พระราชดารัส
1 เมษายน 2560
" งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทาความเข้าใจถึงความสาคัญในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทาด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความ
สุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดาเนินก้าวหน้า
ไปพร้อมกัน และส าเร็จ ประโยชน์ ที่พึงประสงค์ คือ ยัง ความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป "
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพล
เรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

สารจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

สวัสดีครับ...พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตาบลร่องกาศ
และผู้อ่านสารที่ เคารพทุกท่ าน กระผมนายสมคิด ยอดสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ กระผมเข้ามาทาหน้าที่
ในตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ จากความ
ไว้วางใจจากพ่อแม่ พี่ น้อ งประชาชนตาบลร่อ งกาศ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีความสาคัญยิง่
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนที่
รับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงมีการ
บริหารจัดการโดยตัวแทนประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเข้ามา
ท าหน้าที่ ฝ่ายนิติบั ญ ญัติและควบคุม การใช้ อ านาจรั ฐการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลร่องกาศและที่สาคัญประชาชนต้องได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศได้จัดทาขึ้นนี้ก็เพื่อเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานต่างๆในระยะ 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตาบลร่องกาศ
กระผมและคณะผู้บริหาร ต้องขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องกาศ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ดาเนินกิจกรรมโครงการ
สาคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องตาบลร่องกาศ ทั้งการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือการบริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กระผมขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกองค์กร ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษา กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม. ทั้งพระสงฆ์ อปพร. ตารวจบ้านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในทุกเรื่อง ทุก
กิจกรรม ทุกโครงการที่นาลงสู่การปฎิบัติในพื้นที่ เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ไว้วางใจรวมกัน กระผมและทีมงานพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดต่อประชาชนและตาบลร่องกาศเป็นสาคัญ และสุดท้ายนี้
ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกป้องอภิบาล รักษาให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญต่อไป

(นายสมคิด ยอดสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

สารจาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
สวั ส ดีค รั บ ท่ า นผู้ อ่ า นที่ เ คารพ วารสารฉบั บ นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาในปีง บประมาณ 2560 เนื้อหาส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
การบริห ารจัดการในปีง บประมาณ พ.ศ.2560 แม้ ว่าจะมี
ปัญหา อุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็สาเร็จลงได้ โดยอาศัยความร่วมมือของทุก
ฝ่าย พนักงานส่วนตาบลทุกคน มีความตั้งใจเสียสละและการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสาเร็จ
ลุล่วง กระผมและพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องกาศทุกคน ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาทิ เช่น พระพุทธโกศัย องค์พระธาตุช่อแฮ -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงดลบันดาลให้แก่ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บมีสุขภาพแข็งแรง ร่ารวยเงินทอง และประสพผลสาเร็จในหน้าที่การงานต่อไป

(นายวิชาญ มีศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

สารบัญ
สารจากนายก
บทบรรณาธิการ
ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
วิสัยทัศน์
นโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตาบลร่องกาศ
พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
สรุปราบรับ-รายจ่าย งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประมวลภาพกิจกรรมตามนโยบายการบริหารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประมวลภาพกิจกรรมเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่ปรึกษา
นายสมคิด ยอดสาร
นายธรณินทร์ เสนากุล
นายมานิต นันทวิเชียร
ดาบตารวจสุนทร จารูญ
นางสมคิด แสงสนิท
นายเลิศรัตน์ วุฒิตันติพงศ์
นายวิชาญ มีศรี
ส.ต.ท.เศกสรรค์ ธรรมมา
นายวันชัย เดชธรรม
นางบุญญาพร ปัญญาสาร
นางชนิดา อุดคามี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง

คณะผู้จัดทา
นายศรัญย์ วงค์วาร

ประชาสัมพันธ์

1
2
4
5
6
7
7
8
8
8-9
10-11
12
13
14-18
19
20-27
28-33

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอานาจการ
ปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตาบลร่องกาศ ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2539

ทีต่ ้งั และอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัด แพร่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอสูงเม่นไปทางทิศเหนือ
ตามถนนสาย เด่นชัย – แพร่ ประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 6 กิโลเมตร ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ที่ 4 ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
มีเนื้อที่ประมาณ 17.42 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 10,888 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลเวียงทอง อาเภอสูงเม่นและตาบลนาจักร อาเภอเมือง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตาบลบ้านกาศ และตาบลบ้านเหล่า อาเภอสูงเม่น
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลสบสาย และตาบลเวียงทอง อาเภอสูงเม่น
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลดอนมูล และตาพระหลวง อาเภอสูงเม่น

