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พระราชดํารัส 

1 เมษายน 2560 
"งานราชการนั้น คืองานของแผนดิน มีผลเก่ียวเนื่องโดยตรงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น 

ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตองทําความเขาใจถึงความสําคัญในหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนใหถองแท 
แลวรวมกันคิดรวมกันทําดวยความอุตสาหะ เสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชนท่ีจะเกิดจากงานเปนหลัก
ใหญ งานของแผนดินทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกัน และสําเร็จประโยชนท่ีพึงประสงค คือ ยังความเจริญม่ันคงให
เกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยนืตลอดไป" 

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
พระราชทานพระราโชวาทแกขาราชการพลเรือนเนื่องในวันขาราชการพลเรือน 

 



สารบัญ 

 
       

 โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ      1 
ขอมูลท่ัวไปองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ       2  
วิสัยทัศน           3  
นโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตําบลรองกาศ      3 

 พันธนกิจ           4 
 จุดมุงหมาย           4 
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ     5 

รายงานผลการปฏิบัตงิาน โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2564    6 
สรุปรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564     8 
           
 

ท่ีปรึกษา 
 

นายวิชาญ   มีศรี    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
ส.ต.ท.เศกสรรค   ธรรมมา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

 นายวันชัย   เดชธรรม   หัวหนาสํานักปลัด 
 นางบุญญาพร   ปญญาสาร  ผูอํานาวยการกองคลัง 
 นางชนิดา   ชุติอนันต   ผูอํานวยการกองชาง 
 
 

ผูจัดทํา 
 

นายศรัณย   วงควาร   ปฏิบัติหนาท่ีประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

โครงสรา้งการบรหิารขององคก์ารสว่นตาํบลรอ่งกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

สํานักปลัด 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานบุคล 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดีความ 
- งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และ 
  สังคมสงเคราะห 
- งานกิจการสภา 
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานอ่ืนๆตามท่ีกฎหมาย 

 
 

กองคลัง 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน  
  ทรัพยสิน 
- งานทะเบียนพานิชย 

 

 
 
 

กองชาง 
- งานกอสราง 
- งานสํารวจ 
- งานออกแบบ/ขออนุญาต และ 
  ควบคุมอาคาร 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

-  
 

งานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
  และวัฒนธรรม ประเพณี 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  และอนุบาล 
- งานสภาเด็กและเยาวชน 
 

 
 



2 
 

ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
ประวัติความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตั้งข้ึนตามนโยบายการกระจายอํานาจ
การปกครองสูหนวยการปกครองข้ันพ้ืนฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  โดยไดรับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตําบลรองกาศ ข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
เม่ือวันท่ี  19  มกราคม 2539 

ที่ต้ังและอาณาเขต 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร  ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอสูงเมนไปทางทิศ

เหนือ ตามถนนสาย เดนชัย – แพร  ประมาณ  6  กิโลเมตร  และอยูหางจากตัวจังหวัดแพร ประมาณ 6 กิโลเมตร ท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบล ตั้งอยูเลขท่ี  159 หมูท่ี 4  ตําบลรองกาศ  อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร องคการ
บริหารสวนตําบลรองกาศ  มีเนื้อท่ีประมาณ  17.42  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  10,888  ไร  และมีอาณาเขต
ติดตอ ดังนี ้
ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ตําบลเวียงทอง อําเภอสูงเมนและตําบลนาจักร อําเภอเมือง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตําบลบานกาศ และตําบลบานเหลา  อําเภอสูงเมน 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลสบสาย และตําบลเวียงทอง  อําเภอสูงเมน 
ทิศใต   ติดตอกับ  ตําบลดอนมูล และตําบลพระหลวง  อําเภอสูงเมน 

 

ขอ้มูลประชากรในพ้ืนทีต่าํบลรอ่งกาศ ขอ้มูล ณ เดอืน พฤศจกิายน 2564 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน    จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

