
 

 

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
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เทศบาลต าบลรัษฎา 

อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 



ค ำน ำ 

 

  สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานตามภารกิจ เกิดบูรณาการ
และเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 

สาระส้าคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและการเชื่อมโยง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดยก้าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และ
การพัฒนา รวมทั้งแผนงานและกิจกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนส้าคัญน้ามาบรรจุเข้าแผนให้สอดคล้องรองรับแนว
ทางการพัฒนาที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เทศบาลต้าบลรัษฎาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
เทศบาลต้าบลรัษฎา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานด้าน ICT ของเทศบาลต้าบลรัษฎาอย่างแท้จริง 

 

 

 

คณะท้างานจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เทศบาลต้าบลรัษฎา 
มกราคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

รำยกำร           หน้ำ 

บทที่ ๑  บททั่วไป         ๑ 

บทที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต้าบลรัษฎา    ๖ 

บทที่ ๓  บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ     ๕๗ 

บทที่ ๔  แผนงาน โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๖๐ 

บทที่ ๕  การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล     ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสือ่สารของเทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต RATSADA-ICT] 1 
 
 

บทที่ 1 
บททั่วไป 

 

1. ความเป็นมาในการจัดท าแผนแม่บท 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลรัษฎาฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้

เห็นถึงหลักการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแผนงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานต่างๆของเทศบาลต าบลรัษฎาเพ่ือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน  เพ่ิม
ศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วนราชการ  ภายใต้การด าเนินงานจองเทศบาล
ต าบลรัษฎา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายของเทศบาลต าบลรัษฎา 

 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก้าวสู่ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ภายในปี ๒๕๖๓” 
๑.๒ พันธกิจ 
  “เทศบาลต าบลรัษฎา จะมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและนวัตกรรมที่
ทันสมัย น ามาปรับใช้ในองค์กร ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน (e-Local Admin) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และความเป็นสุขของคนในองค์กร” 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วง 5 
ปี เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้เป็นดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 

2) พัฒนาการบริหารงาน การจัดการและการบริหารประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

4) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

6) พัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธาภาพ 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสือ่สารของเทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต RATSADA-ICT] 2 
 

1.3 ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักใน
การพัฒนาไว้ 5 ด้าน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด าเนินการในช่วง 5 ปี เพ่ือน า ICT มาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือเป็น
แหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านได้แก ่
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
  พัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กรและพัฒนา ICT การให้บริการกับ

ประชาชน 
  พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
  พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
 

“พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องท้องถิ่นเหมาะสมกับการใช้งาน สนับสนุนการท างานร่วมกันของหน่วยงานภายใน 
และสามารถต่อเชื่อมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารานและการบริการ
ประชาชน” 

เป้าหมาย 
1. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามสภาพความพร้อมของท้องถิ่น 
2. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือมีเสถียรภาพการ

ท างานและมีความมั่นคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลท้องถิ่นกับท้องถิ่นอ่ืน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงาน

ภายนอกอ่ืนๆ 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่น 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วถึงในท้องถิ่น เพ่ือประชาชนในท้องถิ่น

สามารถรับบริการ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ได้อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :พัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กรและพัฒนา ICT การให้บริการกับประชาชน 
“พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการน า ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบัน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรร
งบประมาณ ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งน า ICT มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งจะ
สร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น” 
เป้าหมาย 

1. ทุกหน่วยงานภายในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้สารสนเทศ
ร่วมกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานส าหรับการบริหารงานได้แก่ ระบบสารสนเทศ และระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบ One Stop Service รวมทั้งสามารถให้บริการที่เกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมูลของท้องถิ่นโดยก าหนดมาตรฐานที่เก่ียวกับข้อมูลและการสื่อสาร เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Local Admin) ซึ่งได้แก่ระบบสารสนเทศและ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเมือง เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) การบริหารงานของ
หน่วยงาน (back office) และการบริการประชาชน (front office) 

3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ของท้องถิ่นที่
ทันสมัยและน ามาใช้งานก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การป้องกันภัยพิบัติต่างๆ แบบบูรณาการ 

4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
การบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

5. จัดตั้งผู้ดูแลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาบ ารุงรักษาและหาข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูล ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
 

“ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการด้านรักษาความปลอดภัย การคมนาคมและ
สันทนาการ อย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันการ” 
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เป้าหมาย 
1. มีการน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม เช่น สาธารณสุข การศึกษาเรียนรู้ของ

ประชาชน 
2. ครูและนักเรียนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าหา

ความรู้ 
3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
5. มีบริการ เผยแพร่ข้อมูลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่ประชาชนในท้องถิ่น ใน

บริเวณสาธารณะ หน่วยงาน ห้องสมุด และศูนย์การค้า 
แผนงานและกิจกรรม 

1.อบรมบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.พัฒนา Internet ชุมชน 
3.พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4.พัฒนาศูนย์ความรู้ท้องถิ่น 
5.พัฒนาระบบ e-Learning 
6.จัดท าระบบเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
 

“ เพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจโดยการใช้ ICT ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ” 

เป้าหมาย 
1. มี Web Directory ส าหรับผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่น 
2. มีการจัดอบรมการใช้ ICT แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดท า Local Business Web Directory 
2.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดอบรม ICT ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า รวมทั้งเกษตรกรใน

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์(e-Culture) 
“ พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของท้องถิ่น ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า” 
เป้าหมาย 

1. ฝึกอบรมบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 

2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และสายงาน โดย
พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับผู้บริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ 
เป็นต้น 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นของท้องถิ่น 
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แผนงานและกิจกรรม 
1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5.   พัฒนาบุคลการของท้องถิ่นให้ความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 
1.3 เป้าหมายหลัก 
 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลรัษฎา 

 

ต าบลรัษฎา เป็นหนึ่งใน 8 ต าบลของอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ต าบลสั้นใน ในปี   
พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากต าบลสั้นในเป็นต าบลรัษฎา เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศร
ภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต  

ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลรัษฎา ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นล าดับที่ 41 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับต าบลด้วยการยุบองค์การ
บริหารส่วนต าบล และตั้งคณะกรรมการสภาต าบลขึ้นแทน องค์การบริหารส่วนต าบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให้มี
ฐานะเป็นสภาต าบลเหมือนกันทั่วประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเป็นหนึ่งในจ านวน 
19 แห่ง ทั่วประเทศท่ีได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชั้นหนึ่งในการยกฐานะในครั้งแรก 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลรัษฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบล 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 ต าบลรัษฎา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศ
เหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของต าบลรัษฎาติดกับทะเล
ภูเก็ต มีพ้ืนที่โดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,994 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต อาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ จดแนวเขตต าบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านสะป า และหมู่ที่ 7 บ้านแหลมหิน 

 ทิศใต้ จดแนวเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโต๊ะแซะ และเขตเขารังใน 

 ทิศตะวันออก จดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต 

 ทิศตะวันตก จดแนวเขตต าบลวิชิต หมู่ที่ 5 บ้านชิดเชี่ยว และเขตต าบลกะทู้ กับหมู่ 2  
  หมู่ 3 และหมู่ 4 บ้านกะทู ้
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การเดินทางจากตัวอ าเภอไปทางทิศตะวันออก ใช้ได้ 3 เส้นทาง คือ ไปทางบ้านสามกอง ทางถนนเทพ
กระษัตรี ทางไปอ าเภอถลาง และทางไปถนนศรีสุทัศน์ ไปเกาะสิเหร่ ผ่านศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และการ
คมนาคมทางน้ า มีท่าเทียบเรือประมงและเรือท่องเที่ยว อยู่ที่ หมู่ 7 ต.รัษฎา 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศของพ้ืนที่ต าบลรัษฎา ประมาณร้อยละ 40 เป็นภูเขา ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออก ร้อยละ 60 
เป็นพ้ืนที่ราบ ประกอบด้วย ด้านทิศเหนือของต าบลรัษฎา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขาในหมู่ที่ 2 บ้านบางชีเหล้า  
หมู่ที ่3 บ้านกู้กู หมู่ที ่5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก และหมู่ท่ี 6 บ้านลักกงษ ี 

ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต าบลรัษฎาส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งทะเล และเป็นป่าชายเลนใน
หมู่ที ่1 บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที ่4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ท่ี 7 บ้านท่าเรือใหม่ 

แสดงแผนที่เทศบาลต าบลรัษฎา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องด้วยต าบลรัษฎาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต จึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ใน
เขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี  มี 2 ฤด ู

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสือ่สารของเทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต RATSADA-ICT] 8 
 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม 

 ฝน 

 จากข้อมูลการศึกษาปริมาณน้ าฝนจังหวัดภูเก็ตพบว่า พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 
2,500 มิลลิเมตร/ปี มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามช่วงฤดูกาล ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณฝนตกชุกที่สุดในช่วง เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 

 อุณหภูมิ 

 ลักษณะอุณหภูมิในรอบปี 30 ปี  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส ส าหรับอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 31.9 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 23.9 องศาเซลเซียส 

           ลม 

 ความเร็วของลมท้องถิ่น เฉลี่ยตลอดทั้งปี 2.6 – 5.5 น๊อต และมีความเร็วของลมสูงสุดในเดือน
มิถุนายนและเดือนกันยายน 50 น๊อต พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศทางของลมเป็นไปตามฤดู คือ พัดมาจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และพัดมาจากทิศตะวันตกถึงตะวันตกเฉียง
ใต้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

1.4 ลักษณะของดิน 

  เกาะภูเก็ตประกอบด้วยพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขาและบริเวณที่ราบ สภาพดินเกิดจากการ
สลายตัวของหิน กรวดและศิลาแลง  ดินดังกล่าวปกคลุมทั่วทั้งบริเวณพ้ืนที่เชิงเขาและชายฝั่ง อันเกิดจากการ
พัดพาทับถมกระแสน้ าและคลื่นลมทางด้านตะวันตกและตอนกลาง ของเกาะเป็นพ้ืนที่ราบต่ ากว่าบริเวณอ่ืนๆ 
จึงถูกทับถมด้วยดินและตะกอนใหม่ ซึ่งเกิดจากการพัดพามาทับถมโดยกระแสน้ า บริเวณชายหาดเกิดจากการ
ทับถมโดยการกระท าของคลืน่ลม ชายหาดมีสภาพเป็นหาดทรายขาวสวยงาม ทางตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มมีการ
ทับถมของตะกอนดินโคลน สภาพโดยทั่วไปของดินในภูเก็ตเป็นดินที่มีการระบายน้ าได้ดี แต่ขาดประสิทธิภาพ
ในการอุ้มน้ า สลายตัวได้ง่าย เหมาะแก่การปลูกยางพารา และสับปะรด โดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตพันธุ์พ้ืนเมือง 

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน้ าบนดินและแหล่งน้ าใต้ดิน ไม่มีแม่น้ าสายหลัก มีเฉพาะล าคลองและธารน้ าสายสั้นๆ มีอ่าง
เก็บน้ าขนาดกลาง 1 แห่ง  คือ อ่างเก็บน้ าใต้ดินกะทู้และสามกอง ขุมน้ า 1 แหล่ง คือ ขุมน้ าซอยพะเนียง และ
คลอง 2 แห่ง ได้แก่ คลองสะป า คลองท่าจีน  

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ป่าที่พบในพ้ืนที่ต าบลรัษฎา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ  
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 1.6.1 ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน เป็นป่าในเขตร้อนชื้น เป็นป่าไม่ผลัดใบ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 
“ป่าโกงกาง” ซึ่งเรียกตามต้นไม้ที่มีมากและมีบทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลน ชาวภูเก็ตเรียกป่าชาย
เลนว่า “ป่าพังกา” มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ ายันและรากหายใจ  พ้ืนที่ที่พบคือ ป่าชายเลนคลอง
บางชีเหล้า-คลองท่าจีน พันธุ์ไม้ที่ข้ึนอยู่ตามป่าชายเลน เช่น ไม้แบ้ง ตะบูนด า แสม ล าแพน และอ่ืนๆ  

 1.6.2 ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก ป่าไม้เขตร้อนชื้น มีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ซึ่งปรากฏบริเวณภูเขา 
ป่าที่พบคือ ป่าเขาโต๊ะแซะ ตั้งอยู่พ้ืนที่หมู่ที่ 3 มีพันธุ์ที่พบคือ ไม้ตะแบก ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้เมี่ยงอาม 
และไม้ชนิดอ่ืนที่มีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนด้วย 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลรัษฎาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1  บ้านเกาะสิเหร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก จากตัวอ าเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห่างกัน
ประมาณ  5  กิโลเมตร มีพ้ืนที่เป็นเกาะมีน้ าล้อมรอบ ลักษณะทางกายภาพเป็นภูเขา และมีที่ราบชายฝั่งทะเล
และบริเวณคลองท่าจีน ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลภูเก็ต มีอ่าวและแหลมต่างๆ เช่น แหลมหงา 
หาดปลื้มสุข หาดเกาะสิเหร่ และหาดแป๊ะอ๋อง ด้านทิศใต้จดหมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก และทางตะวันตกจด
คลองท่าจีน คลองลัดใหม่ และคลองขุนชิด 

หมู่ที่ 2 บ้านบางชีเหล้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากตัวอ าเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง
ห่างกันประมาณ 7 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขา ทางด้านทิศเหนือจดบ้านแหลมหิน ต าบลเกาะแก้ว 
ด้านทิศตะวันออกจดทะเลภูเก็ต มีป่าชายเลนคลองบางชีเหล้าและคลองท่าจีน และยังมีคลองต่างๆ ได้แก่ 
คลองบางเย็น คลองกู้ก ูคลองคอกช้าง และคลองด้วน ด้านตะวันตกจดถนนเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นถนนสายหลัก
ของจังหวัดภูเก็ตสายหนึ่ง 
 หมู่ที ่3 บ้านกู้กู  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จากตัวอ าเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง    ห่าง
กันประมาณ 4 กิโลเมตร บ้านกู้กูพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับที่ราบ ทางทิศตะวันออกติดทะเลภูเก็ตคลอง
ลัดเก่า คลองลัดใหม่ มีป่าชายแลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นกันชนระหว่างแผ่นดินใหญ่กับทะเล หมู่บ้านกู้กูเป็นแหล่ง
ชุมชนใหญ่และยังเป็นที่ตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลรัษฎา โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนเทศบาลต าบลรัษฎา 

หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก จากตัวอ าเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห่างกัน
ประมาณ 5 กิโลเมตรลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลมีภูเขาอยู่ปลายแหลม นอกนั้นเป็นที่ราบ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ติดทะเล มีอ่าวและแหลมต่างๆ ด้านทิศเหนือจดหมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยใหม ่(ชาวเล) มีอาชีพท าการประมง และเป็นหมู่บ้านที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดของต าบลรัษฎา 