ประชากร
หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านตอนิมิตร
หมู่ 2 บ้านร่องกาศ
หมู่ 3 บ้านร่องกาศ
หมู่ 4 บ้านร่องกาศ
หมู่ 5 บ้านร่องกาศใต้
หมู่ 6 บ้านปงพร้าว
หมู่ 7 บ้านดอนทัน
หมู่ 8 บ้านตอนิมิตร
หมู่ 9 บ้านตอนิมิตร
หมู่ 10 บ้านแม่สาย
หมู่ 11 บ้านร่องกาศใต้
รวม

จานวนครัวเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

273
223
572
333
178
292
302
290
81
134
191
2,869

329
229
436
346
280
431
387
431
122
115
275
3,381

370
303
531
393
270
498
431
486
139
137
266
3,824

699
532
967
739
550
929
818
917
261
252
541
7,205
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คณะผูบ
้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
กาศ

นายสมคิด ยอดสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

นายธรณินทร์ เสนากุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

นายมานิต นันทวิเชียร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ดาบตารวจสุนทร จารูญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ คณะผู้บริหาร ติดต่อสอบถาม/แจ้งเหตุได้ที่ โทร.054-542886
104 - นายกฯ
105 - รองนายก

5

สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลร่ องกาศ

นางสมคิด แสงสนิท
(ประธานสภา อบต.)

นายเลิศรัตน์ วุฒิตันติพงศ์ นางแน่งน้อย จารูญ
(ส.อบต. หมู่ 1)
(รองประธานสภา อบต.)

นายอรุณ สีพันธุ์เนตร
(ส.อบต. หมู่ 2)

นายทัตธน ประดิษฐ์
(ส.อบต. หมู่ 3)

นายชูวิทย์ จิตผ่อง
(ส.อบต. หมู่ 3)

นายประทิน แสนใจยา
(ส.อบต. หมู่ 4)

นายลิขิต ขีดดี
(ส.อบต. หมู่ 4)

นายวิสทุ ธิ์ ฉลอม
(ส.อบต. หมู่ 5)

นายสมชาย ผิวอ่อน
(ส.อบต. หมู่ 5)

นายนิคม คันธารัตน์
(ส.อบต. หมู่ 6)

นายอุดร เรือนคา
(ส.อบต. หมู่ 8)

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีใจวงศ์
(ส.อบต. หมู่ 8)

นายมานพ เทียนทอง
(ส.อบต. หมู่ 9)

น.ส.สดวก จารัส
(ส.อบต. หมู่ 9)

นายหาญ แผลงศร
(ส.อบต. หมู่ 10)

นางวัญเพ็ญ พันธุ์เลิศ
(ส.อบต. หมู่ 10)

นางสุรีภรณ์ เกี๋ยงคา
(ส.อบต. หมู่ 11)
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วิสัยทัศน์
อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตาบลร่องกาศ
1. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
1.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สงู อายุ คนพิการ และผูป้ ่วยเอดส์ โดยนาเบี้ยยังชีพ ไปมอบให้ถึงบ้าน หรือโอนเข้า
บัญชีธนาคารตามความประสงค์ของผูม้ ีสทิ ธิได้รับเบี้ยยังชีพ ดังกล่าว
1.2 สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยร่วมทางานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่องกาศและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปงพร้าว
1.3 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและกิจการด้านการศาสนาของชุมชน
1.4 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1.5 สนับสนุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิน่
1.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.8 สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
1.9 สนับสนุนให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุม่ อาชีพต่าง ๆ
2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน
2.3 สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารหมูบ่ ้าน
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 พัฒนาส่งเสริมการคมนาคมในหมู่บ้าน และเส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชน
3.2 พัฒนาส่งเสริมการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3.3 พัฒนาส่งเสริมการระบายน้าให้ครอบคลุมทุกหมูบ่ ้าน
4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้า
4.1 พัฒนาส่งเสริมแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เช่น การขุดสระน้า ขุดลอกลาเหมือง ก่อสร้างฝายน้าล้น เป็นต้น
5. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหาร
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
5.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ให้
มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน
5.3 ส่งเสริมพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น
การอบรม การศึกษาดูงานนอกพื้นที่
5.4 พัฒนาการให้บริการแก่ผมู้ าติดต่องาน โดยเน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
5.5 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รบั รู้อย่างต่อเนื่อง
6. นโยบายด้านการศึกษา
6.1 สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้
6.3 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย
เช่น การจัดให้มีรถรับส่ง เป็นต้น
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พันธกิจ
1. จัดให้มีและบารุงรักษาการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม และทางระบายน้า
2. จัดให้มีและบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายได้ ของประชาชน
4. ส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุขการ สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
5. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น
6. จัดการ บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้าง ชุมชนแข็งแรง
8. การจัดการ บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า
9. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
10. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
11. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
12. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
13. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปา
14. รักษาความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
15. สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
16. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมาย
1.ประชาชนได้รับบริการถูกต้องรวดเร็วการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้านและเต็มตามศักยภาพ
3.ประชาชนสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4.ประชาชนมีน้าสะอาด สาหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
5.ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รบั การ
แก้ไขและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทุกภาคส่วน
6.ประชาชนมีถนนที่ใช้สญ
ั จรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
7.ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยทีส่ มบรูณ์แข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ
8.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามปี
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และน้าเพื่อการเกษตร
๑.๓ แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและการสื่อสาร
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
๒.๒ แนวทางส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมความรู้ ศักยภาพของบุคลากร และผู้บริหาร
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบบราชการ และการบริการประชาชน
๓.๓ แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการจัดการของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๓.๔ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
๔.๑ แนวทางการส่งเสริมด้านสังคม
๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๔.๓ แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
๔.๔ แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา
๔.๕ แนวทางการส่งเสริมด้านรัฐพิธี
๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
๕.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน
๕.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ
๕.๓แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๖.๓ แนวทางป้องกันตลิ่งพัง
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สานักงานปลัด

