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ตำบลอรญัญกิ เปนชือ่เรยีกตามชือ่หมบูานอรญัญกิ ซึง่ทำอาวธุขายในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาตามตำนานเลาขาน

กันมาวา ชาวบานไดติดตามองคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาทำอาวุธใหพระองคใชในการทำศึกสงคราม จึงไดชื่อวา

เปนหมบูานอรญัญกิตามชือ่ของหมบูานเดมิ ในประวตัศิาสตรไดกลาวถงึอรญัญกิและหมบูานอรญัญกิมาตัง้แตสมยัสโุขทยั

เชือ่กนัวาเจดยีวดัอรญัญกินัน้ ไดสรางขึน้พรอมๆ กบัการสรางพระพทุธชนิราช

เทศบาลเมืองอรัญญิก เดิมไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลอรัญญิก เมื่อวันที่ 19 มกราคม

พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และไดรับการเปลี่ยนฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง

องคการบรหิารสวนตำบลอรญัญกิ เปน เทศบาลเมอืงอรญัญกิ ตัง้แตวนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เปนตนมา

หมทูี ่3 บานโคกชาง (บางสวน) หมทูี ่1 บานคลองคณู หมทูี ่2 บานสนามบนิ

หมทูี ่4 บานอรญัญกิ หมทูี ่2 บานสนามบนิ (บางสวน) หมทูี ่7 บานสะพานสาม

หมทูี ่5 บานคลองมหาดไทย หมทูี ่3 บานโคกชาง (บางสวน) หมทูี ่8 บานโคกมะตมู

หมทูี ่6 บานหนองปลาคาว หมทูี ่9 บานโคกมะตมู

หมทูี ่10 บานชาวแพ (พงศผกา)

⌫  ⌫  ⌫ 

ทศิเหนอื ตดิตอกบั ตำบลหวัรอ

ทศิใต ตดิตอกบั ตำบลบงึพระ

ทศิตะวนัออก ตดิตอกบั ตำบลสมอแข และตำบลวงัพกิลุ อำเภอวงัทอง

ทศิตะวนัตก ตดิตอกบั เทศบาลนครพษิณโุลก

ทีต่ัง้เทศบาลเมอืงอรญัญกิ  ตัง้อยหูางจากทีว่าการอำเภอเมอืงพษิณโุลกทางทศิตะวนัออก ประมาณ 5 กโิลเมตรและ

มอีาณาเขตตดิตอ ดงันี้

เนือ้ทีเ่ทศบาลเมอืงอรญัญกิ  มเีนือ้ที ่ 30.78 ตร.กม. (รวมเขตพืน้ทีท่หาร 2 แหง คอืคายสมเดจ็พระเอกาทศรถและ

กองบนิ 46)

จำนวนประชากร
จำนวนประชากรมทีัง้สิน้ 29,788 คน ,  แยกเปนชาย  16,238 คน , หญิง 13,550 คน

มจีำนวนครวัเรอืน 13,574 ครวัเรอืน

(ขอมลูจากสำนกัทะเบยีนทองถิน่เทศบาลเมอืงอรญัญกิ ณ เดอืน กนัยายน พ.ศ.2561)

เทศบาลเมอืงอรญัญกิมหีมบูานจำนวน 10 หมบูาน  แบงเขตการปกครองเปน 3 เขตเลอืกตัง้
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รองนายกเทศมนตรเีมอืงอรญัญกิ

 
รองนายกเทศมนตรเีมอืงอรญัญกิ

 ⌫
รองนายกเทศมนตรเีมอืงอรญัญกิ

 ⌫
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
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⌫ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

 
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
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ประธานสภาเทศบาลเมอืงอรญัญกิ

 
รองประธานสภาเทศบาลเมอืงอรญัญกิ
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⌫ 
  กำนนัตำบลอรญัญกิ

 
ผใูหญบาน หมทูี ่1

⌫ ⌫
ผใูหญบาน หมทูี ่2

 
ผใูหญบาน หมทูี ่3

 
ผใูหญบาน หมทูี ่4

 ⌦
ผใูหญบาน หมทูี ่5

⌫ 
ผใูหญบาน หมทูี ่6

⌫ ⌫
ผใูหญบาน หมทูี ่7

 
ผใูหญบาน หมทูี ่9

 ⌫
ผใูหญบาน หมทูี ่8
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⌫ 
รองปลดัเทศบาลเมอืงอรญัญกิ

