทเุรยีน

สถานทีผ่ลติ  233/1 ม.9 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก

65000 หมายเลขตดิตอ 0-5522-1828, 08-1680-2855

4. กลมุผลติภณัฑหมีซ่ัว่
ผปูระสานงาน  คณุปญญา จนัทรแจง

รายละเอยีดผลติภณัฑ หมีซ่ัว่ธรรมดา หมีซ่ัว่สมนุไพร

หมีซ่ัว่ใบเตย หมีซ่ัว่ฟกทอง แครอท อญัชนั และดอกคำฝอย

สถานทีผ่ลติ 517 ม.9 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก

65000 หมายเลขตดิตอ 0-5530-1983, 08-4623-4582

5. กลมุเคก คกุกีส้งิคโปร
ผปูระสานงาน  คณุสรลัชนา นชุยวาท

รายละเอยีดผลติภณัฑ  คกุกีส้งิคโปร

สถานทีผ่ลติ ม.9 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 0-5522-1732 , 08-1972-4943

6. กลมุเรอืจำลอง
ผปูระสานงาน  คณุกฤตพิงษ  ปยะจติตวิงศ

รายละเอยีดผลติภณัฑ เรอืจำลองหลากหลายชนดิ

สถานทีผ่ลติ ม.8 ซ.แปงนวล ต.อรญัญกิ อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ  08-9437-1637
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7. กลมุดอกไมประดษิฐจากใยบวั
ผปูระสานงาน  กลมุแมบานพนัซอมบำรงุที ่23

รายละเอยีดผลติภณัฑ ผลติภณัฑดอกไมประดษิฐจาก

ใยบวั

สถานทีผ่ลติ  123/22156 ม.2 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000 หมายเลขตดิตอ  08-7821-9493

8. กลมุผลติภณัฑไมกวาด
ผปูระสานงาน  คณุเทยีน งานดี

รายละเอยีดผลติภณัฑ ผลติภณัฑไมกวาด

สถานทีผ่ลติ ม.9 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขโทรศพัท -

9. กลมุตดัเยบ็เสือ้ผา
ประสานงาน คณุสำรวย พรมโพธิ์

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ผลติภณัฑ

ตดัเยบ็เสือ้ผา กระเปา ผาเชด็เทา

สถานทีผ่ลติ 52/301 ม.6

ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 08-5140-2138,

09-3252-2860

10. กลมุกระยาสารทแมทองหลอ
ผปูระสานงาน  คณุศภุกร แพฎษิฐ

รายละเอยีดผลติภณัฑ ผลติภณัฑกระยาสารท

สถานทีผ่ลติ  กลมุแมบานเกษตรกร ม.5

ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 09-4837-5588

11. กลมุโมบายปลาตะเพยีน
ผปูระสานงาน คณุอารยี ดอนดไีพร

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ผลติภณัฑโมบายปลาตะเพยีน

ดอกไมปลาตะเพยีน ดอกมะลจิากรงัไหม

สถานทีผ่ลติ 338/11 ม.8 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก

65000 หมายเลขตดิตอ 08-6928-0988

12. กลมุเฟอรนเิจอรไมสกัจำลอง
ผปูระสานงาน  คณุบญุเลศิ ดอนดไีพร

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ผลติภณัฑเฟอรนเิจอร

จำลองจากไมสกั

สถานทีผ่ลติ 338/11 ม.8 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ  08-9707-4588
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13. กลมุขนมหมอแกงสตูรโบราณ
ผปูระสานงาน คณุรชัน ีออนยิง่

รายละเอยีดผลติภณัฑ   ขนมหมอแกงถัว่ ขนมหมอแกงไข

ขนมหมอแกงเผอืก

สถานทีผ่ลติ 165/6 ม.2 ถ.เลยีบทางรถไฟ ต.อรญัญกิ อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 08-6937-3145

14. กลมุปลาสม
ผปูระสานงาน  คณุกาญจนา พฤกษะวนั

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ปลาสม-หมสูม แมนวลจนัทร ตำบลอรญัญกิ

สถานทีผ่ลติ 369/6 ม.9  ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ : 08-4688-4551

15. กลมุแชมพใูบนาง
ผปูระสานงาน อาจารยสมคดิ เกง็วนิติ

รายละเอยีดผลติภณัฑ แชมพผูสมวานหางจระเข มะกรดู

อญัชนั ยานาง ครมีนวดผมผสมดอกอญัชนั

สถานทีผ่ลติ 436 ม.3 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ  08-7846-1198

16. กลมุไมกวาดดอกหญา
ผปูระสานงาน คณุสมร สทิธเิขตการ

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ไมกวาด

สถานทีผ่ลติ 97/2 ม.5 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก

65000

หมายเลขตดิตอ  08-1688-5348

17.  กลมุไขเคม็กะทิ
ผปูระสานงาน  รอยตรถีวลิ ปญญา

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ไขเคม็กะทิ

สถานทีผ่ลติ  ม.2 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ : 08-1971-5191
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18. กลมุทอพรม
ผปูระสานงาน คณุทเุรยีน อนุเกตุ

รายละเอยีดผลติภณัฑ ทอพรมเชด็เทาหลากหลายขนาดและหลายสี

ทอผาปูที่นอนขนาดกลางและขนาดใหญ

สถานทีผ่ลติ 36/19 ม. 4 ซ.อนุเกต ุต. อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 09-3228-3272

19. กลมุเสนดิน้ไหม
ผปูระสานงาน คณุจนัทรเพญ็ ยิม้ละมยั

รายละเอยีดผลติภณัฑ  กระเปา ตะกรา และผลติภณัฑจากเสนดิน้ไหม

สถานทีผ่ลติ 22/9 ม.5 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 08-1688-5348

