


พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

 หลกัของคณุธรรม คอื การคดิดว้ยจติใจที่เปน็กลาง ก่อนจะพดูจะทำาสิง่ไร 

จำาเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และจิตสว่างแจ่มใส  

ซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชำานาญแล้ว จะกระทำาได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถ

แสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด  

ทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม
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 ในปงีบประมาณ 2562 ทีผ่า่นมา เทศบาลเมืองอรญัญิก ขอขอบคุณพีน่อ้งประชาชนตาํบลอรญัญกิ  

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตําบลอรัญญิกให้

สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตําบลอรัญญิกเกิดความเจริญก้าวหน้าในหลายด้าน อาทิ 

 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เทศบาลเมืองอรญัญิก ไดมี้การพฒันาเสน้ทางคมนาคมในหลายด้าน  

เชน่ การปรบัปรงุ ดแูล และซ่อมแซมถนน ครอบคลมุทัง้ 10 หมูบ้่าน เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถใชถ้นนสญัจรไดอ้ยา่งสะดวก 

และปลอดภยัมากยิง่ขึน้ ท้ังนี ้เทศบาลเมอืงอรัญญกิ ยงัใหค้วามสําคญัในการพฒันาระบบการจราจรทีค่รอบคลมุพืน้ที ่

จุดเส่ียงใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ ตลอดจนการปรับปรงุ ซอ่มแซม และดแูลระบบผลตินํ้าประปาหมูบ้่านอยูเ่สมอ  

เพื่อให้ระบบผลิตนํ้าประปามีความสะอาดและมีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการขยายท่อเมนประปา เพื่อให้ 

มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้

ครอบคลุมและเพียงพอต่อการเพิ่มของจํานวนประชากร และครัวเรือนในตําบลอรัญญิก 

 การพฒันาด้านการศกึษา เทศบาลเมืองอรญัญกิ ตระหนกัอยูเ่สมอวา่การศกึษาคอืพืน้ฐานทีสํ่าคัญ

ในการพฒันาเด็กและเยาวชน ให้เปน็ผู้มีความรู ้ความสามารถ โดยมีการจดัระบบการเรยีนการสอนตามหลกั

เกณฑ์ของกระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้น้ี ยงัสง่เสรมิและสนบัสนนุการดําเนนิการเรยีนการสอนของศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิกให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาด้านวิชาการอยู่เสมอ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มีการพัฒนา

ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา เช่น การจัดโครงการว่ายน้ําโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3  และ 

หมู่ที่ 4 ตําบลอรัญญิก การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ

ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยสังกัดเทศบาล

เมืองอรัญญิก หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 4 เป็นต้น นอกจากนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ยังมุ่งส่งเสริม และปลูกฝัง

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การจัดโครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

ทอ้งถิน่ตาํบลอรญัญกิ การจดักจิกรรมโครงการจดังานวนัสาํคัญทางศาสนา การจดักจิกรรมโครงการสบืสาน 

ประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษา สืบทอด  

และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้สืบไป 

 การพัฒนาดา้นคณุภาพชวิีตของประชาชน ไดมี้การสง่เสรมิ และสนบัสนนุโครงการ และกจิกรรม

ในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนตําบลอรัญญิก (ออมวันละบาท) เพื่อให้เกิด

สารจาก
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
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สวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นในครอบครัว เช่น การเจ็บไข้ 

การเกดิ การชราภาพ แมก้ระทัง่การสญูเสยีคนในครอบครวั รวมทัง้พกิารหรอืทพุพลภาพ ความเดอืดรอ้น

จําเป็นในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เป็นต้น นอกจากนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ยังให้ความสําคัญ

กับการดูแล ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ทั้งยังให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในหลายด้าน ดังนี้

 ด้านการส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัว และการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองอรญัญกิ ไดต้ระหนกัถงึและใหค้วามสาํคญักบัการสนบัสนนุกจิกรรมและบทบาทของสถาบนั

ครอบครัว การดูแล การสงเคราะห์เด็ก และสตรี โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้และ

สร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งให้กับครอบครัว เด็กและเยาวชน เช่น การจัดโครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้า

ระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน โครงการ

พฒันาศกัยภาพสภาเดก็และเยาวชน เป็นตน้ ตลอดจนการก่อตัง้ศนูยเ์ยาวชนเพือ่เดก็และเยาวชน การจดั

ตัง้สภาเดก็และเยาวชนเทศบาลเมอืงอรญัญิก เพ่ือให้เป็นองค์กรเครอืขา่ยเชือ่มโยงกลุม่เดก็และเยาวชนที่

ดําเนินงานการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำาบลอรัญญิก โดยการจัดโครงการ

อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเป็นประจําทุกเดือน เพื่อส่งเสริมการนันทนาการต่าง ๆ แก่ 

ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง และสร้างเสริม 

สุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกาย จิตใจแข็งแรง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ได้มีการจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  

เพือ่สง่เสรมิและพฒันาอาชพี พรอ้มทัง้สนบัสนนุการอบรมให้ความรูแ้ละการรวมกลุ่มการประกอบอาชพี

ในตําบลอรัญญิก เช่น การจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทําขนมไทย โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้

แก่ประชาชน โครงการอบรมหลักสูตรศิลปะการจีบผ้า เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ยังส่งเสริม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ ระดับชุมชน เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจของชุมชน 

ให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 ด้านการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการสนับสนุนรถเข็น 

เพือ่ใหผู้้พกิารไดร้บัการช่วยเหลอืในดา้นอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยต่างๆ เพือ่ตอบสนองและสง่เสรมิความสามารถ

ในการดําเนินชีวิตของผู้พิการได้มากขึ้น 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ได้มีการดูแล รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ประชาชน เชน่ การจดัประชมุโครงการกําหนดแนวทางการควบคุมและปอ้งกนั

โรคติดต่อโดยยุงลาย เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย ในเขต

เทศบาลเมืองอรัญญิก การจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการดําเนิน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในเขตพ้ืนที่ตําบลอรัญญิก เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัข

และแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 
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 ตลอดจนในป ีพ.ศ.2562 นี ้สวนสาธารณะเทศบาลเมอืงอรญัญกิ ได้รบัคดัเลอืกจากจงัหวดัพษิณโุลก 

ให้เป็น 1 ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในตําบลอรัญญิก 

และเขตพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงสามารถใช้สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรญัญิกเป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 

และออกกําลังกาย 

 จากที่กล่าวมาในการดําเนินงานปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  

จะไม่สามารถดําเนินการ และขับเคลื่อนไปได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจกันของพี่น้องประชาชน 

เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชนเมือง เพ่ือร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ

และแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในการแกไ้ขปญัหาทอ้งถิน่ ตลอดจนนํามาเปน็ขอ้มลูในการจดัทําแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ของเทศบาลเมอืงอรญัญกิ เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพีน่อ้งประชาชน

ในพื้นที่มากที่สุด 

 ในโอกาสนี้  ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชน  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  

และทกุภาคสว่น ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการพฒันาเทศบาลเมอืงอรญัญกิใหก้ารดาํเนนิการตา่ง ๆ  เปน็รปูธรรม  