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ จากตัวอ าเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห่างกัน 
ประมาณ 5 กิโลเมตรมีสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขาสลับที่ราบ โดยด้านทิศเหนือติดกับต าบลเกาะแก้ว มีถนนสาย
หลัก ได้แก่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ด้านทิศตะวันออกจดกับหมู่ที่ 6 บ้านลักกงษี ด้านทิศใต้จดกับเขาพันธุรัตน์ 
แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริการชุมชนเมืองภูเก็ต และบริเวณโดยรอบ  

หมู่ที ่6 บ้านลักกงษี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ จากตัวอ าเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห่างกัน ประมาณ  5 
กิโลเมตรมีลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่ราบเช่นเดียวกับหมู่ที่ 5 โดยด้านทิศเหนือจดต าบลเกาะแก้ว ด้านทิศ
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ตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ด้านทิศใต้จดเทศบาลนครภูเก็ตและคลองสาม
กอง ด้านทิศตะวันตกจดหมู่ที่ 5 ทุ่งคาพะเนียงแตก 

หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก จากตัวอ าเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางห่างกัน 
ประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเป็นส่วนใหญ่ มีคลองสายส าคัญไหลผ่านพ้ืนที่ คือ คลองท่าจีน 
พ้ืนที่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ติดกับทะเลภูเก็ต ทิศตะวันออกติดคลองท่าจีนและคลองวัดใหม่ ด้านทิศตะวันตกจด
เทศบาลนครภูเก็ต และหมู่ท่ี 3 บ้านกู้กู 

2.2 การเลือกตั้ง 

 ต าบลรัษฎา เป็นระบบการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาลต าบล ดังนั้นตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2554 มาตรา 13 (3)  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล (สท.) แบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขต
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ตได้แบ่งการเลือกตั้ง สท.ของต าบลรัษฎา ดังนี้ ประกอบด้วย 
 (1) เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พ้ืนที่ที่อยู่ใน
เขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 7 
 (2) เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรัษฎา ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พ้ืนที่ที่อยู่ใน
เขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที ่2, หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6 
 และอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 
ความในมาตรา ๔๘ ทวิ ก าหนดว่า ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให้การบริหาร
ในเขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีจ านวน 1 คน ซึ่งเลือกตั้งโดย
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในช่วงที่ผ่าน
มาส าหรับจังหวัดภูเก็ต ถูกแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีจ านวน ส.ส. ได้ 2 คน ซึ่งต าบลรัษฎาอยู่จัดให้อยู่ในเขต
การเลือกตั้งที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต และมีหน่วยเลือกตั้งในต าบล 40 หน่วย รายละเอียด ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อ าเภอเมือง (ยกเว้นเทศบาลต าบลรัษฎาและต าบลเกาะแก้ว) หน่วย
เลือกตั้ง 151 หน่วยเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คน 
 (2) เขตเลือกตั้งที ่2 ประกอบด้วย อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้ อ าเภอเมือง (เฉพาะเทศบาลต าบลรัษฎา
และต าบลเกาะแก้ว) หน่วยเลือกตั้ง 186 หน่วยเลือกตั้ง มี ส.ส. ได้ 1 คน  

3. จ านวนประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
รายงานสถิติจ านวนประชากรและครัวเรือนในต าบลรัษฎา 

ปี ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

    มกราคม2560 21,931 24,970 46,901 28,482 

  2559 21,696 24,831 46,527 28,226 
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2558 21,709 24,887 46,596 27,998 

2557 21,299 24,236 45,535 27,575 

2556 20,873 23,812 44,685 26,534 

2555 20,437 23,545 43,982 24,912 

รายงานสถิติจ านวนประชากรและครัวเรือนในต าบลรัษฎา (จ าแนกตามหมู่บ้าน) 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

ทะเบียนกลาง 320 312 632 1 

หมู่ที่ 1 เกาะสิเหร่ 1,948 1,980 3,928 2,838 

หมู่ที่ 2 บางชีเหล้า 1,557 1,802 3,359 2,321 

หมู่ที่ 3 กู้กู 5,840 6,345 12,185 7,899 

หมู่ที่ 4 แหลมตุ๊กแก 804 777 1,581 285 

หมู่ที่ 5 ทุ่งคาพะเนียงแตก 4,592 5,468 10,060 8,255 

หมู่ที่ 6 ลักกงษี 3,306 4,400 7,706 3,706 

หมู่ที่ 7 ท่าเรือใหม่ 3,564 3,886 7,450 3,177 

รวม 21,931 24,970 46,901 28,482 

ที่มา :  ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง (ธันวาคม 2559) 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 รายงานทางสถิติจ านวนประชากรของต าบลรัษฎา จ าแนกตามช่วงอายุ  (ณ เดือนธันวาคม 2559) 
รวม 46,901 คน สามารถจ าแนกออกเป็น 

กลุ่มอายุ  เพศ 
รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
อายุต่ ากว่า 1ปี 404 376 780 
อายุ 1 – 3 ปี 1,108 1,014 2,122 
อายุ 4 – 6 ปี 1,067 967 2,034 
อายุ 7 – 9 ปี 846 785 1,631 

อายุ 10 – 12 ปี 797 759 1,556 
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กลุ่มอายุ  เพศ 
รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
อายุ 13 – 15 ปี 711 772 1,483 
อายุ 16 – 18 ปี 815 897 1,712 
อายุ 19 – 21 ปี 982 1,264 2,246 
อายุ 22 – 24 ปี 1,033 1,396 2,429 
อายุ 25 – 27 ปี 1,107 1,372 2,479 
อายุ 28 – 30 ปี 1,011 1,238 2,249 
อายุ 31 – 33 ปี 1,151 1,472 2,623 
อายุ 34 – 36 ปี 1,248 1,603 2,851 
อายุ 37 – 39 ปี 1,384 1,520 2,904 
อายุ 40 – 42 ปี 1,161 1,385 2,546 
อายุ 43 – 45 ปี 1,053 1,247 2,300 
อายุ 46 – 48 ปี 1,040 1,163 2,203 
อายุ 49 – 51 ปี 945 1,021 1,966 
อายุ 52 – 54 ปี 842 966 1,808 
อายุ 55 – 57 ปี 717 809 1,526 
อายุ 58 – 60 ปี 534 605 1,139 
อายุ 61 – 63 ปี 430 518 948 
อายุ 64 – 66 ปี 380 437 817 
อายุ 67 – 69 ปี 273 337 610 
อายุ 70 – 72 ปี 204 223 427 
อายุ 73 – 75 ปี 154 190 344 
อายุ 76 – 78 ปี 124 139 263 
อายุ 79 – 81 ปี 86 99 185 
อายุ 82 – 84 ปี 42 76 118 
อายุ 85 – 87 ปี 43 51 94 
อายุ 88 – 90 ปี 21 47 68 
อายุ 91 – 93 ปี 8 15 23 
อายุ 94 – 96 ปี 4 7 11 
อายุ 97 – 99 ปี 2 7 9 
อายุ 100 ปีขึ้นไป 1 6 7 

รวม 21,728 24,783  46,511 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

 ต าบลรัษฎามีสถานศึกษากระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งสถานศึกษาสังกัดภาครัฐ เอกชน เป็น
จ านวนมาก โดยสามารถจ าเป็นออกเป็น 

 (1) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สังกัดเทศบาลต าบลรัษฎา) 
   1.1 โรงเรียนเทศบาลต าบลรัษฎา จ านวนนักเรียน 525 คน 

     จ านวนครูผู้สอน 7 คน 

    จ านวนผู้ช่วย/พนักงานจ้าง 3 คน 

   1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา จ านวนนักเรียน 75 คน 

   (แหลมตุ๊กแก) จ านวนครูผู้สอน 3 คน 

    จ านวนผู้ดูแลเด็ก 2 คน 

   1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ จ านวนนักเรียน 125 คน 

    จ านวนครูผู้สอน 3 คน 

    จ านวนผู้ดูแลเด็ก 3 คน 

   1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จ านวนนักเรียน 97 คน 

    จ านวนครูผู้สอน 3 คน 

    จ านวนผู้ดูแลเด็ก 2 คน 

   1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรัษฎา จ านวนนักเรียน  55 คน 

    จ านวนครูผู้สอน  3 คน 

    จ านวนผู้ดูแลเด็ก  - คน 

ที่มา :  กองการศึกษา เทศบาลต าบลรัษฎา (เมื่อเดือนธันวาคม 2559) 

 (2) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  2.1 ประเภทระดับประถมศึกษา 
   2.1.1  โรงเรียนบ้านกู้กู   
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  2.2 ประเภทระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 
   2.2.1  โรงเรียนเกาะสิเหร่  

   2.2.2  โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” 

 (3) สถานศึกษาสังกัดสังกัดเอกชน 
  3.1 ประเภทอนุบาล-ประถม 
   3.1.1  โรงเรียนอนุบาลบุษบง   

   3.1.2  โรงเรียนเทพอ านวยวิทยา  

 (4) สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

  4.1 ประเภทวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
   4.1.1  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  

 นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในระดับต่างๆ ของจังหวัด ที่โอกาสทางการศึกษาของเด็กในจังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งค่อนข้างมีศักยภาพ มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมต่อผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปเข้าเรียน ตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองภูเก็ตเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงต าบลรัษฎา เพ่ือรองรับจ านวนเด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงพ้ืนที่
ใกล้เคียงประกอบด้วย 

 (5) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  5.1 ระดับมัธยมศึกษา  
   5.1.1  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   

   5.1.2  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

   5.1.3  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  

 (6) สถานศึกษาสังกัดเอกชน 
  6.1 ประเภทอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น   
   6.1.1  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา  

   6.1.2  โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต  

  6.2 ประเภทอนุบาล-ประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมตอนปลาย  
   6.2.1  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา  

  6.3 ประเภทอาชีวะศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.)   
   6.3.1  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  

   6.2.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษา   
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 ต าบลรัษฎาค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าท้องถิ่นอ่ืนหลายแห่ง เนื่องจากมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลาง    
ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของสถานศึกษาส าคัญหลายแห่ง อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งสะดวกและมีอิทธิพล
ต่อการบูรณาการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนทางด้านให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพ
เทียบเคียงกับสถานศึกษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้เด็กในพื้นที่อยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และหากได้รับการพัฒนาหลักสูตรในระยะยาวจะมีอิทธิพลต่อ
สถานศึกษา และช่วยในการการปรับทัศนคติทางด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในพ้ืนที่อยากศึกษาต่อในพ้ืนที่
ได้ค่อนข้างมาก  
4.2 การสาธารณสุข 
 ต าบลรัษฎา มีโรงพยาบาลและศูนย์บริการประชาชน ตั้งอยู่ในพื้นท่ี จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการคอยบริการดูแล
สุขภาพของประชาชนต าบลรัษฎา ด้วยกัน 2 พ้ืนที่  คือ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 หน้าที่หลัก คือ ให้บริการดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงอายุในพ้ืนที่ การให้บริการด้านสาธารณสุขของงานศูนย์บริการฯ  
มีการผสมผสานด้านส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ เน้นหลักการ “ดูแล
ตนเอง (Self Care)” โดยมีอัตราก าลังทางการแพทย์และสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 

 1. พยาบาลเวชปฏิบัต ิ จ านวน 1 คน 

 2. พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 1 คน 

 3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1  คน 

 4. เจ้าพนักงานประจ ารถพยาบาล จ านวน 4 คน 

 5. พนักงานขับรถพยาบาล จ านวน 2 คน 

 6. อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลรัษฎา จ านวน 120 คน 

เวลาในการให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยในแต่ละวันจะ
ให้บริการในด้านต่างๆ 

วัน/เวลา 08.30 - 12.00 น. (ช่วงเช้า) 13.00 - 16.30 น. (ช่วงบ่าย) 

จันทร์ บริการวางแผนครอบครัว งานอนามัยโรงเรียน 

อังคาร คลินิกฝากครรภ์ งานอนามัยโรงเรียน 

พุธ คลินิกเบาหวาน/ความดัน เยี่ยมบ้าน 

พฤหัสบด ี ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกสุขภาพเด็กดี เยี่ยมบ้าน 

ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน 
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 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรัษฎา หมู่ที่ 1 ต าบลรัษฎา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งอยู่
ภายใต้เครือข่าย (CUP) มีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นหน่วยบริการประจ าที่คอยรับการส่งต่อ โดยมีศักยภาพใน
การให้บริการ ดังนี้ 
 1.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย  

 2. บริการการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบื้องต้น 

 3. บริการทันตกรรม 

 4. บริการเยี่ยมบ้าน และบริการเชิงรุก 

 5. มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือบริการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ 

 6. บริการกายภาพบ าบัด 

 7. บริการเวชกรรมไทย 

 8. บริการเภสัชกรรม 

 9. อัตราก าลังบุคลากร 

  9.1 แพทย์ทั่วไป จ านวน - คน 

  9.2 ทันตแพทย์ จ านวน - คน 

  9.3 ทันตาภิบาล จ านวน  1 คน 

  9.4 เภสชักรรม จ านวน - คน 

  9.5 พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 4 คน 

  9.6 แพทย์แผนไทย จ านวน 1 คน 

  9.7 ผู้ชว่ยแพทย์แผนไทย จ านวน - คน 

  9.8 บุคลากรอ่ืนๆ ทางด้านวิทยาสุขภาพ จ านวน 3 คน 

 3. โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต (โรงพยาบาลเอกชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ต าบลรัษฎา มี
ศักยภาพในการให้ประชาชนที่มาใช้บริการดังนี้ 

  1. คลินิกศัลยกรรม 

  2. คลินิกอายุรกรรม 

  3. คลินิกสูตินารีแพทย์ 
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  4. คลินิกศัลยกรรมกระดูก 

  5. คลินิกทันตกรรม 

  6. คลินิกหู คอ จมูก 

  7. คลินิกโรคกุมารแพทย์ 

  8. คลินิกผิวหนัง 

  9. คลินิกจิตเวช 

  10. จักษุคลินิก 

  11. คลินิกศัลยกรรมประสาท 

  10. คลินิกโรคท่ัวไป 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 จากการด าเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ.2559 พบว่า ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 – 18 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วยโรคติดต่อในพ้ืนที่ต าบลรัษฎา ดังนี้ 

 1. ผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 92 คน 

 2. ผู้ป่วยวัณโรค จ านวน  3 คน 

 ผู้ป่วยที่มารับบริการศูนย์สาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) 
ดังนี้ 

 1. โรคติดเชื้อและปรสิต   จ านวน 211 ครั้ง 

 2. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ   จ านวน 100 ครั้ง 

 3. โรคระบบไหลเวียนเลือด  จ านวน  70 ครั้ง 

 4. โรคระบบหายใจ   จ านวน 42 ครั้ง 

 5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม จ านวน 21 ครั้ง 

 6. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม จ านวน 18 ครั้ง  

 7. โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง จ านวน 14 ครั้ง 

 8. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม จ านวน 13 ครั้ง 
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 9. อาการ อาคารแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทาง จ านวน 11 ครั้ง 

    คลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ 

 10. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จ านวน  1 ครั้ง 

สรุปอัตราผู้เข้ารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเภทสิทธิ 
รายใหม่ในปี (คน) รวมผู้มารับบริการ (ครั้ง) 