20. กลมุอาชพีไมกวาด
ผปูระสานงาน คณุทองด ีฉมิพะลี

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ไมกวาด

สถานทีผ่ลติ  821/1 ม.7 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 08-9708-8861

21. กลมุสานเสนพลาสตกิ
ผปูระสานงาน  คณุจนัทรเพญ็ ยิม้ละมยั

รายละเอยีดผลติภณัฑ กระเปา ตะกรา

และผลติจากเสนพลาสตกิ

สถานทีผ่ลติ 1/5 ม.5 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง

จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 08-1688-5348

22. กลมุตะกราเสนพลาสตกิ
ผปูระสานงาน คณุระยา กาศรวีชิยั

รายละเอยีดผลติภณัฑ  ตะกราพลาสตกิขนาดตางๆ

สถานทีผ่ลติ 133/56 ม.2 ต.อรญัญกิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

หมายเลขตดิตอ 08-6397-7565, 09-1025-4161
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ภาษีอากร 13,700,000.00 14,172,925.73 + 472,925.73

คาธรรมเนยีม คาปรบั และใบอนญุาต 2,751,200.00 4,447,861.44 + 1,696,661.44

รายไดจากทรพัยสนิ 1,040,000.00 1,260,149.90 + 220,149.90

รายไดจากสาธารณปูโภค 7,002,000.00 7,231,428.00 + 229,428.00

รายไดเบด็เตลด็ 330,200.00 254,304.36 - 75,895.64

รายไดจากทนุ 5,000.00 14,100.00 + 9,100.00

รัฐบาลจัดสรรให 56,020,720.00 72,670,807.33 + 16,650,087.33

เงนิอดุหนนุทัว่ไป 67,554,580.00 50,425,973.00 - 17,128,607.00

รวมเงนิตามประมาณการรายรบัทัง้สิน้ 148,403,700.00 150,477,549.76 + 2,073,849.76
เงนิอดุหนนุทีร่ฐับาลใหโดยระบุ

วัตถุประสงค - 48,000.00

เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ - 11,338,958.20

รวมรายรบัทัง้สิน้ 161,864,507.96

√“¬√—∫

√“¬®ã“¬ ª√–¡“≥°“√ √“¬√—∫®√‘ß +  Ÿß - μË”-+

√“¬®ã“¬

+  Ÿß - μË”

งบกลาง 32,577,500.00 29,653,378.88 - 2,924,121.2
งนิเดอืน (ฝายการเมอืง) 4,332,000.00 4,206,000.00 - 126,000.00
เงนิเดอืน (ฝายประจำ) 34,949,000.00 31,377,620.24 - 3,571,379.8
คาตอบแทน 4,146,100.00 3,457,855.00 - 688,245.00
คาใชสอย 26,987,160.00 21,557,273.74 -  5,429,886.3
คาวสัดุ 13,218,500.00 9,654,585.53 - 3,563,914.47
คาสาธารณูปโภค 5,705,000.00 4,757,626.54 - 947,373.46
เงนิอดุหนนุ 4,231,600.00 2,937,532.33 - 1,294,067.67
คาครุภัณฑ 3,866,750.00 3,362,943.00 -  503,807.00
คาทีด่นิและสิง่กอสราง 18,161,090.00 16,987,990.00 - 1,173,100.00
รายจายอื่น 70,000.00 17,500.00 - 52,500.00

รวมรายจายตามประมาณการรายจายทัง้สิน้ 148,244,700.00 127,970,305.26
เงนิอดุหนนุทีร่ฐับาลใหโดยระบุ
วัตถุประสงค 48,000.00
อดุหนนุเฉพาะกจิ 11,338,958.2

รวมรายจายทัง้สิน้ 139,357,263.46
รายรบัสงูกวารายจาย 22,507,244.50

-

-
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0-5537-7730

ตอ

ศนูยรบัเรือ่งราวรองทกุข/ประชาสมัพนัธ      0

สำนกัปลดัเทศบาล/โทรสาร 100

งานทะเบยีนราษฎรและบตัร 700

งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 199

กองคลงั 200

งานพสัดแุละทรพัยสนิ 202

งานพฒันารายได 203

กองชาง 300

ฝายแบบแผนและกอสราง 302

ฝายการโยธา 303

งานสาธารณปูโภค 303

งานจดัสถานทีแ่ละไฟฟาสาธารณะ 303 หรอื 09-1840-4727

กองการศกึษา 400 หรอื 09-3138-7229

กองสวสัดกิารสงัคม 500 หรอื 09-1032-9027

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 600 หรอื 09-1840-0295

กองวชิาการและแผนงาน 800

หองประธานสภาเทศบาลเมอืงอรญัญกิ 888

หนาหองนายกเทศมนตรเีมอืงอรญัญกิ 333

ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงอรญัญกิ (หนองปลาคาว) 400

ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงอรญัญกิ (โคกชาง) 400

โรงเรยีนอนบุาลเมอืงอรญัญกิ (หนองปลาคาว) 400

โรงเรยีนอนบุาลเมอืงอรญัญิก (โคกชาง) 400

สำนกัทะเบยีนทองถิน่เทศบาลเมอืงอรญัญกิ 700 หรอื 0-5530-1146

งานปองกนัฯ (สายดวน 24 ชัว่โมง) 199 หรอื 0-5537-8199
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Facebook งานประชาสมัพนัธ เทศบาลเมอืงอรญัญกิ จงัหวดัพษิณโุลก
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