และรว่มกนัผลกัดนัให้เทศบาลเมอืงอรัญญกิเกดิการพฒันา และเกดิความเจรญิกา้วหนา้ เพือ่นาํประโยชน์

มาสู่ชุมชนของเราได้อย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ ผมขอให้คุณงาม ความดีของทุกท่าน ส่งผลให้ท่านประสบแต่

ความสขุความเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน มสีขุภาพพลานามัยแขง็แรงสมบรูณ ์ตลอดจนประสงคส์ิง่ใด  

ขอให้ท่านได้ดั่งใจสมปรารถนาทุกประการ

  ด้วยรักจากใจ

  นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย

  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
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 การดําเนนิงานในหนา้ท่ีสมาชกิสภาเทศบาล เปน็การทําหนา้ทีส่ะทอ้นความต้องการของประชาชนในพืน้ทีตํ่าบล

อรญัญิก หรอืหากกลา่วอกีนยัหนึง่ คอื เปน็ผูแ้ทนของประชาชน โดยการรบัฟงัปญัหาความตอ้งการ ความเดอืดรอ้นของ

พี่น้องประชาชน นําเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

 ผมนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ขอขอบคุณประชาชนตําบลอรัญญิก  

และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ผมดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก  

ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกทุกท่านที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน 

โดยการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา  

ใหพ้ีน้่องประชาชนในตาํบลอรญัญกิดาํรงชวิีตไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลเมอืงอรญัญกิ ซึง่เปรยีบ

เสมือนตัวแทนของพี่น้องประชาชน จะขอมุ่งมั่น ตั้งใจ ดําเนินการด้านงานของสภาตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มกําลัง และความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดี มีความสุขได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน 

 ในการนี ้ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาล และเจ้าหนา้ทีข่องเทศบาลเมอืงอรัญญกิทกุทา่น ทีใ่หค้วาม

ร่วมมือในการดําเนินงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562 ด้วยดีเสมอมา ผมขอให้คํามั่นว่าจะมุ่งมั่น และตั้งใจทําหน้าที่

ของประธานสภาเทศบาลเมอืงอรญัญกิใหเ้กดิประสทิธผิล และประสิทธภิาพมากทีส่ดุ เพือ่นาํประโยชน์ และการพฒันา

มาสู่พี่น้องประชาชนในตําบลอรัญญิกต่อไป 

  (นายสังวาลย์ นิลหิรัญ)

  ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

สารจาก
ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก
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 เทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีภารกิจในการ

ดูแลทุกข์ สุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลอรัญญิกอย่างรอบด้าน อาทิ การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม  ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการ 

ของประชาชนในชุมชน การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพและรายได้ เพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

และสง่เสริมคณุภาพชวีติของประชาชนใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ การพฒันาดา้นการศกึษาแกเ่ดก็และเยาวชน โดยสง่เสรมิ 

สนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการของเด็กและเยาวชนในชุมชน  

การพฒันาดา้นสาธารณสขุการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการพฒันา สง่เสรมิ สนบัสนนุการบรกิาร

สาธารณสขุของหมูบ้่าน เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน ทัง้นีย้งัมุง่ขบัเคลือ่นใหช้มุชนม ี

การคดัแยกขยะอยา่งถกูวธิ ีเพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมกีารคดัแยกขยะตัง้แตต่น้ทาง เพือ่ลดปรมิาณขยะใหน้อ้ยลง ประหยดั

งบประมาณในการกําจัดขยะ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ทรัพยากร  เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพ

และการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด    

 ในช่วงการดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ผมนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก  

ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  

และแนวนโยบายของผู้บรหิาร เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่และรว่มใจ

กนัพฒันาตําบลอรญัญกิใหเ้กดิความกา้วหนา้ ตลอดจนมุง่พฒันาความรูค้วามสามารถ รวมถึงประสบการณใ์นการบรหิาร 

งานตลอดเวลา เพื่อนํามาใช้พัฒนาตําบลอรัญญิก ให้มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

มากที่สุด 

  ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล บุคลากร 

และประชาชนในตําบลอรัญญิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนให้ตําบล

อรัญญิกเกิดความเจริญก้าวหน้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม และด้านคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี  

มคีวามสขุ ผมขอยนืยนัใหป้ระชาชนทุกท่านมัน่ใจวา่ คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล และบคุลากร

ของเทศบาลเมืองอรัญญิก จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือนําประโยชน์สูงสุดมาสู่ 

ชุมชน 

  (นายพันธ์เดช มั่งมี)

  ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

สารจาก
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 
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เทศบาลเมืองอรัญญิก  Aranyik Town Municipality

 เทศบาลเมืองอรัญญกิ ตัง้อยูใ่นเขตอาํเภอเมอืงพษิณโุลก จังหวดัพษิณโุลก ไดร้บัการเปลีย่นฐานะจาก 

องค์การบริหารส่วนตําบลอรัญญิก เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห่ง

พระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองคก์ารบริหารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจงึไดม้กีารประกาศจดัต้ังองคก์ารบรหิาร 

ส่วนตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก ประกาศเมื่อวันที่  

13 มีนาคม 2555 โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา

อาณาเขตและที่ตั้งเทศบาลเมืองอรัญญิก

 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีพื้นที่ในการปกครองดูแลทั้งสิ้น 30.78 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ทาง 

ทศิเหนอืของอาํเภอเมืองพิษณโุลกไปเปน็ระยะทางประมาณ 6 กโิลเมตร โดยมอีาณาเขตตดิกบัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

ดังนี้

 ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตําบลหัวรอ

 ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตําบลสมอแข และตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง

 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  เทศบาลนครพิษณุโลก

 ทิศใต้   ติดต่อ  ตําบลบึงพระ

การแบ่งเขตการปกครองของตำาบลอรัญญิก

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

= หมู่ที่ 3 บ้านโคกช้าง (บางส่วน) = หมู่ที่ 1 บ้านคลองคูณ = หมูท่ี ่2 บา้นสนามบนิ (บางสว่น)

= หมู่ที่ 4 บ้านอรัญญิก = หมู่ที่ 2 บ้านสนามบิน (บางส่วน) = หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม

= หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาดไทย = หมู่ที่ 3 บ้านโคกช้าง (บางส่วน) = หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะตูม

= หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาค้าว   = หมู่ที ่9 บ้านโคกมะตมู (พงศ์ผกา)

= หมู่ที่ 10 บ้านชาวแพ

จำานวนประชากรตำาบลอรัญญิก

 ตำาบลอรัญญิก มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน 30,503 คน แบ่งเป็นชาย 16,841 คน หญิง 13,662 คน 

สถิติจํานวนครัวเรือนจากทะเบียนบ้านตําบลอรัญญิก จํานวน 13,839 หลัง 

(อ้างอิง: ข้อมูลจากสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ เดือน ตุลาคม 2562)
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วิสัยทัศน์การพัฒนา   เทศบาลเมืองอรัญญิก

นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อรัญญิกเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี
ประชาชนอยู่ดี มีความสุข”

“
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คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก

นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

นายลักษ์ เสือเล็ก
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

นางรัชฎาพร พิมพา
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

นางศจี ประเทืองสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

พันเอกสาโรจน์ เดชฟุ้ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

นายสังวาลย์ นิลหิรัญ
ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

นางธนาภรณ์ สังข์เงิน
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1

นายไพฑูรย์ ลาวเกษม นายวัฒนาพงศ์ ขวัญมนต์ชญา นายศุภกร แพฎิษฐ์ นางอรสา ทองขาว



5รายงานประจำาปี 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2

จ.ส.อ.ชูชีพ มีไชยโย นางเบญจวรรณ สุริโย นางผกามาศ สถิตสุข นายเนตร สีพรม นายสมบูรณ์ อายุโย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3

นายชยันต์ มีเงิน ร.ต.หาญ กฤษณา นายมณฑล สิงห์รอ

นายสุเทพ จุลสุภา นางสมศรี ชุมพลศรี นางพิศมัย ขันแก้ว
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กำานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำาบลอรัญญิก

นายเฉลิมเกียรติ  แก้วทิพย์
กำานันตำาบลอรัญญิก

นายประทุม ทองดอนกุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายบุญธรรม หนูเทศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นางศจีรัตน์ ศรีคมขำา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

นางสาวปราณี ชนะบดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นางพัชรินทร์ พึ่งไชย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

นายชยพัฒน์ ดอนดีไพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

นายสุกิจ อยู่นิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายพศวีร์ ชุบสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นายสมพร เชยอรุณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
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หัวหน้าส่วนราชการ

สำานักปลัดเทศบาล

นายพันธ์เดช มั่งมี
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

นางอรอินทุ์ พจมานทองโอฬาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางวรรณา สมศรี
หัวหน้าสำานักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ เพียรธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ
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กองคลัง

นางสาวนิตยา วรเลิศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางรัชนี ทับทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการกองคลัง

นายวีร์ภัทร คงฐิติวัจน์กุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำานวยการกองช่าง

นายทวีลาภ นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
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กองการศึกษา

นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว
ผู้อำานวยการกองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

นางสุพัตรา เนียมเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาการและแผนงาน

นางสาวกันยารัตน์ นุตวัตร
นิติกรชำานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน
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ส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก
สำานักปลัดเทศบาล

กองคลัง
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ส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก
กองช่าง

กองการศึกษา
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ส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม
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ส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก
กองวิชาการและแผนงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคมและผังเมือง

การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พฒันาอาชพี เพิม่รายได ้การทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพฒันาดา้นสาธารณสุขและการจดัการทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัด
การที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

•	 พัฒนาถนนสัญจรที่สะดวกรวดเร็ว	และมีความปลอดภัย	
•	 ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐานเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค
•	 ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะรายทาง	
•	 การจัดการผังเมือง

•	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก	สตรี	คนชรา	และผู้ด้อยโอกาส	
•	 การจัดระเบียบชุมชน	สังคม	และความสงบเรียบร้อย
•	 รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย	และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	
• 	ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุ
	 สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
•	 พัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

•	 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
•	 ส่งเสรมิการอนุรกัษป์ระเพณีศลิปวัฒนธรรม	และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใหย่ั้งยืน

•	 ส่งเสริมการออกกำาลังกาย	จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพ
•	 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม
•	 ส่งเสริมการจัดการขยะ	ดูแลรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล
	 สิ่งแวดล้อม

•	 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	
•	 พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ	
•	 ส่งเสริมธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่

1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคมและผังเมือง
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โครงการวางท่อระบายน้ำา ซอยโคกช้าง 8 หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

โครงการวางท่อระบายน้ำา ซอยโลมา หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงถนนปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเส้นเมนหลักหมู่บ้านสะพาน 3 หมู่ที่ 7
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและผังเมือง

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

 1 โครงการปรับปรุงถนนปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กองช่าง 1,916,000.00

  ถนนเส้นเมนหลักหมู่บ้านสะพาน 3 หมู่ที่ 7  

 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ําซอยประยูรวงศ์ 1 – 2 หมู่ที่ 7 กองช่าง 600,068.66

 3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยส่งเสริม หมู่ที่ 1 กองช่าง 330,000.00 

 4 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 กองช่าง 238,000.00 

 5 โครงการวางท่อระบายน้ําถนน คสล. ซอยเป๊ปซี่  กองช่าง 1,096,132.94 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  (ซอยมิตรภาพ 10) หมู่ที่ 9 

 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา  กองช่าง 700,888.04

  ซอยโคกช้าง 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3  

 7 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยเปรมวิชัย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 กองช่าง 355,000.00

 8 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยโลมา หมู่ที่ 5 กองช่าง 646,855.39 

 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา  กองช่าง 1,296,403.43 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  ซอยชินเรศ หมู่ที่ 5 

 10 โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอยโคกช้าง 8 หมู่ที่ 3 กองช่าง 445,000.00 

 11 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตนํ้าประปา หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 กองช่าง 2,000,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

 12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยโคกช้าง 5  กองช่าง 1,193,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  (เชื่อมต่อระหว่างซอยโคกช้างกับถนนริมคลองโคกช้าง) หมู่ที่ 3

 13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา  กองช่าง  630,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  ซอยสุดแสงจันทร์ หมู่ที่ 4

 14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา  กองช่าง 808,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  ซอยหลังโรงแก๊ส หมู่ที่ 10 

 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา  กองช่าง 3,378,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  ทางเข้าหมู่บ้านมั่นคงเฟส 2 หมู่ที่ 3 

 16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา  กองช่าง 2,845,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  ซอยประปา หมู่ที่ 5

 17 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 กองช่าง 565,000.00 

 18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยแจ่มศรี 

  (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 ตําบลอรัญญิก  กองช่าง 488,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

 19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ําท้ายซอยขุนหาญ 

  หมู่ที่ 5 ตําบลอรัญญิก เชื่อมต่อเทศบาลนครพิษณุโลก  กองช่าง 381,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

 20 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 กองช่าง 1,097,600.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

 21 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา)  กองช่าง 8,558,296.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

  แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ชุมชนอรัญญิก กองช่าง 732,200.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

   (เงินสะสม)

 23 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 กองช่าง 2,154,800.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

   (เงินสะสม)



19รายงานประจำาปี 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก

ยุทธศาสตร์ที่

2
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ
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โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว (ศพค.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

โครงการจิตอาสา “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการประชาชนรว่มใจพฒันารกัษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน/หมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ 
การท่องเที่ยวและการบริการ

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

 1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลอรัญญิก  กองสวัสดิการสังคม 500,000.00

 2 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กองสวัสดิการสังคม 281,000.00

 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี กองสวัสดิการสังคม 23,925.00

 4 โครงการอบรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต กองสวัสดิการสังคม 47,200.00

  เทศบาลเมืองอรัญญิก

 5 โครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันความรุนแรงใน กองสวัสดิการสังคม 19,225.00

  ครอบครัว (ศพค.)