 ⌫
ปลดัเทศบาลเมอืงอรญัญกิ

 
ผอูำนวยการกองคลงั

 ⌫
หวัหนาสำนกัปลดั

 
หัวหนาฝายปกครอง

⌫⌫ ⌫
หัวหนาฝายอำนวยการ

⌫  
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

 
หัวหนาฝายพัฒนารายได
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หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง รักษาราชการแทน

ผูอำนวยการกองชาง

 ⌫
ผูอำนวยการกองการศึกษา

⌫ ⌫
 หวัหนาฝายการโยธา

⌫ 
รองปลดัเทศบาล รกัษาราชการแทน

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 ⌫
หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

 ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
  นติกิรชำนาญการ รกัษาราชการแทน
ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
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การกอสราง ซอมแซมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหครอบคลุมทั่วถึงและ

มีมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแกการใชบริการ

การจดัระบบผงัเมอืง และระบบการใชพืน้ที ่(Zoning) เพือ่รองรบัการกระจายตวัของเมอืง

การพัฒนาเสนทางคมนาคมและจัดระเบียบเสนทางคมนาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนทองถนน

การปรบัปรงุ ดแูล และซอมแซมพืน้ทีส่าธารณะในขอบเขตความรบัผดิชอบใหสะอาด และเปนระเบยีบเรยีบรอย

การกอสราง ปรบัปรงุ บำรงุรกัษาถนน ทอระบายน้ำ พืน้ทีส่องขางทางและสะพาน

การพัฒนาระบบจราจรใหครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงและพรอมใชงานตลอดเวลา

การปองกนัน้ำทวมและการปองกนั แกไขปญหาภยัแลง

ยทุธศาสตรการพฒันาที ่ 1 ดานโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ  การคมนาคม และผงัเมอืง

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได การทองเที่ยว

และการบริการ

การสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนใหทัว่ถงึทกุเพศวยั

การสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมอยางทัว่ถงึ รวมทัง้ใหความชวยเหลอื สนบัสนนุ และสงเคราะหแกเดก็ เยาวชน

สตร ีผสูงูอาย ุผพูกิาร ผยูากไร และผดูอยโอกาสใหมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และสรางความเขมแข็งของชุมชน

การสงเสรมิและพฒันาอาชพี เพือ่เพิม่รายได และแกไขปญหาการวางงาน

การสนับสนุนการอบรม ใหความรู และการรวมกลุมการประกอบอาชีพ ใหคำปรึกษา การพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑชุมชน กระบวนการผลิต และแปรรูปเกษตร

ปลอดสารบนพืน้ฐานหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

การสงเสริมการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามสายอาชีพที่ไดมาตรฐานและเพียงพอรองรับประชาคมอาเซียน

การเสรมิสรางประสทิธภิาพความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิ การรกัษาความสงบเรยีบรอย รวมถงึการปองกนั

บรรเทาสาธารณภัย

การปรบัปรงุภมูทิศันเดมิ และจดัหาแหลงทองเทีย่วใหม สรางสญัลกัษณดงึดดูความสนใจของนกัทองเทีย่ว

การจดัใหมรีะบบรกัษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภยัในแหลงทองเทีย่ว

การสงเสรมิ สนบัสนนุกจิกรรมและการใหบรกิารทีม่คีณุภาพแกนกัทองเทีย่ว

การจดัเกบ็ขอมลูพืน้ฐาน ขอมลูอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ
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ยทุธศาสตรการพฒันาที ่3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

การสงเสรมิ สนบัสนนุโครงการ/กจิกรรม การกฬีาและนนัทนาการ

การสงเสรมิการศกึษาทกุชวงวยัเพือ่ใหเกดิการเรยีนรตูลอดชวีติทกุรปูแบบตามความสนใจ

การอนรุกัษฟนฟ ูประเพณ ีและภมูปิญญาทองถิน่

การสงเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอการเรียนรูใหแก

สถานศกึษาอยางเพยีงพอ

การสงเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อปลูกฝง

คณุธรรม จรยิธรรมแกทกุกลมุเพศวยั

การสงเสรมิ และสนบัสนนุการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ โรคตดิตอ และโรคระบาดตางๆ

การสงเสริม สนับสนุนดานสาธารณสุข และการขยายโอกาสการเขาถึงการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและ

มีมาตรฐาน

การสงเสรมิ และสนบัสนนุโครงการ/กจิกรรม ดานสขุภาพการออกกำลงักาย และการกฬีา

การสงเสรมิและสนบัสนนุการจดัระบบบำบดัน้ำเสยี การกำจดัขยะมลูฝอย และสิง่ปฏกิลู รวมทัง้มลพษิทางสิง่แวดลอม

