




๙ ๙คำที่พ่อสอน
รัชกาลที่ 

1. คนดี
“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำ 
ให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความ 
ปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หาก 
แต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมือง และ 
ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน 
วุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512

4. การทำงาน
“เม่ือมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้อง 
ตั้งข้อแม้ หรือเงื ่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง 
คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำ 
ได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำ 
สูงขึ้น”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

7. แก้ปัญหาด้วยปัญญา
“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จัก 
คิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วย 
ลูกคิด หรือด้วยสมองกลเพราะโลกเราในปัจจุบันจะ 
วิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออัน 
วิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง 
สมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา  
คือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความ 
ประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆ มิให้เกิดข้ึนช่วยให้การ 
ใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเท่ียงตรงทำให้ 
เห็นเหตุเห็นผลท่ีเก่ียวเน่ืองกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด 
ทุกขั้นตอน”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539

8. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้  
หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา 
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะ 
สร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะ 
และชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้  
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

9. พูดจริง ทำจริง
“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างน้ัน จึงได้รับความ 
สำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่อง 
สรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง 
ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของ 
บุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดข้ึน 
ทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

5. คุณธรรมของคน
“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ การ 
รู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ 
ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และ 
อดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ 
คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละ 
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรม 
สี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให ้
เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข 
ความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง 
ก้าวหน้าต่อไป”

พระบรมราโชวาท ในพิธีบรวงสรวง 
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535

6. ความเพียร
“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น คือ 
ความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวัง 
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะ 
สร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้ 
เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็น 
อุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ต้ังตนต้ังใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว 
ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดข้ึนพร้อมท้ังแก่ส่วนตัว 
และส่วนรวม”

พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก 
ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539

2. อนาคตทำนายได้
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมี 
ต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล  
และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผล 
อย่างอ่ืนต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ทำงาน 
ที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้ 
เกิดผลอ่ืนๆ ต่อเน่ืองกันไปอีก ไม่หยุดย้ัง ดังน้ันท่ีพูดกันว่า 
ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีน้ัน กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ให้พิจารณา 
การกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมาก 
มักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริง 
เราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ 
ผลของการกระทำในปัจจุบัน”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519

3. ความดี
“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ 
เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะ 
พอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึง 
ต้องต้ังใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริม 
และสะสมความดี”

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525
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อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลรัษฎา

ประวัติความเป็นมา

 อาคารสำนักงานหลังใหม่ ก่อสร้างขึ ้นในปีงบ 

ประมาณ 2548 และ 2549 นับเป็นอาคารที ่ม ีความ 

สวยงาม โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่แสดง 

ออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงาม 

ความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ 

ระนอง) ท่ีได้สร้างความเจริญและสร้างคุณประโยชน์มากมาย 

ให้แก่เมืองภูเก็ต

 เทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้ว่าจ้างผู้เชี ่ยวชาญปั้น 

ประติมากรรมรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ และได้มีการ 

อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล 

ตำบลรัษฎา ต่อมาได้จัดให้มีพิธีบวงสรวง ดวงวิญญาณ 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 

2553 ขึ้น
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สาร นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

เป็นแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นยุคใหม่
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

 กระผมเองต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลรัษฎา 

ทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจให้ผมเข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล 

รัษฎา พร้อมด้วยผู้บริหารทุกท่าน เราต่างภาคภูมิใจในการทำงาน 

ทำหน้าที่ของพวกเราทุกคน

 การท่ีจะทำงานเพ่ือพ่ีน้องชาวรัษฎาให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย 

ที่ได้วางไว้นั้น ผมคงไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนเดียว แต่ต้องอาศัย 

การขับเคลื่อนจากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบล 

รัษฎาทุกคน

 การพิจารณาเทศบัญญัติ งบประมาณที่ ได้ผ่ านการ 

ตรวจสอบก่อนที่จะอนุมัติผ่านสภาเพื่อนำมาพัฒนาเมืองรัษฎา 

ได้จริง จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎาทุกท่าน เรียกได้ว่าเป็น 

การทำงานร่วมกันของทุกคน นอกจากนี้แล้วผู้นำชุมชน แกนนำสตรี 

อสม. ก็เป็นแนวร่วมที่เทศบาลตำบลรัษฎาให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะ 

เป็นการส่งเสริม แนะนำให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ การทำประชาคม 

ในระดับชุมชน เพื่อนำไปสู่การทำประชาคมในระดับเทศบาล 

การรณรงค์ป้องกันการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ การสร้างการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกอันดีของพี่น้องประชาชน 

ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมต่างๆ และความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน 

ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “นำรัษฎา พัฒนา เพื่อประชาเป็นสุข”

 เชน่เดยีวกนัทกุป ีในชว่งตลอดระยะเวลาของปงีบประมาณ 

2559 ที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลรัษฎาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 

โครงการพัฒนาต่างๆ อย่างรอบด้าน นับจากการพัฒนา ด้านโครงสร้าง 

พื ้นฐาน ซึ ่งประกอบด้วย การจัดสรร ปรับปรุง พัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน อันหมายรวมถึงถนน สะพาน ทางเท้า  

คูระบายน้ำ ระบบจราจร เขตไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจน ระบบน้ำ 

ประปา เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนิน 

ชีวิตให้แก่พ่ีน้องประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา  

 ขณะเดียวกันเทศบาลตำบลรัษฎา ก็ได้ดำเนินการกระตุ้น 

เศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใน 

ท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ดังจะเห็นได้จากการดำเนินโครงการ 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพและถ่ายทอดแนวทางเพื่อให้ประชาชนสามารถ 

พัฒนาต่อยอด ไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

 การพัฒนาด้านสังคม เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญซึ่ง 

เทศบาลตำบลรัษฎาได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างเต็มที่และได้รับ 

ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

การดำเนินการก็ด้วยการสนับสนุนให้มีโครงการดีๆ หลากหลาย 

โครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกเพศ  

ทุกวัย ทุกช่วงอายุ ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา  

ด้านกิจกรรม และนันทนาการ ตลอดจนด้านสวัสดิการสังคมที่ 

ประชาชนพึงได้รับ เทศบาลตำบลรัษฎา ยังดำเนินการพัฒนา 

ด้านสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยเน้นย้ำการสร้างให้เกิดจิตสำนึก 

ในการรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐกับพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

และดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท้องถิ่นของเรา 

ให้ยังคงความสมบูรณ์สวยงามไว้เพื่อลูกหลานในวันข้างหน้า 
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นายภูดิท รักษาราษฎร์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

 ประการสุดท้าย เทศบาลตำบลรัษฎาก็มิได้ละเลยท่ีจะพัฒนา 

การดำเนินงานภายในหน่วยงานเอง โดยให้ความสำคัญยิ่งในการ 

พัฒนาปรับปรุงระบบการเมืองการบริหาร ตลอดจนดำเนินกิจกรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในการปฏิบัติงานรวมไปถึงเครื่องมือ 

เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมมีความทันสมัย 

สามารถตอบสนองความต้องการรับบริการของพี่น้องประชาชน 

ได้เป็นอย่างดี

 กระผมขอให้พ่ีน้องประชาชนเช่ือม่ันว่าทุกๆ โครงการ ทุกๆ 

กิจกรรม ที่เทศบาลตำบลรัษฎาได้สนับสนุนให้มีขึ้นนั้นล้วนก่อเกิด 

มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจ เกิดจากการวางแผนกลั่นกรอง และดำเนิน 

กิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อให้ท้องถิ่น 

ของเราเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพ 

โดยท้ายที่สุดนี้ ก็ด้วยหวังให้พี่น้องประชาชนจะได้เติบโตไปพร้อมๆ 

กันกับความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกิจการเพื่อ 

การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั่นเอง
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สาร ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

 กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา มีความ 

มุ่งมั่น พัฒนาตำบลรัษฎา ให้มีความก้าวหน้า และความพร้อมในด้าน 

ต่างๆ โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจกัน ในด้านการทำงาน เพ่ือพัฒนาตำบลรัษฎาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร่วมกัน

 สภาเทศบาลตำบลรัษฎา ถือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล 

ตำบลรัษฎา ทำหน้าท่ีในการนำเสนอโครงการ และกิจกรรมท่ีมีความสำคัญ 

ต่อตำบลรัษฎา ภายใต้การบริหารงานของ นายภูดิท รักษาราษฎร์ 

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และคณะผู้บริหาร ที่มีความมุ่งมั่นจะ 

พัฒนาตำบลรัษฎา ซึ่งเข้าใจปัญหาและความต้องการของพี่น้อง 

ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมสภาฯ และมีมติเห็นชอบ 

โครงการต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด 

หากพี่น้องประชาชนมีข้อเสนอแนะในเรื่องใดๆ ฝ่ายนิติบัญญัติ เต็มใจ 

และยินดีเสมอครับ

นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์

ประธานสภาเทศบาลตำบลบรัษฎา
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สาร ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัษฎา 

ประจำปี 2559 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล 

ในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา โดยยึด “หลักธรรมาภิบาล” 

ซ่ึงเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัษฎา ตลอดจน 

ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเทศบาลตำบล 

รัษฎา เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

 ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ที่อนุมัติและ 

เห็นชอบในการจัดทำงบประมาณและแผนงานโครงการต่างๆ ในปี 

งบประมาณนี้ รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ 

เทศบาลตำบลรัษฎาที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถก่อให้เกิด 

ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎา และ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตำบลรัษฎาจะได้ร่วมพัฒนาจังหวัดไปพร้อมๆ 

กับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากขึ้น เพื่อให้ตำบลรัษฎาได้เจริญ 

ก้าวหน้าต่อไปครับ

นายเดชาคนี ลีลานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
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ตำบลรัษฎาแผนที่

ทะเลอันดามัน

แหลมตุ๊กแก

ตำบลเกาะแก้ว

ถ.เ
ฉล

ิมพ
ระเ

กีย
รต

ิ

ถ.
เทพ

กษ
ัตร

ี

ถ.
ร่ว

มพ
ัฒ

นา

เทศบาลตำบลวิชิต 
อำเภอเมือง

เทศบาล
ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้

เทศบาลนครภูเก็ต

สำนักงานเทศบาล
ตำบลรัษฎา

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 4

N

 ตำบลรัษฎา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ตห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต 

ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนว 

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 402 (เทพกษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของ 

ตำบลรัษฎาติดกับทะเลภูเก็ต มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ 

 ทิศเหนือ  จดแนวเขตตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านสะปำ และหมู่ที่ 7 

   บ้านแหลมหิน

 ทิศใต้   จดแนวเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโต๊ะแซะ และเขตเขารังใน

 ทิศตะวันออก จดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต

 ทิศตะวันตก  จดแนวเขตตำบลวิชิต หมู่ที่ 5 บ้านชิดเชี่ยว และเขตตำบลกะทู้ 

   กับหมู่ที่ 2 บ้านบางทอง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 บ้านกะทู้

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

เขารัง

เขาโต๊ะแซะ

ท่าเรือรัษฎา

หอนาฬึกา
สถานีตำรวจชุมชน

จุดชมลิงเกาะสิเหร่

คล
อง

ท่า
จีน

โรงไฟฟ้าดีเซลภูเก็ต
สถานีย่อย

เกาะสิเหร่
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ตำบลรัษฎาประวัติ

ทะเลอันดามัน
แหลมหงา

อ่าวไม้ไผ่

แหลมไม้ไผ่

เกาะสิเหร่

หมู่ที่ 1

 ตำบลรัษฎา เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของ 

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ “ตำบลสั้นใน” 

ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้เปล่ียนช่ือจากตำบลส้ันใน 

เป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎา 

นุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ผู้ว่าการ 

มณฑลภูเก็ต

 ในปี พ.ศ.2499 ได้รับการยกฐานะเป็น 

องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา ตามประกาศของ 

กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นหนึ่ง 

ใน 41 องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

 ในปี พ.ศ.2519 องค์การบริหารส่วนตำบล 

รัษฎาถูกยกเลิก โดยคำส่ังคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326/ 

2515 ให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันท่ัวประเทศ

 ในปี พ.ศ.2537 ได้รับการยกฐานะเป็น 

องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ 

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเป็นหนึ่ง 

ในจำนวน 19 แห่ง ท่ัวประเทศท่ีได้รับการยกฐานะ 

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช้ัน 1 ในการยกฐานะ 

ในครั้งแรก

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดต้ังเป็น 

เทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 

สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วน 

ตำบลเป็นเทศบาลตำบล

 พระยารัษฎาเลื่องชื่อ  นามระบือชาวไทยใหม่

แปลกกว่าใครเกาะสิเหร่  มีเสน่ห์คือหาดปลื้มสุข

เที่ยวสนุกท่าเรือรัษฎา  แหล่งศรัทธาพระนอนใหญ่

เขาเกาะสิเหร่

จุดชมลิงเกาะสิเหร่

 จุดชมวิววัดเกาะสิเหร่
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โครงสร้าง
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง กองการศึกษา

กองช่าง กองสวัสดิการสังคม

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

12 รายงานกิจการ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลรัษฎา

ANNUAL REPORT 2016
RATSADA MUNICIPALITY



นายภูดิท รักษาราษฎร์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายภาวัต ศุภสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายธนนที อภิชาตตระกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลรัษฎา
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ทำเนียบสภา
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์
ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

นายมาโนช พ่วงสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

นายภูวิศ เพชรขาว
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรัษฎา

14 รายงานกิจการ ประจำปี 2559
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นายมาโนช พ่วงสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาล, นายเจริญ แซ่อ๋อง, นายวรวุฒิ กลัมพะบุตร,     
นายนพพร ยี่มี, นายชัยณรงค์ ปิลวาสน์

นายณรงค์ เพ็ชรศิริ, นายนรสิงห์ อรรถธรรม, นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาล,
นายปัญญา แซ่อึ๋ง, นายบุญช่วย เกิดทรัพย์, นายประสิทธิ์ หวงรัตนากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เขต 1 (จากซ้ายไปขวา)

(จากซ้ายไปขวา)สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เขต 2

รายงานกิจการ ประจำปี 2559
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หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายเดชาคนี ลีลานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

16 รายงานกิจการ ประจำปี 2559
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นายภูวิศ เพชรขาว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางพวงรัตน์ พรมคง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไป 

ของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  

หรือส่วนราชการใดในเทศบาล รวมทั้งการปฏิบัติงานของ 

งานการเจ้าหน้าท่ี งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานทะเบียนราษฎร์ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ 

เรียบร้อยและความมั่นคง งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด 

ภูเก็ต แห่งท่ี 2 และงานธุรการ โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

เป็นผู้กำกับดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ 

สำนักปลัดเทศบาล รวมไปถึงการจัดเตรียมงานรัฐพิธีต่างๆ 

งานกิจการสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง งานบริการ 

และเผยแพร่วิชาการ งานนิติการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้เป็นไปตามนโยบาย

 กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน 

การเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล 

สถิติด้านการคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการจัดการเงิน 

สะสม งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เสนอแนะและให้ 

คำปรึกษาแนะนำ การทำความเห็นและสรุปรายงาน ดำเนินการ 

เก่ียวกับการอนุญาตท่ีเป็นอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานการคลัง  

และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองคลังให้ 

คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลัง เพื่อให้การ 

บริหารด้านการคลังดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด 

ประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลรัษฎา

สำนักปลัดเทศบาล
บทบาท/หน้าที่

กองคลัง
บทบาท/หน้าที่
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นายณรงค์ หะนุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 กองช่าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ  

การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ 

คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐาน 

งานตรวจสอบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานการควบคุม 

อาคารตามระเบียบของกฎหมาย งานแผนงานการปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน งานควบคุมการ 

ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน งานแผนงานด้าน 

วิศวกรรมเครื่องจักรกล เป็นต้น

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร 

การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและ 

นอกระบบการศึกษา รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก ่

ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้อาวุโส 

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความรู้ ความสามารถในการ 

พัฒนาท้องถิ่นของตน โดยผสมผสานให้สอดคล้องกับลักษณะ 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีตามสภาพความต้องการของสังคม 

และประเทศชาติ โดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ 

ในความดูแลดังต่อไปนี้

  โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรัษฎา (แหลมตุ๊กแก)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรัษฎา (นาหลวง)

 

 

กองช่าง
บทบาท/หน้าที่

กองการศึกษา
บทบาท/หน้าที่
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นางณัฐหงส์ เกตุมณี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดให้การ 

บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม 

สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการ 

ให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานรักษาความ 

สะอาด งานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกัน 

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติ 

งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการดูแลการจัดสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์  

ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ โดยให้ 

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ติดเชื้อ HIV อุดหนุนเด็กแรกเกิด งานด้านสังคมสงเคราะห์ 

ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม งานเยี่ยมบ้านและ 

ครอบครัวเด็ก งานสร้างเครือข่ายในการทำงาน งานด้านการ 

รวมกลุ่มอาชีพ งานสวัสดิการเด็ก งานหอพัก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บทบาท/หน้าที่

กองสวัสดิการสังคม
บทบาท/หน้าที่
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พันธกิจ
MISSION
1. พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

5. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วม

   ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

7. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส 

    ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์
VISION
นำรัษฎา

พัฒนา

เพื่อประชาเป็นสุข

20 รายงานกิจการ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลรัษฎา



 

นโยบายการพัฒนา

ด้านการศึกษา
เป้าหมาย คือ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และประสบ 

ความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบลรัษฎาสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีโครงการเพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

 ปรับปรุงอาคารเรียน

 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

 จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย

 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ

 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ

 การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

   การเรียนการสอน

 จัดซื้อชุดการแสดงให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎาเพื่อ 

   สวมใส่ทำการแสดงในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ

 จัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

 สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 จัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน

 จัดอบรมเยาวชนชั้น ป.6 และ ม.3 ทางด้านวิชาการ

 จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนและในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อใช้เวลา 

  ว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 สนับสนุนงบประมาณให้แก่มัสยิดในพื้นที่ตำบลรัษฎา

 จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานของโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

 จัดนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน 

   ผลงานทางวิชาการ

เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล รั ษ ฎ าSearch
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ท่าเรือใหม่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามความสนใจและความถนัดและการประยุกต์

ความรู้เพ่ือให้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบ 

ความสามารถของตนเอง และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็น 

การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาใน 

ระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยศูนย์อาคารพัฒนาเด็กเล็กนี้ 

สามารถรองรับเด็กได้ถึง 150 - 180 คน

โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

รัษฎาวิชาการ
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สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและอนุบาล เทศบาลตำบลรัษฎา

RASADA KIDS GAME

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา มีจิตสำนึก 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา เกิดแรงจูงใจ 

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่น 
กีฬา การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริม 
ให้เด็กมีความรัก ความสามัคคี  ฝึกความอดทน ทำกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน และมีความสุข เกิดความ 
ภาคภูมิใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬา รวมท้ังส่งเสริมให้ 
เด็กมีทักษะและความรู้พื้นฐานตามพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ มีพัฒนาการสมวัย ตลอดจน 
ส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้  เรียนรู้ด้วยตนเอง

ต่อการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจากระบบนิเวศ 

ธรรมชาติ ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค 

ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กและ 

เยาวชนจากโรงเรียนบ้านกู้กู และโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ 

เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 324 คน

รายงานกิจการ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลรัษฎา 23ANNUAL REPORT 2016

RATSADA MUNICIPALITY



โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎา
ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์
 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎาได้ใช้เวลา 

ว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำกิจกรรมที่ 

สร้างสรรค์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข และเพื่อ 

เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวน 

การคิด วิเคราะห์ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และมี 

ความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองได้ 

 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตำบลรัษฎา มีทักษะในด้านการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ และมีความเช่ือม่ันในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ทัศนศึกษาโครงการ อบรมภาษาต่างประเทศ
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นโยบายการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
เป้าหมาย คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 

เท่าเทียมกัน เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดปัญหายาเสพติด และธำรงไว้ซึ่ง 

เอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล รั ษ ฎ าSearch

 สนับสนุนเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ

 จัดกิจกรรมเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและครอบครัว

 แก้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุ และ 

  ภัยพิบัติต่างๆ การติดต้ังกล้องวงจรปิดตามชุมชนท่ีเป็นจุดเส่ียง     

   การฝึกอบรม อปพร. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ 

     ฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย    และการเกิดแผ่นดินไหว    การรณรงค์ 

   ให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ 

 การจัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่

 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและ 

   เยาวชน

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี    

   ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม 

   เนื่องในวันสำคัญของเทศบาล
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ในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร
ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย

 เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นชุมชนที่มีผู้อาศัยของ 

ประชากรหนาแน่น เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยรวมถึงสาธารณภัยต่างๆ อีกทั้งอาคาร 

สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ซึ่งมีความสูง 5 ชั้น มีการให้บริการประชาชนใน 

แต่ละวันปริมาณมาก เทศบาลตำบลรัษฎา จึงจัดการฝึกซ้อมแผนอาคารและ 

ดับเพลิงชั้นต้น เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลรัษฎาและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง 

สามารถประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัย

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการ ระงับอัคคีภัย
 เพ่ือเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อม 

ในการรับมือกับเหตุอัคคีภัยให้กับโรงเรียนในสังกัด 

เทศบาลตำบลรัษฎาโดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยครูและนักเรียน รวมถึง 

เจ้าหน้าที่ีเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ 

ในครั้งนี้
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โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้

ในชุมชนตำบลรัษฎา
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ

 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝัง 

จิตสำนึกของเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีให้มี 

ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อ 

ร่างกาย สุขภาพอนามัยและส่งผลกระทบต่อสังคม ตลอดจน 

ความมั่นคงของชาติ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน 

 เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด

 เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชนตำบลรัษฎา กิจกรรม 

“เยี่ยมบ้านคนพิการ (ติดเตียง)” จำนวน 36 ราย โดยมีนายภาวัต ศุภสุวรรณ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เข้าเยี่ยมฯ ในครั้งนี้
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ลอยเรือ

โครงการรำลึกถึงคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ

 ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก จัดงานสืบสาน 

วัฒนธรรมประเพณี “ลอยเรือ” ชาวไทยใหม่ ปีละ 

2 ครั้ง คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยกำหนด 

ครั้งที่ 2 จัดในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เพื่อให้ผู้คน 

ในชุมชนได้มีโอกาสพบหน้ากัน และร่วมมือกัน 

ต่อเรือและตกแต่งเรือ สร้างความสามัคคี และความ 

เข้มแข็งภายในชุมชน

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลรัษฎา 

ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ 

ที่มีคุณค่าของท้องถิ่นเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ 

และประสบการณ์เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้สามารถทำ 

คุณประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นมิ่งขวัญแก่ครอบครัว 

และผู้คนรอบข้าง สามารถสร้างสมความดีเป็นตัวอย่าง 

แก่บุตรหลาน การให้ความเคารพเอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุ 

นับว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามย่ิงของคนไทย ท่ีต้องร่วม 

กันสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป
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นโยบายการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย คือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาม 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็น 

ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวม 

ตัวกันเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ในการประกอบ 

อาชีพ มีการผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

เกิดการหมุนเวียนของเงิน การสร้างงานในชุมชน 

ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยวในตำบลรัษฎาให้เพิ่มมากขึ้น

เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล รั ษ ฎ าSearch

 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

 สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อใช้ในการ 

   ดำเนินงาน

 การวางแผนจัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามจุดต่างๆ และ 

   ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบลรัษฎา
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ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะด้านอาชีพ
 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 

อาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำ 

ไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและ 

ครอบครัว เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการ 

ประกอบอาชีพ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการประดิษฐ์ 

เทียนเดพูพาจ ฝึกอบรมการแกะสลักสบู่ ฝึกอบรม 

การจัดดอกไม้

การแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก รัษฎาโมโตครอส 2016
 การจัดงานในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนในตำบลรัษฎา และประชาชนท่ัวไป เล่นกีฬา ออกกำลังกาย 

สร้างเสริมสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ชุมชนเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี เปิดโอกาส 

ให้นักกีฬาโมโตครอสในตำบลรัษฎาได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลรัษฎา และจังหวัดภูเก็ต
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นโยบายการพัฒนา

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ให้สะอาด มีระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสมสวยงาม รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล รั ษ ฎ าSearch

 การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัษฎา

 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

 จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมโรคที่นำโดยสัตว์และแมลง

 การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 จัดกิจกรรมลดการระบาดของโรคที่เกิดจากหนูและแมลงสาบ

 สนับสนุนงบประมาณให้แก่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดของสำนักงาน 

   กรมปศุสัตว์จังหวัด

 ปรับปรุงดูแลรักษาสวนหย่อมในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี    

   สำคัญในตำบลรัษฎา

 แก้ปัญหาและเฝ้าระวังคุณภาพของแหล่งน้ำสาธารณะ

 จัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎาให้มีความ 

   ครอบคลุม

 การรักษาความสะอาด กวาดขยะพร้อมตัดหญ้าในพื้นที่ตำบล 

   รัษฎา

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่
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พัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปี 2559

สำรวจพื้นที่

ซอยพะเนียง
ระบบบำบัดน้ำเสีย

 ตำบลรัษฎา เป็นตำบลที่มี

ที่อยู่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงทำ 

ให้เกิดการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีเป็น 

มลพิษลงสู่ลำคลอง ทางเทศบาล 

ตำบลรัษฎาจึงลงพื้นที่สำรวจระบบ 

น้ำเสีย ซอยพะเนียง เพื่อป้องกันไม่ให ้

มีมลพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเกิน 

กว่ามาตรฐานที่กำหนด

 เพื่อฝึกอบรม อสม.รายใหม่ และ อสม.รายเก่า 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เสริมสร้างความรู ้

วิชาการ และรู้เท่าทันสาเหตุของโรค ตลอดจนการป้องกัน 

เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังประชาชนในพื้นที่ที่ตนเอง 

เป็นผู้ดูแล โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำป ี

งบประมาณ 2559
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ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

ทำความสะอาดชายหาด

ปลูกต้นโกงกาง

โครงการรักษ์ อันดามัน ครั้งที่ 5

 เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน ปลูกฝัง 

จิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและ 

ประชาชนทั่วไป ป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม และ 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน และร่วมกัน 

ปลูกต้นโกงกางจำนวน 300 ต้น

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการรักษาความสะอาดของเมือง และ 

นโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ประกาศสงครามกับขยะ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่เมือง และชายหาดสาธารณะให้มีความสะอาด สวยงาม 

น่ามอง
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คลินิกสุขภาพเด็กดี

ประชุมคณะกรรมการ

 เพื่อเป็นการเสนอแผนงานโครงการ รายงานผลรายรับ - รายจ่าย 

การใช้เงินของโครงการ การติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ และเป็น 

การแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของ สปสช. 

 เทศบาลตำบลรัษฎา มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กในพื้นที่ 

ตำบลรัษฎา และพ้ืนท่ีใกล้เคียง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) บริการฉีดวัคซีน  

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
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นโยบายการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล รั ษ ฎ าSearch

เป้าหมาย คือ “น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก” ปรับปรุง 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อ 

ยกระดับความเป็นอยู่ อำนวยความสะดวกตามความต้องการของ 

ประชาชน เป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจ 

ในอนาคต ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลรัษฎา หน้ามัสยิด 

   บ้านตีน หมู่ที่ 5

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ในพื้นที่ 

   ตำบลรัษฎา ซอยอาจารย์ หมู่ที่ 2

 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา ซอย 

   พะเนียง 2 หมู่ที่ 5

 โครงการก่อสร้าง Box Culvert ซอยลักกงษี หมู่ที่ 6

โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ในพื้นที่ 

   ตำบลรัษฎา ซอยรัษฎารำลึก 3 หมู่ที่ 6

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ในพื้นที ่

   ตำบลรัษฎา ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 3

  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา  ร้านซักรีด 

   สุพิชา - ปากซอยพรุใหญ่

 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพ้ืนท่ีตำบลรัษฎา ซอยรัษฎา 

   รำลึก หมู่บ้านหลุดดาวน์ หมู่ที่ 6

 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร 

  ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.ศรีสุทัศน์ และ ถ.เทพประทาน 

   หมู่ที่ 1

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยในนา

 โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลรัษฎา
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เขื่อนกันดินพร้อมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพะเนียง 3 หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้าง

 โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 จัดการน้ำทั้งหมดให้ไหลลงสู่คลองบางใหญ่ และเพื่อแก้ไข 

ปัญหาน้ำท่วมขังแบบถาวร ซึ่งก่อนหน้านี้ ในช่วงฤดูฝนทุกๆ ปี ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน 
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ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ
ซอยชูจิตร หมู่ที่ 3

ก่อสร้าง
คูระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายถนน
ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3

 โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและ 

การระบายน้ำให้สะดวกย่ิงข้ึน เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวไม่มี 

คูระบายน้ำ ทำให้ในช่วงฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง หลังจาก 

สร้างเสร็จแล้วสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้

 โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  

จึงทำการขยายถนน พร้อมคูระบายน้ำ ท้ังสองฝ่ังถนน อีกท้ังเพ่ือ 

อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 

ได้เป็นอย่างดี
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หมู่บ้านเหมแก้ว (หลุดดาวน์) หมู่ที่ 5

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเทพประทาน (ซอยเกาะสิเหร่) หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

 โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก 

การใช้น้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งมีไม่เพียงพอในบริเวณชุมชนเหมแก้ว 

ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค มาเป็นระยะเวลานานหลายปี

 โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน 

เทพประทาน  ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการสัญจรของ 

ประชาชน  อีกทั้งทำให้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ 

ท่องเที่ยวต่างๆ ของเกาะสิเหร่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระบบประปา
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นโยบายการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
เป้าหมาย คือ พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีศักยภาพและ 

มาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ ปฏิบัติตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและ 

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล รั ษ ฎ าSearch

 จัดจ้างสถาบันที่มีความเป็นกลางในการประเมินผลการ 
   ดำเนินงานของเทศบาล
 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลรัษฎา
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรต่างๆ ของ 

   ชุมชน
 จัดกิจกรรมรับฟังปัญหาและความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมี 

   ส่วนร่วมของภาคชุมชน
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในตำบลรัษฎา
 สนับสนุนงบประมาณให้กิจกรรมของชุมชนและส่งเสริมบทบาท 

   ของชุมชน

 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน
 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลรัษฎา
 จัดซื้อจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความ 

   พร้อมในการทำงาน
 ดูแลรักษาปรับปรุงอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพดี
 ปรับปรุงส่วนบริการข้อมูลข่าวสารและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

   ให้อยู่ในสภาพดี
 สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีของประชาชน
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โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนำสู่การบริการที่ดี
 เพื่อเป็นการยกระดับการบริการประชาชนของเทศบาลฯ ให้เกิดผลเป็น 

รูปธรรมและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมในการให้บริการที่ดีแก่ 

ประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการตลอดจนเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจ ความประทับใจ 

และครองใจผู้รับบริการได้อย่างย่ังยืนการสร้างความเช่ือถือและศรัทธาให้แก่ประชาชน 

ด้วยการมีจิตวิญญาณในการให้บริการถือเสมือนว่าประชาชนเป็นดังญาติมิตรท่ีต้องการ 

การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
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ประชาคมหมู่บ้าน
รับฟังความเห็นเดินหน้าแก้ปัญหาร่วมกัน

 เทศบาลตำบลรัษฎา จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหา 

และความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งการแสดงความเห็นต่างๆ นั้น ได้มี 

ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ชมรม สมาคม เยาวชน ในพ้ืนท่ี และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

เข้าร่วมจำนวนมาก เพ่ือนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต
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สรุปโครงการ ประจำปี 2559
 เทศบาลตำบลรัษฎา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา รวม 131 โครงการ จำนวนเงิน 102,630,998.99 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 101 โครงการ 

จำนวนเงิน 44,944,903.99 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาตร์ โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 25 11,538,437.75 25 11,538,437.75

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม 26 3,059,743.96 26 3,059,743.96

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 222,898.00 6 222,898.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 22 14,838,341.86 22 14,838,341.86

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 8,269,028.88 5 8,269,028.88

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 17 7,016,453.54 17 7,016,453.54

รวม 101 44,944,903.99 101 44,944,903.99
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งบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559

รายรับ จำนวนเงิน (บาท)
หมวดภาษีอากร 42,307,503.54

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 7,405,925.08

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 10,280,225.71

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,588,027.41

หมวดรายได้จากทุน 460,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 161,751,487.15

เงินอุดหนุน 39,690,777.00

รายจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
หมวดรายจ่ายงบกลาง 8,119,478.70

หมวดเงินเดือน 23,788,198.60

หมวดรายจ่ายค่าจ้างประจำ 796,500.00

หมวดรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว 25,625,167.65

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน 3,742,361.49

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย 44,845,496.59

ค่าวัสดุ 12,854,669.22

หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 3,522,717.50

หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน 13,352,311.88

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 21,436,040.47

หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,285,169.34

หมวดรายจ่ายอื่นๆ -
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วัดเกาะสิเหร่
สัมผัสความงามภูเก็ต 360 องศา ณ วัดเกาะสิเหร่ ชื่มชมและสัมผัส 

บรรยากาศความงดงาม ได้ท่ีน่ีบนยอดเขาวัดเกาะสิเหร่ท่ีหลายๆ คน ข้ึนมา 

เก็บความงดงามในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า นอกจากน้ียังเป็นท่ีประดิษฐาน 

พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ภายในพระอุโบสถที่นักท่องเที่ยวมักนิยมมา 

กราบไหว้บูชาสักการะ พร้อมชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามสุดสายตา
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เขื่อนมะลิแก้ว
ชมธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนมะลิแก้ว 

ตั้งอยู่บนเกาะสิเหร่ บรรยากาศร่มรื่น น่าพักผ่อนนั่งเล่น 

กินลมชมทะเลเพลินๆ ที่แห่งนี้สามารถสะกดความฝันของ 

ใครหลายๆ คนให้หลงใหลในความงดงามอีกด้วย
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อาการ

1 3

42

โรคไข้เลือดออก
โรคร้ายที่มยีุงลาย

เป็นพาหะ

ไข้สูงลอย
ตับโต

ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติอาการเลือดออก

39-40 องศา ปวดเมื่อยตามตัว 
ปวดศีรษะ ประมาณ 4-5 วัน

กดเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวา

เกิดในช่วงไข้จะลด กระสับกระส่าย 
มือเท้าเย็น รอบปากเขียว
ชีพจรเบาและเร็ว
ความดันต่ำ

ถ่ายดำ อาเจียน 
มีจุดเลือดออกตามตัว

การรักษา

1
2
3

4

ให้ยาลดไข้

ให้สารน้ำชดเชย

ดูอาการอย่างใกล้ชิด

ตรวจเกล็ดเลือดและความ
เข้มข้นของเลือด

ยาลดไข้ที่ควรใช้ คือ พาราเซตามอล

ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆ ในรายที่ขาดน้ำมากๆ

ถ้าผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ 
อาเจียน ใจส่ัน หน้ามืด ในช่วงไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

เพื่อใช้พิจารณาในการให้สารน้ำชดเชย

การป้องกัน

1

2
3

ควบคุมสิ่งแวดล้อม

ป้องกันส่วนบุคคล

ใช้สารเคมีควบคุม

เพ่ือไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลาย เช่น ในบริเวณ
ที่มีน้ำขัง บ่อน้ำนิ่ง ในแจกันดอกไม้ เป็นต้น

ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใช้ยาฆ่ายุง เป็นต้น

ใช้ทรายอะเบท ใช้ยาฆ่าลูกน้ำยุงลายใส่ในบ่อน้ำ
ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุงลาย
และในที่ที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

www.kindergarten.stjohn.ac.th/dengue.asp (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
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สายด่วนตลอด 
24 ชั่วโมง โทรศัพท์ หมายเลข

ติดต่อภายใน

รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

076 - 525679

076 - 525600
1669

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

นายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

401

สำนักปลัดเทศบาล 202-207

407

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 112-114

313

หน้าห้องปลัดเทศบาล 211

406

กองสวัสดิการสังคม 108-109

201

หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 404

210

402

กองช่าง 307-314

208 กองการศึกษา 304-306

101

403

กองคลัง 102-105,134

209

หน้าห้องนายกเทศมนตรี 408

301

111

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 076-525779-85 โทรสาร. 076-525788

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ได้รับโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร

จัดการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น
ประจำปี 2559
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