 6 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน กองสวัสดิการสังคม 20,000.00

 7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  กองสวัสดิการสังคม 18,725.00

  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

 8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม 20,000.00

 9 โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม 19,905.00

 10 โครงการจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการ งานรักษาความสงบภายใน 11,400.00

  ประชาชนร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

  เรียบร้อยของชุมชน/หมู่บ้าน

 11 โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ งานป้องกันและบรรเทา 66,944.55

  ในช่วงเทศกาล 2562 สาธารณภัย

 12 โครงการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานป้องกันและบรรเทา 3,750.00

   สาธารณภัย 

 13 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทา 58,311.80

   สาธารณภัย

 14 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา งานป้องกันและบรรเทา 11,968.88

   สาธารณภัย

 15 โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยให้กับ งานป้องกันและบรรเทา 9,960.00

  เยาวชน ปีงบประมาณ 2562 สาธารณภัย

 16 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ  งานป้องกันและบรรเทา 28,833.90

   สาธารณภัย

 17 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้  งานป้องกันและบรรเทา 44,000.00

  หมู่ที่ 6 ตําบลอรัญญิก สาธารณภัย
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ยุทธศาสตร์ที่

3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562

โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำาบลอรัญญิก
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โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (1), (2) (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 
หมู่ที่ 3, (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำาปี 2562
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โครงการจัดงานวันสำาคัญทางศาสนา

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3, 
(หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

โครงการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

 1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 กองการศึกษา 282,675.00

 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา 33,750.00

  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง), (หนองปลาค้าว)

 3 โครงการจัดส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วม กองการศึกษา 2,100.00

  การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัยสังกัดเทศบาล

 4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก  กองการศึกษา 19,200.00

  (โคกช้าง) , (หนองปลาค้าว)

 5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา 21,950.00

  เมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ ๓, (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ ๔

 6 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนปฐมวัยสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก  กองการศึกษา 17,250.00

  หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔

 7 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (๑), (๒)  กองการศึกษา 49,215.00

  (หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔)

 8 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ

 9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  กองการศึกษา 2,600.00

  จากต้นสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

 10 โครงการนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด กองการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ

 11 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2562 กองการศึกษา 162,825.00

 12 โครงการการละเล่นพื้นบ้านและการละเล่นเด็กไทย กองการศึกษา 1,500.00

 13 โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา 221,200.00

 14 โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา กองการศึกษา 10,250.00

 15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  กองการศึกษา 28,500.00

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) เทศบาลเมืองอรัญญิก  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

  อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 16 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  กองการศึกษา 28,500.00

  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) เทศบาลเมืองอรัญญิก  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

  อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
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ยุทธศาสตร์ที่

4
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ปีงบประมาณ 2562

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุขบ้าฯ
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

 1 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  กองสาธารณสุข 160,216.53 

   และสิ่งแวดล้อม 

 2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม กองสาธารณสุข 37,500.00 

  พระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  และสิ่งแวดล้อม

  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

  วรขัตติยราชนารี 

 3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองสาธารณสุข 22,390.00 

   และสิ่งแวดล้อม 

 4 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กองสาธารณสุข 29,500.00 

   และสิ่งแวดล้อม 

 5 โครงการพิธีเปิดอาคารสําหรับฟื้นฟูกายภาพบําบัด/การแพทย์แผนไทย กองสาธารณสุข 40,000.00

  และการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก  และสิ่งแวดล้อม

  (เขื่อนขันธ์)   
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ยุทธศาสตร์ที่

5
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

โครงการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

 1 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย สํานักปลัดเทศบาล 2,425.00 

 2 โครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ สํานักปลัดเทศบาล 2,450.00 

 3 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  สํานักปลัดเทศบาล 8,100.00 

  เทศบาลเมืองอรัญญิก  

 4 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล สํานักปลัดเทศบาล 90,300.00 

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562   

 5 โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ 2562  กองคลัง 1,380.00 

 6 โครงการด่านหน้าบริการประชาชนผู้ชําระภาษี กองคลัง 13,820.00 

 7 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก กองวิชาการ 2,250.00 

   และแผนงาน 

 8 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก กองวิชาการ 17,500.00  

  เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจําปี 2562 และแผนงาน
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โครงการดูแลสุขภาพช่องปากฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ

โครงการเบาหวานเบาใจ

โครงการฟันสวยยิ้มสดใส

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการว่ายน้ำาของนักเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

สรุปผลการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการประจำาปีงบประมาณ 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก
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สรุปผลการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการประจำาปีงบประมาณ 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก
ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

 1 โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองสาธารณสุข 50,907.00

   และสิ่งแวดล้อม

 2 โครงการว่ายน้ําของนักเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก 249,995.00

   (โคกช้าง)

 3 โครงการฟันสวยยิ้มสดใส  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก 11,145.00

   (โคกช้าง)

 4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะความปลอดภัย โรงเรียนสะพานที่ 3 229,415.00

  และป้องกันอุบัติเหตุทางน้ํา

 5 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก  โรงเรียนสะพานที่ 3 35,980.00

 6 โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  ศูนย์สุขภาพชุมชน 112,900.00

  และโรคหลอดเลือดสมอง) หมู่ที่ 3, 8, 9 และหมู่ที่ 10 ตําบลอรัญญิก เมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)

 7 โครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบําบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง  ศูนย์สุขภาพชุมชน 23,900.00

  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 3, 8, 9 และหมู่ที่ 10 ตําบลอรัญญิก เมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)

 8 โครงการชมรมจิตอาสาฯ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ศูนย์สุขภาพชุมชน 7,800.00

   เมืองอรัญญิก

 9 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในช่องปากกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์สุขภาพชุมชน 4,000.00

   เมืองอรัญญิก

 10 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพชุมชน 24,160.00

   เมืองอรัญญิก

 11 โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  ศูนย์สุขภาพชุมชน 42,730.00

  หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไต เมืองอรัญญิก

 12 โครงการดูแลสุขภาพช่องปากฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 70,800.00

 13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24,000.00

   ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

 14 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 49,250.00

 15 โครงการเบาหวานเบาใจ  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 28,500.00

 16 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 13,100.00

 17 โครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 11,600.00

 18 โครงการ Smart Man Smart Soldier  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 11,100.00

 19 โครงการติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 10,100.00

 20 โครงการว่ายน้ําของนักเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก 8,925.00

  และหมู่ที่ 4 (เพิ่มเติม)  (โคกช้าง)
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สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตฯิ เทศบาลเมอืงอรัญญิก
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดพิษณุโลก

 สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและกําหนด
ให้เป็น 1 ใน 10 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดพิษณุโลก และเป็น 1 ใน 
2 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องใน
โอกาสพธิมีหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พ.ศ.2562 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนเป็นสําคัญ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคง  
และประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น ตลอดจนน้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้สวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกยีรตเิทศบาลเมอืงอรญัญกิเปน็สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ และออกกําลงักาย 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง   
 โดยเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก นําโดย  
นายนรนิทร ์วฒันกลุชยั นายกเทศมนตรเีมอืงอรญัญกิ ไดจ้ดัพธิเีปดิปา้ยสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย จิตอาสา
พระราชทาน บคุลากรสงักดัเทศบาลเมอืงอรญัญกิ เทศบาลตําบลหวัรอ เทศบาลตําบล 
พลายชมุพล องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสมอแข องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบ้านปา่ดอนทอง  
ทหารจากกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และประชาชน เข้าร่วมพิธี 
เพ่ือร่วมมือ ร่วมใจทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ร่วมกันปลูกต้นไม้ และบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก  
กันอย่างพร้อมเพรียง
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เปดิอาคาร และบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืจดัทำาบริการสาธารณะจดัต้ังและพัฒนา
อาคารสำาหรับฟื้นฟูกายภาพบำาบัด/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)

 ศนูยส์ขุภาพชมุชนเมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ)์ หมูท่ี ่8 ตําบลอรญัญกิ  
อาํเภอเมอืงพษิณโุลก จงัหวัดพษิณโุลก ไดร้บัการจดัตัง้เมือ่ป ีพ.ศ.2557 
เปน็ตน้มา โดยความรว่มมอืของ โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณโุลก และ
เทศบาลเมอืงอรญัญกิ เพ่ือจดัตัง้ใหเ้ปน็สถานบรกิารปฐมภมูหิลกัสําหรบั
ดแูลสขุภาพประชาชน ในพืน้ทีห่มูท่ี ่3 หมูท่ี ่8 หมูท่ี ่9 และหมูท่ี ่10 และ
พืน้ทีใ่กลเ้คียง โดยมุ่งเนน้ดแูลและใหบ้รกิารฟืน้ฟสูขุภาพ และใหบ้รกิาร
สุขภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้เข้ารับบริการมี
แนวโน้มเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาเป็นจํานวนมาก ประกอบกับมีข้อจํากัดในกลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  
ผูพ้กิารและกลุม่เสีย่งทีไ่มส่ามารถเดนิทางไปใชบ้รกิารด้านฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ทีโ่รงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณโุลก  ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้ ศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) จึงได้รับการจัดตั้งให้เป็น “คลินิกหมอ
ครอบครวั” ในป ีพ.ศ.2562 เพือ่ยกระดบัการพฒันาระบบการดแูลการ
ใหบ้รกิารฟืน้ฟสูขุภาพ และใหบ้รกิารสขุภาพผูส้งูอายใุหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น    
 เทศบาลเมอืงอรญัญกิ เขา้ใจปญัหาและขอ้จาํกดัของผูป้ว่ยใน
พื้นท่ี ท่ีไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาล เทศบาลเมือง 
อรญัญกิ และโรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณโุลก จงึไดร้ว่มกนัจดัตัง้และ
พัฒนาการจัดบริการให้ครอบคลุมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
และได้จัดพิธีเปิดอาคาร และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดทําบริการสาธารณะจัดต้ังและพัฒนาอาคารฟื้นฟูกายภาพบําบัด/
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกของศนูยส์ขุภาพชมุชนเมอืง 
อรัญญิก (เข่ือนขันธ์) หมู่ที่ 8 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 โดยเทศบาลเมือง 
อรัญญิกได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่  
และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดสรรบุคลากร ทรัพยากร
ด้านการบริการ ตลอดจนจัดบริการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ สําหรับการ
จัดทําข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีจุดประสงค์ เพื่อรองรับจํานวน
ของผู้ป่วยที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความซํ้าซ้อน 
ในขัน้ตอนการเขา้รบับรกิาร ตลอดจน มุง่เน้นใหป้ระชาชนในพืน้ทีต่าํบล
อรัญญิก และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐาน  
และมีหน่วยบริการสาธารณสุขที่สามารถรองรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น



39รายงานประจำาปี 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก

 ปจัจบุนัประชากรผูส้งูอายมุแีนวโนม้เพิม่ข้ึนอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ดา้นปรมิาณและสดัสว่นต่อประชากร ดงันัน้ การพฒันาคณุภาพ
ชวีติผูสู้งอายจุงึมีความจาํเปน็อยา่งยิง่ เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหผู้ส้งูอายทุกุคนหนัมาสนใจดูแลสขุภาพใหส้มบรูณแ์ขง็แรง มคีณุภาพชวีติ
ทีดี่ ป้องกนัการเกดิโรคตา่งๆ ซึง่จํานวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่มากขึน้ เนือ่งมาจากการพฒันาด้านสาธารณสุขและทางการแพทย ์ทําใหอ้ตัราการ
เสียชีวิตลดลง ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ ยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย รวมทั้ง
ผลของโรคเรื้อรังหรืออุบัติเหตุ จึงนําไปสู่ความถดถอยของร่างกาย เกิดภาวะพึ่งพา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตนเอง 
ได้น้อย 
 ด้วยเล็งเห็นความสําคัญในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุข้ึนเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ส่งเสริมการออกกําลังกาย ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุตําบลอรัญญิกมีร่างกายและจิตใจ 
แข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาล 
สง่เสรมิสขุภาพตําบลอรญัญกิ ศูนยส์ขุภาพชมุชนเมอืงอรญัญกิ ศนูยสุ์ขภาพชมุชนเมอืงอรญัญกิ (เขือ่นขนัธ)์ และอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการออกจุดตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตรวจสุขภาพปากและฟัน และอบรมให้ 
ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา ตลอดจน การฟื้นฟูกายภาพบําบัดการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ เทศบาลเมือง 
อรัญญกิไดจั้ดพ้ืนทีใ่หป้ระชาชนออกรา้นแสดงสนิคา้ประจาํตาํบลอรญัญกิ (OTOP) เพือ่ส่งเสรมิ และเปดิโอกาสใหป้ระชาชน กลุม่อาชพี  
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และพื้นที่ใกล้เคียง ได้สร้างงานสร้างรายได้ ส่งผลให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