นายวิชาญ มีศรี
ส.ต.ท.เศกสรรค์ ธรรมมา
ปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลร่ องกาศ
รองปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลร่ องกาศ

นายวันชัย เดชธรรม
หัวหน้ าสานักปลัด

น.ส.ธนธร สุขทรัพย์
(นักพัฒนาชุมชน)

นายชัยรัตน์ ปลาลาศ น.ส.พิมณภา หาญจริง นางบงกช แก้วพรม น.ส.กรรณิการ์ คันธารัตน์
(นักทรัพยากรบุคคล) (นักจัดการงานทั่วไป) (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
(นักป้องกันฯ)

นางศุภอักษร อิทรรุจิกุล น.ส.รัตนาภรณ์ สืบหงษ์
(ผช.เจ้าพนักงานธุรการ) (ผช.เจ้าพนักงานธุรการ)

น.ส.ดรุณี กิจสวน ว่าที่ ร.ต.หญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม นายพิษณุ ดวงตาคา นายพิทักษ์ ปัญญาทา
(ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน) (ผช.นักพัฒนาชุมชน) (พนักงานขับรถยนต์) (พนักงานดับเพลิง)

นายภูวนาถ จารัส
(นักวิเคราะห์ฯ)

นายสมคิด คาแก้ว นายยอดชาติ อินใจ นายยุทธภูมิ นุ่มนวล นายนราศักดิ์ ปิยะเนตร
(พนักงานขับรถยนต์) (พนักงานตกแต่งสวน) (ผช.จพง.นักวิเคราะห์) ( ผช.จพง.ธุรการ)

นายดนัย ฉลอม
(พนักงานประจารถขยะ)

นายศรัญย์ วงค์วาร
(ประชาสัมพันธ์)

นางฐิตาภา ฉลอม
(แม่บ้าน อบต.)

นายสุวิทย์ หอมแสน นายอภินันท์ สุขทรัพย์
(พนักงานขับรถขยะ) (พนักงานประจารถขยะ)

นายชาญยุทธ คาพิสอน นายสมัคร สายน้าเย็น นายพิพัฒน์ วีระศิลป์ น.ส.วลีกาญจน์ สิทธิพัฒนา
(คนงานทั่วไป)
(คนงานทั่วไป)
(คนงานทั่วไป)
(ดูแลศูนย์ ICT)

นายพลอย เกศกลมเกลา
(ทั่วไปประจารถขยะ)

นายแฝง ตะแก้ว
(ทัว่ ไปประจารถขยะ)
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สานักงานปลัด งานด้านการศึกษา

นายรุ่งเพชร ติสะระ
(นักวิชาการศึกษา)

น.ส.ฐานะมาศ รัตนะวงศ์
(ผู้ดูแลเด็ก)

นางวาสนา หยดย้อย
(ครู)

นางปารมี ศรีธิยศ
(ครู)

น.ส.กนกพร วาสะลัมย์
(ดูแลเด็ก)

นางปรานอม เรือนคา น.ส.สุดารัตน์ ฝึกหัด น.ส.ฉวีวรรณ น้อยหมอ
(ครูผู้ดูแลเด็ก)
(ผูด้ ูแลเด็ก)
(ผูด้ ูแลเด็ก)

น.ส.จีรวรรณ ฉลอม
(ดูแลเด็ก)

น.ส.ช่อทิพย์ อุ่นวงศ์
(แม่บ้านอนุบาล)

