
A

โครงการประชาคมเพ่ือจัดทำาแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการอบรมข้าราชการไทยใสสะอาด ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการจัดทำาเว็บไซต์เพ่ือการบริการข้อมูลข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำาปี ๒๕๖๐ “ตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

๔๖,๔๘๒.๐๐

๑๗,๖๙๗.๐๐

๑๗,๖๙๗.๐๐

๒๒,๗๕๔.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๑

๑๓

๑๔

๑๒

๑๕
การสำารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ การให้บริการของเทศบาลเมือง

อรัญญิก

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาโครงการประชาคมเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก

อบรมให้ความรู้และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลสามปี

โครงการอบรมข้าราชการไทยใสสะอาด

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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โครงการจ่ายยาผู้ป่วยโรคเร้ือรังเชิงรุกในชุมชนหมู่ท่ี ๑๐ ตำาบลอรัญญิก

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา-ทารก และเด็กปฐมวัย

โครงการชมรมจิตอาสาฯ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

โครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบำาบัดฟืนฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ ๓ , ๘ , ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำาบลอรัญญิก

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 

๓,๘,ฤ และหมู่ที่ ๑๐ ตำาบลอรัญญิก

โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

และโรคไตเรื้อรัง) หมู่ที่ ๓,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำาบลอรัญญิก

โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 

๓,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำาบลอรัญญิก

โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หลอด

เลือดสมอง และหัวใจขาดเลือด

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในช่องปากเด็กกลุ่มวัยเรียน ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสมุนไพรร่วมกับออกกำาลังกายเพื่อ

ลดอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซ้อน)

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
ตำาบลอรัญญิก

๘,๗๐๐.๐๐

๑๙,๙๐๐.๐๐

๓๑,๕๐๐.๐๐

๘๓,๓๐๐.๐๐

๒๓,๕๐๐.๐๐

๒๓,๕๕๐.๐๐

๒๘,๔๕๕.๐๐

๑๓,๒๐๐.๐๐

๑๙,๐๕๐.๐๐

๑๘,๕๐๐.๐๐

๓๕,๔๐๐.๐๐

๓๒,๓๒๕.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยดำาเนินการ งบประมาณ

สรุปผลการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก

จ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุกในชุมชน โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสมุนไพร
ร่วมกับออกกำาลังกาย

ชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้าน บำาบัด ฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง
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A

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ ๐-๓ ปี และผู้สูงอายุ

โครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

โครงการคัดกรองตรวจหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำาลังพลและครอบครัว

โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
ตำาบลอรัญญิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
ตำาบลอรัญญิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
ตำาบลอรัญญิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
ตำาบลอรัญญิก

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
ตำาบลอรัญญิก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          
ตำาบลอรัญญิก

โรงเรียนสะพานที่ ๓

๑๔,๗๒๕.๐๐

๑๘,๙๕๐.๐๐

๑๒,๑๐๐.๐๐

๑๒,๘๙๐.๐๐

๗๒,๓๐๐.๐๐

๑๑,๔๕๐.๐๐

๒๔,๐๐๐.๐๐

๑๑,๑๕๐.๐๐

๔๐,๐๕๐.๐๐

๑๓

๑๔

๑๘

๑๕

๑๙

๑๖

๒๐

๑๗

๒๑

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยดำาเนินการ งบประมาณ

คัดกรองตรวจหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก ชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูง 
อายุ และผู้พิการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ ๐-๓ ปี และผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา
และทารกหลังคลอด

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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โครงการที่ดำาเนินการประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก (จ่ายจากเงินสะสม)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยปลัดโจ้ หมู่ที่ ๓

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านพฤกภิรมย์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยแจ่มศรี หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยบุญช่วย ๑ หมู่ที่ ๕

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยม่วงเย็น-คงปาน หมู่ท่ี ๕

โครงการวางท่อระบายนำาพร้อมท่อข้าม ซอยกวักทอง หมู่ที่ ๖

โครงการไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายนำา ซอยที่ ๙ หมู่ที่ ๖

โครงการวางท่อระบายนำา ซอยประยูรวงค์ (ตาลเดี่ยว) หมู่ที่ ๗

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยศาลเจ้าเก่า หมู่ที่ ๗

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยลุงอ้าย หมู่ที่ ๗

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๖๐๘,๐๐๐.๐๐

๔๖๐,๐๐๐.๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๓๖,๐๐๐.๐๐

๒๗๙,๐๐๐.๐๐

๑๖๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๔,๕๐๐.๐๐

๕๗,๗๐๐.๐๐

๔๘๕,๐๐๐.๐๐

๔๔๔,๐๐๐.๐๐

๓๓๔,๐๐๐.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการก่อสร้างถนน / ขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำา เทศบาลเมืองอรัญญิก
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A

โครงการวางท่อระบายนำา ซอยชนโค ๖ หมู่ที่ ๘ 

โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓

โครงการปรับปรุงถนนทางเท้าและตีเส้นจราจร หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิตรภาพ ๑๔ หมู่ที่ ๙

