
สมเดจ็พระเจาอยหูวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู
"ผปูฏบิตัริาชการ นอกจากจะตองรงูานในหนาทีอ่ยางทัว่ถงึแลว ยงัจำเปนตองรดู ีรชูัว่ ประโยชนและไมใชประโยชน

อยางกระจางชดัดวย งานราชการซึง่เปนงานของแผนดนิ จงึจะดำเนนิไปอยางถกูตองตรงตามเปาหมาย

และสำเรจ็ประโยชนทีพ่งึประสงค คอืยงัความด ีความเจรญิใหแกประเทศชาตแิละประชาชนไดแทจรงิและยัง่ยนื"

สมเดจ็พระเจาอยหูวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรอืน

เนือ่งในวนัขาราชการพลเรอืน เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2561





ขอขอบคณุในความรวมมอืของ พีน่องประชาชนตำบลอรญัญกิ ตลอดจนหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ

ทกุภาคสวนทีใ่หความรวมมอืในดานการพฒันาตำบลอรญัญกิ ทัง้ในดานการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ดานการศกึษา

ดานสิง่แวดลอม รวมทัง้ การจดักจิกรรมในพธิกีารตาง ๆ  ทำใหเทศบาลเมอืงอรญัญกิ สามารถพฒันาไดอยางตอเนือ่ง

และเปนรปูธรรม ตลอดจนทำใหกจิกรรมตาง ๆ สำเรจ็ลลุวงตามวตัถปุระสงค

ในปงบประมาณ 2561 ทางเทศบาลเมอืงอรญัญกิของเรา ไดรบัความรวมมอืจากพีน่องประชาชน ผนูำทองที่

ผนูำทองถิน่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ตลอดจนอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืน เพือ่รวมกนัดำเนนิการในเขตพืน้ที่

เทศบาลเมอืงอรญัญกิของเราในหลายดานดวยกนั อาท ิดานการรกัษาความสงบเรยีบรอย มกีารสงเสรมิการพฒันา

เพิม่ขดีความสามารถการทำงานของบคุลากรใหเกดิการพฒันาอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหบคุลากรมคีวามพรอม ทัง้ในดาน

ความร ูและศกัยภาพในการปฏบิตัหินาทีร่กัษาความสงบเรยีบรอยในพืน้ที ่เพือ่กอใหเกดิประโยชนแกพีน่องประชาชน

มากทีส่ดุ ดานสาธารณสขุ มกีารสงเสรมิ รณรงค และปองกนัการแพรระบาดของโรคไขเลอืดออกในพืน้ที ่จนสามารถ

ดำเนนิการควบคมุการแพรระบาดของโรคไดอยางดเียีย่ม การดำเนนิการดานโครงสรางพืน้ฐาน เชน เพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบผลติน้ำประปาทีม่คีณุภาพ และเพยีงพอตอการอปุโภค บรโิภคของประชาชน เปนตน ลวนเหน็ผลเปนรปูธรรม

ผมตองขอขอบคุณผูที่มีสวนรวม ตลอดจนพี่นองประชาชน ที่ใหความรวมมือ ในการเขารวมจัดทำประชาคม

ทำใหคณะผูบริหารไดดำเนินการแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของประชาชน ขอบคุณที่รวมใจกันพัฒนา

และรักษาเมืองของเราใหนาอยู ดั่งวิสัยทัศนการพัฒนาที่วา "อรัญญิกเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมดี ประชาชนอยูดี

มคีวามสขุ" หากไมไดรบัความรวมมอื รวมใจจากทกุภาคสวนแลว การพฒันาดานตาง ๆ จะไมสามารถสมัฤทธิผ์ล

ไดเลย

ในโอกาสนี ้ขอขอบคณุพีน่องประชาชน หนวยงานภาคเอกชน และทกุภาคสวน ทีไ่ดรวมกนัพฒันาเทศบาล

เมืองอรัญญิก ขอใหคุณงาม ความดีของทุกทาน สงผลใหทาน ประสบแตความสุข ความเจริญกาวหนาในหนาที่

การงาน ประสงคสิง่ใด ขอใหไดดัง่ใจสมปรารถนาทกุประการ

ดวยรักจากใจ

นายนรนิทร วฒันกลุชยั
นายกเทศมนตรเีมอืงอรญัญกิ
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กราบเรียนพี่นองชาวตำบลอรัญญิกทุกทาน สมาชิกสภาเทศบาลดำเนินงานภายใตหนาที่พิจารณาใหความ