ใน CUP นอกฯ ในCUP นอกฯ 

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 1 10 2 

2. บัตรประกันสังคม 99 45 317 92 

3. UC (บัตรทอง ไม่มี ท.) 91 - 506 - 

4. สปร. (บัตรทอง มี ท.) 148 - 740 - 

5. คนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 18 - 54 - 

6.อ่ืนๆ (ต่างด้าวไม่ข้ึนทะเบียน) 4 - 15 - 

รวม 361 317 1,642 746 

สรุปอัตราการเข้ารับบริการจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 

กลุ่มผู้ใช้บริการ 
ประกันสังคม UC ในเครือข่าย สิทธิอื่นๆ รวม 

คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

1.ตรวจก่อนคลอดครั้งแรกของครรภ์นั้น 22 73 31 119 20 75 73 267 

2.วางแผนครอบครัว  13 - 11 - 23 - 47 - 

3.รักษาทางทันตกรรม - - - 7 - 7 - 14 

4.การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด - 5 ปี)         

-เข้ารับวัคซีน - - - 336 - 275 - 611 

-ภาวะโภชนาการบกพร่อง - - 39 - 29 - 68 - 

-ส่งเสริมป้องกันทันตกรรม - - - 241 - 177 - 418 
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5.การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6 - 14 
ปี) 

        

-รับวัคซีนหัดเยอรมัน - - - 21 - 1 - 22 

-ภาวะโภชนาการบกพร่อง - - 2 - 3 - 5 - 

-ส่งเสริมป้องกันทันตกรรม - - - 24 - 14 - 38 

6.การดูแลเด็กและผู้ใหญ่มากกว่า 14 
ปี 

        

-ภาวะโภชนาการบกพร่อง 16 - 38 - 31 - 85 - 

7.ตรวจคัดกรอง Thalassemia บกพร่อง 1 - - - - - 1 - 

รวม 52 73 121 748 106 549 279 1,47
0 

ที่มา :  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา 

4.3 อาชญากรรม 

 ได้รายงานตัวเลขสถิติการรับแจ้งและจับของความผิดในคดีที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยจ าแนกตาม
ประเภทคดีที่รับแจ้ง ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  

ประเภทความผิด 

รับแจ้ง จับ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

1.กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์     

 1.1 ลักทรัพย์ 649 521 360 370 

 1.2 วิ่งราวทรัพย์ 64 46 49 39 

 1.3 กรรโชกทรัพย์ 8 - - - 

 1.4 รีดเอาทรัพย์ - - 7 - 

 1.5 ชิงทรัพย์ 20 19 14 18 
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ประเภทความผิด 

รับแจ้ง จับ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

 1.6 ปล้นทรัพย ์ 4 8 6 2 

 1.7 รับของโจร - 1 - 1 

 1.8 ท าให้เสียทรัพย์ 24 30 12 16 

2.กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย     

 2.1 พ.ร.บ.อาวุธปืน 350 620 388 643 

2.2 พ.ร.บ.การพนัน 1,028 975 1,833 2,236 

2.3 พ.ร.บ.ยาเสพติด 3377 5,379 4,010 6,247 

2.4 พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี 3,688 5,434 3,690 5,434 

2.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 6 - 6 - 

3.กลุ่มคดีที่เก่ียวกับชีวิตและร่างกาย     

3.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 20 16 16 16 

3.2 ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 8 11 6 7 

3.3 ท าให้ตายโดยประมาท 4 - 2 - 

3.4 พยายามฆ่า 48 37 25 31 

3.4 ท าร้ายร่างกาย 172 154 120 120 

3.5 ข่มขืนกระท าช าเรา 26 11 16 10 

4.กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ     

4.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 20 16 16 16 

4.2 ปล้นทรัพย ์ 8 2 6 2 

4.3 ชิงทรัพย์ 20 19 14 18 
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ประเภทความผิด 

รับแจ้ง จับ 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

4.4 ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - 

4.5 วางเพลิง 1 4 1 3 

5.กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ     

5.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 140 91 46 47 

5.2 โจรกรรมรถยนต์ 16 10 2 6 

5.3 ฉ้อโกง 77 94 15 27 

5.4 ยักยอกทรัพย์ 142 132 31 44 

4.4 ยาเสพติด 
 จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกรกฎาคม 
2559 มีจ านวน 4,574 คดี มีผู้ต้องหาจ านวน 5,351 จ าแนกตามอ าเภอได้ดังนี้ 

 อ าเภอเมืองภูเก็ต จ านวน 2,007 คดี 

 อ าเภอกะทู้ จ านวน 1,330 คดี 

 อ าเภอถลาง จ านวน 1,237 คดี 

 โดยตัวเลขการจัดกุมยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพ้ืนที่ยังคงเป็น กระท่อม ไอซ์ กัญชา และ
ยาบ้า และเม่ือน ามาจ าแนกตามช่วงอายุของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุดมีอายุระหว่าง 12 – 17 
ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 18 – 24 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 25 – 29 ปี ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อจ าแนก
ตามกลุ่มการประกอบอาชีพของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด พบว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้างมี
แนวโน้มเข้ารับการบ าบัดรักษาลดลง ในขณะเดียวกันพบว่ากลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะสอดคล้องกับตัวเลขของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดประเภทพืชกระท่อมที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังพบว่า ปัจจุบันมีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดจากผู้ประกอบธุรกิจภาคบริการขนส่งเพ่ิม
เข้ามาอีกทางหนึ่งด้วย 

ที่มา :  ส านักข่าวประชาสัมพันธ์ (NNT) เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 

  ปัญหายาเสพติด พบว่าในปี 2557 และ 2558 ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต การจับกุมผู้ต้องหาที่
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีสถิติสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคดีความผิดอ่ืนที่รัฐเป็นผู้เสียหาย และในปี 2558 
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มีผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ตามระบบรายงาน บสต .3 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
ทั้งสิ้นจ านวน 1,309 ราย โดยในจ านวนนี้มีเด็กและเยาวชน (อายุต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์) เข้าบ าบัดรักษา สูง
ถึง 622 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.52 ของจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติเด็ก
และเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติที่กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  ของส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2556 –2558 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งสถิติการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลตามแบบส ารวจสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 
ก็ยังแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมที่มีสถิติสูงสุดคือ  การซื้อ จ าหน่าย 
แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือสารเสพติด 

สรุปสถานการณ์การบ าบัดรักษายาเสพติด ตามระบบรายงาน บสต.3 ปีงบประมาณ 2558 

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2558) 

ระบบบ าบัด สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ รวม 

ผู้ป่วยเข้ารับการบาบัดทั้งหมด 986 102 221 1,309 

เพศ 
ชาย 973 84 221 1,278 

หญิง 13 18 0 31 

อาชีพ 

รับจ้าง 749 59 172 980 

นักเรียน/นักศึกษา 59 4 2 68 

ว่างงาน 97 23 22 142 

อ่ืนๆ 70 15 25 110 

สารเสพติด 

ยาบ้า 480 47 95 622 

กัญชา 99 10 14 123 

กระท่อม 23 2 5 30 

เฮโรอีน 1 0 2 3 

สารระเหย 0 9 0 9 

ไอซ ์ 283 32 104 419 

ผสมผสาน 99 2 0 101 
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ระบบบ าบัด สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ รวม 

อ่ืนๆ 1 0 0 1 

อายุ 

น้อยกว่า 10 ปี 0 0 0 0 

10 - 14 ปี 19 3 0 22 

15 - 19 ปี 244 20 16 280 

20 - 24 ปี 245 22 53 320 

25 - 29 ปี 221 21 57 299 

30 - 34 ปี 170 22 50 242 

35 ปีขึ้นไป 87 14 45 146 

ที่มา :  รายงานสถานการณ์ทางสงัคมจังหวัดภูเกต็ปี  2559 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

  การสังคมสงเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือระยะยาวจนกว่าผู้รับบริการนั้นจะสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในที่สุด ซึ่งผู้รับบริการในงานสังคมสงเคราะห์ มีหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น กลุ่มเด็กและเยาชน กลุ่มสตรี กลุ่ม
หัวหน้าครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ประสบสาธารณภัย โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

  1. เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้ 
เป็นการบรรเทา และแก้ไขปัญหา การป้องกัน และขจัดปัญหา การฟ้ืนฟู และปรับสภาพของบุคคล ครอบครัว 
กลุ่มและชุมชน 

  2.เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป อาทิ ปัญหาเด็กและ
เยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการใช้แรงงาน
เด็กและเด็กงานสตรี ปัญหาคนพิการ ปัญหาการขาดแคลนบริการและสวัสดิการในสังคมชนบท ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรม และปัญหาสุขภาพจิต 

  3.เพ่ือการพัฒนาสังคม หรือพัฒนาคน เพ่ือให้ช่วยสังคมให้มีความเจริญก้าว ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ไทย ถือว่าเป้าหมายของการสังคมสงเคราะห์คือการพัฒนาสังคม เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการสามารถช่วยตนเองได้ 
และจะได้มีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้แก่สังคมและประชาชาติในที่สุด 

  ซ่ึงเทศบาลต าบลรัษฎาในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้ด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มต่างๆ 
ของชุมชนในพื้นท่ีต าบลรัษฎาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตามท่ีกลุ่มเป้าหมายได้มาขึ้นทะเบียนเอาไว้กับทาง
เทศบาล โดยปัจจุบันมีกลุ่มที่เข้ารับการจัดสวัสดิการของเทศบาล ประกอบด้วย 
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1.สถิติการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน 

จ านวนผู้สูงอายุตามช่วงอายุ 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

จ านวน จ านวน 

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 1,743 1,919 

อายุระหว่าง 70 - 79 ปี 797 846 

อายุระหว่าง 80 - 89 ปี 247 256 

อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป 18 23 

รวม 2,805 3,062 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1การคมนาคมขนส่ง  

 การคมนาคมภายในต าบลรัษฎา มีความสะดวกทั้งการคมนาคมทางบกและทางน้ า โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1. ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) และถนนสายเลี่ยงเมือง
สายใหม่ (บายพาส) 

 2. ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนรัษฎานุสรณ์ ถนน รพช.ภก.4131 (บ้านสามกอง - มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต) ถนน รพช.ภก.3047 (ศรีสุทัศน-์บ้านเกาะสิเหร่) ถนน ยธ.ภก.2006 (รอบเกาะสิเหร่) 

 3. ถนนติดต่อภายในชุมชน ได้แก่ ถนน รพช.ภก.3109, ถนน รพช.ภก4057, ถนน รพช.ภก.3068, 
ถนน รพช.ภก.3041, ถนน รพช.ภก.4100 และ ถนนสายบ้านทุ่งคา - บ้านแพปลา 

 4. ถนนซอย ถนนลูกรัง ที่เข้าถึงหมู่บ้านอีกหลายเส้นทาง 

 5. ท่าเทียบเรือประมง และท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบริเวณปากคลองท่าจีนซึ่งเชื่อมต่อกับการคมนาคม
ทางบก 

 6. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ภายใต้การบริหารงานของเทศบาลต าบลรัษฎา ตั้งใน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ต าบลรัษฎา 
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5.2 การไฟฟ้า 

 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย ที่มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเกาะภูเก็ต คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย ์และเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซล 

การไฟฟ้า 
จ านวนต าบล จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด มีไฟฟ้าแล้ว ทั้งหมด มีไฟฟ้าแล้ว 

กฟภ จ.ภูเก็ต 8 8 103,426 101,210 

กฟภ อ.กะทู้ 3 3 47,908 47,908 

กฟภ อ.ถลาง 6 6 14,973 14,973 

 17 17 166,307 163,781 

สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.  2557 – 2558 

ประเภทผู้ใช้ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 182,348   191,787   

พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 2,281,273,536   2,431,072,567   

 บ้านอยู่อาศัย 582,798,067   619,749,792   

 เกษตรกรรม 990 - 

 อุตสาหกรรม 591,697,351   651,702,485   

 ธุรกิจการค้า 1,052,792,233   1,100,051,440   

 อ่ืนๆ 57,447,478 59,568,850 

ที่มา : ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 
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5.3 การประปา 

 การบริการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้ 

 (1) โครงการชลประทานภูเก็ต ได้สรุปข้อมูลการผลิตน้ าประปาของการประปาเทศบาลนครภูเก็ต 
พ.ศ.2555 โดยการประปาเทศบาลนครภูเก็ตผลิตน้ าประปาจากแหล่งน้ าดิบในขุมเหมืองร้าง 9 แห่ง ของ
เอกชนและของเทศบาล ดังนี้ 

  1.1 ขุมน้ าเทศบาล ความจุ 334,000 ลูกบาศก์เมตร ของเทศบาลนครภูเก็ต 

  1.2 ขุมน้ าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ของเทศบาลนคร
ภูเก็ต 

  1.3 ขุมน้ าหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ความจุ 127,000 ลูกบาศก์เมตร ของบริษัทโอ่
ยเซียง จ ากัด 

  1.4 ขุมน้ าซอยพะเนียง ความจุด 72,000 ลูกบาศก์เมตร ของบริษัท โอ่ยเซี้ยง จ ากัด 

  1.5 ขุมแฝด ความจุ 732,900 ลูกบาศก์เมตร ของบริษัท เข้งหงวน จ ากัด 

  1.6 ขุมน้ าริมถนนวิชิตสงคราม ความจุ 222,000 ลูกบาศก์เมตร ของนายบันลือ ตันติวิท 

  1.7 ขุมน้ าบริษัทอนุภาษวิวิธการ จ ากัด อ าเภอกะทู้ ความจุ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.8 ขุมน้ านายคณิต ยงสกุล ความจุ 73,000 ลูกบาศก์เมตร 

  1.9 ขุมน้ าบริษัทอนุภาษวิวิธการ จ ากัด ถนนเจ้าฟ้า ความจุ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร 

   รวมปริมาณน้ าดิบท้ังสิ้น 4,660,900 ลูกบาศก์เมตร 

 เทศบาลนครภูเก็ต มีโรงผลิตน้ าประปา จ านวน 3 แห่ง คือ 

  1 ระบบผลิตขุมน้ าเทศบาล ก าลังการผลิต 1,680 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  2 ระบบการผลิตขุมน้ าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ก าลังการผลิต 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน 

  3 ระบบการผลิตถนนด ารง ก าลังการผลิต 20,880 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

   รวมอัตราก าลังการผลิตน้ าทั้งสิ้น 26,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 (2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีก าลังผลิตที่ใช้งานรวม 76,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
แบ่งเป็น 
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 2.1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีก าลังผลิตใช้งานรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
โดยมีสถานีผลิตน้ า จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

  (1) สถานีผลิตน้ าส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 
36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  (2) สถานีผลิตน้ าบ้านบางโจ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 2.2 เอกชน มีก าลังผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีสถานีผลิตน้ า 
จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

  (1) สถานีผลิตน้ ากะทู้ : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  (2) สถานีผลิตน้ าเข้งหงวน : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  (3) สถานีผลิตน้ า RO กะรน : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน 

  และท าสัญญาซื้อน้ าประปาเพ่ือที่สถานีผลิตน้ าเจ้าฟ้า : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 
3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 พ้ืนที่การใช้บริการน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

 อ าเภอเมือง จ านวน 6 ต าบล ได้แก่  

  1. ต าบลรัษฎา 

  2. ต าบลวิชิต 

  3. ต าบลเกาะแก้ว 

  4. ต าบลฉลอง 

  5. ต าบลราไวย์  

  6. ต าบลกะรน 

 อ าเภอถลาง จ านวน 4 ต าบล ได้แก่  

  1. ต าบลเชิงทะเล 

  2. ต าบลเทพกระษัตรี 

  3. ต าบลศรีสุนทร 
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  4. ต าบลป่าคลอก 

 อ าเภอกะทู้ จ านวน 3 ต าบล ได้แก่  

  1. ต าบลกะทู้ 

  2. ต าบลป่าตอง 

  3. ต าบลกมลา 

สถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 
2557 - 2558 

ประเภทผู้ใช้ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

ผู้ใช้น้ า (ราย) 52,294    54,794  

ปริมาณน้ าผลิตจริง (ลูกบาศก์เมตร) 29,042,257   32,589,108  

ปริมาณน้ าขาย (ลูกบาศก์เมตร) 19,967,042   20,163,028  

5.4 การบริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร (โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์) 

 จากการส ารวจสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ การบริการเทคโนโลยีและการสื่อสารของจังหวัด
ภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ.2558 พบว่า จังหวัดภูเก็ตพบครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดังนี้ 

ประเภทเทคโนโลยี จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนผู้ไม่ใช้บริการ 

โทรศัพท ์ 425,062 71,036 

คอมพิวเตอร์ 222,686 273,412 

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 288,804 207,294 
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 และจากสถิติส ารวจการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการ
ใช้บริการ และบริษัทที่เปิดให้เช่าบริการ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

รายการ 
2557 2558 

จ านวนเลขหมาย จ านวนผู้เช่า จ านวนเลขหมาย จ านวนผู้เช่า 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 77,766  77,766  

-ธุรกิจ  13,628  12,924 

-บ้านพัก  32,314  28,458 

-ราชการ  1,858  1,841 

-บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  659  639 

-โทรศัพท์สาธารณะ  1,600  1,601 

บริษัทสัมปทาน 44,417 16,205 44,417 13,526 

 โดยจ านวนดังกล่าว สามารถจ าแนกการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่ต าบล
รัษฎาได้  ดังนี้ 

 ธุรกิจ/บ้านพัก  จ านวน 2,818 หมายเลข 

 โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน     54 หมายเลข 

 ส่วนราชการ  จ านวน   103 หมายเลข 

ที่มา :  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลรัษฎา 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

 ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนพ้ืนที่ที่ท าเกษตรกรรมประมาณ 108,950 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตอ าเภอเมือง ประมาณ 8,648 ไร่ โดยส่วนใหญ่ จะใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด 5,550 ไร่ 
รองลงมาเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 802 ไร่ พืชผัก 232 ไร่ พืชไร่  50 ไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ 24 ไร่ 
ตามล าดับ 
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ลักษณะการเกษตรอ าเภอเมืองภูเก็ต 
พ.ศ.2555 

(ไร่) 

พ.ศ.2556 

(ไร่) 

พ.ศ.2557 

(ไร่) 

นาข้าว    

ยางพารา 5,714 5,668 5,550 

ไม้ผลไม้ยืนต้น 863 842 802 

พืชผัก 296 244 232 

พืชไร่ - 50 50 

ไม้ดอกไม้ประดับ 41 29 24 

รวม 7,004 6,833 6,658 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ.2558 

6.2 การประมง 

 จังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และผู้ประกอบการด้านการประมงที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับส านักงานประมงจังหวัด เป็นจ านวนรวม 243 ราย มีสถานประกอบการรวม 297 แห่ง/ฟาร์ม 
มีเจ้าของเรือประมง ซึ่งเป็นเรือประมงพ้ืนบ้าน จ านวน 1,199 ราย ครอบครองเรือทั้งสิ้น 1501 ล า โดยใช้
ประกอบเครื่องมืออวนติดตามเป็นส่วนมาก 

 ปริมาณและมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ าของจังหวัดภูเก็ต มาจาก 3 ด้านหลัก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ สัตว์น้ าที่จับได้จากธรรมชาติ (ทะเลอันดามัน) ที่ขึ้นท่าในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าสูงสุด 29,581.12 
ล้านบาท (1,828.76 ตัน) รองลงมา คือ การเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล มีมูลค่า 1,364.23 ล้านบาท 
และผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงมีมูลค่า 486.66 ล้านบาท 

 จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่บริเวณตอนกลางฝั่งทะเลอันดามัน มีการประกอบอาชีพประมงในทุกหมู่บ้าน ที่มี
อาณาเขตติดต่อกับชายทะเล ซึ่งส านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านการประมงของ
จังหวัดจากการส ารวจ ขึ้นทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง และข้อมูลสถิติจากภาคส่วนอ่ืน ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล กลุ่มชาวประมง องค์การสะพานปลา ฯลฯ โดยมีรายละเอียดข้อมูลด้านการ
ประมงของจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2556 ดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และผู้ประกอบการด้านการประมง 

ที ่ ประเภทผู้ประกอบการ 
จ านวน 

(ราย) 
ร้อยละ จ านวน 

พื้นที่ประกอบการ 
(ไร่) 

1 เลี้ยงกุ้ง (นากุ้ง) 63 4.37 79 ฟาร์ม 2,649.27 

2 เพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล 51 3.54 89 ฟาร์ม 111.87 

3 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 27 1.87 27 ฟาร์ม 0.83 

4 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 32 2.22 32 ฟาร์ม 7.18 

5 ผู้ประกอบการอ่ืนๆ เช่น แพ, 
ผู้น าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ า ฯลฯ 

70 4.85 70 แห่ง - 

6 เรือประมงพาณิชย์ (ขนาดความ
ยาวมากกว่า 14 เมตร) 

62 4.30 208 ล า - 

7 เรือประมงพ้ืนบ้าน (ขนาดความ
ยาวน้อยกว่า 14 เมตร) 

1,137 78.85 1,293 ล า - 

รวม 1,442 100  2,769.15 

หมายเหตุ : เรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงพ้ืนบ้าน เป็นข้อมูลส ารวจ ณ ปี พ.ศ.2554 

6.3 การปศุสัตว ์

 จากข้อมูลของส านักปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงปี 2557 พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
จ านวน 4,388 ราย และมีสัตว์จ าแนกตามชนิดต่าง รวมทั้งจังหวัด 411,203 ตัว โดยอ าเภอกะทู้เป็นพ้ืนที่ที่
พบการเลี้ยงสัตว์มากที่สุด จ านวน 280,868 ตัว รองลงมาคือพ้ืนที่อ าเภอเมือง จ านวน 120,751 ตัว และ
อ าเภอถลาง จ านวน 9,584 ตัว จากจ านวนเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดท่ีพบในพ้ืนที่อ าเภอเมือง สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
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ที ่ ชนิดสัตว์ 

อ าเภอเมือง ต าบลรัษฎา 

จ านวน 

เกษตรกร 

จ านวน 

สัตว์เลี้ยง 

จ านวน 

เกษตรกร 

จ านวน 

สัตว์เลี้ยง 

  1,860  342  

1 ไก ่  115,524  45,460 

2 สุกร  767  133 

3 กระบือ  122  20 

4 โคเนื้อ  191  29 

5 เป็ด  3,445  920 

6 แพะ  105  43 

7 แกะ  8  - 

8 สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ  589  186 

รวม  120,751  46,791 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต (ธันวาคม 2557) 

6.4 การท่องเที่ยว 

 1. ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ศาลเจ้าสามกองใน ซอยพะเนียง) ไหว้พระเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าอายุร้อย
กว่าปี ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน จากศาลเจ้าเล็กๆ พัฒนาจนเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ กลายเป็นชุมชนที่รวม
ผู้คนได้หนาแน่น มีองค์จ้อซูก้ง องค์ประธานศาลเจ้า ชาวรัษฎานิยมบูชาองค์พระและอธิษฐานขอพร ขอให้
สุขภาพแข็งแรง ร่ ารวย อยู่เย็นเป็นสุข เป็นประจ าทุกปีศาลเจ้าแห่งนี้จะจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและจัด
ขบวนแห่พระรอบเมือง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 2. จุดชมวิว วัดเกาะสิเหร่ สัมผัสความงามภูเก็ต 360 องศา ณ วัดเกาะสิเหร่ ชื่นชมและสัมผัส
บรรยากาศความงดงามของภูเก็ต 360 องศา ได้ที่นี่บนยอดเขาวัดเกาะสิเหร่ ที่หลายๆ คน ขึ้นมาเก็บความ
งดงามในช่วงพระอาทิตย์ลับฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ภายในพระอุโบสถที่
นักท่องเที่ยวมักนิยมมากราบไหว้บูชาสักการะ พร้อมชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามสุดสายตา 

 3. จุดชมลิงเกาะสิเหร่ พบกับบรรยากาศสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการให้อาหารลิงแสม ที่รอคอย
อาหารจากทุกคนด้วยสีหน้าและท่าทางสนุกสนามของลิงตัวน้อย เป็นความประทับใจที่สามารถสัมผัสได้ด้วย
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ความสุข ณ จุดชมลิง ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโกงกาง อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน บนถนนเทพประทานเกาะสิเหร่  

 4. จุดชมวิวเขาโต๊ะแซะ ภูเขาสูงใหญ่ที่ตั้งตระหง่านใจกลางเมืองภูเก็ต มีความสูงกว่า 250 เมตร 
เป็นภูเขาคู่บ้านคู่เมืองชาวภูเก็ตมาเป็นระยะเวลานาน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ชื่นชอบส าหรับผู้
ที่นิยมออกก าลังกายโดยสามารถเดินขึ้นไปตามแนวลาดชันของเขาโต๊ะแซะ เพลิดเพลินกับการให้อาหารลิง
ตลอดระยะทางสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต มองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งล้อมรอบด้วยทะเล 
เห็นเส้นขอบฟ้า และแนวเขาระหว่างเส้นทางมีบริการร้านอาหาร คั่นด้วยจุดออกก าลังกายเป็นระยะๆ 

 5. หาดศิลาพันธ์ หาดศิลาพันธ์ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของต าบลรัษฎา ถือเป็นเพชรเม็ด
งามอีกแห่งหนึ่งในท้องทะเลอันดามันที่น่าสนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจ นั่งกินลมชม
ทะเลด้วยงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหาดให้สวยงามเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว 

 6. หาดปลื้มสุข สัมผัสหาดทรายสีขาว น้ าทะเลใส ของหาดแห่งความสุขในต าบลรัษฎา "หาดปลื้ม
สุข" หาดแห่งความสวยงาม ธรรมชาติสมบูรณ์ มองออกไปในทะเลสามารถมองเห็นเกาะต่างๆ อาทิ เกาะยาว
ของจังหวัดพังงา และอาจมองเห็นเกาะพีพีได้ในวันที่ท้องฟ้าไร้ไอหมอก เป็นชายหาดที่สงบเงียบไม่พลุกพล่าน 
ที่นี่จะมีต้นหูกวาง และต้นไม้ใหญ่อยู่ตลอดแนวชายหาดให้ความร่มรื่น มีร้านอาหารให้บริการอยู่ เหมาะกับการ
พักผ่อนหย่อนใจ 

 7. เขื่อนมะลิแก้ว ชมธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนมะลิแก้ว ตั้งอยู่บนเกาะสิเหร่ 
บรรยากาศร่มรื่นน่าพักผ่อนนั่งเล่นกินลมชมทะเลเพลินๆ ได้เพลิดเพลินทุกวันยามเย็น ที่ แห่งนี้สามารถสะกด
ความฝันของใครหลายๆ คน ให้หลงใหลในความงดงามอีกด้วย 

 8. หมู่บ้านชาวไทยใหม่ บ้านแหลมตุ๊กแก สัมผัสวิถีที่เรียบง่ายของชาวไทยใหม่ (ชาวเล) กลุ่มใหญ่
ที่สุดในภูเก็ต ที่รักษาความเป็นชาวเลดั้งเดิมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด อาทิ บ้านพักอาศัย การ
แสดงรองเง็ง และการท าประมงพ้ืนบ้าน ด้วยอุปกรณ์หาปลาตามแบบฉบับของชาวเลที่สืบทอดกันมาก่อน
กลับมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเปลือกหอย สร้อยมุกสวยๆ หรือสินค้าแปรรูปจากทะเล ฝากคนใกล้ตัว 

 9. ดอนหอยหลอด ชุมชนหาดแสนสุข อีกหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ท่าน
สามารถสัมผัสและชมวิธีการจับหอยหลอดแบบธรรมชาติของชาวชุมชนหาดแสนสุขอย่างใกล้ชิด โดยทุกๆ วัน 
ในช่วงเวลาน้ าลด ชาวชุมชนหาดแสนสุขจะจับหอยหลอดด้วยวิธีดั้งเดิม คือ จะใช้มือกดลงบนพ้ืนทราย จะ
ปรากฏฟองอากาศและเห็นรูปปรากฏ จากนั้นเอาไม้จิ้มปูนขาวแหย่ลงไป หอยหลอดจะโผล่ขึ้นมาให้ท่านจับวิธี
นี้ไม่ท าลายหอยหลอดและสัตว์น้ าวัยอ่อนอื่นๆ รวมถึงไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสถาปัตยกรรมที่สะดุดตา คือ 
เป็นรูปลอบดักปลาของชาวเล บนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ 

 10. ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยใหม่อุรักละโว้ย อุรักละโว้ย เป็นภาษาท้องถิ่น ที่แปลได้ว่า "อุรัก" คือ
คน และ "ละโว้ย" คือทะเล ชาวอุรักละโว้ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ "ชาวเล" เป็นผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะและชายฝั่ง
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ทะเลอันดามันมาเป็นเวลานาน การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยใหม่อุรักละโว้ยก็เพ่ือหวังฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาของชาวไทยใหม่ ตัวอาคารโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สะดุดตา คือเป็นรูปลอบดักปลาของชาวเล บน
เนื้อท่ี 4 ไร่เศษ 

 11. บ้านตีลังกา ที่เที่ยวสุดฮิตในต าบลรัษฎา ที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นบ้านกลับหัวสไตล์
ตะวันตกที่ทันสมัยที่เดียวในจังหวัดภูเก็ต ภายในบ้านมีการออกแบบเหมือนกับบ้านทั่วไป มีเฟอร์นิเจอร์ที่
ออกแบบกลับหัวให้ตั้งอยู่บนฝ้าเพดาน สร้างความสนุกสนานในการถ่ายภาพในมุมมองที่แปลกตา นอกจากนั้น
ยังมีสวนพิศวงซึ่งเป็นเขาวงกตเล็กๆ ท้าทายผู้เล่นให้หาทางออกจากสวน ซึ่งประตูทางออก จะเปลี่ยนเสมอๆ 

 12. สยามนิรมิต อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด อลังการกับการจัดการแสดงระดับประเทศที่
น าเสนอมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย แบบวิจิตรมหัศจรรย์ตระการตา ทั้งฉาก แสง สี และ
เสียง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์จริง เต็มอ่ิมตลอด 70 นาที 
นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงละครยังมีนิทรรศการวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านชนบทของไทยทั้ง 4 ภาค ซึ่งจัด
แสดงอยู่บริเวณด้านหน้าโรงละครให้เที่ยวชมอีกด้วย 

 13. ไร่วานิช แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ใจกลางเมือง บนเนื้อที่ 45 ไร่ ถูกออกแบบเพ่ือ
ถ่ายทอดสภาพแวดล้อม กรรมวิธีการเพาะปลูกและวัฏจักรการเติบโตของข้าวโพดอย่างครบวงจร โดยจัดท า
เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบฐานถึง 13 จุด เยี่ยมชมแปลงข้าวโพด ชื่นชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด 
เพลิดเพลินกับการป้อนนม ป้อนอาหารสัตว์ และถ่ายภาพกับสีสันของดอกไม้นานาชนิด 

 14. คาบาเรต์โชว์ในเมืองภูเก็ต ที่อลังการด้วยฉาก แสง สี เสียงตระการตา จากจินตนาการสู่โชว์
ของจริงอย่างมืออาชีพ ไซม่อนสตาร์โชว์ โชว์คุณภาพจากภูเก็ตไซม่อนคาบาเรต์ ที่น าเสนองานคุณภาพมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 20 ปี                  

6.5 อุตสาหกรรม 

 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559)  พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีสถาน
ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคม จ านวน 10,065 แห่ง เมื่อพิจารณาจ านวนสถานประกอบการจ าแนก
ตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ มีจ านวนสถานประกอบการมากที่สุด 5,560 แห่ง 
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการค้า 2,099 แห่ง และการขนส่ง การคมนาคม 1,055 แห่ง ตามล าดับ 
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จ านวนสถานประกอบการจ าแนกตามอุตสาหกรรม 

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน 

1. การส ารวจ การท าเหมืองแร่ 18 แห่ง 

2. การผลิตอาหารเครื่องดื่ม 124 แห่ง 

3. การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ 82 แห่ง 

4. การท าป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ 39 แห่ง 

5. ผลิตภัณฑ์กระดาษ การพิมพ์ 56 แห่ง 

6. ผลิตภัณฑ์เคมี น้ ามันปิโตรเลียม 36 แห่ง 

7. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 31 แห่ง 

8. การผลิตโลหะขั้นพ้ืนฐาน 33 แห่ง 

9. ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 150 แห่ง 

10. ผลิต ประกอบยานพาหนะ 245 แห่ง 

11. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 22 แห่ง 

12. สาธารณูปโภค 21 แห่ง 

13. การก่อสร้าง 494 แห่ง 

14. การขนส่ง การคมนาคม 1,055 แห่ง 

15. การค้า 2,099 แห่ง 

16. ประเภทกิจการอื่น 5,560 แห่ง 

 รวม 10,065 แห่ง 

ที่มา : รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) 
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  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลรัษฎา มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ านวน 32 แห่ง และขนาดเล็ก 
จ านวน 90 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 

1 อุตสาหกรรมอาหาร 22 โรงงาน 

2 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 โรงงาน 

3 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 11 โรงงาน 

4 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 7 โรงงาน 

5 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการท าแม่พิมพ์ 2 โรงงาน 

6 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 1 โรงงาน 

7 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1 โรงงาน 

8 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 9 โรงงาน 

9 ผลิตภัณฑ์โลหะ 16 โรงงาน 

10 ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ์ 9 โรงงาน 

11 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ 1 โรงงาน 

12 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 32 โรงงาน 

13 การผลิตอ่ืนๆ 10 โรงงาน 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  บริษัทจ ากัด จ านวน 1,236 แห่ง 

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน   282 แห่ง 

  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ านวน     3 แห่ง 

  บริษัทมหาชนจ ากัด จ านวน     1 แห่ง 
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 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลรัษฎา ประกอบด้วย ชุมชนกลุ่มเกาะสิเหร่ ร่วมใจพัฒนาชุมชนเกาะสิเหร่
เสน่หา และจากฟาร์มสุขใจ ได้มีการผลิตและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสิ้นที่มีคุณภาพ มี
จุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ไตปลาแห่ง แคปหมู ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ เครื่องประดับจากมุก เครื่องแกงต า
มือ ผักไม้สารพิษ ปลากะตักและปลาแดดเดียว ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกตั้งได้อย่างถูกใจ 

6.7 แรงงาน 

 จากข้อมูลของที่ท าการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2559 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้น
392,508 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 185,821 คน และเพศหญิง จานวน 206,687 คน ความ
หนาแน่นของประชากร 444 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ทั้งสิ้น 241,369 
หลังคาเรือน 

 เมื่อพิจารณาจ านวน ประชากร รายอ าเภอ พบว่าอ าเภอ เมือง มีจ านวน ประชากรมากที่สุดเท่ากับ
237,999 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.64 ของประชากรทั้งจังหวัด) รองลงมาอ าเภอถลาง มีจ านวนประชากร
เท่ากับ98,953 คน (ร้อยละ 25.21) และ อ าเภอกะทู้ มีจ านวนประชากรเท่ากับ 55,556 คน (ร้อยละ 
14.15) ตามล าดับ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรในจังหวัด
ภูเก็ต   ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2559 

 การมีงานท า ผู้มีงานท า ไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 314,757 คน จ าแนกเป็นผู้ท างานในภาค
เกษตรกรรม จ านวน 7,519 คน (ร้อยละ 2.39 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ30.19 และท างานนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 307,238 คน (ร้อยละ 97.61 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) 
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.22 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขานอกภาค
เกษตร กลุ่มผู้ท างานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จ านวน 99,682 คน (ร้อยละ 32.44 ของผู้มี
งานท าสาขานอกภาคเกษตร) รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก จ านวน 65,809 คน (ร้อยละ 
21.42) และ สาขาการบริหารและการสนับสนุน จานวน 26,325 คน (ร้อยละ 8.57) ตามล าดับ 

 การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวนทั้งสิ้น 5,415 ราย (คิดเป็นอัตรา
การว่างงานเท่ากับ ร้อยละ 1.69 ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจ าแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศหญิงจะมี
อัตราการว่างงานสูงกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.89 และเพศชายมีอัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.53 และ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาในไตรมาส 3 ปี 2559 มีอัตราการ
ว่างงานลดลงร้อยละ 14.21 
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สถานภาพการท างาน 
ไตรมาส 3 ปี 2558 ไตรมาส 3 ปี 2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

นายจ้าง 10,751  3,028 13,779 9,454 2,964 12,418 

ลูกจ้างรัฐบาล 11,696  10,119 21,815 8,603 13,305 21,908 

ลูกจ้างเอกชน 105,780  81,774 187,554 106,286 91,502 197,788 

ท างานส่วนตัว 42,046  23,116 65,162 42,655 19,181 61,836 

ช่วยธุรกิจครัวเรือน 8,907  14,106 23,013 8,643 12,164 20,807 

รวม 179,180  132,143 311,323 175,641 139,116 314,757 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็  : รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเกต็ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กันยายน) 

จ านวนแรงงานนอกระบบจ าแนกรายอุตสาหกรรม ปี 2558 ในจังหวัดภูเก็ต 

ประเภทอุตสาหกรรม จ ำนวนแรงงำนนอกระบบ (คน) 

ชำย หญิง รวม 

1. เกษตรกรรม  5,821 712 6,533 

2. การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน  - - - 

3. การผลิต  2,391 2,083 4,474 

4. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา  - - - 

5. การจัดหาน้ า การบ าบัดน้ าเสีย  238 - 238 

6. การก่อสร้าง  5,415 313 5,728 

7.  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน 

16,393 11,139 27,532 

8.  การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม  11,191 430 11,621 

9.  โรงแรม และภัตตาคาร  7,324 19,990 12,666 

10.  ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร  475 176 651 

11. กิจกรรมด้านการเงิน  - - - 
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ประเภทอุตสาหกรรม จ ำนวนแรงงำนนอกระบบ (คน) 

ชำย หญิง รวม 

12. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรม
ทางธุรกิจ  

1,131 1,663 2,794 

13. กิจกรรมทางวิชาชีพ  71 - 71 

14. กิจกรรมการบริหาร  1,803 1,315 3,118 

15. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ 

- - - 

16. การศึกษา  - 143 143 

17. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์  175 123 298 

18. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  - 359 359 

19. ศิลปะ บันเทิง  123 91 214 

20. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ  

6,265 7,034 13,299 

รวม 58,816 38,247 97,063 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัภูเกต็  : รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเกต็ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กันยายน) 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

 หมู่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานกว่า 100 ปี สภาพบ้านเรือนแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
เป็นแบบชาวบ้านดั้งเดิม และเป็นห้องแถวส าหรับผู้ที่เข้ามาเช่าอาศัยหรือผู้คนบางส่วนบุกรุกที่สาธารณะสร้า ง
บ้านเรือนอย่างถาวรจัดบ้านมีระเบียบถูกต้องตามสุขลักษณะ 

 สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านเกาะสิเหร่โดยทั่วๆ ไปแบ่งออกได้สองลักษณะ อย่างแรกคือแบบ
ชาวบ้านดั้งเดิม บ้านเรือนแบบนี้จะถูกสร้างอย่างมั่นคงถาวร มีการจัดแบบบ้านและบริเวณบ้านบริเวณสวน
อย่างถูกลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันพร้อมหน้าอย่างอบอุ่น  ส่วนลักษณะที่สอง สภาพที่อยู่อาศัยเป็น
ลักษณะห้องแถวส าหรับผู้ที่เข้ามาเช่าอาศัยหรือผู้คนบางส่วนบุกรุกที่สาธารณะสร้างบ้านเรือนอย่างถาวรจัด
บ้านมีระเบียบถูกต้องตามสุขลักษณะ ประชากรส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง รองลงมาจะเป็นอาชีพประมง  
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เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่ติดทะเลเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็มีอาชีพอ่ืน ๆ  ค้าขาย  สวนยาง บ้านเช่า ปลูกผักปลอด
สารพิษ ฟาร์มสุขใจ ปลากะตักแหลมงา สวนแป๊ะอ๋อง 

 หมู่ 2 บ้านบางชีเหล้า สมัยก่อนมีสภาพเป็นพ้ืนที่ยางพาราเป็นส่วนใหญ่ และได้มีคนต่างถิ่นอพยพ
เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดโรคระบาดขึ้นขึ้นในหมู่บ้าน ชาวบ้านเกิดล้มป่วย
ด้วยโรคดังกล่าว จึงได้มีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบอกให้น าต้นผักซีดองกับเหล้าให้ผู้ป่วยกิน ปรากฏว่าผู้ป่วยหาย
จากโรคจริงๆ จึงได้ถูกขนาดนามว่า หมู่บ้าน “บ้านบางชีเหล้า” เป็นต้นมา 

 มีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขา ทางด้านทิศเหนือ จดบ้านแหลมหิน ต าบลเกาะแก้ว  ด้านทิศตะวันออก 
จดทะเลภูเก็ต มีป่าชายเลน คลองบางชีเหล้า และคลองท่าจีน และยังมีคลองต่างๆ เช่น คลองบางเย็น คลอง
บางชีเหล้า คลองกู้กู คลองคอกช้าง และคลองด้วน ด้านตะวันตก จดถนนเทพกษัตรี ซึ่งเป็นถนนสายหลักของ
จังหวัดภูเก็ตสายหนึ่ง ประชากรส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง รองลงมาจะเป็นอาชีพค้าขาย นอกจากนั้นก็มีอาชีพอ่ืน 
ๆ เช่น รับราชการ  บ้านเช่า  ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ เช่น ซ่อมรถยนต์ ขายรถยนต์มือสอง ซ่อมรถ
มอเตอร์ไซค์  โรงแรม  อพาร์ทเม้นท์  คอนโด 

 หมู่ 3 บ้านกู้กู สมัยก่อนเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีภูเขาติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีคลองมากมายหลาย
สายออกทะเลได้ ผู้คนที่อพยพเข้ามาอยู่ในระยะบุกเบิกจึงเป็นคนที่ยากจนดั้นด้นมาจากต่างจังหวัดหรือ
แผ่นดินใหญ่เพ่ือจับจองที่ดินท ากิจ ด้วยท าเลที่ได้เปรียบดังทะเลทอง ผู้ที่เข้ายุคแรกจึงเป็นผู้ที่มีความมานะ
อดทนจนประสบความส าเร็จ เปรียบเสมือการกู้ชีวิตของตนเองจากที่สิ้นไร้กลายเป็นผู้ที่ระสบความส าเร็จมี
ฐานะดี จึงได้ถูกขนานนามว่า “บ้านกู้กู” (กู้ชื่อเสียง กู้ฐานะของตนเอง) 

 บ้านกู้กูพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับที่ราบ ทางทิศตะวันออกติดทะเลภูเก็ตคลองลัดเก่า คลองลัด
ใหม่  มีป่าชายแลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นกันชนระหว่างแผ่นดินใหญ่กับทะเล  หมู่บ้านกู้กูเป็นแหล่งชุมชนใหญ่และ
ยังเป็นที่ตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลรัษฎา โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนเทศบาลต าบลรัษฎา ประชากร
ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง รองลงมาจะเป็นอาชีพค้าขาย ประมงมีราษฎรที่มีที่อาศัยติดทะเลยึดเป็นอาชีพอยู่มาก
เช่นกัน นอกจากนั้นก็มีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ท าสวนยางพารา  ท านากุ้ง รับราชการ บ้านเช่า เลี้ยงนกนางแอ่น 
ธุรกิจร้านอาหาร  ปั้มน้ ามัน  โรงแรมรัษฎา อพาร์ทเม้นท์ คอนโด 

 หมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเกาะสิเหร่ซึ่งเป็นพ้ืนที่แรกที่ชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ตั้ง
ถิ่นฐานอย่างถาวรมาประมาณ 200 ปี ในต านานมีต้นมะขามใหญ่ 7- 8 คนโอบรอบ และมีตุ๊กแกอาศัยอยู่
จ านวนมาก ประกอบกับลักษณะพ้ืนที่ยื่นไปในทะเล ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านแหลมตุ๊กแก” 

 สภาพบ้านเรือนของชาวไทยใหม่โดยทั่วๆ ไป ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังถนนออกไปมีบ้านที่ปลูก
เป็นแถวซ้อนเหลื่อมกันไปจรดคลองและป่าชายเลนด้านหลังหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวและ 
2 ชั้น มีใต้ถุน บริเวณหาดทรายชายทะเลเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและที่สังสรรค์ของ
ชาวบ้าน ในช่วงกลางวันและกลางคืนบริเวณชายทะเลจะเป็นที่ที่คนในหมู่บ้านออกมาพบปะพูดคุยกัน ใน
วันหยุดเด็กๆ จะออกมาเล่นน้ าทะเลกันทีละหลายๆ ชั่วโมง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง อาชีพ
รับจ้าง อาชีพค้าขาย เป็นต้น 
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 หมู่ 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้จะเป็นทุ่งหญ้าคา และมีต้นไม้จ านวนมาก 
โดยเฉพาะต้นเนียง ต่อมาเมื่อชาวบ้านได้เข้ามาอาศัยจึงตั้งชื่อตามสภาพพ้ืนที่ “ทุ่งคาเนียง” ต่อมาได้มีเรื่องเล่า
ว่า หัวหน้าหมู่บ้านที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านได้ฝันว่า มียักษ์ 3 ตน กลิ้งโอ่งลงมาในหมู่บ้าน ให้ทับ
ชาวบ้านตาย แต่โชคดีท่ีโอ่งกลิ้งลงมาชนกับต้นเนียงแตกเสียก่อน ชาวบ้านทุกคนจึงรอดชีวิต หัวหน้าในหมู่บ้าน
จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก” 

สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านทุ่งคาพะเนียงแตก  โดยทั่ว ๆ ไป แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ  
 1. แบบชาวบ้านดั้งเดิม บ้านเรือนแบบนี้จะสร้างบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ห่าง ๆ กัน ส่วนใหญ่จะ
อยู่ตามแนวถนนในพื้นที่   

 2. เป็นบ้านจัดสรรที่ก่อสร้างโครงการขึ้นในหมู่บ้าน 

 3. บ้านบุกรุกในพ้ืนที่ของคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง (สามกองหนึ่ง) 

 ประชากรส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง อาชีพรับราชการ รับเหมาก่อสร้าง อาชีพค้าขาย ธุรกิจบ้านเช่า 
ธุรกิจต่างๆ อพาร์ทเม้นท์ คอนโด 

 หมู่ 6 บ้านลักกงษี สมัยก่อนมีนายทุนเหมืองแร่มาประกอบกิจการเหมืองสูบ เป็นธุรกิจของคนต่าง
ถิ่นที่มีเชื้อชาติจีน พ้ืนที่เหมืองอยู่ห่างจากถนนสายหลักเล็กน้อย และได้มีการสร้างที่ท าการ ที่พักคนงาน ซึ่งคน
จีนเรียกสิ่งปลูกสร้างนี้ว่า “กงษี” และทางปากทางเข้า จะมีการปักหลักไม้ทาสี เป็นเป็นสัญลักษณ์ทางเข้ากงษี
เหมืองแร่ ซึ่งเรียกกันว่า “หลักกงษี” ต่อมาได้เพ้ียนเป็น “ลักกงษ”ี 

 สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านลักกงษี โดยทั่วไปเป็นลักษณะ บ้านจัดสรรเป็นบ้าน -ชั้นเดียว มีบริเวณ
บ้านเล็กน้อยและมีการสร้างอาคารหอพักเป็นห้องแถว ส าหรับผู้ที่มาเข้าอาศัยอยู่เพ่ือการศึกษาและเพ่ือการ
ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีจ านวนมาก ซึ่งมีความเป็นอยู่แบบสังคมเมือง คือ ต่างคนต่างอยู่เสียเป็น
ส่วนใหญ่ประกอบกับมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีสภาพ
แออัดไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกสุขลักษณะ ประชากรส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง อาชีพรับราชการ รับเหมาก่อสร้าง  
อาชีพค้าขาย  บ้านเช่า  ธุรกิจต่าง ๆ เช่น บริษัทซุปเปอร์ชีป ปั้มน้ ามัน ปตท. เลี้ยงนกนางแอ่น เป็นต้น 

 หมู่ 7 บ้านท่าเรือใหม่ สมัยก่อนสภาพพ้ืนที่เป็นป่าชายเลนติดกับชายทะเล ระยะบุกเบิกมีผู้คน
ต่างจังหวัดหรือในพ้ืนที่ใกล้เคียงดั้นด้นอพยพเข้ามาเพ่ือจับจองที่ดินท ากิน ด้วยท าเล ได้เปรียบดังทอง ผู้ที่เข้า
ยุคแรกจึงเป็นผู้ที่มีความมานะอดทนจนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และได้สร้างบ้านเรือนอาศัย
ในพ้ืนที่จ านวนมาก ต่อมาทางการได้ย้ายท่าเรือประมงจากเกาะสิเหร่ไปสร้างท่าเรือใหม่ ณ สถานที่แห่งนี้จึงได้
ถูกขนานนามว่า “บ้านท่าเรือใหม่” 

 สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านท่าเรือใหม่ เป็นหมู่บ้านการเคหะสภาพเป็นห้องแถวติดกันและ
คอนโดมิเนียม  สภาพแออัดและมีลักษณะบ้านเรือนไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ถูกสุขลักษณะ และบ้านบุก
รุกป่าชายเลน เช่น ชุมชนปลากะตัก ชุมชนท่าเรือใหม่ ชุมชนหาดแสนสุข ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรมี
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อาชีพเรือประมงเป็นกลุ่มที่ออกหาอาหารทะเลทุกชนิดที่ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายได้และช่วยสนับสนุนกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวประมงพ้ืนบ้าน 

ที่มา : การจัดท าแผนชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2557 (กองสวัสดิการสังคม ทต.รัษฎา) 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจและไม้ผลที่ส าคัญ 

ตารางแสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัดภูเก็ต 

ชนิดของพืช พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

ยางพารา 89,006 18,874 88,813 19,185 88,599 19,179 

ปาล์มน้ ามัน 1,359 3,043 1,307 3,094 1,307 3,943 

มะพร้าว 8,264 10,814 7,687 10,021 7,687 9,726 

สับปะรด 1,819 6,276 2,175 3,562 2,134 3,118 

พืชผัก 2,468 3,756 2,178 3,562 2,134 3,118 

รวม 102,864 42,763 102,160 43,020 102,177 44,958 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ.2558 

 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค บ่อน้ าบาดาล แหล่งน้ าทางการเกษตร 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต  ได้ท าการรวบรวมข้อมูลบ่อบาดาล 
พบว่า มีข้อมูลบ่อบาดาลที่ได้ขออนุญาตทั้งสิ้น 918 บ่อ โดยพบอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองภูเก็ต จ านวน 428 บ่อ  
มีปริมาณน้ าตามใบอนุญาต จ านวน 15,660 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่มีปริมาณการใช้น้ าจริงเฉลี่ย 4,734 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถจ าแนกประเภทตามการใช้งานได้ ดังนี้ 

1. เพ่ือการอุปโภคบริโภค  จ านวน 119 บ่อ ปริมาณน้ าตามใบอนุญาต   1,470  ลบ.ม./วัน 

     ปริมาณน้ าที่ใช้ตามจริง     552 ลบ.ม./วัน 

2. เพ่ือธุรกิจ จ านวน  306 บ่อ ปริมาณน้ าตามใบอนุญาต 14,070 ลบ.ม./วัน  
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     ปริมาณน้ าที่ใช้ตามจริง   4,172 ลบ.ม./วัน 

3. เพ่ือการเกษตรกรรม จ านวน    3 บ่อ ปริมาณน้ าตามใบอนุญาต 120 ลบ.ม./วัน 

     ปริมาณน้ าที่ใช้ตามจริง  10 ลบ.ม./วัน 

โดยจ านวน 428 บ่อท่ีพบในเขตอ าเภอเมืองภูเก็ต พบว่าอยู่ในพ้ืนที่ต าบลรัษฎา จ านวน 120 บ่อ มี
ปริมาณน้ าตามใบอนุญาต จ านวน 3,782 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาณการใช้น้ าตามจริงเฉลี่ย 960 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และสามารถจ าแนกประเภทตามการใช้งานได้ ดังนี้ 

1. เพ่ือการอุปโภคบริโภค  จ านวน   39 บ่อ ปริมาณน้ าตามใบอนุญาต     536  ลบ.ม./วัน 

     ปริมาณน้ าที่ใช้ตามจริง     185 ลบ.ม./วัน 

2. เพ่ือธุรกิจ จ านวน    80 บ่อ ปริมาณน้ าตามใบอนุญาต   3,196  ลบ.ม./วัน  

     ปริมาณน้ าที่ใช้ตามจริง     766 ลบ.ม./วัน 

3. เพ่ือการเกษตรกรรม จ านวน     1 บ่อ ปริมาณน้ าตามใบอนุญาต  50 ลบ.ม./วัน 

     ปริมาณน้ าที่ใช้ตามจริง   9 ลบ.ม./วัน 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 

 ศาสนา ต าบลรัษฎามีวัด  ส านักสงฆ์ มัสยิด ศาลเจ้า และโบสถ์คริสต์ ในพื้นที่จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 

 พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ จ านวน 1 แห่ง 

  - วัดเกาะสิเหร่  

 พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางชีเหล้า จ านวน 1 แห่ง 

  - มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม  

 พ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู จ านวน 4 แห่ง 

  -  วัดอร่ามรัตนาราม  

  -  วัดพิทักษ์สมณกิจ  

  -  ที่พักสงฆ์เขาโต๊ะแซะ  

  -  ที่พักสงฆ์เขากู้กู  
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 พ้ืนที่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก จ านวน 4 แห่ง 

  -  วัดเขารังสามัคคี  

  -  วัดรัษฎาราม 

  -  มัสยิดอิสลาฮุดดีน  

  -  ศาลเจ้ายกเค่งเก้ง  

  -  ที่พักสงฆ์เขารังนอกเฉลิมพระเกียรติ 

  -  ที่พักสงฆ์สามกอง 

 พ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้านลักกงษี จ านวน 1 แห่ง 

  - โบสถ์คริสต์เซเวนเดย์ 

 จ านวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต 

  1. ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 71.06 

  2. ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 27.60 

  3. ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ  1.01 

  4. ประชาชนที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ   0.33 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 (1) ประเพณีท าบุญสวดกลางบ้าน  พิธีสวดกลางบ้านเป็นการปฏิบัติเพ่ือขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผี
ปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บและความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชุมชนและไม่สามารถพิสูจน์หรือแก้ไขได้ด้วยวิธีการ
วิทยาศาสตร์ เป็นพิธีที่ท าให้ชาวบ้านเกิดขวัญและก าลังใจ ได้ท าบุญร่วมกันและสะเดาะเคราะห์ให้แก่ตัวเอง 
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตือนให้ชาวบ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของแม่น้ าล า
คลองและทะเล ไม่ทิ้งขยะและสิ่งสกปรกลงในน้ า  

 (2) ประเพณีชักพระ  ช่วงเวลาวันลากพระ จะท ากันในวันออกพรรษา คือวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 
โดยตกลงนัดหมายลากพระไปยังจุดศูนย์รวม วันรุ่งขึ้น แรม 2 ค่ า เดือน 11 จึงลากพระกลับวัด เป็นประเพณี
ท าบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพ่ือโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล้วอัญเชิญ
พระพุทธเจ้าประทับบนบุษบกแล้วแห่แหน 
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 (3) ประเพณีท าบุญเดือนสิบ เป็นเดือนที่ชาวไทยมีความเชื่อว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี และวิญญาณ
ต่างๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการน าของคาวหวานต่างๆ มาท าบุญและให้ทานกันที่วัด ส าหรับขนมที่
ส าคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม ฯลฯ ตรงกับวันแรม 8 ค่ า เดือน 10 และวันแรม 
15 ค่ า เดือน 10  

 (4) ประเพณีลอยเรือ โดยกลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่จะจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 6 และเดือน 11 
ของทุกปี ซึ่งเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้ระก า 
ตัดผมตัดเล็บและท าตุ๊กตาไม้แทนคน ใส่ลงในเรือแล้วน าไปลอย เพ่ือน าเอาความทุกข์โศกเคราะห์ร้ายต่างๆ 
ออกไปกับทะเล และมีการร่ายร ารอบเรือ หรือที่เรียกว่า ร ารองเง็ง นั่นเอง 

 (5) ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นการถือศีลช าระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด มี
ระยะเวลา 9 วัน เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ า เดือน 9 จนกระทั่งถึงขึ้น 9 ค่ าเดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม เป็นงานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมาช้านานตั้งแต่ พ .ศ.2368 
จนถึงทุกวันนี้ จะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็น
ต้น งานเทศกาลนี้นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจ และเลื่อมใสในศรัทธาทั้งจากชาวไทย และต่างประเทศมาก
ที่สุดงานหนึ่ง  

 (6) ประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน  โดยทั่วไปมักเข้าใจว่า การถือศีลอดนั้นกระท าเพียงเฉพาะใน
เดือนที่เก้าตามปฏิทินอิสลาม ในความเป็นจริงแล้วการถือศีลอดสามารถท าได้ตลอดทั้งปี  ในทุกๆ ปี ศาสนิกชน
มุสลิมในศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดเดือนรอมฎอน เป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ เพ่ือฝึกฝนให้มวลมนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทน มีจิตใจ
หนักแน่น และไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากล าบากที่เผชิญอยู่ ณ เบื้องหน้า  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 8.3.1 หมอนวดรักษาโรคเกี่ยวกับเส้น กล้ามเนื้อ 

 ทอง ศุทธสุนทรางกุล หรือ ลุงทอง ศุทธสุนทรางกุล เป็นหมอนวดรักษาโรคเกี่ยวกับเส้น กล้ามเนื้อ 
ทุกวันจะมีชาวบ้านไปรอคิวให้ท่านนวด ซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารชื่อน้ าย้อย โดยการนวดของท่านจะไม่มีการ
เข้าทรงใดๆ ทั้งสิ้น และไม่คิดค่าบริการ (ร้านอาหารน้ าย้อย) 

 8.3.2 การร ารองเง็ง 

 นางจิ้ว ประมงกิจ (แม่จิ้ว) ท่านเป็นชาวเล มีอาชีพท าประมง มีความช านาญ เป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน รองเง็ง มีความสามารถด้านการร้องรองเง็ง มีความสามารถด้านการร้องร ารองเง็ง และเป็นต้นแบบใน
การฝึกสอนเด็กและเยาวชน เป็นศิลปินพ้ืนบ้านดีเด่น ได้รับรางวัลประจ าปี ๒๕๓๕ ชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก  

 8.3.3 ภาษาใต้ 
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 ภาษาใต้เป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของคนใต้ โดยภาษาใต้แต่ละจังหวัดก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภาษาเป็นเอกลักษณ์ของคนภูเก็ต โดยภาษาถิ่นของภูเก็ตได้รับอิทธิพล
จากภาษาจีนฮกเกี้ยนมาก เพราะคนภูเก็ตส่วนมากจะมาจากจีนฮกเกี้ยน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ของคน
ภูเก็ตจึงจะออกไปทางจีนฮกเกี้ยนเป็นส่วนใหญ่ 

 ในปัจจุบันภาษาถ่ินของภูเก็ตเริ่มนับวันจะเลือนหาย เพราะมีวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้เข้ามาท าให้เด็กรุ่น
หลัง (เด็กรุ่นใหม่) ไม่คอยได้ใช้ภาษาถิ่นของภูเก็ตสักเท่าไร ที่ใช้กันอยู่ก็จะเห็นจะเป็นคนรุ่นคนแก่ รุ่น อาหม้า 
อาอ๋ี อาโป้ ที่ยังใช้กันอยู่ คุณนพดล กิตติกุล ได้รวบรวมท าเป็นหนังสือ "ค าจีนค าไทยในภูเก็ต" รวบรวมค า
ภาษาถิ่นของคนภูเก็ตไว้  

ที่มา : เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

 8.3.4 ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย หรือผ้าปาเต๊ะปักลูกปัด (ภูเก็ต) ประวัติความเป็นมา ค าว่าปาเต๊ะ เป็น
ภาษามลายู แหล่งก าเนิดของผ้าปาเต๊ะในชวา อินเดีย จีน แต่ละแห่งจะแตกต่างกันเล็กน้อย โดยเฉพาะที่เกาะ
ชวาการท าผ้าปาเต๊ะจะมีเทคนิคการท าที่สูงมาก โดยเฉพาะลวดลาย การย้อมสี ตลอดจนเนื้อผ้าอินโดนีเซียที่
ได้รับยกย่องว่าเป็นผ้าปาเต๊ะชั้นสูง เนื่องจากภาคใต้ ส่วนมากนิยมน าผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องแต่งกายประจ า
ท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต อันเป็นจุดประกายให้ทางกลุ่มสนใจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยมุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนให้ความนิยมในท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เน้นให้มี
ลวดลายที่โดดเด่น สะดุดตา และสวยงามประณีตต่อผู้พบเห็น วัสดุ สี ลูกปัด วัตถุดิบ ที่เลือกใช้ในงานต้องเป็น
วัสดุที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ ด้วยลวดลายที่บ่งบอกถึงความงามที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างลง
ตัว ซึ่งเป็นที่นิยมของสตรีทุกวัย จากการสนับสนุนของภาครัฐท าให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมตัวกัน
ของกลุ่มคนในชุมชนได้น าเสนอโครงร่างแบบงานที่กลุ่มมีความประสงค์ที่จะท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคโดยการจัดตั้งกลุ่ม “เกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา”ขึ้น สินค้าของทางกลุ่มจัดจ าหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ เช่น ผ้าถุง ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่ม
ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เสื้อยืดเพ้นท์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน อัตลักษณ์ / จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าปาเต๊ะเพ้นท์สี หรือผ้า
ปาเต๊ะปักเลื่อม คือ เป็นงานที่ไม่ซ้ าแบบใครเป็นลักษณะโดยตรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาชิ้นเดียวในโลกไม่
สามารลอกเลียนแบบได้ มีความคงทนสวยงาม สามารถท าความสะอาดง่าย โดยการซักมือ หรือเครื่องซักผ้าได้ 
(เฉพาะผ้าปาเต๊ะหรือผ้าเพ้นท์สี) รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีความประณีต และคัดสรรอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
และรางวัลที่ได้รับ 1.3.1 มผช.619/2547 (ผลิคภัณฑ์ผ้าเขียนลาย) 1.3.2 OTOP คัดสรร 4 ดาว ปี 2553 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 ไม้กวาดดอกอ้อ ขั้นตอนการท าไม้กวาดดอกอ้อ ดึงแขนงเป็นฝอยของดอกอ้อออกประมาณครึ่งหนึ่ง 
ให้เหลือแขนงก้านดอกติดล าต้นที่ปลายไว้อีกครึ่งหนึ่ง ให้แยกไว้เป็นพวก ๆ เมื่อดึงแขนงที่เป็นฝอยของดอกอ้อ
ได้จ านวนมากพอสมควรหรือพอที่จะผูกเป็นไม้กวาดได้จ านวนหลายอันแล้ว จึงเริ่มเอาแขนงที่เป็นฝอยนั้นมัด
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เป็นวงกลมมัดเล็ก ๆ ขนานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณมัดละ 1 เซนติเมตร แยกไว้ต่างหาก เมื่อมัดแขนงเสร็จให้
น าเอาต้นอ้อกับก้านดอกอ้อมาผูกรวมเป็นมัดเดียวกัน (ซอยแม่ข า) 

 น้ าส้มแขก ผลิตภัณฑ์ที่ท ามาส้มแขกสด อร่อย สดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เช่น ลดไขมัน, ช่วยลดคลอเรสเตอรอล ฯลฯ  

 ผ้าบาติก,เป็นผืนผ้าขนาดต่าง ๆ สีสันสวยงาม ลวดลายรูปทะเล , ปะการัง, สัตว์น้ าต่าง ๆ, ดอกไม้ 
ฯลฯ (OTOP) 

 ขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต 

 ขนมเต้าซ้อไส้ไข่เค็ม 

 ข้าวเกรียบสมุนไพรสรต่างๆ 

 จานมุกใส่ผลไม ้

 ตุ๊กตาปั้นจากแป้งขนมปัง เป็นรูปสัตว์ต่างๆ 

 น้ าปลาแท้ตรารัษฎา 

 น้ ามันหัวไพล 

 ปลาฉิ้งฉ้างแกะตัดพิเศษอบแห้ง 

 ผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น หมวก กระเป๋า 

 ผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าฮื้อ เช่น ซอยหอยเป๋าฮ้ือ และหอยเป่าฮื้อแช่แข็ง 

 ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย  

 ผ้าพิมพ์หลากชนิด (เสื้อ/เสื้อยืด/ผ้าคลุม) 

 ลูกชิ้นปลา 

 ลูกชิ้นปลาอันดามัน 

 เครื่องประดับมุก 

 หัตถกรรมจากผ้าบาติก 

 หัตถกรรมแก้วเป่า 

 อาหารแปรรูป กุ้ง, ปลาหมึก, ปู, แกงไตปลา, น้ าพริก, เม็ดมะม่วงหิมพานต ์
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 อาหารแปรรูปจากปลา 

 ไข่มุกแฟนซี 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า 
 (1) คลองสะป า มีความยาวของล าคลองรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.45 กิโลเมตร มีทิศทางการไหลจาก
เทือกเขาพันธุรัตน์และเทือกเขาสะป าที่ระดับ 22.40 ม.รทก. ทางทิศใต้ ไหลออกสู่ที่ราบทางด้านทิศเหนือออก
สู่อ่าวสะป าบริเวณบ้านบางคูที่ระดับ 4.00 ม.รทก. ตลอดเส้นทางการไหลของคลองสะป าได้ไหลผ่านพ้ืนที่
ชุมชนหลายแห่งของต าบลรัษฎา และต าบลเกาะแก้ว ก่อนไหลออกสู่ทะเลอันดามันอ่าวสะป า 

(2) คลองท่าจีน มีความยาวของล าคลองรวมทั้งสิ้นประมาณ 4 กิโลเมตร ทิศทางการไหลผ่านพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 3 ของเทศบาลต าบลรัษฎา ก่อนไหลออกสู่ทะเลอันดามันบริเวณท่าเรือรัษฎา 

(3) คลองบางใหญ่ มีความยาวของล าคลองรวมทั้งสิ้นประมาณ 15.75 กิโลเมตร มีทิศทางการไหล
ของเทือกเขาควนหว้าที่ระดับ 416.23 ม.รทก. ทางทิศตะวันตกในเขตพ้ืนที่อ าเภอกะทู้ ไหลออกสู่ที่ราบเขต
ชุมชนเมืองภูเก็ตทางด้านทิศใต้ก่อนออกสู่ปากอ่าวสะพานหินที่ระดับ 2.00 ม.รทก. ของอ าเภอเมืองภูเก็ต 
ตลอดเส้นทางการไหลของคลองบางใหญ่ได้ไหลผ่านพ้ืนที่เทศบาลนครภูเก็ต และพ้ืนที่ชุมชนหลายแห่งของ
อ าเภอเมืองภูเก็ต ก่อนไหลออกสู่ทะเลอันดามันบริเวณอ่าวสะพานหิน  

ทั้งนี้ คลองบางใหญ่มิตัดผ่านพื้นที่ต าบลรัษฎา แต่เทศบาลต าบลรัษฎาใช้คลองบางใหญ่ที่เป็นระบาย
น้ าโดยการสูบไปปล่อยลงคลองบางใหญ่ เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังกรณีเกิดฝนตกหนัก 

(4) ขุมน้ าซอยพะเนียง ขนาดความจุ 334,000  ลบ.ม. เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลต าบลรัษฎา 
ร่วมกันจัดซื้อผืนน้ าดังกล่าว เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ให้บริการแก่ประชาชน โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้น าน้ า
ขึ้นมาผลิตน้ าประปาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ตัวเมืองเทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงบริเวณใกล้เคียง  และเทศบาล
ต าบลรัษฎาได้น าน้ าดังกล่าวมาคอยให้บริการประชาชนในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วง หรือพ้ืนที่ที่น้ าประปาไหลไม่
สม่ าเสมอเกิดเหตุอัคคีภัย และส าหรับรดน้ าต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะ 

(5) อ่างเก็บน้ าใต้ดินกะทู้และสามกอง อยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ าคลองบางใหญ่ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ า
ใต้ดินโดยธรรมชาติ มีร่องน้ าท่ีออกสู่ทะเลกว้างประมาณ 600 เมตร และ 550 เมตร และมีพ้ืนที่รับน้ าแอ่งน้ า
ใต้ดิน 41 ตารางกิโลเมตร และ 14 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ และมีพ้ืนที่รับน้ ารวมทั้งสิ้น 55 ตาราง
กิโลเมตร โดยมีปริมาณน้ าบาดาลเก็บกักสูงสุด 4.63 และ 3.73 ล้าน ลบ.ม. ตามล าดับ 

ที่มา  :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.2560 - 2563 

9.2 ป่าไม้ 

  ต าบลรัษฎามีพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง คือ  
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  (1) ป่าเขาโต๊ะแซะ (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบก) เนื้อที่ 550 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 
608 (พ.ศ.2516) จัดเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยจากการส ารวจพบว่ามีพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งต้องรักษาไว้ได้
โดยชุมชนมีส่วนร่วมประมาณ 350 ไร และพบพื้นท่ีเสื่อมโทรม ต้องได้รับการฟื้นฟูประมาณ 90 ไร่ 

  (2) ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน) เนื้อที่ 3,937.50 ไร่ 
ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2501) มีการบุกรุกก่อสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณซอยโหนทรายทอง 
เนื้อท่ีประมาณ 100 ไร่ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนเช่น ไม้โกงกาง แสม ล าพู ตะบูน ตาตุ่ม ปรงทะเล เป้ง เหงือกปลา
หมอ เป็นต้น 

ที่มา: ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ http//www.forest.go.th/krabi_12b/index.php 

9.3 ภูเขา 
 บริเวณท่ีเป็นภูเขาสูงในพ้ืนที่ต าบลรัษฎา ส่วนใหญ่พบเป็นภูเขาหินแกรนิต เทือกเขาหินแกรนิตที่พบ  
มีลักษณะการวางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต ้เขารังนอก-เขารังใน เขาโต๊ะแซะ เขาพันธุรัตน์  

 1. เขารังเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ รถยนต์สามารถขึ้นไปจนถึงยอดเขา เทศบาลนครภูเก็ตได้ขอใช้พ้ืนที่
จัดเป็นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต จากยอดเขาจะ
แลเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเลกว้าง รวมทั้งทิวทัศน์ของเกาะทั้งใกล้และไกล บนเขามีร้านอาหารบรรยากาศดีให้นั่ ง
รับประทานอาหารด้วย 

 2. เขาโต๊ะแซะมีความสูงกว่า 250 เมตรและตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต เป็นภูเขาคู่บ้านคู่เมืองชาวภูเก็ตมา
เป็นระยะเวลายาวนาน ชาวท้องถิ่นนิยมออกก าลังกายโดยเดินขึ้นไปตามแนวลาดชันของเขาโต๊ะแซะ ส่วน
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่นิยมได้แก่ การขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
ตัวเมืองล้อมรอบด้วยทะเล มองเห็นเส้นขอบฟ้า และแนว 

 3. เขาเกาะสิเหร่ ด้านบน จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยสร้างโบสถ์อยู่บนยอด เขาสวยงามมาก ชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้พระและไปดูทิวทัศน์เมืองภูเก็ตได้เกือบ ทั่วทั้งเกาะ 

 4. เทือกเขานางพันธุรัตน์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หรือถนนสายเลี่ยงเมืองภูเก็ต พ้ืนที่
หมู่ 5 ที่ดินเชิงเขานางพันธุรัตน์ คือส่วนหนึ่งของเทือกเขากมลา มีลักษณะเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์และแม้
โฉนดที่ดินแปลงนี้ จะมีการออกเอกสารสิทธิมาตั้งแต่ปี 2532 แต่พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารสูงชันเกินกว่า 70 องศา
ฯ การเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากถนนที่เป็นทางเข้าลาดชันอย่างมาก 

10. อ่ืนๆ  

10.1 ตารางข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2559 

  จากการส ารวจโดยวิธีการสุ่มครัวเรือนเพื่อส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานของประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลรัษฎาจ านวน 9,620 ครัวเรือน ดังนี้ 

  หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่  600 ครัวเรือน 
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  หมู่ที่ 2 บ้านบางชีเหล้า  900 ครัวเรือน 

  หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู 2,526 ครัวเรือน 

  หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก  258 ครัวเรือน 

  หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 2,502 ครัวเรือน 

  หมู่ที่ 6 บ้านลักกงษี 1,529 ครัวเรือน 

  หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือใหม่ 1,305 ครัวเรือน 

ตัวชี้วัด 

จ านวน 

ที่ส ารวจ  

(คน) 

จ านวน 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

(คน) 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) ประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวัด 

 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกวา่ 2,500 กรัม 127 - 

 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

1,762 - 

 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 108 - 

 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 9,620 - 

 คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้งต้น
อย่างเหมาะสม 

9,620 - 

 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความ
เสี่ยงต่อโรคฯ 

11,657 7 

 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 
นาท ี

17,745 99 

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 

 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 9,620 - 

 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 9,620 - 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสือ่สารของเทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต RATSADA-ICT] 51 
 

ตัวชี้วัด 

จ านวน 

ที่ส ารวจ  

(คน) 

จ านวน 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

(คน) 

 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 9,620 - 

 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

9,620 - 

 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพษิ 9,620 - 

 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธ ี 9,620 - 

 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 9,620 - 

 ครัวเรือนมีความอบอุ่น 9,620 - 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการบรกิารเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน 

508 - 

 เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศกึษาภาคบังคบั 9 ป ี 1,192 - 

 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเท่าเท่า 38 - 

 เด็กจบการศึกษาบังคบั 9 ปี ทีไ่ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับ
การฝึกอบรมด้านอาชีพ 

- - 

 คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 14,672 48 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 

 คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชพีและมีรายได้ 14,030 - 

 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได ้ 1,638 - 

 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไมน่้อยกว่าคนละ 30,000 บาทตอ่ปี 9,620 - 

 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 9,620 184 
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ตัวชี้วัด 

จ านวน 

ที่ส ารวจ  

(คน) 

จ านวน 

ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

(คน) 

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤตดิีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 

 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเวน้การดื่มเป็นคร้ังคราวฯ) 18,539 6 

 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี 18,539 108 

 คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 
คร้ัง 

17,745 53 

 คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือ
ภาครัฐ 

1,764 - 

 คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือ
ภาครัฐ 

26 - 

 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 9,620 1,512 

 

10.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  (1) จ านวนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จ านวน       33 สาย 

   -  ถนนคอนกรีต จ านวน 15 สาย ระยะทาง 14.456 กม. 

   -  ถนนลาดยาง จ านวน 21 สาย ระยะทาง 30.034 กม. 

   -  ถนนลูกรัง จ านวน 2 สาย ระยะทาง     .550 กม. 

  (2) จ านวนสะพาน    จ านวน       6  แห่ง 

  (3) จ านวนสวนสาธารณะ    จ านวน       4  แห่ง 

  (4) จ านวนถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าทั้ง 2 ด้าน จ านวน     18  สาย 

  (5) จ านวนถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียว จ านวน     12  สาย 

  (6) จ านวนถนนที่ไม่ทาง/ท่อระบายน้ า  จ านวน       3  สาย 
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  (7) ระยะเฉลี่ยที่มีน้ าท่วมขังนานที่สุด   จ านวน       3  วัน 

  (8) ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน      33 สาย 

 

10.3 การใช้ผังเมืองในการก าหนดแนวทางพัฒนา 

 การวางผังเมือง  คือ การวางผังทางกายภาพที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตเมืองและพ้ืนที่
เขตชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือประโยชน์สูงสุด และสามารถเชื่อมโยงใน
แต่ละบริเวณด้วยโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่สมบูรณ์ เหมาะกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท การวางผังเมืองจะเป็นการเตรียมการ
เพ่ือรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพ่ิมข้ึน 

 การวางผังเมืองจะเป็นเครื่องมือในการก ากับการเจริญเติบโตของเมือง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เป็นไป โดยอาศัยอ านาจทาง
กฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการชี้น าด้วยการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การคมนาคม และขนส่ง ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จ าเป็น
ต่างๆ จึงย่อมเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการส่วนกลาง ซึ่งได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ต่อเนื่อง ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีสภาพความเป็นเมือง 

 ขอบเขตการใช้ผังเมืองของเทศบาลต าบลรัษฎา จะอิงกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 โดยจ าแนกลักษณะการใช้ที่ดินในแต่ละพ้ืนที่ด้วยสี ดังนี้  

 1. ก าหนดให้พ้ืนที่สีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

 2. ก าหนดให้พ้ืนที่สีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

 3. ก าหนดให้พ้ืนที่สีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 4. ก าหนดในพ้ืนที่สีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

 5. ก าหนดให้พ้ืนที่สีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

 6. ก าหนดให้พ้ืนที่สีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 7. ก าหนดให้พ้ืนที่สีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 8. ก าหนดให้พ้ืนที่สีอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
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 9. ก าหนดให้พ้ืนที่สีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

 10. ก าหนดให้พ้ืนที่สีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยวและการประมง 

 11. ก าหนดให้พ้ืนที่สีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

 12 .  ก าหนด ให้ พ้ืนที่ สี ฟ้ า มี เ ส้ นทแยงสี น้ า ตาล อ่อน  ให้ เป็ นที่ ดิ นประ เภทอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

 13. ก าหนดให้ พ้ืนที่สีน้ าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เ พ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 14. ก าหนดให้พ้ืนที่สีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

 15. ก าหนดให้พ้ืนที่สีน้ าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 16. ก าหนดให้พ้ืนที่สีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง 
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การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการบังคับผังเมือง 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท เทศบาลต าบลรัษฎาได้อาศัยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.
2522  มาบังคับใช้เฉพาะท้องที่เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมภูเก็ต  ในการขออนุญาต
ก่อสร้างในพ้ืนที่ 

 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เมื่อมีการอนุญาต
ก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการ ควรมีรายงานการอนุญาตและรวบรวมเป็นสถิติการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภท ดังนี้ 

 1. กิจการที่ก าหนดให้ใช้ที่ดินเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละประเภท เพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ให้
ตรงข้อก าหนดและตรงตามการอนุญาต 

 2. กิจการอื่นที่ก าหนดให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละที่ก าหนด เพ่ือตรวจสอบพื้นที่คงเหลือของการใช้ที่ดิน
แต่ละประเภท ส าหรับประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่ให้เกินก าหนด 

 3. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนด ทั้งการใช้ประโยชน์หลัก
และประโยชน์รอง หากพบว่ามีการกระท าท่ีอาจฝ่าฝืนกฎกระทรวงให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่  

 ตามกฎกระทรวงการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เมื่อมีการบังคับใช้แล้ว ห้ามบุคคลใดใช้
ประโยชน์ที่ดินหรือปฏิบัติการใดๆ ที่ขัดกับข้อก าหนดของผังเมืองรวมนั้น แต่ในทางปฏิบัติเมื่อมีการขออนุญาต
ก่อสร้างในพ้ืนที่ต าบลรัษฎา กลับมิได้มีการติดตามและตรวจสอบผลจากการอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือ
ประกอบกิจการ ว่าได้ด าเนินการถูกต้องตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตหรือไม่ อีกทั้งไม่ได้มี
การจัดท าสถิติเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขออนุญาตในครั้งต่อไป รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใช้ที่ที่
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในบางพ้ืนที่  ที่มีความเปลี่ยนแปลงภายหลังได้มีการออกกฎกระทรวง 
ประกอบด้วย 

 1. ด้านจ านวนประชากรในขนาดที่คาดประมาณในการวางแผนผังไม่สอดคล้องกับจ านวน
ประชากรที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน รวมถึงจ านวนประชากรแฝงที่ไม่มีข้อมูลมาใช้ประกอบในการวางแผนผัง 

 2. ด้านเศรษฐกิจประเมินอัตราการเพ่ิมก าลังแรงงาน สถานประกอบการ การจ้างงาน การมีงาน
ท า อาชีพ รายได้ การลงทุน ไม่สอดคล้องระหว่างอัตราการเพ่ิมประชากรกับการเพ่ิมสถานประกอบการการ
จ้างงาน การมีงานท า 

 3. ด้านสังคม การให้บริการสาธารณะและบริการสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย์
และสาธารณสุข กับการกระจายตัวของประชากรในพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึง 

 4. ด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ขาดการประเมินผลที่มีต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ขยายตัวของชุมชน ส่งผลกระทบต่อโครงการสร้างของการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
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บทที่ ๓ 
บทวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและขีดสมรรถนะ 

 

1. บทวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 

ปัจจัยภายใน 

 จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์และทักษะในด้านเทคโนโลยี สามารถพิจารณาสั่งการ เพ่ือการ

บริหารสารสนเทศ 
- มีหน่วยงานย่อย แบ่งความรับผิดชอบตามขอบเขตภาระหน้าที่พร้องเพ่ือบริหารท้องถิ่น

ทุกด้าน 
- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
- มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

หน่วยงานก ากับดูแล อยู่เสมอ 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจ ากัด 
- บุคลากรบางส่วนที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ทันต่อแนวโน้มเพ่ือประยุกต์

สารสนเทศกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ เนื่องจากไม่ค่อยได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรม จากแหล่งที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 

- บุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
- หลาย ๆ กระบวนงาน ไม่สามารถส าเร็จได้ด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยเดียว แต่ยังต้อง

ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ อาจท าให้ไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพได้ 
- ระบบไฟฟ้าในอาคารส านักงานเทศบาลไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และการให้บริการที่ต่อเนื่อง 
ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 

- รัฐบาลสนับสนุน มีการจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ด้วยการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น 

- นโยบายขับเคลื่อน Smart Thailand 2020 ท าให้มีหน่วยงานและงบสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
- มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เลือกจ านวนมาก 

อุปสรรค (Threats) 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายในท้องถิ่น ที่มีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือสร้างสรรค์งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับท้องถิ่น 
- งานราชการมีการท างานเป็นล าดับชั้นและยุ่งยากท าให้ขบวนงานต้องใช้ระยะเวลานาน 

และข้ันตอนยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 
- ได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาเมือง 
- แนวการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมีสูง ท าให้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีใช้อยู่อาจล้าหลัง

ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
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- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
๒. ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 
ล าดับ 

ที ่
หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ 

แม่ข่าย 
(Server) 

คอมพิวเตอร์ 
ลูกข่าย 
(Client) 

เครื่องพิมพ์ 
(Printer) 

เครื่องสแกน 
(Scanner) 

๑ ส านักปลัดเทศบาล 1 39 21 1 
๒ กองคลังฯ 1 23 11 - 
๓ กองช่างฯ - 16 8 - 
๔ กองสวัสดิการฯ - 12 6 - 
๕ กองสาธารณสุฯ - 18 7 1 
๖ กองการศึกษาฯ - 49 25 4 

รวม 2 157 78 6 
 
ความพร้อมทางด้านเครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
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๓. บทวิเคราะห์ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1. ทางเทศบาลต าบลรัษฎา ได้มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่ายสายใยแก้วของ TOT 

ความเร็ว 50/20 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งมีแค่จ านวน 1 คู่สายเท่านั้น ถ้าหากเกิดปัญหากับระบบ
อินเตอร์เน็ตของ TOT จะท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตของทั้งส านักงานไม่สามารถใช้ได้ และเนื่องด้วย
ปริมาณความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตสูงขึ้นจึงท าให้อัตราความเร็วที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้นไม่พอเพียงต่อ
ความต้องการ 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายนั้น มักไม่ให้ความส าคัญ
กับการป้องกันเครื่องจากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การติดไวรัส เป็นต้น จะท าให้การใช้ งานระบบ
เครือข่ายของส านักงานเกิดผลกระทบในเรื่องของความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล เนื่องจากไวรัสจะ
ท าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลา 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในส านักงานนั้น ใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ท าให้อาจจะเกิดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน เช่น 
การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน การเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่ใช้เก็บข้อมูล ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น 

4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีทักษะในด้านการดูแล บ ารุงรักษา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเองเบื้องต้น จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานและให้บริการ จึงต้อง
ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขบ่อยครั้ง 
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บทที่ ๔ 
แผนงาน โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบาลต าบลรัษฎา (พ.ศ.2561-2564) ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม 
 
4.1 ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ทุกกอง 
2 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ 1,140,00

0 
1,140,00

0 
1,140,00

0 
1,140,00

0 
1,140,00

0 
ทุกกอง 

3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 469,200 469,200 469,200 469,200 469,200 ทุกกอง 
4 ค่าบริการโทรศัพท ์ 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ทุกกอง 
5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภณัฑ ์
3,398,00

0 
3,398,00

0 
3,398,00

0 
3,398,00

0 
3,398,00

0 
ทุกกอง 

6 ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1,270,90
0 

244,400 78,600 51,600 1,200,00
0 

ทุกกอง 

 
4.2 ยุทธศาสตร์ พัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนา ICT การให้บริการกับ
ประชาชน 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการประชาสมัพันธ์ทางสื่อฯ 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ส านักปลดัฯ 
2 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินท้ังต าบลรัษฎา
ให้เป็นปัจจุบัน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองคลัง 

3 โครงการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 
4 โครงการบ ารุงรักษาระบบกล้อง

วงจรปิด (CCTV) 
200,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลดัฯ 
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4.3 ยุทธศาสตร์ พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม

อินเตอร์เนต็โรงเรียน 
16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 กองศึกษาฯ 

2 ค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับจัดท าและ
ปรับปรุงเว็บไซต ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัฯ 

3 โครงการห้องเรียนอัจฉรยิะ 609,000 - 272,000 - - กองศึกษาฯ 
4 โครงการห้องศูนย์การเรียนรู ้ - 993,000 - - - กองศึกษาฯ 
5 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เพื่อ

การศึกษาทางไกลผ่าน DLIT 
697,200 - - 383,000 - กองศึกษาฯ 

 
4.4 ยุทธศาสตร์ พัฒนา ICT เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการด าเนินการตามภารกิจ

ถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสวัสดิ์ฯ 

 
4.5 ยุทธศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ส านักปลดัฯ 
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
  เพ่ือให้แผนแม่บท ICT ของเทศบาลต าบลรัษฎา บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ด้าน
การบริหารจัดการจึงต้องด าเนินการดังนี้ 
  1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 
  2. ก าหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลรัษฎา และ
ก าหนดเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ซึ่งเทศบาลต าบลรัษฎา จะใช้เป็นกรอบการขอตั้งงบประมาณ 
  3. ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. ให้เทศบาลต าบลรัษฎา แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานด้าน ICT ให้บังเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
  -  คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  -  คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
  -  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
  5. ให้คณะกรรมการของแต่ละส านัก/กอง รายงานผลความส าเร็จในการด าเนินการใช้ ICT 
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ตามล าดับทุกๆ 1 ปี หรือเม่ือมีความจ าเป็นต้องรายงานความส าเร็จให้ผู้บริหารทราบ 
 
5.2 การติดตามประเมินผล 
  1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ก าหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดในแผนนี้ รวมทั้งให้ส านัก/กอง มีส่วนร่วมในการก าหนดและเป็นที่ยอมรับ
โดย 
  -  สร้างตัวชี้วัดเพ่ือบ่งชี้ถึงความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน เพ่ือใช้ในการติดตาม
ประเมินผล ทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรหรือส านัก/
กอง ในการน าแผนแม่ทบไปใช้ 
  -  จัดระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครือข่าว
เชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินการเพ่ือให้เอ้ือต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการก าหนดตัวชี้วัดกับ ส านัก/
กอง 
  2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนด าเนินการติดตาม
ประเมินผลและรายงานความส าเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินภายในรวมทั้งจัดให้มีการ
ประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
5.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 
  1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน 
  -  อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละส านัก/กองในเทศบาลต าบล
รัษฎา 
  -  อัตราการเพ่ิมของ Web page เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการบริการ 
  -  ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ 
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  2. ตัวช้ีวัดสัมฤทธิผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของท้องถิ่น 
  -  สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานเทศบาลต าบลรัษฎา 
  -  สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 
  -  อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน / ผู้ใช้ 
  -  สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่ายเป็น GIGABIT LAN 
  - จ านวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน 
  -  อัตราการเพ่ิมของซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  -  อัตราการเพ่ิมของการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทยหรือเป็น Open Source 
  - สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  -  สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพก าลังจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ ICT 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวช้ีวัดการพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรและพัฒนา 
ICT การให้บริการกับประชาชน 
  -  จ านวนหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลรัษฎา ที่ใช้ ICT ในการบริหารอย่างครบวงจร 
  -  ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
  -  สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data Warehouse เพ่ือการตัดสินใจ 
  -  จ านวนบริการของหน่วยงานภายในที่สามารถให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ 
  -  จ านวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน 
  -  ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ 
  -  สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้าน ICT 
  - สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดการพัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
  -  สัดส่วนของส านัก/กอง ในเทศบาลต าบลรัษฎา ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและมีการ
ให้บริการสารสนเทศ 
  -  อัตราการเพ่ิมของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบลรัษฎา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดการพัฒนา ICT เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  -  สัดส่วนของชุมชนกับการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -  จ านวนบริการหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ 
  -  สัดส่วนของชุมชนที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  -  จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ 
  - อัตราของหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาด้านบุคลากรร่วมกับเทศบาลต าบลรัษฎา 
  -  จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานด้าน ICT 
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