นางกรรณิการ์ วุฒินุช
(แม่บ้านศูนย์เด็ก)

เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ สานักปลัด ติดต่อสอบถาม/แจ้งเหตุได้ที่
โทร.054-542886, 054-625627
โทรสาร. 054-542886-110
101 - สานักปลัด
106 - ปลัด
107 - รองปลัด
108 - ห้องป้องกัน
109 - ป้อมยาม
110 - FAX
111 - โอเปอร์เรเตอร์ หรือ 0
112 - ข่าวสาร
113 - ศูนย์เด็กเล็ก
114 - โรงเรียนอนุบาลอบต.ร่องกาศ
115 - หน.สานักปลัด
- งานธุรการ
- งานนโยบายและวางแผน
- งานบริหารบุคคล
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- งานบริการสาธารณสุข
- สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์
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กองคลัง

น.ส.กุลธิดา ดังก้อง
(จพง.การเงินและบัญชี)

นางศิริวิมล ขาคมเขต
(จพง.จัดเก็บรายได้)

นายธนา ประเทือง
(ผช.จพง.การเงินและบัญชี)

นางบุญญาพร ปัญญาสาร
ผูอ้ านวยการกองคลัง

น.ส.สุกัญญา นามวงค์
(จัดเก็บรายได้)

น.ส.สร้อยฟ้า พันธุ์จุ้ย
(จพง.การเงินและบัญชี)

นางมาลัย ขีดดี
(จัดเก็บรายได้)

นายเอกราช แก้วจันทร์หล้า
(จัดเก็บรายได้)

เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ กองคลัง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.054-542886 – 102
โทรสาร. 054-542886-110
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- พัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
- ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
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กองช่าง

นายกษิดิส ชัยภิวงศ์
(นายช่างโยธา)

นายกิตติพงศ์ สันป่าเป้า
(ผช.นายช่างสารวจ)

นายบุญภพ เหมืองหม้อ
(ผช.นายช่างโยธา)

นางชนิดา อุดคามี
ผูอ้ านวยการกองช่าง

น.ส.จิราทิพย์ บ่อคา
(ผช.จพง.ธุรการ)

นายเสกสรร สายตรง
(นายช่างโยธา)

นายสุริยา ฉลอม
นายปิยะพงศ์ คาปิน
(ดูแลและผลิตน้าประปา) (ดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ)

เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ กองช่าง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.054-542886 – 103
โทรสาร. 054-542886-110
- ขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ
- ขออนุญาตกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
- งานออกแบบ สารวจ ควบคุมอาคาร

13

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานละสาธารณูปโภค
ที่
รายละเอียดโครงการ
1 โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายมณู พันธ์มณี ถึงบ้าน
นายสมมิตร เกิดอุบล หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
35 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนางบุญเรือง ดวงตาดา ถึง
บ้านนายวิโรจน์ ใจเย็น ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสุวรรณ เหล่ากาวี ถึง
ที่ดินนางประกาย นันทวิเชียร ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
150 เมตร หรือ มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จากบ้านนายสิงหล นุ่มนวล ถึง ทาง
แยกบ้านร้อยตารวจโทวินัย เหรา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 117 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 409 ตารางเมตร
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 85 เมตร หรือ มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร จากบ้านถนนเลียบ
คลองชลประทาน ถึง บ้านนางธนภรณ์ พันธุ์รัตน
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 7 จากบ้านนายส่ง เวียงเงิน ถึง
บ้านนายนิคม อินกาสุข ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
ยาว 75 เมตร
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 10 จากบ้านเลขที่ 211 ถึง บ้าน
นายสมหมาย กาศคาสุข จุดที่1 ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 ยาว 5 เมตร จุดที่2 ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
ยาว 105 เมตร
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4
9 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1
10 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8
11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 6 จากบ้านนางนิม่ นวล นิรันดร์
จุดที่1 ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ยาว 20 เมตร จุดที่
2 ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.68 เมตรยาว 30 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 เมตร จานวน 2 ท่อน
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 6 จากบ้านนายอาทิตย์ เสนากูล
ถึง บ้านนายอานนท์ สุขทรัพย์ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 ยาว 26 เมตร

