ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการ
ปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลร่องกาศ ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่นไปทางทิศเหนือ ตาม
ถนนสาย เด่น ชัย – แพร่ ประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่ างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 6 กิโลเมตร ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลร่องกาศ มีเนื้อที่ประมาณ 17.42 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 10,888 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่นและตำบลนาจักร อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลบ้านกาศ และตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลสบสาย และตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลดอนมูล และตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น

ข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลร่องกาศ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562
หมู่ที่
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านตอนิมิตร
บ้านร่องกาศ
บ้านร่องกาศ
บ้านร่องกาศ
บ้านร่องกาศใต้
บ้านปงพร้าว
บ้านดอนทัน
บ้านตอนิมิตร
บ้านตอนิมิตร
บ้านแม่สาย
บ้านร่องกาศใต้
รวม

จำนวนครัวเรือน
273
238
580
338
179
295
309
292
83
137
196
2,920

จำนวนประชากร
ชาย(คน) หญิง(คน)
314
343
226
290
420
523
350
394
270
257
428
500
368
417
420
477
113
135
119
136
263
259
3,291
3,731

รวม
657
516
943
744
527
928
785
897
248
255
522
7,022

วิสัยทัศน์

อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม
นโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตำบลร่องกาศ
1. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
1.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยนำเบี้ยยังชีพ ไปมอบให้ถึงบ้าน หรือโอนเข้า
บัญชีธนาคารตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ดังกล่าว
1.2 สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยร่วมทำงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องกาศและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว
1.3 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและกิจการด้านการศาสนาของชุมชน
1.4 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1.5 สนับสนุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.8 สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
1.9 สนับสนุนให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน
2.3 สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารหมู่บ้าน
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 พัฒนาส่งเสริมการคมนาคมในหมู่บ้าน และเส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชน
3.2 พัฒนาส่งเสริมการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3.3 พัฒนาส่งเสริมการระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4.1 พัฒนาส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การขุดสระน้ำ ขุดลอกลำเหมือง ก่อสร้างฝายน้ำล้น เป็นต้น
5. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหาร
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
5.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ให้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5.3 ส่งเสริมพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น
การอบรม การศึกษาดูงานนอกพื้นที่
5.4 พัฒนาการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน โดยเน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
5.5 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง

6. นโยบายด้านการศึกษา
6.1 สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้
6.3 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและ
ปลอดภัย เช่น การจัดให้มีรถรับส่ง เป็นต้น

พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม และทางระบายน้ำ
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายได้ ของประชาชน
4. ส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
5. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น
6. จัดการ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้าง ชุมชนแข็งแรง
8. การจัดการ บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า
9. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
10. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
11. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
12. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
13. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปา
14. รักษาความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
15. สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
16. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7

จุดมุ่งหมาย
1.ประชาชนได้รับบริการถูกต้องรวดเร็วการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้านและเต็มตามศักยภาพ
3.ประชาชนสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
5.ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
แก้ไขและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทุกภาคส่วน
6.ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
7.ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
8.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
8
1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1) แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
1.2) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
1.3) แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและการสื่อสาร
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1) แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2.2) แนวทางส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
3.1) แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมความรู้ ศักยภาพของบุคลากร และผู้บริหาร
3.2) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบบราชการ และการบริการประชาชน
3.3) แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการจัดการของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
3.4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
4.1 แนวทางการส่งเสริมด้านสังคม
4.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4.3 แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
4.4 แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา
4.5 แนวทางการส่งเสริมด้านรัฐพิธี
5.) ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.3 แนวทางป้องกันตลิ่งพัง

เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สำนักงานปลัด ติดต่อสอบถาม/แจ้งเหตุได้ที่
โทร. 054-542886 - 101
โทรสาร. 054-542886-110
101 - สำนักงานปลัด
106 – ปลัด
107 - รองปลัด
108 – ห้องป้องกัน
109 - ป้อมยาม
110 - FAX
111 - โอเปอร์เรเตอร์ หรือ 0
112 - ข่าวสาร / ศูนย์ ICT
113 – ศูนย์เด็กเล็ก
114 - โรงเรียนอนุบาลอบต.ร่องกาศ
115 - หัวหน้าสำนักปลัด
งานธุรการ
งานนโยบายและวางแผน
งานบริหารบุคคล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริการสาธารณสุข
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน /งานสังคมสงเคราะห์
งานร้องเรียน ร้องทุกข์

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

เบอร์โทรศัพท์และโทรสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ กองช่าง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.054-542886 – 103
โทรสาร. 054-542886-110
ขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ
ขออนุญาตกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
งานออกแบบ สำรวจ ควบคุมอาคาร