รายงานประจำาปี 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก40

การฝึกทกัษะการวา่ยน้ำาของเดก็นกัเรียน โรงเรียนอนบุาลเมอืงอรัญญกิ

 จากสถิติในแต่ละปี พบว่าเด็กจมนํ้าเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ โดยเด็กกลุ่มอายุ 5-9 ปี ถือเป็น 
กลุม่เสีย่งตอ่การจมนํ้าเสยีชวีติมากทีส่ดุ เนือ่งจาก ธรรมชาตขิองเดก็วยัดงักลา่วเปน็วยัทีช่อบเรยีนรูส้ิง่รอบตวั แต่มกัยงัขาดความระมดัระวงั 
พร้อมทั้ง เด็กยังขาดทักษะในการว่ายนํ้าที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือตนเองเมื่อเจอสถานการณ์การจมน้ํา เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการว่ายนํ้าของนักเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิกขึ้น เพื่อฝึกทักษะการว่ายนํ้า และฝึกทักษะการป้องกันอุบัติเหตุ
เบื้องต้น โดยฝึกทักษะให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ เมื่อเจอวิกฤตทางนํ้า อาทิ การฝึกการลดความตื่นตระหนก การฝึกทักษะ
การว่ายนํ้าเบื้องต้น ทั้งนี้ ยังมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีดีตามวัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ 
เด็กนักเรียนคุ้นเคย และรักในการออกกําลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำาบลอรัญญิก
 โครงสรา้งพืน้ฐานถอืไดว้า่เปน็ส่ิงสําคญัในการ
รองรบัการใช้งานของประชาชน อาท ิถนน ระบบประปา 
ระบบน้ําทิ้ง ระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการเดินทางสัญจร และความ
ต้องการในการมีน้ําสะอาดได้มาตรฐานใช้ภายในครัว
เรือน ตลอดห้วงเวลาท่ีผ่านมา เทศบาลเมืองอรัญญิก 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานภายใน
ตาํบลอรญัญกิ เพ่ือเป็นการส่งเสรมิ และพัฒนาคณุภาพ
ชวีติประชาชนใหด้ย่ิีงขึน้ โดยเฉพาะการพฒันาสิง่อํานวย
ความสะดวกดา้นการคมนาคม และสาธารณปูโภค ดว้ย
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน  
จงึมกีารพฒันาและแก้ไขปญัหาดา้นตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง  
เช่น การพัฒนาระบบประปาภายในเขตตําบลอรัญญิก  
รวมทั้งมีการขยายท่อเมนประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ี  
ทัง้ 10 หมูบ่า้น นอกจากนี ้ยงัไดม้โีครงการกอ่สรา้งถนน
พรอ้มวางทอ่ระบายนํ้า โครงการปรบัปรงุและซอ่มแซม
ถนน ตลอดจนการปรบัปรงุถนนตา่ง ๆ  เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน 
และมีคุณภาพให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่าง 
ตอ่เนือ่ง โดยมวีตัถุประสงคใ์หป้ระชาชนสามารถสญัจร
ไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการ
ให้ประชาชนในตําบลอรัญญิก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ  
ใหค้รอบคลุมและเขา้ถงึในทกุพืน้ทีข่องตาํบลอรญัญกิตอ่ไป
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 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 4 สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)  
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงอรญัญกิ (2) โรงเรยีนอนบุาลเมอืงอรญัญกิ (โคกช้าง) และโรงเรียนอนบุาลเมอืงอรญัญกิ (หนองปลาคา้ว)  
สําหรับการจัดตั้งสถานศึกษาเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เทศบาลเมืองอรัญญิก  
ได้มีการพัฒนาการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยให้แก่เด็ก 
อาท ิการจดัสง่นักเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงอรญัญกิเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาระดับปฐมวยัสังกดัเทศบาล การศกึษาแหลง่เรยีนรูสู้โ่ลกกวา้ง 
การจัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย การนิเทศสถานศึกษาจากต้นสังกัด เป็นต้น โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อยกระดับการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

มุ่งมั่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก
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ศาสนสถาน
ตำาบลอรัญญิก
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ศาสนสถานตำาบลอรัญญิก
พุทธมณฑลประจำาจังหวัดพิษณุโลก

   ที่ตั้ง
 พุทธมณฑลประจําจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ ท่ีสามแยกเรือนแพ  

ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา
 พุทธมณฑลประจําจังหวัดพิษณุโลกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ 

ท่องเที่ยวทางธรรม ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้ปี  พ.ศ.2549  

เปน็ปแีหง่การฉลองการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ป ีในพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการจึงพิจารณาจัด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและจากมติของมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้

โครงการกอ่สร้างพุทธมณฑลของจังหวัดพิษณโุลกเปน็โครงการเฉลิมพระเกยีรต ิ

ดังนั้นโครงการก่อสร้างพุทธมณฑล จังหวัดพิษณุโลก จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพุทธ

มณฑล 1 ใน 9 จงัหวดั ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเฉลมิฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549

วัดเทพกุญชร (โคกช้าง)

ที่ตั้ง
 วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) ตั้งอยู่เลขท่ี 971 หมู่ที่ 3 ตําบลอรัญญิก  

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด

เม่ือวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2540 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรือ่ง ตัง้วดัในพระพทุธศาสนา ใหช่ื้อวา่ วดัเทพกญุชร เมือ่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 

พ.ศ.2541 โดยมี พระมหาเขียน ฉนฺทวาที ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  

พระมหานิยม ฉนฺทวาที เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา
 เมื่อปี พ.ศ.2114 ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระชนมายุ 
16 พรรษา ได้รับสถาปนาจากพระมหาธรรมราชาให้เสด็จขึ้นมาครองเมืองพิษณุโลก พระองค์ได้
รวบรวมพสกนิกรรุน่ราวคราวเดยีวกนัฝกึซอ้มรบหนว่ยรบพเิศษซึง่เรยีกวา่หนว่ยรบจูโ่จมไดร้บัการฝกึหดัจากพระองคเ์อง  
และได้ทรงสร้างพลับพลาที่ประทับอยู่กับเหล่าทหารเอกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังใช้สถานที่ คือ หมู่บ้านโคกช้างหรือ 
วัดเทพกุญชรแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงช้าง คล้องช้าง พักช้างและคัดเลือกช้าง ขณะนั้น ทรงรวบรวมพสกนิกรรุ่นราวคราวเดียวกัน
มาฝึกหัดซ้อมรบ เพ่ือตระเตรียมกําลังไว้กอบกู้กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้พบช้างคู่พระบารมี ต่อมาได้
ทรงขนานนามว่า เจ้าพระยาไชยานุภาพ ทรงประทับอยู่กับเหล่าทหารและทรงเฝ้าเลี้ยงช้างด้วยพระองค์เองจนเติบโต 
คู่พระบารมีกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสืบมา
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วัดสระสี่เหลี่ยม

   ที่ตั้ง
 วัดสระสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านสระสี่เหลี่ยม เลขที่ 2/1 ถนน 

บา้นสระไมแ้ดง-บา้นสระส่ีเหล่ียม หมูท่ี่ 5 ตําบลอรัญญกิ อําเภอเมอืงพษิณโุลก 

จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ ตําบลหัวรอ เขต 1 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์นิกาย

ประวัติความเป็นมา
 วัดสระสี่เหลี่ยม เดิมเป็นวัดร้างมาก่อน ซึ่งสร้างขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏ 

หลักฐานแน่ชัด ชาวบ้านใช้พ้ืนที่ในการทําเกษตร ครั้นต่อมาเม่ือปี  

พ.ศ.2548 ทางวัดได้พบซากโบราณสถานและศิลปวัตถุบริเวณ 

ฐานอุโบสถเก่า (ซ่ึงกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

กอ่นการสร้างวดั) จากการตรวจสอบโบราณวตัถุท่ีพบโดยกรมศลิปากรได้สนันษิฐาน

อายุว่าอยู่ร่วมสมัยกับอยุธยาตอนปลาย หรือประมาณ 400 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2543 คณะสงฆ์จังหวัด

พิษณุโลกจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดสระสี่เหลี่ยม แก่ทางราชการ จากวัดร้าง (สํานักสงฆ์) เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ปัจจุบัน พระสมุห์ ชาญณัฏฐ์ อุทาโน (เสือเล็ก) ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส

วัดเขื่อนขันธ์

ที่ตั้ง
 วัดเขื่อนขันธ์  ตั้งอยู่เลขที่ 338/4 หมู่ 8 ถนนพิชัยสงคราม  

ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์ 

มหานกิาย มเีนือ้ที ่6 ไร ่1 งาน 26 ตารางวา เปน็ทีร่าบลุ่มมหีมู่บา้นประชาชน

ล้อมรอบและมีถนนหลวงผ่าน การคมนาคมสะดวก

ประวัติความเป็นมา
 วัดเขื่อนขันธ์เดิมเป็นวัดร้างสร้างขึ้นมานาน พบเศษอิฐเป็น 

ฐานวิหาร เสาศิลาแลงและเจดีย์เก่า  ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้ทําการ

บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ 

ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จําพรรษา นับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน  

พ.ศ.2518 เป็นต้นมา
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วัดสะพานสาม (ที่พักสงฆ์)
   ที่ตั้ง
 วดัสะพานสาม (ทีพ่กัสงฆ)์  ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสะพานสาม หมูท่ี ่7 ตาํบลอรญัญิก  