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
62,500
กองช่าง
53,500

กองช่าง

359,000

กองช่าง

245,000

กองช่าง

152,000

กองช่าง

157,000

กองช่าง

230,000

กองช่าง

2,488,000
2,410,700
2,396,900
2,510,000
194,500

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

131,000

กองช่าง
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14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 6 จากบ้านนายอาทิตย์ เสนากูล 139,000
ถึงบ้านนายอานนท์ สุขทรัพย์ ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 ยาว 66 เมตร -15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 5 ช่วงที้ก่อสร้าง 185,000
รางระบายน้า คสล. ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
(รวมฝา ) ยาว 65 เมตร ช่วงที่ ปรับปรุงรางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.20
เมตร ยาว 100 เมตร
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 11 จากบ้านายแก้ว ขาวสะอาด
102,000
ถึงบ้านนายเพ็ญ ปัญญาเพชร ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
ยาว 49 เมตร
17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 11 จากบ้านนายปุ่น เวียงเงิน
168,500
ถึง ลาเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ยาว 81
เมตร
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 1 จากบ้าน นางส่อง ศรีใจวงค์
296,000
ถึง บ้านนางนวด แจ่มแจ้ง ขนาดฝาปิด ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่นอ้ ย
กว่า 0.30 เมตร ยาว 131 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 จานวน 2
ท่อน และวางท่อระบายน้า แบบสีเ่ หลี่ยมจัตุรสั ขนาด 0.40 x 0.45 เมตร
ความยาว 8 เมตร
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 8 จากบ้านนางนางเยาว์ ถึง บ้าน 165,146
นายยอร์น ศรีใจวงค์ พร้อมฝา ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ความยาว 77 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 จานวน จานวน
1 บ่อ
20 ปรับปรุงถมดินพร้อมบดอัด หมูท่ ี่ 9 จากบริเวณบ้านนายสีหวัน กาวีวน ถึง
306,000
ฌาปนสถานร่องกาศ ขนาดกว้าง 4.00 เมตรความหนา เฉลีย่ 0.20 เมตร
ความยาว 1,250 เมตร
21 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ ี่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 165,000
42.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 252 เมตร
22 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7
2,499,999
23 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตอนิมิต หมู่ที่ 9
608,000
24 โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 6,7,10 หนา 0.15
2,915,495.
เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,030 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,150 ตาราง
33
เมตร
25 โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 3 ความหนา 0.15
1,423,570.
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,235 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940
09
ตารางเมตร
26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 5 จากบ้านนางหงส์ ประสานจิต 155,000
ถึง ศพด.ร่องกาศใต้ พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล 0.80 x 0.80 เมตร จานวน 1 บ่อ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด หมูท่ ี่ 5 จากบ้าน ร.ต.ต. 92,000
ประสิทธิ์ ขันเพ็ชร ถึง บ้านนายชูชาติ เหรา ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล 0.80 x 0.80 เมตร
จานวน 1 บ่อ
28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 จากบ้าน นาย
220,000
สมเกียรติ ดวงตาดา ถึง บ้านนางทองดี พวงมณี ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรความยาว 105 เมตร
29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 จากบ้าน จากบ้าน 292,500
นายกฤตวัฒน์ พงพันธุ์ ถึง รางระบายน้าเดิม ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตรความยาว 128 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 0.80 x 0.80
เมตร จานวน 1 บ่อ ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร จานวน 3 บ่อ และวางท่อ
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.30 เมตร จานวน 14 ท่อน
30 โครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ 8
104,000
จุดที่ 1 ข้างบ้าน นางสังข์ ความสูงฐานรวม 1 เมตร ยาวรวม 2 ด้าน 20
เมตร
จุดที่ 2 โรงสี ความสูงฐาน 1 เมตร ยาวรวม 2 ด้าน 7.20 เมตร
จุดที่ 3 ข้างบ้านนายจิ๊บ เรือนคา ความสูงฐาน 1 เมตร ยาวรวม 2 ด้าน 7
เมตร
31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.หมูท่ ี่ 6 พร้อมฝาปิด
344,000
ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรความยาว 154 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล 0.80 x 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จานวน 3
บ่อ และวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 8 ท่อน
32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 7
213,000
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 18.00 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40
เมตร และวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง40 เมตร จานวน 70 ท่อน
พร้อมโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. 0.80 x 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60
เมตร จานวน 7 ท่อ
33 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 6 หนา 5 เซนติเมตร ผิว 1,978,000
ทางกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 1,175 เมตร มีพื้นทีร่ วมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
5,000 ตารางเมตร จานวน 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 5 ซม. ยาว 375 ม. เริ่มจากสะพานลาห้วยแม่
สาย ถึงบ้านนางใส ใจหาญ
ช่วงที่ 2 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 5 ซม. ยาว 300 ม. เริ่มจากเริม่ หน้าโรงเรียน
บ้านปงพร้าว ถึง บ้านนางปราณี รัตนวงศ์
ช่วงที่ 3 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 5 ซม. ยาว 500 ม. เริ่ม จากบ้านนางปราณี
รัตนวงศ์ ถึง ท่อลอดเหลี่ยม
34 โครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนายจรินทร์
429,000
กาศเจริญ เชื่อมต่อกับรางระบายน้าเดิม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ย
กว่า 0.40 ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x.080 เมตร
จานวน 2 บ่อ