การปรบัปรงุภมูทิศัน สวนสาธารณะ และการจดัการสขุาภบิาลสิง่แวดลอม

การบำรงุ รกัษา การบรหิารจดัการแหลงน้ำ ขดุลอกคคูลอง

การปลกูจติสำนกึ สรางความตระหนกั และสรางเครอืขายการอนรุกัษ ฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ยทุธศาสตรการพฒันาที ่5  ดานการบรหิารจดัการทีด่ขีององคกรปกครองสวนทองถิน่

การสงเสรมิการพฒันาขดีความสามารถการทำงานของบคุลากรใหเกดิกระบวนการเรยีนรแูละพฒันาอยางตอเนือ่ง

การจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องใช

ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การสนบัสนนุสิง่อำนวยความสะดวกทีเ่พยีงพอในการปฏบิตังิานขององคกรปกครองสวนทองถิน่

การสงเสริมการทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเนนหลักการมีสวนรวม

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

การเพิ่มพูนทักษะภาษาตางประเทศที่จำเปนตอการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

การสงเสรมิ สนบัสนนุการบรหิารงานดานความมปีระสทิธภิาพ ความเปนธรรม ความโปรงใส รวดเรว็ และถกูตอง

ตามกฎหมาย

การสงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารจดักจิกรรม โครงการทีส่นบัสนนุยทุธศาสตรชาต ินโยบายรฐับาล ยทุธศาสตร

กลมุจงัหวดั ยทุธศาสตรจงัหวดั นโยบายจงัหวดั และนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  ดานสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



1 6 ‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°
√“¬ß“πª√–®”ªÇ 2561

16 ‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°
√“¬ß“πª√–®”ªÇ 2561

¬ÿ∑∏»“ μ√è·≈–·π«∑“ß°“√æ—≤π“∑åÕß∂‘Ëπ ’ËªÇ (æ.».2561-2564)
¢Õß‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°

1 โครงการปรบัปรงุซอมแซมประปาหมบูาน  หมทูี ่ 1 กองชาง 4,181,872.55 ดำเนินการแลวเสร็จ
ชมุชนคลองคณู (เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ)

2 โครงการปรบัปรงุซอมแซมประปาหมบูาน หมทูี ่ 3 กองชาง 1,224,336.28 ดำเนินการแลวเสร็จ
ชมุชนอรญัญกิ (โคกชาง) (เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ)

3 โครงการจดัทำปายชือ่ซอยภายในหมบูาน ในเขตเทศบาล กองชาง 207,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
เมืองอรัญญิก

4 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 3,727,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ทางเขาบานมัน่คงเฟส 2 หมทูี ่3

5 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 3,945,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ซอยประปา หมทูี ่5

6 โครงการเทคอนกรีตพรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 201,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ซอยขนุหาญ 5 ดานขวามอื หมทูี ่5

7 โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 480,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ซอยบศุราคมั หมทูี ่6

8 โครงการวางทอระบายน้ำถนน คสล. กองชาง 560,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ซอยรวมมติร ตอจากโครงการเดมิ หมทูี ่7

9 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 245,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ซอยปาหยนิ แยกซอยทาวนเฮาส หมทูี ่8

10 โครงการวางทอระบายน้ำซอยแปงนวล หมทูี ่ 8 กองชาง 318,000.00 อยูระหวางดำเนินการ

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ

¬ÿ∑∏»“ μ√è
∑’Ë 1

⌫  

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß´ãÕ¡·´¡ª√–ª“À¡ãŸ∫å“π À¡ãŸ∑’Ë 1 ™ÿ¡™π§≈Õß§Ÿ≥

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß´ãÕ¡·´¡ª√–ª“À¡ãŸ∫å“π À¡ãŸ∑’Ë 3 ™ÿ¡™πÕ√—≠≠‘°
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11 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 2,701,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ซอยราษฎรบำรงุ 13 หมทูี ่9

12 โครงการขยายเขตประปาหมบูานแบบบาดาล หมทูี ่ 4 กองชาง 2,000,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
(เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ)

13 โครงการกอสรางสนามฟตุซอลขนาดกวาง 22 เมตร กองชาง 1,400,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
ยาว 44 เมตร หมทูี ่2 (เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ)

14 โครงการปรบัปรงุซอมแซมประปาหมบูาน หมทูี ่ 8 กองชาง 2,532,749.37 ดำเนินการแลวเสร็จ
(เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ)

