
1RATSADA
MUNICIPALITY

ANNUAL REPORT 2021

2021
RATSADA
ANNUAL REPORT
MUNICIPALITY

รายงานกิจการประจำป 2564
เทศบาลตำบลรัษฎา



2 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

3RATSADA
MUNICIPALITY

ANNUAL REPORT 2021

สารบัญ

Contents
RATSADA MUNICIPALITY ANNUAL REPORT 2021

สารนายกเทศมนตรี

สารประธานสภาเทศบาล

สารปลัดเทศบาล 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำาบลรัษฎา

สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา 

หัวหน้าส่วนราชการ

แนวทางการบริหาร

งบแสดงผลการดำาเนินงาน รายรับ-รายจ่าย

ผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมายเลขโทรศัพท์

04

06

07

08

09

10

12

13-35

36

37

38

39

ผู้จัดทำ� :          ง�นบริก�รและเผยแพร่วิช�ก�ร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลตำ�บลรัษฎ�
ที่ปรึกษ� :     น�ยนครินทร์ ยอแสงรัตน์   น�ยกเทศมนตรีตำ�บลรัษฎ�
            น�ยภ�วัต ศุภสุวรรณ   รองน�ยกเทศมนตรีตำ�บลรัษฎ�
       น�ยภีระพงศ์ พิสิฐคุณ�นนท์  รองน�ยกเทศมนตรีตำ�บลรัษฎ�
       น�ยปิยะ สีดอกบวบ  เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรีตำ�บลรัษฎ�
        น�ยปรีช� ใจอ�จ  ที่ปรึกษ�น�ยกเทศมนตรีตำ�บลรัษฎ�
บรรณ�ธิก�ร :   น�งจันทิพย์ ยิ่งดำ�นุ่น  ปลัดเทศบ�ลตำ�บลรัษฎ�



4 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

สารนายก
เทศมนตรีตำาบล

	 ตลอดปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	เทศบาลตำาบลรัษฎาได้ดำาเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ	มากมาย	ภายใต้
วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์พัฒนา ก้าวทันเทคโนโลยี เพื ่อชุมชน คนรัษฎา” ที ่ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ	ด้าน	โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและด้านการเมืองการบริหาร	โดยมุ่งหวังยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกเพศ	ทุกวัยให้ดีขึ้นในทุกมิติ			
		 กระผม	ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดทำาโครงการใหม่ๆ	โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	แผนพัฒนาจังหวัด	และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น	ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา	ทั้งนี้ผลสำาเร็จ
ของโครงการกิจกรรมต่างๆ	ท่ีทางเทศบาลฯ	จัดข้ึน	จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพ่ีน้องประชาชนตำาบลรัษฎาเป็นสำาคัญ
ท่ีช่วยกันผลักดัน	และขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีเป็นระบบ	ถูกต้องโปร่งใส	เห็นผลชัดเจน	เป็นท่ีประจักษ์	ต่อสายตาของทุกท่าน
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา	

(นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา

“เป้าหมายสูงสุดของผมในการเข้ามาทำาหน้าที่นายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา... คือ

การทำางานโดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำาคัญ เน้นการเปลี่ยนแปลง

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นและมีความเจริญก้าวหน้า

เพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง”
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นายนพพร ยี่มี 
ประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา

	 ภาระหน้าที่สำาคัญของสภาเทศบาลตำาบลรัษฎาที่
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนต่างยึดมั่นรักษาไว้ก็คือ	การดำารง
ความสุจริตโปร่งใสในการดำาเนินงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ	ของเทศบาล	โดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก	
	 ตลอดช่วงระยะเวลา	1	ปีท่ีผ่านมา	สมาชิกสภาเทศบาล
ตำาบลรัษฎาทุกคน	มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถเพื่อตรวจสอบและขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ด้านต่างๆ	ของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน	และ
นโยบายท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลได้แถลงไว้	นอกจากน้ียังคำานึง
ถึงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแก่ประชาชน	และการพัฒนา
พ้ืนท่ีตำาบลรัษฎาให้มีความย่ังยืน	ซ่ึงการทำางานให้สำาเร็จลุล่วง
ได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้นี้ต้องอาศัย	ความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎาซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การทำาหน้าที่	ทั้งยังต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนมุ่งมอง
ประโยชน์สุขอันจะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองและพี่น้องประชาชน
ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล	เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด
	 กระผมใคร่ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
ทุกท่านในความตั้งใจจริงและความเอื้ออาทรที่มีต่อกันเพื่อ
การปฏิบัติหน้าที ่ด้านนิติบัญญัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จนสามารถสนับสนุนและขับเคล่ือนการดำาเนินโครงการต่างๆ
ของเทศบาลตำาบลรัษฎาตลอดปีที ่ผ ่านมาได้สำาเร็จและ
มีความโปร่งใส	โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้	ทั้งยัง
สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
อย่างทั่วถึง	ดังที่ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วในรายงานฉบับนี้			
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(นางจันทิพย์ ยิ่งดำานุ่น)
ปลัดเทศบาลตำาบลรัษฎา

