
พระบรมราโชวาท

‘...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำา ควรเต็มใจทำาโดยไม่จำาเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่อง

กีดขวาง คนที่ทำางานได้จริง ๆ นั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำาได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน

และซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จในงานที่ทำาสูงขึ้น...’’

ร.๙

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 8 กรกฎาคม 2530  



พระบรมราโชวาท

“งานราชการน้ัน คืองานของแผ่นดิน มีผลเก่ียวเน่ืองโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน 

ดังน้ัน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำาด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริต

จริงใจ โดยถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำาเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และ

สำาเร็จประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ คือ ยังความเจริญม่ันคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง

และย่ังยืนตลอดไป”

ร.๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน  

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 



นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

สารจากนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก

	 ขอขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนตำาบลอรัญญิก	ตลอดจน

หน่วยงานภาคเอกชน	ภาคราชการ	และทุกภาคส่วน		ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ตำาบลอรัญญิก	นับจากวันที่	9	กันยายน	2555	ผมได้รับมอบหมายจากประชาชน

ตำาบลอรัญญิกให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก	เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาตำาบลอรัญญิกของเราในหลายๆ	โครงการและกิจกรรม	ให้สำาเร็จลุล่วง

ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน	ดังนี้	

 ด้านสาธารณสุข	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์สุขภาพชุมชนครอบคลุม

ทุกพื้นที่	ก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน	หมู่ที่	4	และหมู่ที่	5		เพื่อเป็นการรักษาแบบ

ปฐมภูมิ	ใกล้บ้าน	ใกล้ใจ	ก่อสร้างศูนย์กายภาพบำาบัดสำาหรับผู้สูงอายุ	หมู่ที ่	4	

เพื ่อต่อยอดการให้บริการศูนย์กายภาพบำาบัด		รวมไปถึงการพัฒนามาตราการ

ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	เช่น	ไข้เลือดออก	ฯลฯ	เป็นต้น		

ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร

สาธารณสุข	รณรงค์และส่งเสริมประชาชนในการออกกำาลังกาย	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	

ก่อสร้างลานกีฬา	สนามฟุตซอล	และสวนสาธารณะริมคลองโคกช้าง		

 ด้านสวัสดิการสังคม	ส่งเสริมการนันทนาการต่างๆแก่ผู้สูงอายุ	ดูแลช่วยเหลือ

เรื่องที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย	ให้การสงเคราะห์เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ

คนด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยเอดส์		ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	กลุ่มผู้พิการ

ชมรมผู้สูงอายุ	กลุ่มสตรี	กลุ่มเกษตร	พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ	

ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริฯ		ระดับชุมชนให้เข้มแข็ง	

สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทของสถาบันครอบครัว		ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตำาบลอรัญญิก(ออมวันละบาท)	ซึ่งได้รับรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่น

ระดับจังหวัด	ประจำาปี	2559

 ด้านชุมชนและสังคม		เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา

เทศบาลในรูปแบบและวิธีการต่าง	ๆ	รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)



ด้วยรักจากใจ

นายนรินทร์	วัฒนกุลชัย

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

	 ด้านการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน	ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน	อาคารสถานท่ี	

จนต่อยอดในการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลให้มีศักยภาพมาตรฐาน	ปัจจุบันมี	โรงเรียนอนุบาล

	2	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก	(โคกช้าง)	และโรงเรียนอนุบาลเมือง

อรัญญิก(หนองปลาค้าว)	พัฒนาด้านวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู ้หลักสูตร

การศึกษาให้ได้มาตรฐาน		ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการวางน  ำา	ปลูกจิตสำานึก

และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้	คุณธรรมและจริยธรรม		ส่งเสริมและ

สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน	เช่น		

การแห่เทียนพรรษา		งานลอยกระทง		งานสงกรานต์เป็นประจำาทุกปี	

 ด้านการบริหารจัดการที่ดี	เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประชาชน	พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น	ดำาเนินงานทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ	อย่างถูกต้อง

สะดวกและรวดเร็ว	คำานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	ได้ปรับปรุงถนนในตำาบลพร้อมท่อระบายนำา	ให้มีสภาพดี

มีความปลอดภัย	ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างอย่างทั่วถึงทุกพื้นที	่

ขยายท่อเมนประปาปรับปรุงการผลิตน  ำาประปาให้มีคุณภาพ	มีมาตรฐาน	มีปริมาณ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	พัฒนาระบบหอกระจายข่าวให้ครอบคลุม