15 โครงการซอมแซมและปรบัปรงุโรงเรยีนอนบุาลเมอืงอรญัญกิ กองการศกึษา 296,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
(โคกชาง) หมทูี ่3

16 โครงการปรบัปรงุหองน้ำชาย-หญงิชัน้ 1, 2 และ 3 สำนักปลัดเทศบาล 876,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม)

17 โครงการเทพื้นปูนบริเวณดานขางและดานหลังอาคาร สำนักปลัดเทศบาล 9,790.00 อยูระหวางดำเนินการ
สำนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมทูี ่ 3

18 โครงการปรบัปรงุและตอเตมิหองเกบ็ของศนูยพฒันาเดก็เลก็ กองการศกึษา 97,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
เทศบาลเมอืงอรญัญกิ (1) หมทูี ่4

19 โครงการปรับปรุงและตอเติมหองเก็บของโรงเรียนอนุบาล กองการศกึษา 94,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
เมอืงอรญัญกิ (หนองปลาคาว) หมทูี ่4

20 โครงการรื้อถอนและกอสรางเสาธงโรงเรียนอนุบาล กองการศกึษา 62,700.00 อยูระหวางดำเนินการ
เมอืงอรญัญกิ (โคกชาง) หมทูี ่3

21 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9 กองชาง 700,000.00 อยูระหวางดำเนินการ

22 โครงการปรับปรุงและตอเติมหองเก็บของโรงเรียนอนุบาล กองการศกึษา 70,000.00 อยูระหวางดำเนินการ
เมอืงอรญัญกิ (โคกชาง) หม ู3

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß´ãÕ¡·´¡ª√–ª“À¡ãŸ∫å“π À¡ãŸ∑’Ë 8 μ”∫≈Õ√—≠≠‘°
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⌫   
⌫⌫

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการปรบัปรงุถนน คสล. ซอยโคกชาง 23 กองชาง 1,986,000.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

(ทางเขาหมบูานพฤกภริมย) หมทูี ่3
2 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 191,000.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

ซอยขางบานจาหน ูหมทูี ่8
3 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 104,000.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

ซอยชนโค 2 (ทายซอย) หมทูี ่8
4 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำ กองชาง 488,000.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

ซอยเปปซี ่3 (สดุซอย) หมทูี ่9
5 โครงการกอสรางถนนหนิคลกุ ซอยราษฎรบำรงุ 15 หมทูี ่9 กองชาง 414,912.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß∂ππ § ≈. ´Õ¬‚§°™å“ß  23

‚§√ß°“√°ãÕ √å“ß∂ππ § ≈. æ√åÕ¡«“ß∑ãÕ√–∫“¬πÈ” ´Õ¬™π‚§ 2

‚§√ß°“√°ãÕ √å“ß∂ππ § ≈. æ√åÕ¡«“ß∑ãÕ√–∫“¬πÈ” ´Õ¬‡ªàª´’Ë 3

‚§√ß°“√°ãÕ √å“ß∂ππ § ≈. æ√åÕ¡«“ß∑ãÕ√–∫“¬πÈ” ´Õ¬¢å“ß∫å“π®ã“ÀπŸ ‚§√ß°“√°ãÕ √å“ß∂ππÀ‘π§≈ÿ° ´Õ¬√“…Æ√è∫”√ÿß 15
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‚§√ß°“√ ãß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°‘®°√√¡ºåŸ ŸßÕ“¬ÿ

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ กองสวสัดกิารสงัคม 285,800.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

เทศบาลเมอืงอรญัญกิ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561
2 โครงการอบรมใหความรเูกีย่วกบัการบรหิารเบีย้ยงัชพี กองสวสัดกิารสงัคม 18,225.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็

ผสูงูอาย ุผพูกิาร และผปูวยเอดสของเทศบาลเมอืงอรญัญกิ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

3 โครงการเยีย่มบาน เยีย่มใจ หวงใยผสูงูอาย ุคนพกิาร กองสวสัดกิารสงัคม - ดำเนนิการแลวเสรจ็
และผดูอยโอกาส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

4 โครงการฝกอบรมอาชพีการทำขาวเหนยีวมนูหนาตางๆ กองสวสัดกิารสงัคม 18,805.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

5 โครงการเดก็รนุใหม ใสใจคณุธรรม จรยิธรรม กองสวสัดกิารสงัคม 17,225.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