	 ตลอดปีที ่ผ ่านมา	แม้ว ่าเราจะยังคงอยู ่ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ซึ่งส่งผลให้ทุกชีวิต
ต้องดำาเนินไปอย่างระมัดระวังภายใต้หลักวิถีชีวิตใหม่	แต่ในด้าน
การพัฒนาพ้ืนท่ีน้ัน	เทศบาลตำาบลรัษฎายังคงเดินหน้าดำาเนินโครงการ
ต่างๆ	ตามแผนยุทธศาสตร์หลัก	5	ด้านมิได้หยุดยั้ง	โดยมีผลสำาเร็จ
ดังที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
	 ความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.	2564	น้ี	เกิดข้ึนได้ด้วยความต้ังใจมุ่งม่ันและความสามัคคีของบุคลากร
เทศบาลตำาบลรัษฎาทุกคน	ตั ้งแต่ผู ้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ	ไปจนถึงพนักงานเทศบาลทุกระดับในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบส่วนตนอย่างเต็มกำาลัง	เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลรัษฎามากที่สุด
โดยได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ	อยู่เสมอ	และการปรับปรุงกระบวนการทำางาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	เพื ่อสามารถดำาเนินโครงการต่างๆ	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
	 ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำาให้การดำาเนินโครงการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำาบลรัษฎารอบปีงบประมาณ
พ.ศ.	2564	บรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็คือการบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี ่ยวข้อง	โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาชน	ผู้นำากลุ่มชุมชน	และประชาชนทุกคนในพื้นที่	ในนาม
ตัวแทนของพนักงานเทศบาลตำาบลรัษฎา	ดิฉันขอขอบคุณบุคลากร
เทศบาลตำาบลรัษฎาทุกฝ่าย	ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำาบลรัษฎา
ทุกคนในพลังสนับสนุนจนส่งผลให้การทำางานของเทศบาลในด้านต่างๆ
เป็นไปอย่างราบร่ืน	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง
และยั่งยืน		
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	 “สร้างสรรค์พัฒนา

	 	 	 ก้าวทันเทคโนโลยี

	 	 	 	 	 เพื่อชุมชน	คนรัษฎา”

วิสัยทัศน์การพัฒนา
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1. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรี
2. นายภาวัต ศุภสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรี
3. นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี
4. นายปิยะ สีดอกบวบ    เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายปรีชา ใจอาจ    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

1
2 3 4 5
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สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา เขต 1

1. นายธีระ  พุ่มช่วย    สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
2. นายภักดี  ขวัญรอด    สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
3. นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์    สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
4. นายนพพร  ยี่มี    ประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
5. นายเจริญ  แซ่อ๋อง    สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
6. นายไตรศักดิ์  ตันกูล    สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา

1 2 3 4 5 6

10 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

11RATSADA
MUNICIPALITY

ANNUAL REPORT 2021

1. นายกันตพัฒน์  พิสิฐคุณานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
2. นายฤทธาคนี  ลีลานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
3. นายนรสิงห์  อรรถธรรม    รองประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
4. นายปัญญา  แซ่อึ๋ง     สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
5. นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์    สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
6. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา
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สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา เขต 2
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หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา

1. นางจันทิพย์  ยิ่งดำานุ่น   ปลัดเทศบาลตำาบลรัษฎา 
2. นางพวงรัตน์  พรมคง   ผู้อำานวยการกองคลัง
3. นายณรงค์  หะนุกูล    ผู้อำานวยการกองช่าง
4. นางสาวสุบงกช  ตู้หิรัญมณี   ผู้อำานวยการกองการศึกษา
5. นายภูวิศ  เพชรขาว    หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล
6. นายนพดล  แก้วมหิทธิ์   ผู้อำานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. นางศิวนาถ  เหมพิจิตร   ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