    ชาย(คน)     หญิง(คน)   รวม 

หมู 1 บานตอนิมิตร    276    290    330    620 
หมู 2 บานรองกาศ    241    220    292    512 
หมู 3 บานรองกาศ    591    405    504    909 
หมู 4 บานรองกาศ    342    339    384    723 
หมู 5 บานรองกาศใต    179    262    243    505 
หมู 6 บานปงพราว    302    426    484    910 
หมู 7 บานดอนทัน    309    365    417    782 
หมู 8 บานตอนิมิตร    297    408    466    874 
หมู 9 บานตอนิมิตร   83    111    133    244 
หมู 10 บานแมสาย     139    114    136    250 
หมู 11 บานรองกาศใต    199    258    260    518 

รวม             2,958      3,198      3,649     6,847                          
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วิสยัทศัน ์
อาชีพมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม 
นโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตําบลรองกาศ 

 
1.  นโยบายดานการพัฒนาคนและสังคม 

1.1  สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ   คนพิการ  และผูปวยเอดส  โดยนําเบี้ยยังชีพ ไปมอบใหถึงบาน หรือโอนเขาบัญชี
ธนาคารตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ ดังกลาว 

1.2  สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพของประชาชน โดยรวมทํางานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรองกาศและ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปงพราว 

1.3  สงเสริมประเพณีอันดีงามและกิจการดานการศาสนาของชุมชน 
1.4  สนับสนุนสงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
1.5  สนับสนุนสงเสริม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.6  สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.7  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1.8  สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
1.9  สนับสนุนใหมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

2.  นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาชีพตาง ๆ 
2.2  สงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายไดของประชาชน 
2.3  สนับสนุนกิจการรานคาชุมชน  กองทุนหมูบาน และธนาคารหมูบาน 

3.  นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.1  พัฒนาสงเสริมการคมนาคมในหมูบาน และเสนทางการขนสงพืชผลทางการเกษตรของประชาชน 
3.2  พัฒนาสงเสริมการไฟฟาใหท่ัวถึงทุกหมูบาน 
3.3  พัฒนาสงเสริมการระบายน้ําใหครอบคลุมทุกหมูบาน 

4.  นโยบายดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
4.1  พัฒนาสงเสริมแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เชน การขุดสระน้ํา  ขุดลอกลําเหมือง  กอสรางฝายน้ําลน เปนตน 

5.  นโยบายดานการพัฒนาการบรหิาร 
5.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 
5.2  สงเสริมพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ใหมี

ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
5.3  สงเสริมพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เชน การ

อบรม การศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี        
5.4  พัฒนาการใหบริการแกผูมาติดตองาน โดยเนนการใหบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว และเปนธรรม 
5.5  สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับรูอยางตอเนื่อง 

6.  นโยบายดานการศึกษา 
 6.1  สนับสนุนสถานศึกษาใหมีการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
 6.2  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 6.3  สนับสนุนและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย เชน   

การจัดใหมีรถรับสง เปนตน 
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พนัธกจิ 
 
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  เสนทางคมนาคม และทางระบายน้ํา 
2. จัดใหมีและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ  รายได ของประชาชน 
4. สงเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
5. สงเสริมประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน 
6. จัดการ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
7. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน สรางกระบวนการกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการสราง ชุมชนแข็งแรง 
8. การจัดการ บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปา 
9. สงเสริม ปลูกฝง คุณธรรมแกประชาชนตามหลักศาสนา 
10. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
11. ปองกัน ระงับโรคติดตอ การสงเสริมอนามัยครอบครัว 
12. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
13. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา 
14. รักษาความสงบเรียบรอยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
15. สังคมสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
16. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย 
 