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนายจรินทร์ กาศ
เจริญ เชื่อมต่อกับรางระบายน้าเดิม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 ยาว 5 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด0.80x.080ลึกไม่น้อยกว่า 60
เมตร จานวน 1 บ่อ
36 โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 10 จากท่อลอดเหลี่ยม ถึง ที่
นา พ.ต.อ.ประยูร พริบไหว ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

69,500

กองช่าง

490,000

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่
1
2
3

รายละเอียดโครงการ
โครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุม่ สตรีแม่บ้าน ม.3
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ(การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี)
โครงการส่งเสริมอาชีพ(กิจกรรมฝึกอบรมทาดอกไม้จันทน์)

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
100,000
สานักปลัด
30,300
สานักปลัด
35,000
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมูท่ ี่ 6
479,000
สานักปลัด
โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานอปพร.องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ หมู่
249,000
สานักปลัด
ที่ 4
โครงการเพิม่ ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
80,000
สานักปลัด
เรือน
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะและรถดับเพลิงขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8
497,000
กองช่าง
เมตร จานวน 1หลัง พร้อมเท คสล.ลาดจอด ความหนา 0.12 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 538 ตารางเมตร บริเวณ อบต.ร่องกาศ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ร่องกาศ
14,000
สานักปลัด
อุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอานวยกรศูนย์รวม
12,000
สานักปลัด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แก่ อบต.
บ้านปง
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงาน
30,000
สานักปลัด
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
1
2
3
4
5
6

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ร่องกาศ
โครงการโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
เครื่องปรับอากาศศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อุดหนุนโรงเรียนวัดตอนิมิตร ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนร่องกาศ ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอสูงเม่น ตามโครงการงานประเพณีไหว้พระ
ธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

479,000
253,000

สานักปลัด
กองช่าง

55,476.64
30,000
30,000
5,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

300,000

สานักปลัด

82,500

สานักปลัด

6,500

สานักปลัด

187,000

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1
2
3
4

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องกาศ
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาตาบลร่องกาศ หมู่ละ 7,500 บาท
จานวน 11 หมู่บ้าน
อุดหนุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติด”ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”จังหวัดแพร่
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตาบลร่องกาศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
2
3
4
5
6

จ้างเหมาขยะ
จัดซื้อถังขยะพลาสติค ชนิดฝาแกว่ง
โครงการส่งเสริมการกาจัดขยะโดยมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการก่อสร้างกาแพงดินลาเหมืองร่องกาศ หมูท่ ี่ 5 บริเวณบ้านนางลออ
นุชจ้อย ความยาว 20 เมตร สูง 4 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112
ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังหมู่ที่ 4 บริเวณลาเหมืองร่องกาศ ความยาว
6 เมตร สูง 1.20 เมตร
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าน้าล้นแม่สายบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 3

252,000
48,542.06
300,000
352,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

27,500

สานักปลัด

428,000

สานักปลัด

18

สรุปรายรับ – รายจ่ าย งบประมาณประจาปี งบประมาณ 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60)
รายรับแยกประเภทได้ดังนี้
รายการ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเงินตามประมาณการรายรับ
เงินทีจ่ ่ายจากเงินสะสม
เงินอุดหนุนที่รฐั บาลให้โดยตรงระบุวัตถุประสงค์
รวมราบรับทั้งสิ้น

รายจ่ายแยกประเภทได้ดงั นี้
รายการ
งบกลาง
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูประโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย
รายจ่ายจากเงินสะสม
รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินที่รบั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

ประมาณรายการ
1,370,100.00
723,200.00
273,900.00
118,500.00
200.00
18,104,100.00
23,101,500.00
43,691,500.00
6,287,500.00
3,117,714.00
53,096,714.00

ประมาณรายการ
17,363,900.00
9,385,500.00
2,744,000.00
1,035,000.00
5,395,000.00
2,185,200.00
547,000.00
611,500.00
626,800.00
3,797,600.00
43,691,500.00
6,287,500.00
3,117,714.00
53,096,714.00

รายรับจริง
1,490,088.00
480,312.60
56,040.71
81,630.00
795.00
9,050,810.74
13,010,561.00
24,170,238.05
6,287,500.00
3,117,714.00
33,575,452.05

รายรับจริง
8,907,732.00
4,239,058.00
1,252,347.00
55,590.00
1,159,251.17
662,404.50
186,267.37
197,000.00
113,00.00
3,056,146.00
19,828,796.84
6,287,500.00
3,117,714.00
29,234,010.84
4,341,441.21

องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
งบแสดงสถานะ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20

นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
21

นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
22

23

24

5. นโยบายด้านการพัฒนาการบริ หาร
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26
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วันที่ 16 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ นาโดย
นายกสมคิด ยอดสาร พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิชาญ มีศรี ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ
สถานศึกาในเขตพื้นที่ตาบลร่องกาศจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2560

วันที่16 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00น. องค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องกาศ นาโดย นายกสมคิด ยอดสาร คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกับรพ.แพร่,กาชาดแพร่,อปท.และ
ประชาชนในพื้นที่ อ.สูงเม่น ร่วมบริจาคโลหิต ณ.หอประชุม องค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องกาศ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-12.00น. องค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องกาศ นาโดย นายกสมคิด ยอดสาร พร้อมคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2560

วันที่ 17 มีนาคม2560 อบต.ร่องกาศนาโดย นายกสมคิด ยอดสาร
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง พร้อมกับประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลร่องกาศ เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็ นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการ
จัดงาน"ตามรอยพระยุคลบาทยาตรา รวมพลังสามัคคี ของดีสูงเม่ น"
ณ หน้าที่ว่าการอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
วันที่ 4 เมษายน 2560 เรืออากาศตรีอดุลย์
พรหมวาทย์ นายอาเภอสูงเม่น นางธัญวรัตน์
พรหมวาทย์ นายกกิ่ ง กาชาดอาเภอสู ง เม่ น
นายกสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลร่ อ งกาศพร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห าร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
กาศ คณะเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.ต าบลร่ องกาศ
รพ.สต.บ้ า นปงพร้ า ว แล ะชมรมก านั น
ผู้ใ หญ่ บ้านตาบลร่ องกาศ ลงพื่ นที่ ออกเยี่ ย ม
ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย งในเขตพื้ น ที่ ต าบลร่ อ งกาศ
พร้ อมมอบสิ่ง ของเครื่ องใช้แ ก่ ผู้ ป่ว ย เพื่ อให้
ก าลั ง ใจ สอบถามปั ญ หาเพื่ อ หาแนวทาง
ช่วยเหลือต่อไป
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วันที่ 7 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ นาโดย นายกสมคิด ยอดสาร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนายไพรวัลย์
สุรวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปงพร้าว หมู่ที่ และประชาชน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกับ ออกติดตามผล โครงการคัดแยกขยะต้น
ทาง หมู่บ้านต้นแบบนาร่อง ม.6 บ้านปงพร้าว โดยชาวบ้านประชุมออกเสียงประชามติให้ทาง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ เก็บถังขยะ
คืน และได้ลงพื้นตรวจสอบการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายกสมคิด ยอดสาร นายกองค์ การ
บริหารส่วนตาบลร่องกาศ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทาความสะอาด
วัดบ้านปงพร้าว ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ 18 เมษายน 2560 ข้าราชการ เจ้าพนักงาน ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์รดน้าดาหัว นายสมคิด
ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ พร้อมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

วั นที่ 2 พฤษภาคม 2560
เรืออากาศตรีอดุ ลย์ พรหม
วาทย์ นายอ าเภอสู ง เม่ น
นายสมคิ ด ยอดสาร นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ร่องกาศพร้อมคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ลงพื่นที่ออกตรวจ
เ ยี่ ย ม ง า น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
โครงการบ้านท้องถิ่ นประชา
รั ฐ ร่ วมใจ เทิ ด ไท้ องค์ ร าชั น
ของนางวรรณี แสนใจยา
อายุ 73 ปี บ้ านเลขที่ 146
ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น
จ.แพร่
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วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศจัดประชุมกลุ่มย่อย(ครั้งที่ 2)เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนต่อ(ร่าง)ผังเมืองรวมเมืองแพร่ โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมแพร่ จังหวัดแพร่โดยมี นายกสมคิด ยอดสาร พร้อม
คณะผู้บริหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารหลังใหม่ หอประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30น.นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระ
ราชของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้แก่ ผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่
ตาบลร่องกาศ จานวน 10 รายและมอบถุงยั งชีพ ของเหล่ ากาชาด
จังหวัดแพร่ จานวน 12 ราย โดยมี เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์
นายอาเภอสูงเม่น กล่ าวรายงาน พร้อมด้วย นางธัญวรัต ม์ พรหม
วาทย์ นายกกิ่ ง กาชาดอาเภอสู งเม่ น นายสมคิ ด ยอดสาร นายก
องค์ การบริห ารส่วนต าบลร่ องกาศ พร้อมด้ วยคณะผู้ บริ หาร และ
สมาชิ ก กิ่ ง กาชาด โรงพยาบาลสู ง เม่ น ส่ ว นราชการต่ างๆ และ
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน ในโครงการศู นย์ ดารงธรรมอาเภอยิ้ ม
เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันศุ กร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30น.นายวัฒ นา พุฒิ ชาติ ผู้ ว่าราชการจัง หวัด แพร่ ประธานในพิธีโ ครงการจิ ตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดแพร่ โดยมี เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอาเภอสูงเม่น พร้อมด้วย นางธัญวรัตม์ พรหมวาทย์
นายกกิ่งกาชาดอาเภอสูงเม่น นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกกิ่งกาชาด
โดยจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สานักแรงงานจังหวัดแพร่ สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ อาเภอสูงเม่น องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ และ
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
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วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00น. เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอาเภอสูงเม่น พร้อมด้วย นางธัญวรัตม์ พรหมวาทย์
นายกกิ่งกาชาดอาเภอสูงเม่น นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผู้ใหญ่ไพรวัลย์
สุรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านปงพร้าว ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนพบปะประชาชนในโครงการ ขยะ ออมบุญ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านปง
พร้าว ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ จัดโครงการกาจัดผักตบชวาในแหล่งน้าสาธารณะ บริเวณร่องน้าข้าวดอ ม.10
บ้านแม่สาย โดยมี นายสมคิด ยอดสารพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกับ อาเภอสูงเม่น ผู้นาท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาชน สนับสนุนเครื่องจักรกลโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น. เรือ
อากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอาเภอสูงเม่น เป็น
ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี
2560 พร้อมด้วย นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องกาศ คณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วน
ราชการ นักวิชาการเกษตร กานันตาบลร่องกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้า หน่วยงานต่างฯ และเกษตรกรใน
ตาบลร่องกาศและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
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วั นที่ 3 กรกฎาคม 2560 องค์ การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ งกาศ โดยนาย
สมคิ ด ยอดสารนายกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลร่องกาศ พร้อมคณะผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
กาศ ข้ าราชการ หั วหน้ า ส่ วนราชการ
ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์ แ ละสภาวั ฒ นธรรม
ต าบลร่ องกาศ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
สถานศึกษา ร่ วมพิธีห ล่ อเที ย นพรรษา
ประจาปี 2560 ณ วั ดดอนทั น ตาบล
ร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลร่องกาศร่วมกับอาเภอ
สู ง เม่ น ส า นั ก งา นต าร วจแห่ งชา ติ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
และองค์ก ารบริ หารส่ว นจัง หวัด แพร่ จั ด
กิจกรรม Big Cleaning Day ลาห้วยแม่
สายเดิม บ้านดอนทัน หมู่ 7 ต.ร่องกาศ
อ.สู งเม่ น จ.แพร่ โดยมี เรื ออากาศตรี
อดุ ล ย์ พรหมวาทย์ นายอ าเภอสู ง เม่ น
เป็ น ประธานเปิ ด งาน พร้ อ มด้ ว ยนาย
ประกอบ ค้าไม้ ปลัด อาเภอสูง เม่น โดย
นายสมคิ ด ยอดสาร นายกองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลร่องกาศกล่ าวรายงาน
และคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้า
ส่ ว นราช การ ทหาร ต ารวจ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้า น หัวหน้า หน่ว ยงานต่ างฯและ
ประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอาเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ในที่สาธารณะของหมู่บ้าน บริเวณสนามกีฬาบ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยนายสมคิด ยอดสารนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องกาศกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด สอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และนายไพรวัลย์
สุระวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านปงพร้าว พร้อมด้วยประชาชนในตาบลร่องกาศ ร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
ความจงรักษ์ภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และทาความดีถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560
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วันที่ 5 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ มอบหมายให้
นายธรณินทร์ เสนากูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ, นายมานิต นันทวิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ,
ดาบตารวจสุนทร จารูญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานประเพณี
ทาบุญ เดือน 12 เป็ง 2560 ณ วัดพุทธมงคลบ้านตอนิมิตร ม.9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ 20 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ ร่วมงานพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมี เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอาเภอสูงเม่น
ประธานพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์สาหรับใช้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ พร้อมคณะผู้บริหาร, นายวิชาญ มีศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
กาศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เป็นตัวแทนราษฎรตาบลร่องกาศทั้ง 11 หมู่บ้าน ส่งมอบดอกไม้จันทน์จานวน 3,650 ดอก ณ
หอประชุมที่ว่าการ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
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องค์การบริหารส่ วนตาบลร่ องกาศ
159 หมู่ที่ 4 ตาบลร่ องกาศ อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054-542886 , 625267 โทรสาร 054-542886 ต่อ 110
www.rongkat.go.th
email : rongkat1@gmail.com