1 2 3

6 7

4

5
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14 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

นโยบ�ยด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น

นโยบ�ยด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

 ดำาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกพื ้นที ่ โดยสานต่อ

โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนทั้งระบบให้มีมาตรฐานเชื่อมโยงกัน

ดำาเนินการจัดระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้ประชาชนสามารถ

สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รองรับระบบ

คมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด บูรณาการ

วางแผนป้องกันน้ำาท่วมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเร่งขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะและประปาให้คลอบคลุมทุกชุมชน

 มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เคียงคู่ประชาชน

และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั ่งยืน โดย

ปลูกฝังจิตสำานึกรักถิ ่นเกิด และการสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย ร่วมกัน

ขับเคลื่อน พร้อมเร่งพัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำาเสีย

ตลอดจนมลพิษต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และดำาเนินการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งชุมชน อาทิ สร้างสวนสาธารณะ

สวนหย่อม และลานกีฬา เพื ่อสร้างสมดุลธรรมชาติที ่สอดคล้อง

กับระบบนิเวศ

นโยบายและแนวทางการพัฒนา
เทศบาลตำ บลรัษฎา
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตำาบลรัษฎา ได้ขับเคลื่อนพัฒนา
การบริหารงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน โดยได้รับการสนับสนุน
จากสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชนในพื้นที ่
ตำาบลรัษฎา โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก เพ่ือให้
การบริหารงานของเทศบาลมีความชัดเจนและยั่งยืน ดังนี้

14 รายงานกิจการ
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นโยบ�ยด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

นโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจและก�รสร้�งอ�ชีพเพิ่มร�ยได้ให้แก่ประช�ชน

นโยบ�ยด้�นสังคมและคุณภ�พชีวิตของประช�ชน

นโยบ�ยด้�นก�รเมืองก�รบริห�ร

 พัฒนายกระดับด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยผลักดันการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีท่าเรืออัจฉริยะที่เกาะสิเหร่

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของตำาบลรัษฎา ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้แต่ละ

ชุมชนนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เดินหน้า

 มุ่งเน้นการบริการประชาชนเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงมีมาตรฐาน 

และสามารถสร้างความพึงพอใจมากที่สุด โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการทำางาน 

เพื่อให้การพัฒนาตำาบลรัษฎาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

และนำาไปสู่การเป็น “สมาร์ทเทศบาล” ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมและไว้วางใจในอนาคต

 ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเอาใจใส่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย พัฒนา

การศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

และว่ายน้ำา พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันสูงต่อยาเสพติดเพื่อเดินหน้าสู่ตำาบลปลอดยาเสพติด

 สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

สวัสดิการสังคมของรัฐที่ ได้มาตรฐาน สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ

 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์

ของท้องถิ่นให้คงอยู่ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยพัฒนา

ระบบป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ 

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
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16 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

	 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลท้ังระบบให้ได้มาตรฐาน

	 และเช่ือมโยงกันเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับระบบการ	

	 คมนาคมขนส่งในเขตเทศบาล

	 เร่งดำาเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำา	พร้อมวางระบบการป้องกัน

	 น้ำาท่วมภายในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน

	 สานต่อโครงการติดต้ังและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ให้ท่ัวถึงทุกแหล่ง

	 ชุมชนของเทศบาล	เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	 ของประชาชน	 	 	

	 เร่งดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

	 สาธารณูปการ	ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล

	 โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำาของชุมชน

	 เป็นวาระเร่งด่วน	จัดวางระบบสาธารณูปโภค	

	 (ถนน	ไฟฟ้า	ประปา)	ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

	 นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นนโยบายท่ีมุ่งสร้างความสะดวกสบาย	ท่ีประชาชน

ทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน	นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น	ๆ	

ตามมาอีกด้วย	โดยมีแนวทางการดำาเนินนโยบายดังนี้

นโยบายนโยบาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างความสะดวกสบาย
ที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับโดยเท่าเทียม
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โครงการขุดลอกทางระบายน้ำา
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18 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำาคอนกรีตเสริมเหล็ก
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โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ไฟกระพริบ ป้ายจราจร ในเขตพื้นที่ตำาบลรัษฎา
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20 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