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยโค้งตัวยู 

(ท้ายซอยกุลนารี) หมู่ที่ ๙

โครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อม คสล. ระหว่างซอยโคกช้าง ๒๑ กับถนน

หมู่บ้านศิวาภรณ์

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๒๖๐,๐๐๐.๐๐

๒,๘๙๘,๐๐๐.๐๐

๑,๑๑๘,๐๐๐.๐๐

๗๔๘,๐๐๐.๐๐

๔๘๗,๐๐๐.๐๐

๖๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๙๘,๐๐๐.๐๐

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการวางท่อระบายน้ำา/ประปา,ปรับปรุงถนนทางเท้า,ตีเส้นจราจร คสล. เทศบาลเมืองอรัญญิก

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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โครงการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำาบลอรัญญิก

โครงการวางท่อระบายนำาถนน คสล. ซอยบ้านแขก หมู่ที่ ๖ ตำาบลอรัญญิก

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำา ซอยวรวุฒิ หมู่ที่ ๓ 

ตำาบลอรัญญิก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๑,๒๗๗,๐๐๖.๐๐

๔๘๔,๕๐๐.๐๐

๒๖๑,๕๐๐.๐๐

๒๑

๑๙

๒๐

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยขุนหาญตอนปลาย

เชื่อมต่อวัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๕

กองช่าง

กองช่าง

๔๘๔,๕๐๐.๐๐

๒๖๑,๕๐๐.๐๐

อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ

๑

๒

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการที่ดำาเนินการประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก (จ่ายจากเงินสะสม)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำา ซอยวรวุฒิ ม.๓

โครงการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต ม.๒

โครงการวางท่อระบายน้ำาถนน คสล.ซอยบ้านแขก ม.๖
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โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งที่ 2 บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำาบลอรัญญิก

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำา หนองตาเหี่ยม ตำาบลอรัญญิก 

โดยกรมทรัพยากรน้ำา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 โครงการความร่วมมือของเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับสำานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมการแก้ไขปัญหาการจราจร

ในเมือง ให้เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 (เลี่ยงเมืองทางตอนเหนือ)  

พัฒนาพื้นที่ตาบอดในเขตเมือง ให้เกิดศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่มีพื้นที่ประมาณ 

1,398 ไร่ มีจำานวนโฉนดที่ดินประมาณ 549 แปลง 

 ความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน : ถนนสาย ฉ.1 ได้ดำาเนินการ โครงการ

ก่อสร้างถนนภายในโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณ

หนองตาเหี่ยม ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวงเงิน

ก่อสร้าง จำานวน 11,331,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

ระยะทาง 12,000 เมตร ระยะเวลาดำาเนินการ 434 วัน 

 ความก้าวหน้าของ โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งนำา หนองตาเหี่ยม ตำาบลอรัญญิก 

จากการประสบปัญหาขาดแคลนนำา ในการทำาเกษตรกรรม จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนิน

การอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งนำาท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการเพ่ิม

ปริมาณนำาให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ

นำาของแหล่งนำาธรรมชาติ ให้พอเพียงกับความต้องการอุปโภค บริโภคของประชาชนใน

ตำาบลและชุมชนใกล้เคียง  กักเก็บนำาให้พี่น้องเกษตรกร ใช้ในการเกษตร และฟืนฟูสภาพ

แหล่งนำาที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12

จ4

จ1

ฉ1

ค8

ค11

ค15

หนองตาเหี่ยม

จัดรูปที่ดิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง)  หมู่ที่ 3  ตำาบลอรัญญิก

การพัฒนาระบบประปาตำาบลอรัญญิก

 เทศบาลเมืองอรัญญิกได้ดำาเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก (ริมคลองโคกช้าง)  หมู่ท่ี 3  ตำาบลอรัญญิก

และพัฒนาๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

โดยมีเคร่ืองออกกำาลังกายกลางแจ้ง ห้องนำาสาธารณะ และลานกิจกรรมอเนกประสงค์ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำาลังใจ จัดกิจกรรมและนันทนาการต่าง ๆ 

 เทศบาลเมืองอรัญญิกได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบประปา 

นำาอุปโภค บริโภค เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้อประชาชน 

เน่ืองจากปัญหาระบบประปาแต่ละหมู่บ้านท่ีผ่านมามีความแตกต่างกัน

บางหมู่บ้านระบบท่อและอุปกรณ์ส่งนำาประปาท่ีใช้มาเป็นระยะเวลานาน

เร่ิมมีความเส่ือมไปตามกาลเวลา  บางหมู่บ้านมีการเพ่ิมข้ึนของจำานวน

ประชากร และครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความต้องการนำาประปาท่ีมากข้ึน

ทั้งการอุปโภค และบริโภคในชีวิตประจำาวัน  เทศบาลเมืองอรัญญิก

จึงได้ดำาเนินการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยพัฒนาคุณภาพ

นำาประปาให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา ขยายท่อเมน

ประปาอย่างต่อเนื่องก่อนปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เพื่อให้ประปามี

ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ให้

เพียงพอกับความต้องการ  โดยมีความจำาเป็นต้องใช้งบประมาณ และ

ระยะเวลาในการดำาเนินการ ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกกับพี่น้อง

ประชาชนในเบ้ืองต้น ซ่ึงจะเร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างต่อเน่ืองต่อไป

Annual Report 2017
The Aranyik Town Municipality 31



A

โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชน

 เทศบาลเมืองอรัญญิกได้ตระหนักถึงความสำาคัญของเยาวชน

ของชาติ  เนื่องในปัจจุบันภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายบ่อยครั้ง

และอยู่ใกล้ตัวทุกคน เยาวชนจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำาลังของชาติ 

ดังนั้นเยาวชนจึงจำาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ รวมไป

ถึงอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพ่ือให้การดำาเนินการเป็นไปตามอำานาจหน้าท่ี และเพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้กับเยาวชนในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลด

ความเสียหายจากอัคคีภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองอรัญญิกและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำาโครงการส่งเสริม

ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชน เพ่ือให้ความรู้

แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก และพื้นที่ใกล้เคียง

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างปลอดภัย

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดตั้งธนาคารขยะในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

ด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดทำา

โครงการคัดแยกขยะก่อนท้ิงและจัดต้ังธนาคารขยะ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง

และบทบาทตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” เกิดการพัฒนา 

ส่งเสริมและยกระดับการดำาเนินการในการลด คัดแยกและการใช้

ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่สังคมไร้ขยะ 

(Zero waste society) ดำาเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ ๑ คน

ซ่ึงเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการฝึกอบรมได้นำาองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ ขยะมูลฝอยมาบูรณาการดำาเนินงานภายใต้หลักการ “บวร” 

ให้กับประชาชนในหมู่บ้านท้ัง 10 หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมการลด คัดแยก

และใช้ประโยชน์จากขยะในทุกหมู่บ้านชุมชน โดยเทศบาลเมืองอรัญญิก

ดำาเนินการรับซื้อขยะยายได้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เป็นประจำาทุก

วันพุธที่ 3 ของทุกเดือน การจัดทำาโครงการในปีงบประมาณ 2560

สามารถขายขยะรีไซเคิลได้จำานวน 4,013.1 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 

18,106.50 บาท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนดีเด่น”

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลอรัญญิก (ออมวันละบาท)

 “โครงการอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรัญญิก”

 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลอรัญญิก 

(ออมวันละบาท) ข้ึน เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2554 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน สนับสนุน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นประจำาปีทุกปี โดยปีแรกท่ีเร่ิมจัดต้ัง สมทบ

งบประมาณ จำานวนเงิน 100,000 บาท ปีท่ี 2 สมทบงบประมาณ จำานวนเงิน

1,054,120 บาท และปีท่ี 3 สมทบงบประมาณ จำานวนเงิน 1,455,985 บาท 

ให้การสนับสนุนอาคารสถานท่ีท่ีทำาการกองทุนต้ังอยู่ภายในกองสวัสดิการสังคม

วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีดำาเนินงานกองทุน รวมถึงสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และ

รายงานผลการดำาเนินงานต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องมีการจัดสวัสดิการให้กับ

สมาชิกท้ังส้ิน 8 ด้าน เช่น สวัสดิการเก่ียวกับเด็ก(กรณีคลอดบุตร) ด้านสุขภาพ

(กรณีเจ็บป่วย) ด้านการศึกษา (ทุนการศึกษา) กรณีพิการ (พิการโดยสิ้นเชิง) 

เข้าร่วมดูแลชุมชน และกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าจัดการศพ จำานวนเงิน 

12,000 บาท รวมถึงมีการเชื่อมโยงหรือมีแผนจะเชื่อมโยงงานสวัสดิการ

กับงานพัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองอรัญญิกได้รับการคัดเลือกให้เป็น“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่ีให้การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก”โดยสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคเหนือ

 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยนโยบายคณะผู้บริหารได้เล็งเห็น

ความสำาคัญของผู้สูงอายุภายในเขตพ้ืนท่ี ได้มอบหมายกองสวัสดิการ

สังคมอบรม ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในตำาบลอรัญญิก ท่ีมีจำานวนประมาณ 4,000 คนข้ึนไป โดยจัดทำา

โครงการอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำาปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้ผู้สูงอายุ

ได้รับความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง โรคติดต่อ โรคสมองเสื่อม การออก

กำาลังกายในผู ้สูงอายุและการปฏิบัติตัวที ่เหมาะสมตามวัย 

การตรวจสุขภาพร่างกายเบ้ืองต้น เป็นประจำาทุกเดือน ตรวจวัดสายตา

มีการพบปะสังสรรค์แลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย

รำาวงย้อนยุค กิจกรรมธรรมะ (สวดมนต์ไหว้พระ) และกิจกรรม

นันทนาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย

และสุขภาพใจท่ีแข็งแรง มีความสุขในปันปลายของชีวิตอย่างย่ังยืน
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