
A

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก
     “อรัญญิกเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีความสุข”

ภ�รกิจหลักก�รพัฒน�เทศบ�ลเมืองอรัญญิก

๑. การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง

๒. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชุมชนเข้มแข็ง

๓. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร

๔. การส่งเสริมให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ

๖. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๗. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๘. การส่งเสริมบำารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามไว้

๙. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๑๐. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๑๑. การส่งเสริมด้านการกีฬา การผังเมือง และภารกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์

๑๒. สนับสนุนจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ

      เทศบาลเมืองอรัญญิก

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอำานาจหน้าที่และความพร้อมของท้องถิ่น

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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โครงการติดต้ังตาข่ายลวดพร้อมโครงเหล็กกันนก บริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าสำานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ม.๓

โครงการปรับปรุงถนน(ตีเส้นจราจร) บริเวณชุมชนค่ายบชร. หมู่ที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา

แนวทางที่ ๓ การก่อสร้างซ่อมแซมบำารุงรักษาถนน เกาะกลางถนน ทางเท้า พื้นที่สองข้างทาง และสะพาน

แนวทางที่ ๔ การก่อสร้างซ่อมแซมบำารุงรักษารางระบายนำา ท่อลอดเหลี่ยม

แนวทางที่ ๕ การป้องกันนำาท่วมและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

แนวทางที่ ๖ การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอื่นๆ

แนวทางที่ ๗ การพัฒนาระบบจราจร

แนวทางที่ ๘ การพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง

โครงการติดต้ังตาข่ายลวดพร้อมโครงเหล็กกันนกบริเวณโดมอเนกประสงค์

หน้าสำานักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำาบลอรัญญิก
กองช่าง ๙๘๕,๐๐๐.๐๐

๔๗๕,๐๐๐.๐๐

๓๙๕,๐๐๐.๐๐

๔๑๖,๐๐๐.๐๐

๔๐๑,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๑

๒

๓

๔

๕

โครงการปรับปรุงถนน (ตีเส้นจราจร) บริเวณ ชุมชน ค่าย บชร. หมู่ท่ี ๒

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยย้ิมย้ิม หมู่ท่ี ๕ 

ตำาบลอรัญญิก

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยศรีไตรรัตน์ หมู่ท่ี ๕ 

ตำาบลอรัญญิก

โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนำา ซอยกรโกมล หมู่ท่ี ๕

ตำาบลอรัญญิก

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

* อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ
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A

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางที่ ๑ การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

                ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ยากจน

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำาลังกาย

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ

แนวทางที่ ๖ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ๗ การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ ๘ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แนวทางที่ ๙ การทำานุบำารุงศาสนา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม   

       จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

โครงการฝึกอบรมการขับข่ีเรือในการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

อุทกภัย ปี ๒๕๖๐

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สำานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ) ร่วมกับ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

๔๑,๓๘๐.๐๔

    ๒๙,๗๕๕.๓๒

-

๙,๙๕๙.๘๘

-

๕๔,๑๔๒.๕๐

-

-

-

๑

๒

๖

๓

๗

๔

๘

๕

๙

โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชน

โครงการสำารวจและตรวจสอบท่อธารดับเพลิง ปี ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการสำารวจและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น ปี ๒๕๖๐

โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปี ๒๕๖๐

โครงการฝึกซ้อม “การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยและแผนการดับเพลิง ประจำาปี 

๒๕๖๐ เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมือง

อรัญญิก(โคกช้าง),(หนองปลาค้าว) 

โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมือง

อรัญญิก (โคกช้าง) (หนองปลาค้าว)

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๑๙๙,๐๖๘.๐๐

๑๖,๙๕๘.๐๐

๕๗๙,๙๔๐.๐๐

๓๑๐,๗๕๓.๐๐

๖๓,๓๕๐.๐๐

๑๙๓.๐๗๕.๐๐

๑๕,๑๖๑.๐๐

๑๐

๑๑

๑๕

๑๒

๑๖

๑๓

๑๔

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน,สื่อการสอน

ต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) (หนองปลาค้าว)

โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์สำาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมือง

อรัญญิก (๑) (๒)

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน,สื่อการสอน

ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองอรัญญิก (๑) (๒)

โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง),

(หนองปลาค้าว)  

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
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A

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองอรัญญิก 

(๑) (๒)

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก       

(โคกช้าง) (หนองปลาค้าว)

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๔,๓๕๐.๐๐

๖,๓๗๕.๐๐

๑๔,๙๔๒.๐๐

๒,๗๗๐.๐๐

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

โครงการวันสำาคัญต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ 

ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) (หนองปลาค้าว)

โครงการวันสำาคัญต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองอรัญญิก (๑) (๒)

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการ-จัดกิจกรรมวันสา คัญต่างๆ 
วันเข้าพรรษา

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โครงการจัดกิจกรรมวันสา คัญต่างๆ 
วันแม่แห่งชาติพรรษา

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองอรัญญิก18



โครงการฝึกอบรมทำาดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รุ่นที่ ๑)

โครงการฝึกอบรมทำาดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รุ่นที่ ๒)

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

๔๐,๙๖๐.๐๐

๓๙,๘๓๕.๐๐

๑๒,๒๐๕.๐๐

๑๓,๗๙๐.๐๐

๒๐,๘๒๕.๐๐

๒๓,๕๕๒.๐๐

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอรัญญิก 

“กล้วยธัญพืช”

โครงการฝึกอบรมทำาดอกไม้จันทน์และพับเหรียญโปรยทาน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตและเยาวชนเทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ
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โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุของ

เทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          

ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

๒๙๗,๒๐๐.๐๐

๑๘,๒๒๕.๐๐

๑๘๙,๗๖๓.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

๑๙,๙๒๐.๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๙,๔๔๘,๐๐๐.๐๐
อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด

ออกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/คุมกำาเนิดสุนัขและแมว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด หมู่ที่ ๗ ในเขต

เทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส   

(บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส ๒)

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคุมกา เนิดสุนัขและแมว

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

สนามฟุตซอล
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ การจัดให้มีระบบการกำาจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร

แนวทางที่ ๒ การจัดให้มีระบบบำาบัดนำาเสีย

แนวทางที่ ๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

โครงการขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาคลองโคกช้าง

โครงการขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาคลองคูณ หมู่ที่ ๑

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดตั้งธนาคารขยะ กองสาธารณสุขฯ

๕๙,๔๑๒.๐๐

๑๐๐,๔๗๘.๐๐

-

๑

๒

๓

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ/บาท

โครงการขุดลอกคลองคูณ หมู่ที่ ๑

โครงการขุดลอกผักตบชวาคลองโคกช้าง หมู่ที่ ๓

โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดตั้งธนาคารขยะ

กองช่าง

กองช่าง

Annual Report 2017
The Aranyik Town Municipality 21



A

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางที่ ๑ การบริหารงานด้านความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

แนวทางที่ ๓ การจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติ

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล   

       ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายจังหวัด และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๕ การพัฒนารายได้ขององค์กร

แนวทางที่ ๖ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล จปฐ.  ข้อมูล กชช ๒ ค. และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่ ๗ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ

นทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำานักปลัดเทศบาล

สำานักปลัดเทศบาล

สำานักปลัดเทศบาล

สำานักปลัดเทศบาล

-

๕๓,๗๒๔.๐๐

-

๑๕,๘๖๐.๐๐

๑

๒

๓

๔ โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

กิจกรรม 12 สิงหา โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐
เทศบาลเมืองอรัญญิก22



สำานักปลัดเทศบาล -๕
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ  

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

กิจกรรม “วันปิยมหาราช”

โครงการด่านหน้าบริการประชาชนผู้เสียภาษี

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำาแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

สำานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

๑,๐๐๐.๐๐

๑๒,๐๖๐.๐๐

๑,๐๓๑.๐๐

๑๕๕,๒๖๖.๐๐

๗๕๐.๐๐

๖

๗

๘

๙

๑๐

ลำาดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานดำาเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ  ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

วันปิยะ

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
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