	 มุ่งเน้นส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามให้อยู่อย่างย่ังยืน

	 ส่งเสริมป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษด้านต่าง	ๆ	เช่น	น้ำาเสีย	

	 อากาศเสีย	มลพิษทางเสียง

	 ส่งเสริมและดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล	ก่อสร้างสวนสาธารณะ	

	 สวนหย่อม	ลานกีฬา	เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว	ให้ครบถ้วนตามแหล่งชุมชนต่าง	ๆ

	 จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	ทำาให้เป็นเทศบาลท่ีสะอาดและความเป็น

	 ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

	 เน่ืองจากเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลมีป่าชายเลนมีชายหาด	จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุล

และสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยา	อย่างย่ังยืน	ให้ธรรมชาติคงอยู่	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยมีนโยบาย

ดังน้ี

นโยบายนโยบาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างสมดุลระบบนิเวศ ฟื้นคืนธรรมชาติ
เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
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และสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม
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22 รายงานกิจการ
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การจัดการขยะมูลฝอย

ตรวจคัดกรอง Covid - 19
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โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำารุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลรัษฎา
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24 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

	 ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการดำารงชีพ	มีอาชีพเสริม

ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนดังน้ี

นโยบายนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพด้านเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ

เปิดประตูสู่การท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานสถานีขนส่ง
 สร้างศูนย์รวมอาหารและสินค้าถิ่น

24 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการดำารงชีพ	ด้วยการสนับสนุน

	 ให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง	ๆ

	 ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตสินค้า	OTOP	สำาหรับ

	 จำาหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวและผู้สนใจ

	 ส่งเสริมให้เขตพ้ืนท่ีเทศบาล		เป็นแหล่งจุดพักรับประทานอาหาร	และ

	 เป็นแหล่งรวมสินค้า	OTOP	ท่ีผลิตข้ึนในท้องถ่ิน

	 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและแรงงาน	ทักษะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

	 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต	แห่งท่ี	2	ให้ได้มาตรฐาน	

	 เพ่ือเป็นประตูสู่การท่องเท่ียว

	 ส่งเสริมให้มีท่าเรืออัจฉริยะ	ท่ีเกาะสิเหร่
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว



26 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ

26 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 
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โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
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28 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19

นโยบายนโยบาย
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

การศึกษาดีมีคุณภาพ ไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาส
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

28 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

ของประชาชนของประชาชน

	 เป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ในอันท่ีจะส่งผลให้

สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง	โดยมีแนวทางการดำาเนินนโยบายดังน้ี

	 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีความรู้

	 ภาษาอังกฤษ	คอมพิวเตอร์	และสามารถว่ายน้ำาเป็นทุกคน

	 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี	มีสภาพ

	 ความเป็นอยู่ท่ีดี	และสานต่อเร่ืองการดูแลผู้สูงอายุ	โรงเรียนผู้สูงอายุ	การดูแล

	 สุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

	 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา	นันทนาการ	ให้กับนักเรียน	เยาวชน	และ

	 ประชาชนรวมถึงการสร้างสนามกีฬา	ลานกีฬา	และสวนสุขภาพ	

	 ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทุกชุมชน

	 ส่งเสริมสนับสนุน	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียม

	 ประเพณีของท้องถ่ิน

	 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	

	 ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย		

	 ภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 สนับสนุนให้มีการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งตำาบล
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ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำาคัญ



30 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำาบลรัษฎา

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

30 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนและเยาวชนตำาบลรัษฎา
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32 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

	 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล	ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ท่ัวถึงและเป็นธรรม

	 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ	เพ่ืออำานวยความสะดวกและความพึงพอใจ

	 แก่ประชาชนทุกคน

	 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังและการดำาเนินการของชุมชน	เพ่ือเป็นแนวร่วมในการ

	 พัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ

	 รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย	เพ่ือให้

	 สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือ	

	 การเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน	และสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทุกเร่ือง

	 ส่งเสริมให้เป็น	“สมาร์ทเทศบาล”	มีความซ่ือสัตย์	โปร่งใส

	 ประชาชนมีส่วนร่วมและไว้วางใจ	

	 เป็นนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล	สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีแนวทางการดำาเนินนโยบายดังน้ี	

