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ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก 

การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล  

เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม 

ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ 

การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ  

เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น 

ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง 

ทำาให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙



บรรณาธิการ

สารบัญ

	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี	๒๕๕๗	ของเทศบาลตําบลรัษฎาฉบับนี้เป็นการรวบรวม
ผลการดําเนินงานทางด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ	ของเทศบาลตําบลรัษฎาในรอบปีที่ผ่านมาเป็น				
การสรุปผลการปฏิบัติงานปี	 ๒๕๕๗	 พร้อมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ	 แม้จะมีการจัดทําโครงการต่างๆ	
หลากหลายโครงการเพื่อพัฒนาตําบลรัษฎาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนงานปกครองส่วนท้องถิน่กบั
ประชาชนในท้องถ่ินทาํให้ประชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารการทํางานของเทศบาล	 ดังนั้นรายงาน
กิจการฉบับน้ีจึงมุ่งเน้นในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงการทํางานของ
เทศบาลตาํบลรัษฎา	 โดยเป็นการสรุปผลงานเพือ่ให้ประชาชนได้เห็นภาพรวมของการทํางานท้ังหมด	
อย่างไรกต็ามประโยชน์อย่างหน่ึงของการจัดทํารายงานกจิการประจาํปี	 ๒๕๕๗	 ฉบับนีก้เ็พือ่ให้พีน้่อง
ประชาชนชาวตาํบลรัษฎาได้เหน็ถงึผลการทาํงานของเทศบาลและได้เหน็ความสาํคญัของแต่ละโครงการ
ที่ทางเทศบาลตําบลรัษฎามุ่งเน้นที่จะพัฒนาเพื่อตําบลรัษฎา	 และที่สําคัญไปกว่าสิ่งอื่นใดคือ
การได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากชาวตาํบลรัษฎามาโดยตลอด
	 ดังนั้นการพัฒนาของเทศบาลตําบลรัษฎาในทุกๆ	 ด้านและทุกๆ	 โครงการจะเป็น
รูปธรรมมากยิง่ขึน้ในโอกาสต่อไปต้องได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากประชาชนชาวตําบลรษัฎา
อย่างเช่นทีผ่่านมา	 ทัง้ภาครัฐ	 ภาคประชาชนและทกุๆ	 ภาคส่วน	 เทศบาลตาํบลรัษฎาต้อง			
ขอขอบคณุทกุๆ	 ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ	 สมาชิกสภาเทศบาล	 เจ้าหน้าท่ี	
และท่ีสําคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนที่ได้ให้คําแนะนําให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
ขอบพระคุณครับ

 

นายเดชานี   ลีลานนท์
ปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา

๔ รู้จักรัษฎา

๖ สารจากนายกเทศมนตรี

๗ คณะผู้บริหาร

๘ สมาชิกสภา

๙ พันธกิจ/วิสัยทัศน์

๑๐ ภารกิจ

๒๔ นโยบายเพื่อการพัฒนา

๓๖ โครงการเด่นแห่งความภาคภูมิใจ

๓๗	 รู้จักอาเซียน

๓๘	 วิถีชาวเลแห่งตําบลรัษฎา

๔๐	 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย	 ประจําปี	 ๒๕๕๗ 

๔๑	 สรุปงบรับ-จ่าย	ประจําปีงบประมาณ	๒๕๕๗

๔๒	 ท่องเที่ยวไปในรัษฎา
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	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับ
ตําบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนตําบล	 และตั้งคณะกรรมการสภาตําบล
ขึ้นแทนองค์การบริหารส่วนตําบลรัษฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะเป็นสภาตําบล	
เหมือนกันทั่วประเทศ

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	ได้รบัการยกฐานะเป็นองค์การบรหิารส่วนตาํบลตาม		
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล	 พ.ศ.๒๕๓๗	 ซึ่งมีผล
ตั้งแต่วันที่	๒	มีนาคม	๒๕๓๘	และเป็นหนึ่งในจํานวน	๑๙	แห่ง	ทั่วประเทศที่ได้
รบัการยกฐานะเป็นองค์การบรหิารส่วนตาํบลชัน้หนึง่ในการยกฐานะในคร้ังแรก	
ตําบลรัษฎาเป็นหนึ่งใน	๘	ตําบลของอําเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	เดิมชื่อ	“ต�าบล
สั้นใน”	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	ได้เปลี่ยนชื่อจาก	ตําบลสั้นใน	เป็นตําบลรัษฎา	
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่	 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	 (คอซิมบี้	 ณ	 ระนอง)															
ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต	

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ได้รับการยกฐานะ	 เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
รัษฎา	ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย	ฉบับที่	๒๒๒/๒๔๙๙	เป็นหนึ่งใน	
๔๑	อบต.ทั่วประเทศ

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้รบัการจัดตัง้เป็นเทศบาลตาํบลรษัฎา	เมือ่วันที่	
๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๐	ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	ลงวันที่	๒๒	สิงหาคม	
๒๕๕๐	เรื่อง	จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล

	 ตําบลรษัฎา	ตัง้อยูท่างทิศเหนือของเทศบาลนครภเูกต็	ห่างจากทีว่่าการ
อาํเภอเมอืงภเูก็ตไปทางทิศเหนอื	ประมาณ	๓	กิโลเมตร	ห่างจากด้านเหนอืของเกาะ
ภูเก็ตไปทางทิศใต้	ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน	หมายเลข	๔๐๒	 (เทพกระษัตรี)	
ประมาณ	๓๒	กโิลเมตร	และทางทศิตะวันออกของตาํบลรษัฎาตดิกบัทะเลภเูกต็	
มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ	ดังนี้

•		ทิศเหนือ	จดแนวเขตตําบลเกาะแก้ว	หมู่ที่	๑	บ้านสะป�า	และหมู่ที่	๗	
บ้านแหลมหิน

•		ทศิใต้	จดแนวเทศบาลนครภเูกต็	เลยีบแนวเขาโต๊ะแซะ	และเขตเขารงัใน
•		ทิศตะวันออก	จดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต
•		ทิศตะวันตก	จดแนวเขตตําบลวิชิต	หมู่ที่	๕	บ้านชิดเชี่ยว 
และเขตตําบลกะทู้	กับหมู่	๒	หมู่	๓	และหมู่	๔	บ้านกะทู้

เทศบาลตําบลรัษฎามีพื้นที่โดยประมาณ	 ๓๘	 ตารางกิโลเมตร	 พื้นที่
ประมาณร้อยละ	๔๐	เป็นภูเขา	และอีกร้อยละ	๖๐	เป็นพื้นที่ราบประกอบด้วย
ที่ราบเนินเขา	(หมู่ที่	๒,	๓,	๕	และหมู่ที่	๖)	และที่ราบริมฝั่งทะเล	(หมู่ที่	๑,	๔	
และหมู่ที่	๗	)	ซึ่งเป็นป่าชายเลนมีหมู่บ้าน	๗	หมู่บ้านดังต่อไปนี้

•		หมู่ที่	๑	บ้านเกาะสิเหร่
•		หมู่ที่	๒	บ้านบางชีเหล้า
•		หมู่ที่	๓	บ้านกู้กู
•		หมู่ที่	๔	บ้านแหลมตุ๊กแก
•		หมู่ที่	๕	บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก
•		หมู่ที่	๖	บ้านลักกงษี
•		หมู่ที่	๗	บ้านท่าเรือใหม่

๔	 Annual Report

ประวัติเทศบาลตำาบลรัษฎา



แผนที่เทศบาลตำาบลรัษฏา
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“ “

คำาขวัญเทศบาลตำาบลรัษฎา

พระยารัษฎาเลื่องชื่อ          นามระบือชาวไทยใหม่

แปลกกว่าใครเกาะสิเหร่      มีเสน่ห์คือหาดปลื้มสุข

เที่ยวสนุกท่าเรือรัษฎา    แหล่งศรัทธาพระนอนใหญ่



	 เทศบาลตําบลรษัฎา	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ท่ีมคีวามสําคญั

ต่อการพัฒนาเมืองหรือตําบลเป็นอย่างยิ่ง	ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย	

พ.ศ.๒๕๕๐	 ซ่ึงหน้าท่ีอันสําคัญยิ่ง	 คือ	 การพัฒนาท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะการ	

ปรับปรุงชุมชนในท้องถิน่ให้มีความเป็นอยู่ท่ีเจริญรุ่งเรือง	 ท้ังด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	

การพฒันาด้านเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัการพัฒนาด้านสงัคม	ด้านการศกึษา	และ

วัฒนธรรมเป็นต้น	 ดังนั้นตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรีในยุค

ปัจจุบันนี้จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาเมืองและจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มี

ความรูม้คีวามสามารถในการพฒันาของชมุชนแต่ละชมุชนในเขตตาํบลรษัฎา

เป็นอย่างดีและเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของตําบลรัษฎา

	 ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิก

สภาเทศบาล	ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตําบลรัษฎา	ให้เข้า

มาเป็นตวัแทนในการทําหน้าทีบ่รหิารงานในเทศบาลตําบลรัษฎา	กระผมและ

คณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทํางาน	 เพื่อ

ตาํบลรษัฎาให้บงัเกดิผลสําเรจ็	โดยยดึหลกัการให้บรกิารประชาชนเป็นสําคญั	

พร้อมๆ	กับการพัฒนา	ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ	ด้าน	โดยเริ่มที่การ

สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนชาวตําบลรัษฎา	 ท้ังในเรื่องการศึกษา	

ด้านสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ	เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณี

วัฒนธรรมต่างๆ	เพื่อให้คงอยู่คู่กับตําบลรัษฎาของเราอย่างยั่งยืน

	 รายงานกิจการประจําปี	 ๒๕๕๗	 ฉบับนี้จึงเป็นบทสรุปผลงานการ

พัฒนาตลอดปีงบประมาณ	๒๕๕๗	 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิก

สภาเทศบาล	 และพนักงานรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลรัษฎา																								

ขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายใน

การพัฒนาร่วมกับทางเทศบาลตําบลรัษฎาด้วยดีเสมอมา	 อันเป็นหลักการ

พัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

๖

นายภูดิท รักษาราษฎร์

นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา
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สารนายกเทศมนตรีตำาบลรัษฎา



คณะผู้บริหาร

๑.	นายภูดิท	รักษาราษฎร	์
	 นายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา 

๒.	นายภาวัต	ศุภสุวรรณ	
	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา 

๓.	นายสนทรรศน์	พีรดนย์โกเศส	
	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา

๔.	นายธนนที	อภิชาตตระกูล	
	 เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา 

๕.	นายสุทัศน์	หงษ์บุตร	
	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลรัษฎา

Annual Report      ๗

๑
๒๓

๔ ๕



สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา	เขต	๑

๑.	นายภีระพงศ์		พิสิฐคุณานนท์
	 ประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา

๒.	นายนรสิงห์	อรรถธรรม
	 สมาชิกสภาเทศบาล

๓.	นายณรงค์	เพ็ชรศิริ
	 สมาชิกสภาเทศบาล 

๔. นายบุญช่วย	เกิดทรัพย์
	 สมาชิกสภาเทศบาล

๕.	นายปัญญา	แซ่อึ๋ง	
	 สมาชิกสภาเทศบาล

๖. นายประสทิธิ	์หวงรตันากร
	 สมาชิกสภาเทศบาล

๑.	นายมาโนช		พ่วงสุวรรณ	 	
	 รองประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา

๒.	นายวรวุฒิ	กลัมพะบุตร	
	 สมาชิกสภาเทศบาล 

๓.	นายนพพร	ยี่มี	
	 สมาชิกสภาเทศบาล 

๔.นายชัยณรงค์	ปิลวาสน์	
	 สมาชิกสภาเทศบาล 

๕.	นายเจริญ	แซ่อ๋อง	
	 สมาชิกสภาเทศบาล

๑.	นายภีระพงศ์		พิสิฐคุณานนท์					
 ประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา

๒.	นายมาโนช		พ่วงสุวรรณ
 รองประธานสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา 

๓.	นางจนัทพิย์		ยิง่ดำานุน่	
	 เลขานุการสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา

๘	 Annual Report

๑๒ ๓

สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลรัษฎา	เขต	๒

๑๒๔ ๓ ๕

๑๒๔ ๓ ๕ ๖

สภาเทศบาลตำาบลรัษฎา



พันธกิจการพัฒนา 

	 ๑.	พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

	 ๒.	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 ๓.	พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ	และส่งเสริมการท่องเที่ยว

	 ๔.	พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

	 ๕.	สร้างจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา	

	 				ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๖.	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

	 ๗.	พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส	

	 				ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำาบลรัษฎา

“นำารัษฎา	พัฒนา	เพื่อประชาเป็นสุข”

นายเดชาคนี	ลีลานนท์	
ปลัดเทศบาลตำาบลรัษฎา

นางจันทิพย์	ยิ่งดำานุ่น	
รองปลัดเทศบาลตำาบลรัษฎา

นางมณีพรรณ	จันทสุริวงศ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Annual Report      ๙



สาํนักปลดัเทศบาล	มภีารกิจเกีย่วกับราชการท่ัวไปของเทศบาล	และราชการทีม่ไิด้กําหนด

ให้เป็นหน้าทีข่องกอง	หรือส่วนราชการใดในเทศบาล	รวมท้ังการปฏบัิติงานของงานการเจ้าหน้าที	่

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานทะเบียนราษฎร	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานรักษา

ความสงบเรยีบร้อยและความมัน่คง	งานธรุการ	โดยมหีวัหน้าสาํนกัปลดัเทศบาลเป็นผูก้าํกบัดแูล

รบัผิดชอบในการปฏบิัตริาชการของสํานักปลดัเทศบาล	รวมไปถงึการจัดเตรียมงานรัฐพิธีต่างๆ	

งานกิจการสภาเทศบาล	งานเตรียมการเลือกตั้ง	งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	งานนิติการ	

และงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย	

สำานักปลัดเทศบาล

นายสวัสดิ์	เพชรขาว
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

๑๐	 Annual Report



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานเทศกิจ

Annual Report      ๑๑



	 กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการรับ	 การจ่าย	 การนําส่ง																		

การเกบ็รกัษาเงนิและเอกสารทางการเงนิ	 การตรวจสอบใบสาํคญั	ฎกีา	 งานเกีย่วกบั												

เงินเดอืน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	เงนิบาํเหนจ็	บาํนาญ	งานเกีย่วกบัการจดัทาํงบประมาณ

ทางการเงิน	การจดัสรรเงนิต่างๆ	การจดัทําบญัชทุีกประเภท	ทะเบยีนคุมเงนิรายได้

และรายจ่ายต่างๆ	การควบคมุการเบกิจ่าย	การทาํงบทดลองประจําเดอืน	ประจําปี	

อีกทั้งยังรวมถึงการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นอีกด้วย	ซึ่งรายได้ทั้งหมดนําไปจัดสรร

งบประมาณเพือ่พฒันาท้องถ่ินในเขตเทศบาลตําบลรษัฎาให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า

ต่อไป

กองคลัง

นางพวงรัตน์	พรมคง	
ผู้อำานวยการกองคลัง

๑๒	 Annual Report
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กองช่าง

	 กองช่างมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจการจัดทําข้อมูล

ทางด้านวศิวกรรม	การจัดเกบ็และทดสอบคณุภาพวสัด	ุงานออกแบบและเขยีนแบบ 

งานตรวจสอบการก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามระเบียบของกฏหมาย	

งานแผนงานการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง	 งานควบคุมการก่อสร้าง

และซ่อมบํารุง	งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล	เป็นต้น	

นายณรงค์	หะนุกูล	
ผู้อำานวยการกองช่าง

๑๔	 Annual Report



Annual Report      ๑๕



	 กองการศึกษา	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และพัฒนาการศึกษา	ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษารวมถึงการ
ศกึษาตามอธัยาศยัให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ตัง้แต่ระดบัเยาวชนไปจนถงึผูอ้าวโุส	
ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
ของตน	โดยผสมผสานให้สอดคล้องกับลักษณะวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	ประเพณี	ตาม
สภาพความต้องการของสงัคมและประเทศชาต	ิโดยมโีรงเรยีนและศนูย์พฒันาเด็กเลก็
ที่อยู่ในความดูแลดังต่อไปนี้

	 •	โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา
	 •	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา
	 •	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่
	 •	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา	(แหลมตุ๊กแก)
	 •	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา	(นาหลวง)
	 •	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสิเหร่

กองการศึกษา

นางสาวสุบงกช	ตู้หิรัญมณี	
ผู้อำานวยการกองการศึกษา

๑๖	 Annual Report
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียนเกาะสิเหร่

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลรัษฎา	(นาหลวง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลรัษฎา	(แหลมตุ๊กแก)

โรงเรียนเทศบาลตำาบลรัษฎา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่

นายสุรกิจ		โสฬส	
ผู้อำานวยการโรงเรียนเทศบาลตำาบลรษัฎา



	 	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขชุมชน	 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย	 ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	การจัดให้การบริการ	เผยแพร่ความรู้	ทางด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ	 การควบคุมสิ่งแวดล้อม	 การคุ้มครองผู้บริโภคและงานอื่นๆ	

เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข	งานสัตวแพทย์	งานรักษาความสะอาด	

ในกรณทีีย่งัไม่จดัตัง้กองการแพทย์จะมีงานด้านการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นและ

ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางณิชมน เกตุมณี 
ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขและส่ิงแวดล้อม

๑๘	 Annual Report
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 กองสวัสดิการสังคม	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลการจัดสวัสดิการ

สังคมและสงเคราะห์ประชาชน	 เด็ก	 เยาวชน	คนชรา	 คนพิการทุพพลภาพ	 โดยให้ความ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ติดเชื้อ	HIV	งานด้านสังคมสงเคราะห์

ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม	 งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุ	 ผู้พิการและครอบครัว

เด็ก	งานสร้างเครือข่ายในการทํางาน	งานด้านการรวมกลุ่มอาชีพ	งานสวัสดิการเด็กและ

เยาวชน	งานด้านคุ้มครองเด็กและเยาวชน	การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทาง

ศาสนา	งานจัดทําโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ	ให้แก่ชุมชน	รวมไปถึงการให้คําปรึกษา

แนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ					

มีความกินดีอยู่ดีตามความจําเป็นพื้นฐาน

กองสวัสดิการสังคม

นางศิวนาถ	ชัยพิสิษฐเจริญ	
รักษาราชการแทน 
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

๒๐	 Annual Report
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ประมวลภาพกิจกรรม

๒๒	 Annual Report

มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	๘	มกราคม	๒๕๕๗

มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	
๒๕	มีนาคม	๒๕๕๗

พิธีมอบเกียรติบัตร	วันแห่งความสำาเร็จ	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๗

วันเด็กแห่งชาติ	๑๑	มกราคม	๒๕๕๗



ประมวลภาพกิจกรรม

Annual Report      ๒๓

วันผู้สูงอายุ	๑๐	เมษายน	๒๕๕๗

พิธีวางพวงมาลาพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	(คอซิมบ้ี	ณ	ระนอง)	
๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๗

การแข่งขันเดิน-วิ่ง	รัษฎามินิมาราธอน	๒๐๑๔		๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๗

พิธีปิด	การฝึกอบรม	อปพร.		๕	กันยายน	๒๕๕๗



	 เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 เปิดโอกาสทางการศึกษา	 พัฒนาคนให้มี

คุณภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี	สุขภาพดี	จิตใจดี	อยู่

ในสังคมอย่างมีความสุข	 และประสบความสําเร็จ	 เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา

ตําบลรัษฎาสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	–	AEC)	๒๕๕๘	

ในอีกสามปีข้างหน้า

(๑)		พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 โดยการปรบัปรงุศนูย์พฒันาเดก็เลก็	 และจดัตั้งเพิ่ม

เตมิเพือ่ให้เดก็ระดับปฐมวยัได้รบัการศกึษาเตรยีมความพร้อมเพิม่ขึน้

อย่างทั่วถึง	

๑.นโยบายการพัฒนาเพื่อการศึกษา

๒๔	 Annual Report



	 (๒)		บริหารการจัดการศึกษาของท้องถ่ินในอนาคต	 ให้

สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ	 ดําเนิน

การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

	 (๓)		สนบัสนนุงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการให้

กับโรงเรียนในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	ให้

มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างพอเพียงและได้

มาตรฐาน

	 (๔)		ส่งเสรมิให้นกัเรยีน	เยาวชน	ประชาชน	ได้รบัการพฒันา

ทกัษะภาษาที	่๒	ให้มคีวามรูค้วามสามารถการใช้ภาษา

ที่	๒	ในระดับที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

	 (๕)		พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้าน

การศกึษา	ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ความรูก้บัประชาชน	ในเรือ่ง

การใช้เทคโนโลย	ี ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะเพียงพอทีจ่ะใช้	

แสวงหาความรูด้้วยตนเองได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวติ	
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เป้าหมายของการพฒันา	คอื	ให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่สีามารถดแูลตนเอง
ได้ในขัน้พืน้ฐาน	ได้รบับรกิารด้านสวสัดกิารสงัคมอย่างทัว่ถงึเท่าเทยีมกนั	เสริมสร้างให้
ชมุชนมคีวามเข้มแข็ง	มคีวามมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	ปลอดปัญหายาเสพตดิ	
และธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

	(๑)	 	ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ	 แก่ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 ผู้ติดเช้ือเอช	 ไอ	 วี							
ผู้ประสบภัย	ผูย้ากไร้	เดก็ถูกทอดท้ิงอย่างท่ัวถึง	เป็นธรรม	โดยการดาํเนนิ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกบันโยบายภาครัฐ

	(๒)	 	จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และคนพิการที่ด้อยโอกาส
	 	 อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง
	(๓)	 	สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	 โดยให้

ประชาชนได้ร่วมคิด	ร่วมกําหนด	ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	(๔)	 	ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมโครงการและบทบาทของฝ่ายปกครอง	 ตาํรวจ

ชุมชน	อาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน	(อปพร.)	ในงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั	การรักษาความปลอดภัยในชุมชน	การให้บรกิารดแูล
ความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว	 การสร้างเครอืข่ายและการจัดให้มีหน่วย
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน	(EMS)	

	(๕)	 	เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	 โดยการนําเทคโนโลยี	 เช่นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	
(CCTV)	 ติดตั้งตามจุดเสี่ยง	 และสถานที่สําคัญๆ	 เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย

๒.นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
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	(๖)	 	ส่งเสรมิสนับสนุนกจิกรรมการสร้างวนัิยการจัดระเบียบจราจรใน
ย่านชมุชนและมาตรการในการสร้างความปลอดภยับนท้องถนน	
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร

	(๗)	 	จัดทํางบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังตําบล	 สนอง
นโยบายรฐับาลในด้านการป้องกนัปราบปรามยาเสพตดิอย่างเป็น
รปูธรรม	โดยประสานงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั	
เอกชน	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

	(๘)	 	ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด		
เสริมสร้างชุมชนสีขาวที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด

	(๙)	 	ส่งเสริมด้านการกีฬา	 และนันทนาการ	 มีสถานที่อุปกรณ์กีฬา
สําหรับประชาชนในพื้นที่	หนึ่งหมู่บ้าน	หนึ่งลานกีฬา	

(๑๐)		ส่งเสรมิด้านศาสนา	ประเพณี	ศิลปวัฒนธรรม	ภมูปัิญญาท้องถ่ิน	
รวมถงึสบืสานประเพณแีละศลิปวฒันธรรมในตาํบลรษัฎาให้คงอยู่
และแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง		
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เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ให้เป็นชมุชนทีเ่ข้มแข็ง	พึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	ส่งเสรมิอาชีพ
ของชุมชน	ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้	 พัฒนาทักษะ	 ในการประกอบอาชีพ	
มีการผลิต	 การเพิ่มมูลค่าของสินค้า	 เกิดการหมุนเวียนของเงิน	 การสร้างงานในชุมชน	
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตําบลรัษฎาให้เพิ่มมากขึ้น

	 (๑)	สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการ	 	
	 	 					ประกอบอาชีพ	ตามความต้องการของประชาชน

	 (๒)		ส่งเสริมการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและ
กลุม่อาชพีต่างๆให้เกดิเป็นชมุชนอยูด่มีสีขุ	มกีารจ้างงานคนในพืน้ทีอ่ย่าง
เหมาะสม	ให้ประชาชนในท้องถิน่มงีานทํา	มโีอกาสในการประกอบอาชพี	
โดยมุง่เน้นให้มีการรวมกลุม่ในรปูแบบของกลุม่อาชีพต่างๆ	ท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการของประชาชน	

๓. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
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	 (๓)		ส่งเสริมระบบสหกรณ์	เพือ่เป็นแหล่งเงินทนุทีค่นในชุมชน
สามารถเข้าถงึและพัฒนาระบบสวสัดกิาร	ส่งเสรมิพฒันา
อาชีพ	 ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ส่งเสริม
กลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มอาชีพ	ผ่านระบบสหกรณ์ให้เป็นแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสม	เป็นธรรม	

	 (๔)		พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด	ต่อเทศบาล
และประชาชน	พฒันาระบบการจดัเกบ็ภาษีให้ทัว่ถงึ	เป็น
ธรรม	ประหยัด	สะดวก	และมีความโปร่งใส	

	 (๕)	ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
									มีเพิ่มขึ้นในตําบลรัษฎา
	 (๖)	จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออํานวยความสะดวกและให้
									บริการด้านต่างๆ	แก่นักท่องเที่ยว
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เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 ประชาชนในเขตเทศบาล	 มีสุขภาพพลานามัย

ที่แข็งแรง	 สมบูรณ์	 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	 มี

ระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสม	สวยงาม	รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ให้คงอยู่สืบไป

(๑)		สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน	(อสม.)	เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถเข้ารับบริการ

สาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึง	

(๒)		พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล	 ให้สวยงามมีส่ิงแวดล้อมท่ี

ดีข้ึนเพื่อให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกกําลังกาย

ของประชาชน

๔. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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	(๓)		พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด	

การบําบัดน้ําเสีย	 การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนต่ําเร่งดําเนินการให้

เทศบาลตําบลรัษฎาสะอาดควบคุมดูแลการเก็บ

ขยะของแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด	 ไม่ให้มีผล	

กระทบต่อชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 จัดให้มีเครื่องมือ

เครือ่งใช้ทีท่นัสมยั	บคุลากรให้เพยีงพอสมดลุกบั

ปริมาณขยะและปริมาณงานที่รับผิดชอบ

	(๔)		ปรับปรุงบํารุงรักษา	 บําบัดฟื้นฟูตลอดจนการ

เฝ้าระวัง	การเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	
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	 เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 “น�้าต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้อง
สะดวก” ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน	ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่	อํานวยความสะดวก	ตามความต้องการของประชาชน	
เป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

	 (๑)		ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค	 ไฟฟ้า	 ถนน	 ทาง
สาธารณะ	แม่น้ํา	ลาํคลอง	ในเขตเทศบาลให้มคีณุภาพ	ประสทิธภิาพ	
ได้มาตรฐาน	 เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน	

	 (๒)		พฒันาปรบัปรงุระบบจราจรให้ได้มาตรฐานเพือ่อาํนวยความสะดวก
ในการสญัจรมคีวามปลอดภยัในชวีติ	และทรพัย์สนิ	ตลอดจนจดัให้มี
ป้ายเครือ่งหมาย	บอกสถานท่ีเส้นทางต่างๆ	เพือ่อาํนวยความสะดวก
ต่อนักท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนทั่วไป

๕. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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	 (๓)		พฒันาเสรมิสร้างมาตรการป้องกนัภยัทางธรรมชาติ
และการแก้ปัญหานํ้าท่วมขังในชุมชน	 โดยการ
ปรับปรุงระบบการระบายนํ้าที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น	

		 (๔)		จดัทาํผังเมอืงในชมุชนและผงัเมอืงรวมเทศบาล	ให้
เป็นระเบียบสวยงาม	มีสุนทรียภาพ	สอดคล้องกับ
ผังเมืองจังหวัด	
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เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลรัษฎาให	้
เป็น	องค์กรธรรมาภิบาล	มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี	มีศักยภาพและ
มาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ	ปฏิบัติตามหน้าท่ีและพันธกิจขององค์กร
ตลอดจนการเป็นหน่วยงานทีเ่ข้าถึงสภาพปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี

	 (๑)		ใช้หลักธรรมาภิบาล	๖	ประการ	คือ	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	
หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	และ
หลักความคุ้มค่า	 ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบลรัษฎา	 โดย
ดาํเนนิการตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

	 (๒)		ปรบัปรงุและพฒันาบคุลากรของเทศบาลให้มคีวามรู	้ความสามารถ	
โดยเฉพาะด้านวิทยาการและเทคนคิใหม่	ๆ 	เพือ่ให้สามารถนาํความ
รูม้าปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น	 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 สถานที่ปฏิบัติงาน	
โดยการจัดซื้อจัดหา	ก่อสร้างให้เพียงพอ	ทันสมัย	 เหมาะสม	 เพื่อ
การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลมาก
ที่สุด	ตามกําลังความสามารถด้านงบประมาณของเทศบาล

๖. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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	 (๓)		พฒันาปรบัปรงุงานด้านการประชาสัมพนัธ์ทกุรปูแบบ	วธิกีาร	
ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน	 มีความ
สะดวก	 รวดเร็ว	 ทั่วถึง	 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน	 ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน	 	 สังคม																			
ได ้เข ้าถึงการเฝ ้าระวังตรวจสอบ	 ติดตาม	 ประเมินผล	
การดําเนินการของเทศบาลได้ในทุกระดับขั้นตอน

	 (๔)		พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ	 โดย
มุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทํางาน	ความถูกต้อง	รวดเร็วและ
เป็นธรรม

	 (๕)		บริหารงานเทศบาล	 โดยให้ประชาชนเห็นว่าเทศบาลตําบล
รัษฎารวมทั้งพนักงานเทศบาลและนักการเมืองเป็นองค์กร					
ทีถ่กูสร้างโดยประชาชนเป็นของประชาชน	และองค์กรนีพ้ร้อม
จะรับใช้ประชาชน
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โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน	ซอยพะเนียง	๓	หมู่ที่	๕	

ต�าบลรัษฎา	วงเงิน	๗,๖๗๐,๐๐๐	บาท

โครงการก่อสร้าง	Box	Culvert	ซอยลักกงษี		

หมู่ที่	๖	ต�าบลรัษฎา		วงเงิน	๑๒,๖๔๒,๐๐๐	บาท

โครงการก่อสร้าง	Box	Culvert	หลัง	ส.ว.ท.	หมู่ที่	๖	ต�าบลรัษฎา

วงเงิน	๖,๐๗๐,๐๐๐	บาท

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อม	

วางท่อระบายน�้า	ถนนตรัง	หมู่ที่	๓		วงเงิน	๑๔,๖๑๓,๐๐๐	บาท

โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล	ซอยผ่านฟ้า	

หมู่ที่	๓	ต�าบลรัษฎา	วงเงิน	๕,๐๔๘,๐๐๐	บาท

โครงการวางท่อระบายน�้า	ค.ส.ล	พร้อมบ่อพักและแก้ไขฝา	

ตะแกรงเหล็ก	ถนนประชาสามัคคี	หมู่ที่	๖	วงเงิน	๖,๐๖๐,๐๐๐	บาท
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โครงการวางท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก	ซอยเทียมประชาอุทิศ	

(ซอยตาเขียว)	หมู่ที่	๑	ต�าบลรัษฎา	วงเงิน	๔,๕๕๐,๐๐๐	บาท

โครงการเด่น



		อาเซียน	(ASEAN)	เป็นการรวมตัวกันของ	
๑๐	ประเทศ	ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ผู้นํา
อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย	 ความ
ร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ	 ให้จัดตั้งประชาคม
อาเซยีน	(ASEAN	Community)	คอื	เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ	 ระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	 มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย	
มาเลเซยี	และฟิลปิปินส์	ได้ร่วมกนัจดัตัง้	สมาคม
อาสา	 (Association	 of	 South	 East	 Asia)	
เมื่อเดือน	 ก.ค.	 ๒๕๐๔	 เพื่อการร่วมมือกันทาง
เศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม	แต่ดาํเนินการไปได้
เพียง	๒	ปี	ก็ต้องหยุดชะงักลง	เนื่องจากความผกผัน
ทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
มาเลเซีย	 จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่าง
สองประเทศ	

	 จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง	และ
สําเร็จภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ค.ศ.	๒๐๒๐)	แต่ต่อมา	ได้ตกลงร่นระยะ
เวลาจดัตัง้ให้เสรจ็ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ค.ศ.	๒๐๑๕)	ในปีนัน้เองจะมีการเปิดกว้าง
ให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทํางานในประเทศอื่น	ๆ	ในประชาคมอาเซียน
ได้อย่างเสร	ีเสมือนดงัเป็นประเทศเดยีวกนั	ซ่ึงจะมผีลกระทบต่อการประกอบอาชพีและการมงีานทําของคนไทย	ควรทําความเข้าใจ
ในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคน

อาเซียน (AEC)

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก	AEC	(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)	

ประชาคมอาเซยีนทีจ่ะถอืกาํเนดิในปี	๒๕๕๘	นัน้	คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร	แน่นอนเราคงอยากทราบ	แต่ในชัน้นีข้อจาํกดัเฉพาะทางเศรษฐกจิก่อน
ประการแรก ไทยจะ	“มหีน้ามตีาและฐานะ”	เด่นข้ึนประชาคมอาเซยีนจะทําให้เศรษฐกจิ	“ของเรา”	มมีลูค่ารวมกนั	๑.๘	ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั	

และมขีนาดใหญ่อันดบั	๙	ของโลก	ยงัประโยชน์แก่คนไทยทุกคนทีจ่ะได้ยนือย่างสง่างาม	“ยิม้สยาม”	จะคมชดัขึน้
ประการท่ีสอง	การค้าระหว่างไทยกบัประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึน้	กาํแพงภาษจีะลดลงจนเกอืบจะหมดไป	 เพราะ	๑๐	ตลาด

กลายเป็นตลาดเดียว	ผูผ้ลติจะส่งสนิค้าไปขายในตลาดนีแ้ละขยบัขยายธรุกจิของตนง่ายขึน้	 ขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคกจ็ะมทีางเลอืกมากขึน้ราคาสนิค้าจะ
ถกูลง

ประการท่ีสาม	ตลาดของเราจะใหญ่ขึน้	แทนทีจ่ะเป็นตลาดของคน	๖๗	ล้านคน	กจ็ะกลายเป็นตลาดของคน	๕๙๐	ล้านคน	ซึง่จะทาํให้ไทยกลาย
เป็นแหล่งลงทนุทีน่่าสนใจ	เพราะสนิค้าท่ีผลติในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยงัอกีเก้าประเทศได้ราวกบัส่งไปขายต่างจงัหวดั	ซ่ึงกจ็ะช่วยให้เราสามารถ
แข่งขันกบัจนีและอนิเดยีในการดงึดดูการลงทุนได้มากขึน้

ประการทีส่ีค่วามเป็นประชาคมจะทาํให้มกีารพฒันาเครอืข่ายการสือ่สารคมนาคมระหว่างกนัเพือ่ประโยชน์ด้านการค้าและการลงทนุ	 แต่กย็งั
ผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสูก่นั	ซึง่ก็จะช่วยให้คนในอาเซยีนมปีฏสัิมพนัธ์กัน	รูจ้กักนั	และสนิทแน่นแฟ้นกนัมากขึน้	เป็นผลดต่ีอสนัติสขุ	ความเข้าใจอนั
ดแีละความร่วมมือกนัโดยรวม	นบัเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมติด้ิวยกนั

ประการทีห้่า	โดยที	่ไทยตัง้อยูใ่นจดุกึง่กลางบนภาคพืน้แผ่นดนิใหญ่อาเซียน	ประเทศไทยย่อมได้รบัประโยชน์จากปรมิาณการคมนาคมขนส่งทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ในอาเซยีนและระหว่างอาเซียนกบัจนี	(และอินเดยี)	มากยิง่กว่าประเทศอืน่ๆ	บรษัิทด้านขนส่ง	คลงัสินค้า	ป๊ัมนํา้มนั	ฯลฯ	จะได้รบัประโยชน์อย่าง
ชดัเจน	จริงอยูป่ระชาคมอาเซียนจะยงัผลทัง้ด้านบวกและลบต่อประเทศไทย	ขึน้อยูก่บัพวกเราคนไทยจะเตรยีมตัวอย่างไร	แต่ผลทางบวกนัน้				จะชดัเจน	
เป็นรูปธรรมและจบัต้องได้
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สาํหรบัชาวเลในตาํบลรษัฎานัน้สามารถเข้ามาสมัผัสวถิชีวิีตของชาวเล
ได้ทีเ่กาะสเิหร่	(แหลมตุก๊แก)	และทีบ้่านสะป�า	ตาํบลรษัฎา	อาํเภอเมอืง	โดยที่
แหลมหลา	และบ้านเหนือ	 เป็นพวกชาวเลสิงห์	 (มอเก็น)	ที่แหลมตุ๊กแกและ
บ้านสะป�า

เป็นชาวเลซึ่งเรียกตนเองว่าอุรัคลาวุย	 (Urak	 Lawoi)	 ขณะที่ภาษา
มลายเูรยีกว่าโอรงัละอดุ	เชือ่กนัว่าชาวเลทีเ่กาะสเิหร่	(แหลมตุก๊แก)	เป็นกลุม่
ชาวเลที่เก่าแก่ที่สุดและมีจํานวนมากกว่า	 ๒๐๐	หลังคาเรือนเป็นศูนย์กลาง
การประกอบพิธีลอยเรือของชาวเลในภูเก็ตอีกด้วย	 ชาวเลมีสภาพความเป็น
อยู่ง่ายๆ	 โดยทั่วไปจะชอบท่องเที่ยวขึ้นล่องตามชายฝั่งทะเลตะวันตกของ
แหลมมลายู	ช่วงฤดูมรสุมจะขึ้นบก	พ้นฤดูมรสุมก็จะลอยเรือท่องทะเลต่อไป	
แต่ปัจจุบันชาวเลหลายกลุ ่มได้ตั้งหลักแหล่งเป็นหมู ่บ้านตามชายทะเล	
โดยเฉพาะชาวเลในภูเก็ตเกือบทุกกลุ ่มจะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนบริเวณ
ชายหาดริมทะเล	ยกเว้นกลุ่มที่บ้านเหนือซึ่งจะอยู่ลึกเข้ามา	ชาวเลไม่มีที่ดิน
ของตนเองอาศัยอยู่ในการเช่าจากเจ้าของที่ดิน

 

วิถีชาวเลแห่งตำาบลรัษฎา
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วิถีชีวิตโดยส่วนใหญ่ของชาวเลจะมี
ความผูกพันกับทะเลเป็นเสมือนส่วนสําคัญ
ส่วนหนึ่งของชีวิตของชาวเลเป็นอย่างมาก	
เพราะวิถีชีวิตส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีความ
เกีย่วข้องกบัท้องทะเลเป็นส่วนใหญ่	 ชาวเลที่
สะป�า	 จับหอยแครง	 เลี้ยงหมู	 ที่เกาะสิเหร่	
หาหอยดบิ	แมงกะพรุน	จบัปลา	เป็นต้น	ชาวเล
มีการติดต่อกับสังคมภายนอกมานานแล้ว	
ด้วยการนําสัตว์นํ้าที่ตนจับได้มาแลกเปลี่ยน
กับข้าวสาร	 เสือ้ผ้าและอปุกรณ์ในการยงัชพี	
ชาวเลเป็นกลุ ่มชนที่รักพวกพ้อง	 เอื้อเฟื ้อ
เผื่อแผ่	 รักธรรมชาต	ิ โดยเฉพาะทะเล	 คลืน่	
ลม	เสยีงดนตร	ีชอบการร้องราํทําเพลง	มคีวาม
เชือ่ของตนเอง	เช่น	เช่ือในไสยศาสตร์	โชคลาง	

การใช้เวทย์มนต์คาถา	 นับถือผีสางเทวดา	
วญิญาณบรรพบุรุษ	 มีการประกอบพิธีกรรม
ต่าง	ๆ 	เก่ียวกบัชวีติ	เช่นการเกดิ	การแต่งงาน	
การตาย	ปัจจุบันชาวเลบางกลุ่มหันมานับถือ
พระพทุธศาสนา	และบางกลุ่มกน็บัถอืศาสนา
อสิลาม

วิถีชีวิตชาวเลแห่งตําบลรัษฎาถือได้
เป็นวิถีดั้งเดิมและยังคงขนบธรรมเนียมแบบ
ดัง้เดมิไว้ค่อนข้างมาก	ถึงแม้นว่าโลกยคุปัจจุบนั
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงใดแต่
ชาวเลก็ยังคงสืบทอดวิถีแห่งชาวเลด้ังเดิมไว้
อย่างครบถ้วนและสมบรูณ์	 และควรค่าแห่ง
การอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้
สบืทอดและเรยีนรู้ถงึ	วถิชีาวเลแห่งตําบลรษัฎา
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ที่ โครงการ งบประมาณด�าเนินการ
๑ โครงการบัณฑิตน้อย	(ดําเนินการโดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ) -
๒ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ๓๓๓,๑๖๔
๓ โครงการศึกษาดูงานสถานท่ีสําคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๕๐,๒๘๙
๔ โครงการการเรียนการสอนแบบโครงงาน	(ศพด.) 

(ดําเนินการโดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ)
-

๕ โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ	(ศพด.) ๘,๑๒๕
๖ โครงการประเมิน	ศพด.	น่าอยู่ปลอดโรค 

(ดําเนินการโดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ)
-

๗ โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	(ศพด.) ๑๒,๕๘๗.๕๐
๘ โครงการจัดซื้อชุดการแสดงของนักเรียนโรงเรียน	ทต.รัษฎา ๙๙,๘๘๐
๙ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโรงเรียน	ทต.รัษฎา ๓๘,๑๐๐
๑๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ๕,๗๙๑,๕๗๐.๘๙
๑๑ โครงการจัดหาวิทยากรภาษาอังกฤษ ๑,๕๑๒,๐๐
๑๒ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ๓๐,๐๐
๑๓ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	(อ่านเอื้อเพื่อชีวิต) ๕๐,๐๐
๑๔ โครงการนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันฟรี ๕,๔๑๖,๐๐๐
๑๕ โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด ๑๘,๓๓๐
๑๖ โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้างสนับสนุนการจัดการศึกษาปี	2557 ๕๑๑,๕๖๐
๑๗ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน 

(แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม)
๗๕,๐๐๐

๑๘ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น ๓๐๐,๐๐๐
๒๐ โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน ๓๖๑,๒๔๘
๒๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลรัษฎา 

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๓๖,๓๔๙

๒๒ โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน ๘๘,๖๖๕
๒๓ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๖๗๑,๔๓๑.๔๐
๒๔ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน	(ดําเนินการโดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ)
-

๒๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมอิสลาม ๓๖๐.๐๐
๒๖ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๕,๕๘๐
๒๗ โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	(ศพด.) ๘๓,๖๕๐
๒๘ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของเทศบาลตําบลรัษฎา
๕๓๘,๕๑๘

๒๙ โครงการก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าและตู้	MDB 
โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา

๒๔๓.๐๐๐

รวมจ�านวน ๒๙ โครงการ ๑๗,๖๔๕,๑๕๗.๗๙

ที่ โครงการ งบประมาณด�าเนินการ
๑ โครงการสนับสนุนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ๑๒๐,๐๐๐
๒ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ๑๗๓,๔๕๔
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๑๘๐,๑๐๓
๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ๑๑๘,๗๒๐
๕ โครงการจัดประชุมเครือข่ายดําเนินงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๑๙,๖๒๖
๖ โครงการอบรมการดําเนินงานด้านเด็กและงานคุ้มครองเด็ก ๓๐,๐๘๘
๗ โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ๒๗,๗๓๘
๘ โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อม

แผนอาคาร
๓๗,๕๗๐

๙ โครงการฝึกอบรมสมาชิก	อปพร. ๑๔๑,๗๑๗.๑๒
๑๐ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญ ๒๔,๒๖๐
๑๑ โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย ๔๑,๖๙๑
๑๒ โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร ๑๔,๓๖๕
๑๓ โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน	(โครงการ	D.A.R.E)
๒๗,๔๐๕

๑๔ โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ๑๗๗,๑๒๑
๑๕ โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ๒๐๑,๒๑๗.๕๐
๑๖ โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต ๑๕๐,๐๐๐
๑๗ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง	ๆ ๒๘,๑๑๖
๑๘ โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
๙๐,๕๐๙

๑๙ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลรัษฎา ๒๙๖,๒๙๑
๒๐ โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตําบลรัษฎาภาคฤดูร้อน ๔๗,๔๘๐
๒๑ โครงการจัดงานวันสําคัญของเทศบาล ๑๐๓,๘๔๔.๘๐
๒๒ โครงการจัดงานวันสําคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินของชาติ ๗๐๑,๘๕๑.๒๑
๒๓ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒๒,๕๕๐
๒๔ โครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร	จังหวัดภูเก็ต ๕๐,๐๐๐
๒๕ โครงการบูรณะศาลหลักเมือง(บ้านเมืองใหม่	จังหวัดภูเก็ต) ๗๕๐,๐๐๐

รวมจ�านวน ๒๕ โครงการ ๓,๕๗๕,๗๒๒,๖๒

ที่ โครงการ งบประมาณด�าเนินการ
๑ โครงการศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ	ทต.รัษฎา ๔๐,๐๐๐
๒ โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลรัษฎา ๖๖๙,๒๒๔
๓ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	ทต.รัษฎา ๑๖,๙๑๐
๔ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน ๕๕๓,๗๗๔
๕ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน ๓๑,๐๕๘
๖ โครงการส่งเสริมสนับสุนการจัดทําแผนชุมชน ๒๖,๓๓๘
๗ โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ	ทต.รัษฎา ๑๑,๖๒๕
๘ โครงการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่	ทต.รัษฎา ๔,๒๕๐
๙ โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่	อสม.	จัดกิจกรรมสาธารณสุข ๗๐,๐๐
๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ	อสม. ๔๐๓,๑๒๐
๑๑ โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๔,๔๐๑
๑๒ โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๒๗,๙๒๒
๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๘๒,๑๘๐
๑๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจําปี ๔๕๙,๕๑๒.๗๓
๑๕ โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ๓,๘๐๐,๐๐๐
๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๔,๔๗๔,๑๕๙.๙๖
๑๗ โครงการดูแลรักษาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา ๑,๗๑๓,๘๕๘
๑๘ โครงการจัดทําส่วนบริการข้อมูลข่าวสารและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ๑๑๗,๑๗๓.๕๑
๑๙ โครงการสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีของประชาชน	(ดําเนิน

การโดยไม่มี	การเบิกจ่ายงบประมาณ)
-

๒๐ โครงการจัดซื้อชุดไฟฟ้าสํารอง	(สําหรับลิฟท์) ๕๑,๓๖๐
รวมจ�านวน ๒๐ โครงการ ๑๒,๖๖๖,๙๗๗.๒๐

ที่ โครงการ งบประมาณดำาเนินการ
๑ โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เทศบาลตําบลรัษฎา ๑,๑๗๐,๑๒๐
๒ โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ๔๙,๙๘๕
๓ โครงการควบคุมโรคที่นําโดยสัตว์และแมลง ๔๒,๕๐๐
๔ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๒๐๐,๐๐๐
๕ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ๑๐๐,๐๐๐
๖ โครงการกําจัดหนูและแมลงสาบ ๖๐,๐๐๐
๗ โครงการรวมใจภักดิ์	รักษ์พื้นที่สีเขียว ๔๙,๙๕๐
๘ โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบํารุง 

พร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตเทศบาลตําบลรัษฎา	
๖๔๐,๒๐๐

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ๙,๔๔๐
๑๐ โครงการสร้างน้ําใจคืนน้ําใสให้ชาวรัษฎา ๓๙๗,๑๙๑
๑๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา ๖,๖๙๗,๔๕๕.๘๘
๑๒ โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	งานกวาดขยะ

พร้อมตัดหญ้าในเขตพื้นที่ตําบลรัษฎา
๔,๑๗๓,๘๗๖.๙๒

๑๓ โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ๙,๗๕๐
รวมจ�านวน ๑๓ โครงการ ๑๓,๗๐๐,๔๖๘.๘๐

ที่ โครงการ งบประมาณด�าเนินการ
๑ โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.	หน้ามัสยิดบ้านตีน	หมู่ที่	๕ ๑๒๗,๐๐๐
๒ โครงการก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.พร้อมคูระบายนํ้าในพ้ืนท่ีตําบลรัษฎา

•	ซอยอาจารย์	หมู่ที่	๒ ๔๓๘,๐๐๐
•	ซอยโต๊ะเฉ็มอุทิศ ๗๓๕,๓๐๐

๓ โครงการควบคุมโรคที่นําโดยสัตว์และแมลง ๒๕๕,๐๐๐
๔ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๔,๘๐๐
๕ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ๒,๑๓๗,๑๑๔.๒๑
๖ โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ๗,๘๙๗,๐๐๐

รวมจ�านวน ๖ โครงการ ๑๑,๕๙๔,๒๑๔.๒๑

ที่ โครงการ งบประมาณด�าเนินการ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๙,๔๔๐
๒ โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ๗๙,๗๘๔.๘๔
๓ โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรัษฎา ๑๕๓,๗๒๐
๔ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลรัษฎา ๖,๑๔๖
๕ โครงการติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙
๑,๑๒๒,๐๐๐

รวมจำานวน ๕ โครงการ ๑,๓๗๑,๐๙๐.๘๔

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประจำาปี ๒๕๕๗

๔๐	 Annual Report

๑.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ๓.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.  นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.  นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.  นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร



เทศบาลตำาบลรัษฎา งบแสดงผลการดำาเนินงาน 
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

รายรับจริง

รายจ่ายจริง

รายการ ประมาณการ รับจริง
ภาษีอากร ๓๕,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๓๙๒,๙๕๓.๘๔
ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต ๓,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๖๔๕,๘๗๓.๕๗
รายได้จากทรัพย์สิน ๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๗๐,๖๑๔.๘๗
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -	 -	
รายได้เบ็ดเตล็ด	(ค่าขายแบบแปลน) ๓๐๑,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๗๔๐.๕๘
รายได้จากทุน ๕๐,๕๐๐.๐๐ ๖๗๖,๗๕๐.๐๐
ภาษีจัดสรร ๑๓๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๒,๔๙๑,๓๗๓.๗๔
เงินอุดหนุน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๓๙๑,๑๑๔.๐๐

รวมรายรับ ๒๐๖,๑๕๐,๕๐๐.๐๐ ๒๖๐,๕๕๙,๔๒๐.๖๐

ภาษีอากร ๓๘,๓๙๒,๙๕๓.๘๔	

ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต ๕,๖๔๕,๘๗๓.๕๗

รายได้จากทรัพย์สิน ๑๐,๔๗๐,๖๑๕.๘๗

รายได้เบ็ดเตล็ด	(ค่าขายแบบแปลน) ๔๙๐,๗๔๐.๕๘

รายได้จากทุน ๖๗๖,๗๕๐.๐๐

ภาษีจัดสรร ๑๖๒,๔๙๑,๓๗๓.๗๔

เงินอุดหนุน ๔๒,๓๙๑,๑๑๔.๐๐

รายการ ประมาณการ รับจริง
งบกลาง ๑๓,๕๓๕,๘๕๐.๐๐ ๗,๘๒๙,๑๔๔.๑๕
เงินเดือน ๓๐,๕๑๐,๐๗๐.๐๐ ๒๑,๔๕๗,๑๔๘.๔๗
ค่าจ้างประจํา ๖๕๐,๐๙๐.๐๐ ๖๒๖,๐๗๕.๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว ๒๕,๓๑๙,๙๒๐.๐๐ ๑๘,๘๖๐,๑๒๘.๐๗
ค่าตอบแทน ๘,๘๒๐,๖๓๐.๐๐ ๑๑,๖๘๓,๖๓๗.๓๑

ค่าใช้สอย ๖๔,๘๖๙,๖๐๐.๐๐ ๓๙,๓๙๖,๐๙๔.๖๖

ค่าวัสดุ ๑๗,๔๔๑,๔๔๐.๐๐ ๑๓,๔๐๕,๘๖๕.๐๔

ค่าสาธารณูปโภค ๒,๙๘๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๒๐,๔๗๖.๓๘

เงินอุดหนุน ๑๖,๑๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๙๙,๒๑๕.๗๖

ค่าครุภัณฑ์ ๙,๔๒๒,๙๐๐.๐๐ ๒๘,๔๐๐,๒๖๑.๖๕

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๖,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๖๖๕,๗๒๒.๙๒
รายจ่ายอื่น ๔๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายจ่าย ๒๐๖,๐๙๐,๕๐๐.๐๐ ๑๘๐,๔๘๓,๗๖๙.๔๑

งบกลาง ๗,๘๒๙,๑๔๔.๑๕

เงินเดือน ๒๑,๔๕๗,๑๔๘.๔๗

ค่าจ้างประจํา ๖๒๖,๐๗๕.๐๐

ค่าจ้างชั่วคราว ๑๘,๘๖๐,๑๒๘.๐๗

ค่าตอบแทน ๑๑,๖๘๓,๖๓๘.๓๑

ค่าใช้สอย ๓๙,๓๙๖,๐๙๔.๖๖

ค่าวัสดุ ๑๓,๔๐๕,๘๖๕.๐๔

ค่าสาธารณูปโภค ๒,๕๒๐,๔๗๖.๓๘

เงินอุดหนุน ๑๒,๕๙๙,๒๑๕.๗๖

ค่าครุภัณฑ์ ๒๘,๔๐๐,๒๖๑.๖๕

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒๓,๖๖๕,๗๒๒.๙๒

รายจ่ายอื่น ๔๐,๐๐๐.๐๐
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ท่องเที่ยวไปในรัษฎา
	 แม้จะรูแ้หล่งกนัดว่ีานีค่อืแหล่งท่องเทีย่วอนัดับ	๑	ของเกาะภเูกต็	ในเขต

ตําบลรัษฎามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย	 และหลากหลายท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีโอกาส

ได้มาเยือนภูเก็ตต้องแวะไปชม	 เขื่อนมะลิแก้วถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่

สามารถ	น่ังมองพระอาทติย์ตกในยามเยน็ได้อย่างสวยงามการปรบัภมูทิศัน์รอบๆ	

แนวเขือ่นเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี	ถัดจากเขื่อน

มะลิแก้วนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือนสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดเกาะสิเหร่ซึ่งอยู่

ไม่ไกลกันมากนักและยังสามารถข้ึนไปชมจุดชมวิว	 บนวัดเกาะสิเหร่ได้อีกด้วย

เพราะสามารถมองเห็นความงามของจังหวัดภูเก็ตแบบ	๓๖๐	 องศา	 ระหว่าง

การเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถเพลินเพลินกับการให้อาหารลิงแเสมในจุดที่

สามารถให้อาหารลิงแสมได้ในจุดชมลิงแสม	ท่ามกลางความอุดมสมบรูณ์ของ

ผนืป่าโกงกาง	บ้านเกาะสเิหร่	และหากนกัท่องเท่ียวต้องก่ารสมัผสับรรยากาศของ

ป่าชายเลน	อย่างเตม็อรรถรสกส็ามารถไปชมได้ทีป่่าชายเลน	บ้านกู้ก	ูตัง้อยูห่มูท่ี	่๓	

ตาํบลรัษฎา	เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลน	คลองบางชีเหล้า	-	ท่าจีน	แม้จะ

เป็นป่าชายเลนทีม่ขีนาดไม่ใหญ่มากนกัแต่ท่านสามารถทีจ่ะสมัผสัได้ถงึความอดุม

สมบรณ์ูของพนัธุไ์ม้นานาชนดิขึน้แน่นขนดัในทุกตารางนิว้ของเขตป่าสงวนแห่งนี้

และแน่นอนเมือ่มคีวามอดุมสมบูรณ์	ย่อมมสีตัว์น้ําท่ีเข้ามาอาศัยเพิม่ปรมิาณ	มาก

ตามความสมบรูณ์ของป่าชายเลนแห่งนี้	ถัดจากป่าชายเลนบ้านกู้กูแล้วมีอีกหนึ่ง

สถานที่ที่บรรดานักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง	หาดปลื้มสุขท่านสามารถ

สัมผัสหาดทรายสีขาวในทะเลใสและยังสามารถมองพระอาทิตย์ตกนํ้าได้อีกหนึ่ง

สถานทีด้่วย	หาดปลืม้สขุ	คอืหาดแห่งความงามทีส่ามารถสมัผสัธรรมชาตไิด้อย่าง

สวยงาม	 ในเขตตําบลรัษฎายังคงซึ่งวิถีชีวิตของชาวเล	 หรือชาวไทยใหม	่
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บ้านแหลมตุก๊แก	ถอืว่าเป็นกลุม่ใหญ่ทีส่ดุในจงัหวดัภเูกต็ทีย่งัคง

รักษาความเป็นชาวเลแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณี	 หรือการทําประมงพ้ืนบ้านและยังสามารถสนับสนุน

ผลติภณัฑ์จากเปลอืกหอย	สร้อยมุกสวยๆ	หรือสินค้าแปรรูปจาก

ทะเล	 เพื่อเป็นของฝากได้อีกด้วย	 วิถีแห่งความอุดมสมบรูณ์อีก

แห่งหนึ่งคือดอนหอยหลอด	 ชุมชนหาดแสนสุข	 คืออีกหนึ่ง

สถานที่	ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	นักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสการ

เก็บหอยหลอดได้อย่างใกล้ชิด	ในทุกๆ	วันช่วงน้ําลดชาวชุมชน

หาดแสนสุข	 จะลงพื้นที่เพื่อจับหอยหลอดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม	

สําหรับนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนภูเก็ตสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการได้ไป

นมัสการศาลเจ้ายกเค่เก้ง	 (ซอยพะเนียง)	 ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่

และถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตําบลรัษฎาอีกด้วย	 ตั้ง

อยู่ที่ซอยพะเนียง	 สร้างเมื่อ	 พ.ศ.๒๔๙๐	และได้รับการปรบัปรงุ

ใหม่เมือ่ปี	พ.ศ.๒๕๒๙	มอีงค์จ้อซูกง	องค์ประธานศาลเจ้า	 ชาว

ตําบลรัษฎานิยมไปนมัสการองค์พระและอธฐิาน	โดยเฉพาะใน

ช่วงเทศกาลกินเจ	 หรือประเพณีถือศีลกินผักและจะมีการแห่

องค์พระรอบเมืองภูเก็ตซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวภูเก็ต

ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง	
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