1.ประชาชนไดรับบริการถูกตองรวดเร็วการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.เด็กไดรับการพัฒนาครบทุกดานและเต็มตามศักยภาพ 
3.ประชาชนสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.ประชาชนมีน้ําสะอาด สําหรับอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ 
5.ชุมชนมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ
แกไขและไดรับการดูแลเอาใจใสจากทุกภาคสวน 
6.ประชาชนมีถนนท่ีใชสัญจรไปมาไดสะดวกและปลอดภัย 
7.ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบรูณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
8.ประชาชนมีอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดี 
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ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลร่องกาศ 
 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรบัปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1.2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค - บริโภคใหมีคุณภาพ และน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคดานไฟฟาและการสื่อสาร 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
2.2 แนวทางสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแกไขปญหาความยากจน 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 
3.1 แนวทางพัฒนาดาน การสงเสริมความรู ศักยภาพของบุคลากร และผูบริหาร 
3.2 แนวทางพัฒนาดาน สงเสริมระบบราชการ และการบริการประชาชน 
3.3 แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภัณฑในการจัดการของหนวยงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
3.4 การสงเสริมการบริหารกิจการการบานเมืองท่ีดี 
3.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
4.1 แนวทางการสงเสริมดานสังคม 
4.2 แนวทางการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4.3 แนวทางการสงเสริมและจัดการศึกษาในทองถ่ิน 
4.4 แนวทางการสงเสริมอนุรักษ พัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา 
4.5 แนวทางการสงเสริมดานรัฐพิธี 

 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

5.1 แนวทางพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน 
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการปองกันโรคติดตอ 
5.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
6.1 แนวทางการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.3 แนวทางปองกันตลิ่งพัง 
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๏ รายงานผลการปฏบิติังาน โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
๏ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูท่ี 6 จากตรงขามท่ีนานางเภา ฝกหัดถึงลําเหมือง  
รองเตาขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 112 ทอน พรอมบอพัก ขนาด 
0.80x0.80x1.00 ม.จํานวน 11 บอ 

245,500 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมูท่ี 3 ทางหลวงทองถ่ิน พร.ถ.68-009 สายเลียบชลประทาน
ซอย ซาย 29 ขวา ชวง กม.0+850-กม.1+080 พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. 

481,500 

3 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี 7 จากรางระบายน้ําเดิม หนาท่ีดินนาง
พรพิชชา พริบไหว  ถึง ลําหวยแมสาย วางทอ คสล.0.40 ม.  จํานวน 19 ทอน พรอมบอ
พัก ขนาด 0.80 x0.80  ลึก ไมนอยกวา 0.60 ม.  จํานวน 1 บอ  

31,000 

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี 7 จากบานนายอดิศร   วุฒินุช ถึง ทอระบาย
น้ําเดิม ขนาดปากกวาง 0.20 ม. ลึกไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว 66 ม. พรอมวางทอ คสล.
0.30 ม. จํานวน 9 ทอน และบอพัก ขนาด 0.80 x0.80 ลึกไมนอยกวา 0.60 ม.  จํานวน 
1 บอ 

147,500 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงทองถ่ิน พร.ถ.68-003 สายเลียบชลประทาน    ซอย 
29 มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.60 
ม. ยาว 8 ม. 

487,500 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 7 บริเวณท่ีนานายสมควร   หยอดยอย  
กวาง 5 ม. ยาว 92 ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 460 ตร.ม. 

222,000 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 9 บริเวณท่ีนานายหวัน   กาวีวน ถึง ท่ีนานายวิรัตน  
เรือนคํา   
กวาง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,000 ตร.ม. 

484,000 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 7 ถนนสายเพ่ือการเกษตรจากถนน คสล.เดิม ถึง ท่ีนา
นายสมควร   หยดยอย 
กวาง 5 ม. ยาว 198 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 990 ตร.ม. 

498,000 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 9 ชวงถนน คสล.เดิม ถึงท่ีนานายหวัน   กาวีวน  
กวาง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 600 ตร.ม.  

299,500 

10 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 10 จากถนน คสล.เดิม ถึง ท่ีนานายขจร  
กวาง 5 ม. ระยะทาง 183 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 915 ตร.ม. 