6 โครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพสตรี กองสวสัดกิารสงัคม 30,000.00 ดำเนนิการแลวเสรจ็
เทศบาลเมอืงอรญัญกิ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

¬ÿ∑∏»“ μ√è
∑’Ë 2

‚§√ß°“√‡¬’Ë¬¡∫å“π ‡¬’Ë¬¡„® Àã«ß„¬ºåŸ ŸßÕ“¬ÿ

‚§√ß°“√ ãß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“»—°¬¿“æ μ√’‡∑»∫“≈‡¡◊ÕßÕ√—≠≠‘°

‚§√ß°“√‡¥Á°√ãÿπ„À¡ã „ ã„®§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ªÇ æ.».2561
‚§√ß°“√Õ∫√¡„Àå§«“¡√åŸ°“√∫√‘À“√‡∫’È¬¬—ß™’æºåŸ ŸßÕ“¬ÿ
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ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
7 โครงการเพิ่มพื้นที่สรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน กองสวสัดกิารสงัคม 30,000.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561
8 โครงการฝกอบรมอาชีพการทำอาหารจานเดียว กองสวสัดกิารสงัคม 13,225.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561
9 โครงการกอสรางปายชื่อโครงการกอสรางที่อยูอาศัย กองสวสัดกิารสงัคม 150,000.00 อยูระหวางดำเนินการ

ใหแกประชาชนฯ (บานมั่นคงภาคประชาชน)
10 โครงการตนกลาศลิปะ รกัสิง่แวดลอม ประจำปงบประมาณ กองสวสัดกิารสงัคม 30,000.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

พ.ศ.2561
11 โครงการธรรมะสขุใจ สายใยครอบครวั ประจำปงบประมาณ กองสวสัดกิารสงัคม 17,225.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

พ.ศ.2561
12 โครงการรณรงคการขับขี่ปลอดภัยและปองกันการเกิด งานปองกัน 43,407.45 ดำเนินการแลวเสร็จ

อบุตัเิหตใุนชวงเทศกาล และบรรเทาสาธารณภัย

⌫  ⌫

‚§√ß°“√‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’Ë √å“ß √√§è ”À√—∫‡¥Á°·≈–‡¬“«™π

‚§√ß°“√ΩÉ°Õ∫√¡Õ“™’æ°“√∑”Õ“À“√®“π‡¥’¬«

‚§√ß°“√∏√√¡– ÿ¢„®  “¬„¬§√Õ∫§√—«

‚§√ß°“√√≥√ß§è°“√¢—∫¢’Ëª≈Õ¥¿—¬
·≈–ªáÕß°—π°“√‡°‘¥Õÿ∫—μ‘‡Àμÿ„π™ã«ß‡∑»°“≈
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‚§√ß°“√ΩÉ°Õ∫√¡°“√ªáÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬

⌫  ⌫
‚§√ß°“√∂ππª≈Õ¥¿—¬ √å“ß«‘π—¬®√“®√ ª√–®”ªÇ 2561

‚§√ß°“√ΩÉ°´åÕ¡°“√¥—∫‡æ≈‘ß·≈–°“√Õæ¬æÀπ’‰ø„π ∂“π»÷°…“

ลำดบัที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หนวยงานดำเนนิการ งบประมาณ หมายเหตุ
13 โครงการฝกอบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกัน 52,666.50 ดำเนินการแลวเสร็จ

และบรรเทาสาธารณภัย

14 โครงการถนนปลอดภยัสรางวนิยัจราจร ประจำป พ.ศ.2561 งานปองกัน 86,115.00 ดำเนินการแลวเสร็จ

และบรรเทาสาธารณภัย

15 โครงการฝกซอมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ งานปองกัน 11,900.90 ดำเนินการแลวเสร็จ

ในสถานศกึษา และบรรเทาสาธารณภัย

16 โครงการสงเสริมความรูในการปองกันภัยและระงับอัคคีภัย งานปองกัน 9,941.10 ดำเนินการแลวเสร็จ

ใหกบัเยาวชน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และบรรเทาสาธารณภัย

17 โครงการฝกอบรมเพิม่ศกัยภาพอาสาสมคัรปองกนัภยั งานปองกัน 60,628.80 ดำเนินการแลวเสร็จ

ฝายพลเรือนเทศบาลเมืองอรัญญิก และบรรเทาสาธารณภัย

18 โครงการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและการฝกซอมหนีไฟ งานปองกัน 42,617.60 ดำเนินการแลวเสร็จ

และบรรเทาสาธารณภัย
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