ทุกหมู่บ้าน	ชุมชน		รวมถึงการปรับภูมิทัศน์	พัฒนางานผังเมือง	อาทิ	โครงการหนอง

ตาเหี่ยม	

 หลายส่ิงหลายอย่างท่ียังต้องมีการพัฒนาและดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือให้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน	และต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน

หน่วยงานภาคเอกชน	ส่วนราชการ	และทุกภาคส่วนอีกครั้ง	ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี

มาโดยตลอด	เน่ืองในวารดิถีข้ึนปีใหม่	ขอให้พ่ีน้องประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	หยิบจับ

อะไรขอให้เป็นเงิน	เป็นทอง	มีโชค	มีลาภ	มีความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไป



สารจากประธาน
สภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

นายสังวาลย์ นิลหิรัญ

ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

	 สมาชิกสภาเทศบาล	ทำาหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กิจการของเทศบาล	โดยใช้มติของที่ประชุมสภาเป็นหลัก	ผลักดันนโยบายร่วมกับ

ผู ้บริหาร	โดยมีประธานสภาเทศบาลเป็นหัวหน้า	สำาหรับสมาชิกสภาเทศบาล	

ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เปรียบเสมือนดั่งฟันเฟืองที่สำาคัญในการขับเคลื่อนชุมชนนั้นๆ

ให้เดินหน้าไปสู่การพัฒนา	เพื่อก่อให้เกิดความผาสุขของพี่น้องประชาชน		

 กระผมนายสังวาลย์	นิลหิรัญ	ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก	ซึ่งได้รับ

ความไว้วางใจจากพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก	แต่งต้ังให้เป็นผู้นำาในฐานะ

ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก	กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผม

ได้ทำาหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก	ซึ่งสภาแห่งนี้ถือเป็นสภาแห่งความ

เป็นพี่เป็นน้อง	เห็นได้จากความร่วมมือของท่านสมาชิกทุกท่าน	ที่มีความตั้งใจ	มุ่งมั่น

ในการทำาหน้าที่ของแต่ละท่านในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง	

รวมทั้งมีความสมัครสมานสามัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในทุกพื้นที่	ร่วมกันคิด	ร่วมกัน

แก้ปัญหา	กระผมเองซึ ่งเป็นตัวแทนของพี ่น้องประชาชนในฐานะประธานสภา

เทศบาลเมืองอรัญญิก	จะดำาเนินการด้านงานของสภาตามอำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย	

อย่างเต็มกำาลังและความสามารถ	และต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนของตำาบล

อรัญญิก	ที่ได้ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของท่าน	

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	ตลอดจนข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	เทศบาลเมือง	-

อรัญญิก	ที่ให้ความกรุณาแนะนำาและให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่กระผมทำา

หน้าที่ประธานสภาแห่งนี้มาด้วยดีโดยตลอด	และกระผมขอให้สัญญาว่าจะดำาเนิน

กิจการของสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อพี่น้อง

ประชาชนชาวตำาบลอรัญญิกได้พัฒนาด้วยดีตลอดไป

นายสังวาลย์	นิลหิรัญ

ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก



สารจากปลัด
เทศบาลเมืองอรัญญิก

นายพันธ์เดช มั่งมี

ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

นายพันธ์เดช	มั่งมี

ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

	 เทศบาลเมืองอรัญญิก	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาท

และภารกิจครอบคลุมการพัฒนาชีวิต	ความเป็นอยู่ของประชาชนทุกด้าน	

เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองการปกครอง	การศึกษา	สาธารณสุข	

ศิลปวัฒนธรรม	ส่ิงแวดล้อม	เป็นต้น	การทำาหน้าท่ีบริการสาธารณะ	ต้องดำาเนิน

การอย่างเต็มความสามารถ	เพ่ือบำาบัดทุกข์	บำารุงสุข	ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน	

 ในฐานะปลัดเทศบาล	พนักงานเทศบาล	และเจ้าหน้าที ่ทุกคน	

ได้ตระหนักถึงหน้าที ่ดังกล่าวและมีความมุ ่งมั ่นที ่จะร่วมกันทำาหน้าที ่

เพื่อประชาชน	โดยยึดนโยบายของผู้บริหาร	ตามกรอบระเบียบ	กฎหมาย	

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	

 การปฏิบัติภารกิจ	จะสำาเร็จและเกิดผลดีแก่พ่ีน้องประชาชน	ต้องได้รับ

ความร่วมมือจาก	ทุกฝ่าย	คือ	คณะผู้บริหาร	ข้าราชการประจำา	เพ่ือนำานโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์	และต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ

ภาคเอกชน	หน่วยงานต่างๆ	และที่สำาคัญ	คือการมีส่วนร่วมของพี่น้อง

ประชาชนเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก	ท่ีร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญ

ก้าวหน้า	ประสบผลสำาเร็จ	เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง	ภายใต้

วิสัยทัศน์	“	อรัญญิกเมืองน่าอยู่	สิ่งแวดล้อมดี	ประชาชนอยู่ดีมีสุข	”



เทศบาลเมืองอรัญญิก

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก

กำานัน ผู้ใหญ่บ้านตำาบลอรัญญิก

โครงสร้างส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองอรัญญิก

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี(พ.ศ.2560-2563)

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก

บอกเล่าโครงการกิจกรรม

แนะนำาศาสนสถานและพุทธมณฑลของตำาบลอรัญญิก

OTOP / ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำาบลอรัญญิก

รายรับ-รายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 25560

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลเมืองอรัญญิก

ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

1

2-3

4-5

6

7

8-9

10-13

14

15-24

25-29

30-34

35

36-8

39-40

41

42

หน้า



ประวัติความเป็นมาของตำาบลอรัญญิก
และเทศบาลเมืองอรัญญิก

 ตำ�บลอรัญญิก เป็นช่ือเรียกตามช่ือหมู่บ้านอรัญญิก ซ่ึงทำาอาวุธขายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามตำานานเล่าขานกันมาว่า

ชาวบ้านได้ติดตามองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาทำาอาวุธให้พระองค์ ใช้ในการทำาศึกสงคราม จึงได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอรัญญิก

ตามช่ือของหมู่บ้านเดิม  ในประวัติศาสตร์ ได้กล่าวถึงอรัญญิกและหมู่บ้านอรัญญิกมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย เช่ือกันว่า เจดีย์วัดอรัญญิก

นั้น ได้สร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างพระพุทธชินราช

 เทศบ�ลเมืองอรัญญิก เดิมได้รับการจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบลอรัญญิก เม่ือวันท่ี  ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย และได้รับการเปลี่ยนฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำาบลอรัญญิก 

เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา

 ข้อมูลท่ัวไป
 ที่ตั้ง เทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำาเภอเมืองพิษณุโลกทางทิศตะวันออกประมาณ ๗ กิโลเมตร และมี

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำาบลหัวรอ

 ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำาบลบึงพระ

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำาบลสมอแข และตำาบลวังพิกุล อำาเภอวังทอง

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลนครพิษณุโลก

 เนื้อที่ เทศบ�ลเมืองอรัญญิก มีเนื้อที่ ๓๐.๗๘ ตร.กม. (รวมเขตพื้นที่ทหาร ๒ แห่ง คือ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

และกองบิน ๔๖ ) 

           มีหมู่บ้�นจำ�นวน ๑๐ หมู่บ้�น แบ่งเขตก�รปกครองเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง ดังนี้

จำานวนประชากร

จำานวนประชากรมีทั้งสิ้น  ๒๙,๘๗๔   คน ,  แยกเป็น  ชาย  ๑๖,๒๗๐  คน  , หญิง  ๑๓,๖๐๔  คน  

มีจำานวนครัวเรือน  ๑๓,๔๗๙  ครัวเรือน 

(ข้อมูลจากสำานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

เขตที่ ๒

หมู่ที่ ๑ บ้านคลองคูณ

หมู่ที่ ๒ บ้านสนามบิน

หมู่ที่ ๓ บ้านโคกช้าง

เขตที่ ๓ 

หมู่ที่ ๒ บ้านสนามบิน

หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสาม

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกมะตูม

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกมะตูม(พงศ์ผกา)

เขตที่ ๑ 

หมู่ที่ ๓ บ้านโคกช้าง

หมู่ที่ ๔ บ้านอรัญญิก

หมู่ที่ ๕ บ้านคลองมหาดไทย

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาค้าว

หมู่ที่ ๑๐ บ้านชาวแพ
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A

คณะผู้บริหาร    
เทศบาลเมืองอรัญญิก

วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลเมืองอรัญญิก

“อรัญญิกเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี 
ประชาชนอยู่ดีมีความสุข”

น�ยนรินทร์ วัฒนกุลชัย
น�ยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองอรัญญิก2



รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

น�ยลักษ์ เสือเล็ก
รองน�ยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  

    น�ยวิศณุ ศรีพิพัฒนกุล               
เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

น�งรัชฎ�พร พิมพ�
รองน�ยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก     

น�งศจี ประเทืองสุข
เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

น�ยวสันต์ วชิร�ศรีศิริกุล                                   
รองน�ยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก     

น�ยม�นะศักดิ์ ผูกพ�นิช
เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
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