498,000 

11 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางพลังแสงอาทิตย Solar Cell- LED บริเวณท่ีทําการ  
อบต.รองกาศ จํานวน 14 จุด 

484,000 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 1 ถนนสายเพ่ือการเกษตรรองแวง 
ชวงท่ี 1 กวาง 3.5 ม. ยาว 57 ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 199.5 ตร.ม. 
ชวงท่ี 2 กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 400 ตร.ม. 

299,500 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนายวิบูลย   จิตผอง ถึง สวนนางสายฝน   ฟูวังหมอ  
กวาง 3.30 ม.  ยาว 13 ม.  หนา 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 42.90 ตร.ม. 

22,500 
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14 โครงการกอสรางขยายไหลทาง คสล. หมูท่ี 3 บริเวณบานนางดาวเรือง   ดวงตาคํา  
กวาง 0.60 ม.  ยาว 19 ม.  หนา 0.12 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 11.40 ตร.ม. 

5,400 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 จากบานนางเสารแกว   ใจบาน ถึง ท่ีดินนางวัชรบูล 
พรหมพิทยรตัน กวาง 4 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 340 ตร.ม. 

169,500 

16 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 2 ถนนสายเพ่ือการเกษตรนากลาง  
กวาง 4 ม. ยาว 150 ม.  หนา 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 600  ตร.ม. 

299,500 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 10 บริเวณท่ีนานายขจร   สอนทิ  
กวาง 5  ม. ยาว 15  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 75  ตร.ม 

40,000 

18 โครงการกอสรางถนน คสล.บานตอนิมิตร หมูท่ี 8  สายเพ่ือการเกษตรรองแวง 
กวาง 4 ม. ยาว 245 ม.  หนา 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 980  ตร.ม. 

492,500 

๏ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

   
๏ ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 

1 โครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 30,000 
2 โครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 30,000 
3 กอสรางประตูเขา-ออก สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 98,000 
4 จัดซ้ือครุภัณฑชุดอุปกรณดับเพลิงนอกอาคาร จํานวน 3 ชุด 39,200 
5 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

สูงเมน 
20,000 

6 จางองคกรท่ีเปนกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผูรับบริการ 14,000 
   
   

๏ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

1 ซ้ือชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  ร.ร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ   

26,500 

   
๏ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

1 อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 220,000 
2 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตตําบลรองกาศ 129,700 
3 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

61,400 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
รองกาศ 

300,000 

5 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ(เตนแอโรบิค) 120,600 
๏ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 โครงการสงเสริมการกําจัดขยะโดยมีสวนรวมของประชาชน 300,000 
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       งบรายรบั - รายจา่ยตามงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2564 
 

         ๏ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 
๏ รายรับแยกประเภทไดดังนี ้
 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
ภาษีอากร 2,186,000.00 1,106,290.21 

คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 796,500.00 902,227.00 

รายไดจากทรัพยสิน 276,000.00 51,262.71 

รายไดเบ็ดเตล็ด 500.00 1,341.42 

รายไดจากทุน 2,000.00 1,870.00 

ภาษีจัดสรร 20,763,000.00 21,172,638.25 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 24,000,000.00 24,997,735.59 

รวมรายไดท้ังส้ิน 48,024,000.00 48,233,365.88 
 
 
๏ รายจายแยกประเภทไดดังนี ้
 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
งบกลาง 20,392,024.00 19,321,779.50 

เงินเดือน(ฝายประจํา) 11,240,661.00 10,313,343.58 

เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,311,980.00 2,311,920.00 

คาตอบแทน 842,315.00 217,342.00 

คาใชสอย 5,075,120.00 3,116,621.40 

คาวัสด ุ 2,203,600.00 1,786,240.33 

คาสาธารณูปโภค 448,000.00 571,786.43 

เงินอุดหนุน 482,000.00 476,860.00 

รายจายอ่ืน 20,000.00 14,000.00 

คาครุภัณฑ 208,300.00 419,850.00 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,800,000.00 4,447,400.00 

รวมรายจายท้ังส้ิน 48,024,000.00 42,997,143.24 

รายรับสูงกวารายจาย 5,026,856.76 
 
 