นโยบายนโยบาย
ด้านการเมืองการบริหารด้านการเมืองการบริหาร

เป็นสมาร์ทเทศบาลที่ตอบโจทย์ประชาชน
ตอบสนองภารกิจรัฐ

32 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

32 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

ประชุมสภาเทศบาล
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โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาล



34 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

โครงการบำารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

โครงการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น

34 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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36 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

					รายรับ รายรับจริง

    ภาษีอากร 14,421,701.85

    ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,870,796.10

    รายได้จากทรัพย์สิน 7,339,983.55

    รายได้เบ็ดเตล็ด 1,159,554.70

    รายได้จากทุน 0.00

    ภาษีจัดสรร 193,320,586.75

    เงินอุดหนุนท่ัวไป สำาหรับดำาเนินการตาม 

    อำานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทำา

129,419,243.29

รวมทั้งหมด 352,531,866.24

รายจ่าย รายจ่ายจริง

     งบกลาง  58,870,426.13 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  4,091,164.86 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)  54,769,891.64 

     ค่าตอบแทน  5,330,249.00 

     ค่าใช้สอย  55,559,897.21 

     ค่าวัสดุ  10,868,589.88 

     ค่าสาธารณูปโภค   4,013,232.18 

     เงินอุดหนุน  7,987,510.57 

     การลงทุน  4,413,028.11 

     รายจ่ายอื่น  20,000.00 

รวมทั้งหมด  205,923,989.58 

ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำ บลรัษฎา งบแสดงผลการดำ เนินงาน รายรับ

ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำ บลรัษฎา งบแสดงผลการดำ เนินงาน รายจ่าย
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เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 37RATSADA

MUNICIPALITY
ANNUAL REPORT 2021

รายจ่าย รายจ่ายจริง

     งบกลาง  58,870,426.13 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  4,091,164.86 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)  54,769,891.64 

     ค่าตอบแทน  5,330,249.00 

     ค่าใช้สอย  55,559,897.21 

     ค่าวัสดุ  10,868,589.88 

     ค่าสาธารณูปโภค   4,013,232.18 

     เงินอุดหนุน  7,987,510.57 

     การลงทุน  4,413,028.11 

     รายจ่ายอื่น  20,000.00 

รวมทั้งหมด  205,923,989.58 

	 จากสถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทยที่มีแนวโน้ม
จำานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งมิติด้านสุขภาพ	เศรษฐกิจ
และสังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
โดย	เทศบาลตำาบลรัษฎา	ได้ถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่ดี	โดยเฉพาะในประเด็นการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอด
ความรู้	ตามแนวคิดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต	เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็น	ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพหรือมีภาวะ
พฤฒพลัง	(Active	Aging)	พร้อมกับนำาแนวทาง	หลักสูตร	รูปแบบ
นำามาต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้	และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลรัษฎา	ถือเป็น
โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ	ที่มีการจัดการที่ดี	มีหลักสูตร	การเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ร่วม
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการส่ือสารท้ังความรู้เชิงวิชาการและกิจกรรม
ต่างๆ	โดยใช้กรอบข้อเสนอแนวทางการดำาเนินงานและหลักสูตร
การเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐาน	และได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้นแบบประจำาจังหวัดภูเก็ต	ประจำาปี	2564

รับโล่โรงเรียนผู้สูงอายุ

ต้นแบบประจำ�จังหวัดภูเก็ต

ผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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38 รายงานกิจการ
เทศบาลตำาบลรัษฎา
ประจำาปี 2564 

เกษตรกรรม

  การใช้ประโยชน์ในการประกอบ

เกษตรกรรมต้องเป็นการทำานา

ทำาไร่ ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง

สัตว์น้ำาและกิจการอื่น ตามหลัก

เกณฑ์ ที่ได้กำาหนดไว้

อัตราภาษีเริ่มต้น 0.01%

ที่อยู่อาศัย

  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์

เป็นที่อยู่อาศัยได้แก่ ที่ดิน หรือสิ่ง

ปลูกสร้างที่

  เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง

  บ้านหลังท่ี 2 ให้ญาติพ่ีน้องอยู่อาศัย

ให้เช่าเพื่ออยู่รายเดือน ได้แก่

- บ้านเช่า

- อพาร์ทเม้นท์

- หอพัก

- คอนโด

*โฮมสเตย์ ให้เสียภาษี ในอัตราที่อยู่อาศัย

อัตราภาษีเริ่มต้น 0.02%

พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม

   ท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรม คือท่ีดิน

นำามาใช้เพื ่อการพาณิชย์หรือ

เป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนิน ธุรกิจ เช่น

- โรงแรม

- ร้านอาหาร

- ร้านค้า

- โรงงานต่าง ๆ ฯลฯ

อัตราภาษีเริ่มต้น 0.3%

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
    ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า หมายถึง