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์  
ตาํบลอรญัญกิ อําเภอเมอืงพษิณโุลก จงัหวดัพษิณโุลก สงักดัคณะสงฆ ์มหานกิาย 

ประวัติความเป็นมา
 วัดสะพานสาม เป็นที่พักสงฆ์ก่อสร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510  
โดยประชาชนมีความประสงค์ต้องการให้มีวัดประจําหมู่บ้าน เพราะใน
บริเวณหมู่บา้นสะพานสามไมม่วีดั ซ่ึงเปน็ยา่นชมุชนหนาแน่นและอยูห่า่ง
ไกลกบัวดัอืน่ๆ ไมส่ะดวกในการบําเพญ็บญุกศุลปฏิบัตปิระกอบศาสนกจิใน 
ทางพระพุทธศาสนา ประชาชนในหมู่บ้านโดยการนําของ นายแสน  
ศรีลาจันทร์ อดีตกํานันตําบลอรัญญิกและคณะ ร่วมแรงร่วมใจกัน

กอ่สรา้งวดัขึน้ในทีดิ่นของทางราชการ คอืทีดิ่นสาธารณประโยชนใ์นหมู่บ้าน  
ซึง่ในสมยันัน้บรเิวณทีส่ร้างวดัมสีภาพเปน็ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าโดยมีเน้ือท่ีดิน จาํนวน 6 ไร ่2 งาน

 ในปี พ.ศ.2554 ทางวัดสะพานสามได้ทําการจัดซื้อที่ดินจํานวน 6 ไร่ 9 ตารางวา ทางวัดสะพานสามได้มี
การก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุหลายอย่าง เช่น ศาลาการเปรียญ (เนื่องด้วยศาลาหลังเก่าได้มีความชํารุดทรุดโทรมมาก), 
วิหารหลวงพ่อโต, วิหารหลวงปู่ทวด, วิหารสมเด็จพระนเรศวร, ศาลาพระประจําวัน เป็นต้น และทางวัดสะพานสามกําลัง
ดําเนินการทําเรื่องขอสร้างวัดและการขอตั้งวัด และปัจจุบันวัดสะพานสามตั้งเป็นวัดสะพานสามในวันที่ 4 พฤษภาคม  
พ.ศ.2558 อย่างสมบูรณ์ มีพระอธิการวิรัช อธิปญโญ เป็นเจ้าอาวาส

วัดสระไม้แดง

ที่ตั้ง
 วัดสระไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ต่อมากรมการศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ยกวัดสระไม้แดงจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ เมื่อวันที่  
18 มิถุนายน พ.ศ.2535  มีนามตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดสระไม้แดง”

ประวัติความเป็นมา
 เมือ่ พ.ศ.2516  ไดม้พีระอาจารยจ์อม  สลีสทฺุโธ  เดิมทีท่านเปน็
ภิกษุสังกัดวัดอรัญญิก ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดสระไม้แดงไปประมาณ 
1 กิโลเมตร พร้อมด้วยพระสงฆ์ท่ีติดตามมาจํานวน 5 รูป รวมทั้ง 
พระอาจารย์จอมด้วยเป็น 6 รูป ได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะปฏิสังขรณ์วัดร้างนี้ขึ้น
มาใหม่โดยทําเป็นที่พักสงฆ์ก่อน เริ่มจากการสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้น
 ต่อมา จึงสร้างพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ ประดิษฐานบนฐานวิหารเก่าแก่แต่โบราณโดยการถมดินทับวิหารเก่า
ไว้ หลังจากนั้นเสนาสนะต่างๆ ก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยต่อๆ มาจนเจริญขึ้นโดยลําดับ และศาสนิกชนที่ตั้งบ้านรอบบริเวณวัด 
เห็นว่า วัดนี้เดิมทีมีไม้แดงอยู่เป็นจํานวนมาก (ดังประวัติการสร้างวัดนางพญา บทตอนหนึ่งว่า ได้นําไม้แดงจากสระไม้แดง
มาทําการสร้างศาลาวัดนางพญาด้วย) และยังมีสระน้ําขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ไม่ห่างจากฐานวิหารเก่า ศาสนิกชนยังใช้ 
สระน้ํานี้เป็นที่เลี้ยงกระบือ (จากคําบอกเล่า) ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า บ้านสระไม้แดง และเมื่อหลวงพ่อจอม 
มาทําการปฏิสังขรณ์ จึงตั้งชื่อวัดนี้ตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดสระไม้แดง”
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กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำาบลอรัญญิก
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำาบลอรัญญิก OTOP

ผู้ประสานงาน	คุณวิรัตน์	บุตรดี
รายละเอยีดผลติภณัฑ์ พระพทุธชินราชบูชา	ขนาดตา่งๆ	 
รับลงรักปิดทอง	 ปัดมัน	 กะไหล่ทอง	 ป๊ัมเหรียญโลหะ
ตามรูปแบบ
สถานที่ 793/7	หมู่ที่	7	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	
65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-5524-3502, 08-9960-3113 

1 กลุ่มพระพุทธรัตน

ผู้ประสานงาน	คุณอรสา	ทองขาว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	เรือนชุดใหญ่	เรือนหมู่ใหญ่	เรือนหมู่เล็ก	
เรือนเดี่ยว
สถานที่	22/9	หมู่ที่	5	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-1688-5348

2 กลุ่มเรือนไทยจำาลองจิ๋ว

ผู้ประสานงาน	คุณชาลี	อัคกาญจน์วานิชย์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	ถั่วกระจก	งาดำากระจก	ลูกอมกะทิ
สถานที่ 233/1	หมู่ที่	9	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-5522-1828, 08-1680-2855

3 กลุ่มอาชีพอรัญญิก

ผู้ประสานงาน	คุณปัญญา	จันทร์แจ้ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	 หมี่ซ่ัวธรรมดา	 หมี่ซ่ัวสมุนไพร	 หมี่ซ่ัว 
ใบเตย	หมีซ่ั่วฝักทอง	หมีซ่ั่วอัญชัน	หมีซ่ั่วแครอท	หมีซ่ั่วดอกคำาฝอย
สถานที่ 517	หมู่ที่	9	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-5530-1983, 08-4623-4582

4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หมี่ซั่ว
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ผู้ประสานงาน	คุณสรัลชนา	นุชยวาท
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	คุกกี้สิงคโปร์
สถานที่ หมู่ที่	9	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09-1191-5692 

5 กลุ่มเค้ก คุกกี้สิงคโปร์

ผู้ประสานงาน	คุณเทียน	งานดี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด
สถานที่	หมู่ที่	9	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ -

6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด

ผู้ประสานงาน	คุณสำารวย	พรมโพธิ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์		ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้า
สถานที่	52/301	หมู่ที่	6	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	
65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-5140-2138, 09-3252-2860

7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

ผู้ประสานงาน	คุณศุภกร	แพฎิษฐ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระยาสารท	
สถานท่ี	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 หมู่ที่	 4	 ต.อรัญญิก	 อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09-4837-5588

8 กลุ่มกระยาสารทแม่ทองหล่อ

ผู้ประสานงาน	คุณอารีย์	ดอนดีไพร
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ โมบายปลาตะเพียน
สถานที่	338/11	หมู่ที่	8	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	
จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-6928-0988

9 กลุ่มโมบายปลาตะเพียน
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ผู้ประสานงาน	คุณรัชนี	อ่อนยิ่ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	ขนมหม้อแกงถั่ว	ขนมหม้อแกงไข่	
ขนมหม้อแกงเผือก
สถานท่ี	165/6	หมูท่ี	่2	ถนนเลียบทางรถไฟ	ต.อรญัญกิ	อ.เมอืง	
จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-6937-3145

10 กลุ่มขนมหม้อแกงสูตรโบราณ

ผู้ประสานงาน	คุณกาญจนา	พฤกษะวัน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	ปลาส้ม	หมูส้มแม่นวลจันทร์
สถานที่	369/6	หมู่ที่	9	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09-2749-7933

11 กลุ่มปลาส้ม

ผู้ประสานงาน	คุณสมคิด	เก็งวินิต
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แชมพูผสมว่านหางจระเข้	 มะกรูด	 อัญชัน	 ย่านาง	 
ครีมนวดผมผสมดอกอัญชัน
สถานที่ 436	หมู่ที่	3	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-7846-1198

12 กลุ่มแชมพูใบนาง

ผู้ประสานงาน	คุณสมร	สิทธิเขตการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ไม้กวาด
สถานที่	97/2	หมู่ที่	5	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-1688-5348

13 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

ผู้ประสานงาน	ร้อยตรีถวิล	ปัญญา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 	ไข่เค็มกะทิ
สถานที่ หมู่ที่	3	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-1971-5191

14 กลุ่มไข่เค็มกะทิ
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ผู้ประสานงาน	คุณทุเรียน	อุ่นเกตุ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทอพรมเช็ดเท้าหลากหลายสี	
และขนาด	ผ้าปูที่นอนขนาดใหญ่
สถานที่ หมู่ที่	4	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 09-3228-3272

15 กลุ่มทอพรม

ผู้ประสานงาน	คุณทองดี	ฉิมพะลี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	ไม้กวาด
สถานที่	821/1	หมู่ที่	7	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-9708-8861

16 กลุ่มอาชีพไม้กวาด

ผู้ประสานงาน	คุณจันทร์เพ็ญ	ยิ้มละมัย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	กระเป๋า	ตะกร้า	ผลิตภัณฑ์จากเส้น
พลาสติก	และเส้นดิ้นไหม
สถานที่	1/5	หมู่ที่	5	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-1688-5348, 08-4181-4548

17 กลุ่มสานเส้นพลาสติกเส้นดิ้นไหม

ผู้ประสานงาน	คุณสุธี	ทองบ่อ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์		ตะกร้าพลาสติกชนิดต่าง	ๆ	
สถานที่ 133/56	หมู่ที่	2	ต.อรัญญิก	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08-6397-7565, 09-1025-4161

18 กลุ่มตะกร้าเส้นพลาสติก
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งบประมาณ ประจำาปี 2562
  61 

งบประมาณ ประจ าปี 2562 
รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

                  2562 
      ก              + สูง - ต  า 

         13,293,820.00 14,571,709.32 + 1,277,889.32 
                                2,540,100.00                       2,840,898.00 + 300,798.00 
                   840,000.00 1,385,568.94 + 545,568.94 
                                  6,850,000.00 7,908,564.00 + 1,058,564.00 
                135,200.00 242,431.01 + 107,231.01 
             5,000.00 16,000.00 + 11,000.00 
                64,709,580.00 73,709,095.20 + 8,999,515.2 
                  60,030,000.00 54,759,522.00 - 5,270,478.00 
                               148,403,700.00 155,433,788.47 + 7,030,088.47 
                           /     ก   - 9,959,237.00 - 
                   165,393,025.47  
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งบประมาณ ประจำาปี 2562   62 

งบประมาณ ประจ าปี 2562 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2562 

ประมาณการ รายจ่ายจริง 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุน

ระบุวัตถุประสงค ์
/เฉพาะกิจ 

+ สูง - ต  า 

งบกลาง 32,067,890.00 30,393,949.14 - - 1,673,940.86 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,186,900.00 4,183,550.00 - - 3,350.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  33,254,710.00 33,151,876.35 - - 102,833.65 
ค่าตอบแทน 4,006,300.00 3,899,945.50 54,000.00 - 106,354.50 
ค่าใช้สอย 23,701,915.00 22,368,232.83 - - 1,333,682.17  
ค่าวัสด ุ 11,869,460.00 11,190,576.96 -  - 678,883.04 
ค่าสาธารณูปโภค 5,832,700.00 5,674,638.73 - - 158,061.27  
ค่าครุภัณฑ์ 15,619,325.00 15,599,057.50 57,000.00 - 20,267.50  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,051,800.00 14,889,848.46 9,848,237.00 - 161,951.54 
รายจ่ายอื่น 20,000.00 17,500.00 - - 2,500.00 
เงินอุดหนุนทั่วไป 2,749,000.00 2,542,020.00 - - 206,980.00 
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ 148,360,000.00 143,911,195.47 - - 4,448,804.53 

รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 9,959,237.00  

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  153,870,432.47  
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เทศบาลเมืองอรัญญิก
0-5537-7730

   ต่อ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ประชาสัมพันธ์      0

สํานักปลัดเทศบาล/โทรสาร 100

 & สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก 700 หรือ 0-5530-1146

 & งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 24 ชั่วโมง) 199 หรือ 0-5537-8199

กองคลัง 200

 & งานพัสดุและทรัพย์สิน 202

 & งานพัฒนารายได้/งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 203

 & งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 205

กองช่าง 300

 & ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 302

 & ฝ่ายการโยธา 303

 & งานสาธารณูปโภค 303

 & งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 303 หรือ 09-1840-4727

กองการศึกษา 400 หรือ 09-3138-7229

กองสวัสดิการสังคม 500 หรือ 09-1032-9027  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 600 หรือ 09-1840-0295

กองวิชาการและแผนงาน 800

หน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก 333

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)  400

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) 400

โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) 400

โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) 400
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เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
สามารถ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหา ความต้องการ 

ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในการดำาเนินการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 สำานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังใหม่)

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 0

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 0-5537-8199 

 หรือ 0-5537-7730 ต่อ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

การแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

l ตู้รับฟังความคิดเห็นทุกหมู่บ้าน รวม 10 หมู่บ้าน 

l แจ้งผ่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้ง 3 เขต

 l กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำาบลอรัญญิกทุกท่าน

เว็บไซต์ www.muangaranyik.go.th เทศบาลเมืองอรัญญิก

Facebook งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก

56 รายงานประจำาปี 2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก



คณะที่ปรึกษา
 นายนรินทร์	 วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

 นายวสันต์	 วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

 นายลักษ์	 เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

 นางรัชฎาพร	 พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

 นายพันธ์เดช	 มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 
  

กองบรรณาธิการ
 สำานักปลัดเทศบาล	

	 กองคลัง	

	 กองช่าง	

	 กองการศึกษา	

	 กองสวัสดิการสังคม	

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

	 กองวิชาการและแผนงาน	
  

คณะผู้จัดทำา
 กองวิชาการและแผนงาน		เทศบาลเมืองอรัญญิก