เห็นชอบกิจการของเทศบาล ซึ่งเปนกิจการที่สะทอนความตองการของพี่นองประชาชนในพื้นที่นำมาเสนอ

ตอฝายบรหิารใหดำเนนิการไดตรงตามความตองการ และสามารถแกไขปญหาความเดอืนรอนของประชาชนในพืน้ที่

ใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ เพ่ือใหเกดิการพฒันา และนำความสขุมาใหแกพีน่องประชาชนทกุทาน

กระผม นายสังวาลย นิลหิรัญ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล

ทีไ่ววางใจแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงอนัทรงเกยีรตนิี ้ ตลอดจนขอขอบคณุทานสมาชกิสภาเทศบาลทกุทานทีม่คีวามตัง้ใจ

และมงุมัน่ในการทำหนาทีเ่ปนตวัแทนของประชาชน รวมทัง้ใหความรวมมอืกนัสนบัสนนุการดำเนนิงาน โครงการ และ

กจิกรรมตาง ๆ เสมอมา เพือ่รวมกนัขบัเคลือ่นชมุชนของเราใหเกดิการพฒันา โดยการรบัฟงปญหา ความตองการ

และความเดอืดรอนของพีน่องในชมุชน ตลอดจนรวมกนัคดิ รวมกนัแกไขปญหา ใหพีน่องประชาชนดำรงชวีติไดอยาง

อยดู ีมสีขุ กระผมในฐานะทีเ่ปนตวัแทนของพีน่องประชาชนในตำบลอรญัญกิ จะดำเนนิงานตามอำนาจ หนาทีท่ีไ่ด

รบัมอบหมายอยางเตม็กำลงั และความสามารถ และขอขอบคณุพีน่องประชาชนตำบลอรญัญกิทีใ่หความไววางใจ

ใหผมเปนตวัแทนของทาน

สุดทายนี้ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ และพนักงานของเทศบาลเมืองอรัญญิกทุกทาน

ที่ใหความกรุณาและความรวมมือตลอดระยะเวลาที่ผมทำหนาที่ประธานสภาเทศบาล ผมขอใหคำมั่นวาจะดำเนิน

กจิการของสภาเทศบาลเมอืงอรญัญกิใหมปีระสทิธภิาพ และกอใหเกดิประสทิธผิล อยางสดุกำลงั และความสามารถ

เพือ่นำประโยชนมาสชูมุชนและประชาชนในตำบลอรญัญกิตอไป

นายสงัวาลย นลิหริญั
ประธานสภาเทศบาลเมอืงอรญัญกิ
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เทศบาลเมืองอรัญญิก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาท และภารกิจครอบคลุมการพัฒนาชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในทุกดาน อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การพฒันาดานการศกึษา  การพฒันาดานสาธารณสขุ และการพฒันาดานการเพิม่ศกัยภาพและการบรหิารจดัการ

ทีด่ขีององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่นำความสขุและประโยชนมาสปูระชาชน

ในฐานะปลดัเทศบาล พนกังานเทศบาล ตลอดจนเจาหนาทีท่กุทานไดตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ ในการบรหิารงาน

และการพัฒนาเทศบาลของเรา ดวยความมุงมั่นที่จะรวมมือกันแกไขปญหา และตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่ใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยยึดนโยบายของผูบริหาร ระเบียบ ตลอดจนกฎหมายที่

เกีย่วของในการปฏบิตังิาน เพือ่นำความร ูความสามารถ และประสบการณในการบรหิารงานมาพฒันาเทศบาลเมอืงอรญัญกิ

ของเราใหเกดิผลสมัฤทธิ์

ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ขาราชการประจำ เจาหนาที่ และประชาชน

ทุกทาน ตลอดจนหนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ ที่ใหความรวมมือในการดำเนินการ และมีสวนรวม

ในการชวยกนัพฒันาเทศบาลเมอืงอรญัญิกของเรา ดวยดตีลอดมา จนสามารถนำความเจรญิกาวหนา และประโยชน

มาสชูมุชน ไดอยางยัง่ยนืในทกุ ๆ ดาน

นายพนัธเดช มัง่มี
ปลดัเทศบาลเมอืงอรญัญกิ
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