ที่ดิน ว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำาประโยชน์

ตามสมควรแก่สภาพ

อัตราภาษีเริ่มต้น 0.3%

ก�รบรรเท�ภ�ระภ�ษี
1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรมได้รับยกเว้นภาษี
2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม    
   จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
3) กรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ก็จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีสำาหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
    ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี จะไม่ได้รับผลกระทบ
   แต่สำาหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท หรือเกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี
   จะเสียภาษีเต็มอัตราเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
4) การผ่อนปรนภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีกรณีมีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สูงกว่าค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและ
   ภาษีบำารุงท้องที่ที ่เคยชำาระในปี 2562 จะบรรเทาภาระให้โดยเสียภาษีเท่ากับค่าภาษีปี 2562 บวกกับร้อยละ 75
   ของส่วนต่างค่าภาษีปี 2565 กับปี 2562 ข้อมูลจาก สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาษี

สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินและ
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นายกเทศมนตรี    401
รองนายกเทศมนตรี    403
รองนายกเทศมนตรี    406
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   402
เลขานุการนายกเทศมนตรี   407

ปลัดเทศบาล    208
รองปลัดเทศบาล    209
ผูอำนวยการกองคลัง   101
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม   111
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   201
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  210
ผูอำนวยการกองการศึกษา   301
ผูอำนวยการกองชาง   313

กองคลัง  102-105,
  134-135,137
กองสวัสดิการสังคม 108-109
กองลาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 112-114,136
สำนักปลัดเทศบาล  202-207

กองการศึกษา  304,306
กองชาง  307,310,312
หนาหองนายกเทศมนตรี 408
หนาหองรองนายกเทศมนตรี 404
หนาหองปลัดเทศบาล 211

(ฝายบริหาร) หมายเลขติดตอภายใน

(ผูอำนวยการกอง) หมายเลขติดตอภายใน

โทรศัพท : 0-7652-5779-85 โทรสาร : 0-7652-5788

หมายเลขโทรศัพทเทศบาลตำบลรัษฎาหมายเลขโทรศัพทเทศบาลตำบลรัษฎา

หมายเลขติดตอภายใน

สายดวนตลอด 24 ชั่วโมง 1669
ศูนยบริการสาธารณสุข / รถบริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS) 133 / 0-7652-5679
งานปองกันและบรรเทาสารารณภัย 0-7652-5600
งานเทศกิจ 0-7637-3007

สายดวนตลอด 24 ชั่วโมง 1669
ศูนยบริการสาธารณสุข / รถบริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS) 133 / 0-7652-5679
งานปองกันและบรรเทาสารารณภัย 0-7652-5600
งานเทศกิจ 0-7637-3007

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดภูเก็ต แหงที่ 2 0-7637-3193
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วัดเขารังสามัคคีธรรมวัดเขารังสามัคคีธรรม
พระธาตุอินทรแขวนจำลอง

วัดบานเกาะสิเหร

พระธาตุอินทรแขวนจำลอง
วัดบานเกาะสิเหร

วงเวียนหอนาิกาวงเวียนหอนาิกา

เกาะสิเหรเกาะสิเหร

จุดชมลิงเกาะสิเหรจุดชมลิงเกาะสิเหร

เทศบ�ลตำ�บลรัษฎ� จังหวัดภูเก็ต
17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎ�นุสรณ์ ตำ�บลรัษฎ� อำ�เภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-525779-85, แฟกซ์. 076-525788
แจ้งเหตุส�ธ�รณภัย โทร. 076-525600 (24 ชม.)
แจ้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669
E-mail : admin@rasada.go.th

Website
www.rasada.go.th

Facebook page
เทศบ�ลตำ�บลรัษฎ� จังหวัดภูเก็ต

Line
เทศบ�ลตำ�บลรัษฎ�


