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นายภูดิท รักษาราษฎร์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

Message from the Mayor of Ratsada Municipality

สารจากนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  

ให้เข้ามาทำหน้าที่บริหาร กระผมได้ยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ 

ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีจากการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะดวก  

และครบถ้วน โดยการกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ตรวจสอบได้  

และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งหลากหลายโครงการ/กิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นนั้น จะสำเร็จไม่ได้ถ้าหากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนทั่วไป นั่นคือ ผลงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชน

 ท้ายนี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ  

และพนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณประชาชนชาวเทศบาลตำบลรัษฎาทุกท่าน 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบาย 

ในการพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎาด้วยดีเสมอมา อันเป็นหลักการพัฒนา 

ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญสู่การพัฒนา 

ท้องถิ่นที่ยั่งยืนสืบต่อไป

นายภูดิท รักษาราษฎร์

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
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Message from the Municipal Clerk of Ratsada Municipality

สารจากปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

 ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น นับเป็นกลไกสำคัญอีกประการหนึ่ง 

ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในรูปแบบอื่น โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่นำนโยบายจากฝ่ายบริหารไปดำเนินการให ้

บรรลุวัตถุประสงค์

 สำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการดังกล่าว จะต้องใช ้

ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน การดำเนินการ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  

และการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการกำหนดลักษณะงานและความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัต ิ

ออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ 

ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ

 ทั้งนี้ไม่ว่าจะฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และฝ่ายข้าราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกฝ่ายล้วนมีความสำคัญ ซ่ึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการในการ 

ประสานงาน ความร่วมมือ และความสามัคคีเพื่อให้แผนงานที่กำหนดไว้สามารถ 

ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการของประชาชนได้ครบถ้วน  

และเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
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Executives of Ratsada Municipality

คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายภาวัต ศุภสุวรรณ

นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์

นายธนนที อภิชาตตระกูล
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Member of the Municipal Council

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

สมาชิกสภา เขต 1
เทศบาลตำบลรัษฎา

สมาชิกสภา เขต 2
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายเจริญ แซ่อ๋อง
นายวรวุฒิ กลัมพะบุตร
นายมาโนช พ่วงสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา
นายนพพร ยี่มี
นายชัยณรงค์ ปิลวาสน์

นายประสิทธิ์ หวงรัตนากร
นายนรสิงห์ อรรถธรรม
นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์
ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา
นายปัญญา แซ่อึ๋ง
นายณรงค์ เพ็ชรศิริ
นายบุญช่วย เกิดทรัพย์
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Head of Department

หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น นางพวงรัตน์ พรมคง ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายณรงค์ หะนุกูล ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล แก้วมหิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางศิวนาถ เหมพิจิตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นางมณีพรรณ์ จันทสุริวงค์
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สรุปโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามแผนยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลรัษฎา

	 ตามท่ีเทศบาลตำบลรัษฎา	ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 

และเครื่องมือในการบริหารจัดการ	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลรัษฎา	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้	ซึ่งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว	

      ในการน้ีเทศบาลตำบลรัษฎา	ได้จัดทำรายงานสรุปแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เพ่ือสรุป 

ผลการดำเนินงาน	 และนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป	 โดยมีรายงานการสรุปแผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์	 

6	ยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม

ด้านการเมือง
และการบริหารด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านการศึกษา

พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา	มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	

คุณธรรม	และจริยธรรม	สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	เพื่อรองรับ

การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองการศึกษา,	โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา

พันธกิจ

เป้าประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

1 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 166,800.00

2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 10,084.00

3 โครงการจัดนิทรรศการประกวด และแข่งขันผลงานทางวิชาการ 176,340.00

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 179,973.00

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 131,567.54

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันนักเรียน) 1,062,000.00

7 โครงการดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา

469,270.00

8 โครงการจัดค่ายเด็ก และเยาวชน 191,166.00

9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 148,663.00

10 โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน 82,580.00
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ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา	มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	

คุณธรรม	และจริยธรรม	สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	เพื่อรองรับ

การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กองการศึกษา,	โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา

โครงการจัดนิทรรศการประกวด และแข่งขันผลงานทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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โครงการจัดค่ายเด็ก และเยาวชน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎา
สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

11 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์) 28,860.00

12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 677,477.59

13 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ 47,979.00

14 โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัษฎา 89,030.00

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมอิสลามบ้านบางชีเหล้า 59,200.00

16 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 272,000.00

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันนักเรียน) 5,894,000.00

18 โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 55,800.00

19 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา -

20 โครงการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย -

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 10,721.00

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
- สำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

269,354.00

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 981,203.00

24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 125,927.00

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 246,500.00

26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 550,000.00

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกู้กู “กู้กูเกมส์”
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม

อย่างทั่วถึง	และเท่าเทียมกัน	ชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีความมั่นคง

ปลอดภัย	ปลอดยาเสพติด	และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์	

ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายอำนวยการ	สำนักปลัดเทศบาล,	กองการศึกษา,	

กองสวัสดิการและสังคม,	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

เป้าประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

โครงการห้ิวป่ินโตเข้าวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านคุณภาพชีวิต

และสังคม
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

1 โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล 4,660.00

2 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย 630,870.20

3 โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัษฎา 30,805.20

4 โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด 385.20

5 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกาณ์คนพิการ และเครือข่าย 142,656.20

6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ 16,468.20

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์
ผู้สูงอายุและเครือข่าย

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน



เทศบาลตำบลรัษฎา

ANNUAL REPORT 2020 RATSADA MUNICIPALITY 17

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

7 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ 13,885.20

8 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็ก และเยาวชน 37,720.20

9 โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็ก และเยาวชน 42,274.70

10 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 49,796.00

11 โครงการสงเคราะห์ทางสังคม 200,000.00

12 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 41,334,700.00

13 โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา 71,175.00

14 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และฝึกซ้อมแผนอาคาร 89,885.20

15 โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ 15,953.40

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย
และฝึกซ้อมแผนอาคาร
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

16 โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร 40,654.84

17 โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 43,656.00

18 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลรัษฎา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 180,805.85

19 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลรัษฎา และภาคีเครือข่าย

148,681.00

20 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลรัษฎา 89,366.00

21 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียง และผู้ให้การสนับสนุน
ด้านการกีฬาเทศบาลตำบลรัษฎา

4,200.00

22 โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และชาติ 80,225.00

23 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15,750.00

24 โครงการงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 50,000.00

25 โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง -

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
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พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ	และส่งเสริมการท่องเที่ยว	

ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ	สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	

และแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล

กองสวัสดิการและสังคม,	กองช่าง,	สำนักปลัดเทศบาล

พันธกิจ

เป้าประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลรัษฎา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1 โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล 204,830.00

2 โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลรัษฎา

20,930.20

3 โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 11,698.20

4 โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 22,442.45

5 โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ 5,035.20

โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำไตปลาแห้ง
และน้ำพริกพม่า

โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา
หลักสูตรเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะสามมิติ
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

6 โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 1,699,022.55

7 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 -

8 โครงการปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสาร บริเวณชานชาลาสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

198,592.00

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ พร้อมป้อมยามสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

-

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานรากในพ้ืนท่ีเกาะสิเหร่
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โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทำขนมปาท่องโก๋ และทำขนมไข่นกกระทา

โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ สอนทำดอกไม้
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	พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

	สร้างจิตสำนึก	และกระบวนการมีส่วนร่วม

	 ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

	ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

	 อย่างทั่วถึง

	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

		 และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,	กองช่าง,	กองสวัสดิการสังคม

พันธกิจ

เป้าประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กิจกรรม Big Cleaning Day

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์ 579,260.00

2 โครงการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 81,342.34

3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10,233.00

4 โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน 55,314.31

5 โครงการ Big Cleaning Day 57,806.80

โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

โครงการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6 โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด งานกวาดขยะพร้อมตัดหญ้า
ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา

7,094,000.00

7 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุง และซ่อมบำรุง พร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา

258,000.00

8 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต 100,000.00

9 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 8,030.35

10 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา 14,476,380.00

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
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ทำความสะอาดจุดชมลิง

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน และสถานศึกษา
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พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	

ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	ทุกพื้นที่

“น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก”	เพื่อยกระดับ

ความเป็นอยู่	รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

				กองช่าง

พันธกิจ

เป้าประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบาย (2) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ในพื้นที่ตำบลรัษฎา ซอยแม่ก๊วน เชื่อมต่อซอยเกตุสุวรรณ หมู่ที่ 7

-

2 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนน (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยรัษฎารำลึก 1 หมู่ที่ 6 -

3 โครงการจัดซื้อหินคลุก 2,000 ลูกบาศก์เมตร 490,519.00

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ (4) ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพประทาน
(หอนาฬิกา) หมู่ที่ 1

-

5 โครงการขุดลอกคูคลอง และลำรางระบายน้ำ (3) โครงการขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลรัษฎา 188,900.00

6 โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 3,100,000.00

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยทุ่งคา 5 และซอยทุ่งคา 7 หมู่ที่ 5 1,500,000.00

8 โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 110 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 1,750,000.00

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบลรัษฎา 1,261,751.71

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน



28 รายงานกิจการ ประจำปี 2563เทศบาลตำบลรัษฎา

ANNUAL REPORT 2020

โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนน (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยรัษฎารำลึก 1 หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ (4) ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ถนนเทพประทาน (หอนาฬิกา) หมู่ท่ี 1
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โครงการขุดลอกคูคลอง และทำรางระบายน้ำ (3) 
โครงการขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา

โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยทุ่งคา 5 และซอยทุ่งคา 7 หมู่ท่ี 5



30 รายงานกิจการ ประจำปี 2563เทศบาลตำบลรัษฎา

ANNUAL REPORT 2020

โครงการจัดซ้ือโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 110 วัตต์ พร้อมติดต้ัง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบลรัษฎา
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พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส	

ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี																													

เทศบาลตำบลรัษฎาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	

เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	เป็นหน่วยงาน

ที่เข้าถึงปัญหา	และความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี	

สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล,	กองการศึกษา,	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,	

กองสวัสดิการและสังคม,	กองคลัง,	กองช่าง

พันธกิจ

เป้าประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -

2 โครงการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 12,127.50

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 278,507.60

4 โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา 1,118,100.00

5 โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัษฎา 596,287.91

6 โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 332,798.00

7 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงาน -

8 โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย -

9 โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา 38,780.00

10 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 
คุณสมบัติจัดเก็บ Log File ของระบบเครือข่าย

139,500.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการเมือง
และการบริหาร
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์/โครงการ จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา 497,408.76

12 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 5,580.40

13 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณภัย 15,889.50

14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 120,577.80

15 โครงการบำรุงรักษาระบบสื่อสาร -

16 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัย 578.00

17 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัคร
พัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา

13,992.40

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 26,736.00

19 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัษฎา 11,210.20

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
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งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลรัษฎา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลรัษฎา

รายการ งบประมาณ

หมวดภาษีอากร 10,847,320.15

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,840,790.30

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 11,399,549.60

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,518,216.05

หมวดภาษีจัดสรร 197,525,507.45

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 88,483,879.00

รวมทั้งสิ้น 321,615,262.55

รายการ งบประมาณ

งบกลาง 50,902,581.50

งบบุคลากร 58,025,410.26

งบดำเนินงาน 85,639,510.42

งบลงทุน 33,872,484.56

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 8,970,489.78

รวมทั้งสิ้น 237,430,476.52

88,483,879.00

197,525,507.45

11,840,790.30 

10,847,320.15
11,399,549.60 

1,518,216.05

8,970,489.78

20,000.00

33,872,484.56

85,639,510.42
58,025,410.26

50,902,581.50
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โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

3 ชั้น 12 ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

 เทศบาลตำบลรัษฎา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 
พัฒนาด้านการศึกษา เนื ่องจากในปัจจุบันได้มีจำนวน 
เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  
ทำให้มีพื้นที่การรองรับเด็กนักเรียนไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยสถานที่การจัดการเรียน 
การสอนจะต้องมีความปลอดภัยต่อเด็ก อีกทั้งมีการสอน 
ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที ่สนองต่อธรรมชาติ และ 
พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้ตรงตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐาน 
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิ
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น 
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ

 นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้มีการวางนโยบายการพัฒนา 
ด้านการศึกษา เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  
ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข และประสบ 
ความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบลรัษฎาสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
Community - AEC) ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนการก่อสร้างโครงการอาคารเรียน 3 ชั้น 
12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา มีพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 4,000 ตารางเมตร 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 65,000,000 บาท และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง ประมาณปี  
2564 
 เพื่อบริหารการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ 
ศึกษาของชาติ เป็นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพ และต่อเน่ือง 
ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต 
ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสำนึกในความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่าง 
สถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งเป็นการรองรับการศึกษาของประชาชน 
ในพื้นที่ให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ คืออะไร

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงแค่ไหน

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ติดต่อไปอย่างไร

C    VID-19

 ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) คือ สายพันธ์ุไวรัสท่ีติดต่อแค่ในมนุษย์ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2562 ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านสาธารณสุขมีความกังวล เพราะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับไวรัสชนิดใหม่นี้เท่าไร และมีความเป็นไปได้ว่าไวรัสจะก่อให้เกิด 

อาการป่วยรุนแรง และโรคปอดบวมในมนุษย์บางส่วน

 ผู้เชี่ยวชาญกำลังศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตของอาการป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เคสที่พบมีอาการตั้งแต่อาการ 

ป่วยเล็กน้อย (คล้ายกับเป็นไข้หวัด) จนถึงอาการปอดบวมรุนแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่ผ่านมามีการรายงาน 

การเสียชีวิตในผู้สูงวัยที่มีอาการป่วยอื่นร่วมด้วยเป็นหลัก

 ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขยังคงศึกษารายละเอียด 

ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กระจายไปอย่างไร ไวรัสโคโรนา 

ประเภทอื่นๆ ติดต่อจากผู้ติดเชื้อไปยังผู้อื่นผ่านอากาศ

  โดยการไอและจาม

  การสัมผัสตัวอย่างใกล้ชิด เช่น การสัมผัส หรือ 

  จับมือ

  การสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่ แล้วใช ้

  มือจับปาก จมูก หรือตา

  การสัมผัสกับอุจจาระ เป็นกรณีที่พบไม่บ่อย
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ตาแดง

สูญเสียการได้กลิ่นและรับรสชั่วคราว

ปวดหัว

ปวดกล้ามเนื้อ

ไอ เจ็บคอ

มีผื่นขึ้น

มีน้ำมูก

ท้องเสีย

อ่อนเพลีย

หายใจเร็วหอบเหนื่อย

มีไข้ 37.5 ํc

คลื่นไส้อาเจียน

อาการมีอะไรบ้าง

วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพันธ์ุใหม่ได้แจ้งว่ามีอาการท่ีอาจเกิดข้ึนต้ังแต่ 2 - 14 วัน 

หลังสัมผัสกับไวรัสดังนี้

 ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

โดยกว้างขวางในสหรัฐฯ จึงยังไม่มีมาตรการระวังเพิ่มเติมที่แนะนำ 

สำหรับประชาชนทั่วไป ขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันการ 

แพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดจะยังช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา

 1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หากไม่สามารถทำได้ให้ใช้ 

  แอลกอฮอล์ล้างมือ

 2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสกปรกสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก

 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย

 4. หากมีอาการป่วยให้อยู่บ้าน และหลีกเล่ียงการสัมผัสตัวกับผู้อ่ืน

 5. ใช้กระดาษทิชชูหรือแขนเส้ือปิดจมูกและปากเม่ือไอหรือจาม

ข้อมูลจาก : www.doh.wa.gov/coronavirus
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หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อภายใน

เทศบาลตำบลรัษฎา
โทรศัพท์	:	076	525	779-85
โทรสาร	:		076	525	788

PHONE NUMBER

หน่วยงาน (ฝ่ายบริหาร) เบอร์ติดต่อภายใน
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 408
รองนายกเทศมนตรี 403
รองนายกเทศมนตรี 406
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 402
เลขานุการนายกเทศมนตรี 407

หน่วยงาน (ผู้อำนวยการกอง) เบอร์ติดต่อภายใน
ปลัดเทศบาล 208
รองปลัดเทศบาล 209
ผู้อำนวยการกองคลัง 101
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 111
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 201
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 210
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 301
ผู้อำนวยการกองช่าง 313

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน
กองคลัง 102-105,134-135,137
กองสวัสดิการสังคม 108-109
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 112-114,136
สำนักปลัดเทศบาล 202-207
หน้าห้องปลัดเทศบาล 211
กองการศึกษา 304,306
กองช่าง 307,310,312
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 404
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 408
สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง 1669
ศูนย์บริการสาธารณสุข / รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 133 / 076-525-679
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 076-525-600
งานเทศกิจ 076-373007
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จัดทำโดย

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

เทศบาลตำบลรัษฎา

17/58 หมูที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์

ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076 525 779-85

โทรสาร :  076 525 788

ที่ปรึกษา

นายภูดิท รักษาราษฏร์

 นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายภาวัต ศุภสุวรรณ

 รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายธนนที อภิชาตตระกูล

 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์

 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

บรรณาธิการ

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น

 ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา




