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บทบรรณาธิการ

คําขวัญเทศบาล / แผนที่

สารจากนายกเทศมนตรี

ผังโครงสรางการแบงสวนราชการ

คณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล 

วิสัยทัศน / พันธกิจ 

หัวหนาสวนราชการ 

ภารกิจ 

นโยบายเพื่อการพัฒนา 
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นายเดชาคนี  ลีลานนท
ปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา

๕

 เทศบาลตาํบลรษัฎา เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีอ่ยูใกลชดิกบัประชาชน
มากที่สุดทําใหการบริหารงานและการพัฒนาพื้นที่ไดอยางทั่วถึง โดยสามารถรับรู
ถงึปญหาและความตองการของประชาชนโดยตรง ทาํใหมกีารแกไขปญหาและสนอง
ตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด และรวดเร็ว การท่ีจะทําให
เทศบาลตําบลรัษฎา เปนความหวังและเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริงนั้น
เทศบาลจะตองมีการบรหิารจดัการทีด่ ีโดยเฉพาะอยางย่ิงจะตองมีบคุลากรทัง้ฝายบรหิาร
และฝายขาราชการทีด่แีละมคีณุภาพทัง้ในแงของความประพฤตคิวามรูความสามารถ 
และประสบการณ ที่จะสามารถนําพาองคกรใหไปสูจุดมุงหมายสูงสุด นั้นคือ 
“ความอยูดีมีสุขของประชาชนในทองถิ่น”

 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา เทศบาลตาํบลรัษฎาไดตระหนกัถงึความรับผดิชอบ 
ตอตําบลรัษฎา เพื่อตองการใหเกิดความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนในทุก ๆ ดาน 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๘ ฉบับนี้ เปนการรวบรวมผลการทํางาน
ทางดานการพัฒนาในดานตาง ๆ ในรอบปท่ีผานมา ทัง้นี้เพื่อใหชาวตําบลรัษฎาได
รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ดาน ดังน้ัน การพฒันาของเทศบาลตาํบลรษัฎา
ในทกุ ๆ ดานและทกุ ๆ โครงการจะเปนรปูธรรมมากยิง่ขึน้ ในโอกาสตอไปซึง่จะตอง
ไดรับความรวมมือรวมใจจากประชาชนชาวตําบลรัษฎาอยางเชนที่ผานมาท้ังภาครัฐ
ภาคประชาชน และทกุ ๆ ภาคสวน เทศบาลตาํบลรษัฎาตองขอขอบคุณทกุ ๆ ภาคสวน
ทีเ่กีย่วของไมวาจะเปนสวนราชการ สมาชกิสภาเทศบาล เจาหนาทีแ่ละทีสํ่าคัญทีสุ่ด
คือพี่นองประชาชนที่ไดใหคําแนะนําใหความรวมมือดวยดีตลอดมา

 สดุทายทีเ่ปนหวัใจคือ ประชาชนในเขตตาํบลรษัฎาใหความรวมมอื รวมแรง 
และรวมพัฒนากับเทศบาลตําบลรัษฎาเปนอยางดี ขอขอบคุณทุก ๆ ฝายท่ีไดให
ความรวมมอืดวยดตีลอดมา ขอบคณุครบั

บทบรรณาธิการ
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 ตลอดระยะเวลานบัตัง้แตทีก่ระผมพรอมดวยคณะผูบรหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนชาวตําบลรัษฎาใหเขามาเปน
ตัวแทนในการ ทําหนาที่บริหารงานในเขตตําบลรัษฎาและมีหลาย ๆ โครงการ
ที่ไดมีการดําเนินไปบางแลวเพื่อพัฒนาตําบลรัษฎาของเราใหเจริญอยางยั่งยืน

 รายงานกจิการประจาํป ๒๕๕๘ ฉบับนี ้จงึเปนบทสรปุผลงานการพัฒนา 
ตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๘ กระผมพรอมดวยคณะผูบรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
และพนกังานรวมทัง้เจาหนาทีข่องเทศบาลตําบลรษัฎา ขอขอบพระคุณประชาชน 
ทกุทานทีไ่ดรวมมอืรวมใจกนัขับเคลือ่นนโยบายในการพฒันารวมกับทางเทศบาล 
ตาํบลรัษฎาดวยดเีสมอมา อนัเปนหลกัการพฒันาทีเ่นนการมสีวนรวมของประชาชน 
ในพื้นที่ซึ่งเปนรากฐานสําคัญ

 การจดัทาํรายงานกจิการประจาํปเปนอีกหนึง่ชองทางการสือ่สารทีท่าง 
เทศบาลไดดาํเนนิการรวบรวมผลการดาํเนนิงานบรหิารจัดการตามนโยบายยทุธศาสตร 
และแผนองคกรในรอบปท่ีผานมา แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานท่ีผานมาและจะมุงม่ันต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับความไววางใจ
จากพี่นองประชาชน อยางสุดความสามารถ

 ในนามของเทศบาลตําบลรัษฎา ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ขาราชการ
และบคุลากรของเทศบาลทกุทาน ตลอดจนพีน่องประชาชนทีม่สีวนในการผลกัดนั 
ขับเคลื่อน การดําเนินงานของเทศบาล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
ผูบริหาร ใหบรรลุเปาหมายและถึงแมวาผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
จะไดผลเปนท่ีนาพอใจแตกระผมจะยังคงมุ งมั่นทุ มเทในการปฏิบัติหนาที่
อยางตอเนื่องโดยจะพัฒนากระบวนการและวิธีการทํางานของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ทัง้น้ี เพ่ือใหเทศบาลเปนหนวยงานทีส่รางความสขุใหกบัพีน่องประชาชนชาวรษัฎา 
ไดอยางแทจริง

นายภูดิท   รักษาราษฎร
นายกเทศมนตรี

สารนายกเทศมนตรีตำ บลรัษฎา
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๑. นายภูดิท   รักษาราษฎร นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา

๒. นายภาวัต     ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา

๓. นายสนทรรศน  พีรดนยโกเศส รองนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา

๔. นายสุทัศน     หงษบุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา

๕. นายธนนที     อภิชาตตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา
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คณะผูบริหาร



1. นายภีระพงศ พิสิฐคุณานนท ประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา

2. นายมาโนช พวงสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา 

3. นายภูวิศ เพชรขาว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรัษฎา

๑ ๒๓

๑๐

สมาชิกสภาเทศบาล
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๑. นายมาโนช    พวงสุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา
๒. นายเจริญ    แซออง  สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายวรวุฒิ    กลัมพะบุตร สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายนพพร    ยี่มี  สมาชิกสภาเทศบาล

๕. นายชัยณรงค    ปลวาสน สมาชิกสภาเทศบาล

๑. นายภีระพงศ พิสิฐคุณานนท ประธานสภาเทศบาลตําบลรัษฎา
๒. นายนรสิงห อรรถธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายณรงค เพ็ชรศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายปญญา แซอึ๋ง  สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายบุญชวย เกิดทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล
๖. นายประสิทธิ์ หวงรัตนากร สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา เขต ๒

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรัษฎา เขต ๑

๑๑



พันธกิจการพัฒนา 

๑.  พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน

๒.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.  พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และสงเสริมการทองเที่ยว

๔.  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน

๕.  สรางจิตสํานึกและกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

๖.  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

๗.  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางโปรงใส ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน / พันธกิจ
๑๒

“นํารัษฎา พัฒนา เพื่อประชาเปนสุข”



หัวหนาสวนราชการ

๑. นายภูวิศ    เพชรขาว หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
๒. นางพวงรัตน    พรมคง   ผูอํานวยการกองคลัง
๓. นางณัฐหงส    เกตุมณี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
๔. นายณรงค      หะนุกูล        ผูอํานวยการกองชาง
๕. นางสาวสุบงกช    ตูหิรัญมณี ผูอํานวยการกองการศึกษา
๖. นางศิวนาถ    ชัยพิสิษฐเจริญ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

๑๓

๕ ๓ ๑ ๒ ๔ ๖

นางมณีพรรณ  จันทสุริวงศ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

นางจันทิพย   ยิ่งดํานุน   
รองปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา 

นายเดชาคนี  ลีลานนท  
ปลัดเทศบาลตําบลรัษฎา



 สํานักปลัดเทศบาล มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาล รวมทั ้งการ
ปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ี งานสงเสริมการทองเท่ียว
งานทะเบียนราษฎร งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั ่นคงและ
งานธุรการ โดยมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนผูกํากับ
ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล
รวมไปถึงการจัดเตรียมงานรัฐพิธีตาง ๆ งานกิจการสภา
เทศบาล งานเตรียมการเลือกต้ัง งานบริการและเผยแพร
วิชาการ งานนิติการ และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหเปนไป
ตามนโยบาย 

๑๔

สํานักงานปลัด
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๑๕



 กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรับ การจาย การนําสง การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ  
งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณทางการเงิน การจัดสรร
เงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย  
การทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป อีกท้ังยังรวมถึง
การจัดเก็บภาษีในทองถิ่นอีกดวย ซึ่งรายไดทั้งหมด
นําไปจัดสรรงบประมาณ เพื ่อพัฒนาทองถิ ่นในเขต
เทศบาลตําบลรัษฎาใหเกิดความเจริญกาวหนาตอไป

๑๖

กองคลัง
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 กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ
การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบ
การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบของกฎหมาย
งานแผนงานการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง  
งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดาน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล เปนตน 

๑๘

กองชาง
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 กองการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหแกประชาชนในทองถ่ินต้ังแตระดับเยาวชน
ไปจนถึงผูอาวุโส ทั้งทางดานรางกายและจิตใจใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาทองถิ่นของตน โดยผสมผสาน
ใหสอดคลองกับลักษณะวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
ตามสภาพความตองการของสังคมและประเทศชาติโดย
มีโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความดูแลดังตอไปน้ี
- โรงเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานทุงคา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาเรือใหม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา (แหลมตุกแก)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรัษฎา (นาหลวง)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสิเหร

๒๐

กองการศึกษา

¹Ò§ÊÒÇÊØº§¡ª  µÙŒËÔÃÑÞÁ³Õ 

¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ



๒๑



 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน สงเสริม
สุขภาพอนามัย ปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การจัดใหการบริการ
เผยแพรความรูทางดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม
สิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภคและงานอื่น ๆ
เก่ียวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย
งานรักษาความสะอาด ในกรณีที่ยังไมจัดตั้งกอง
การแพทยจะมีงานดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน
และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๒

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

¹Ò§³Ñ°Ë§Ê  à¡µØÁ³Õ
¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ



๒๓



 กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดูแลการจัดสวัสดิการสังคมและสงเคราะห ประชาชน เด็ก 
เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ โดยใหความชวยเหลือเก่ียวกับ
เร่ืองเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือ HIV งานดานสังคมสงเคราะห
ครอบครัวผูประสบปญหาทางสังคม งานเย่ียมบาน ผูปวย ผูสูงอายุ
ผูพิการและครอบครัวเด็ก งานสรางเครือขายในการทํางาน งานดาน
การรวมกลุมอาชีพ งานสวัสดิการเด็ก

๒๔

กองสวัสดิการสังคม

¹Ò§ÈÔÇ¹Ò¶ ªÑÂ¾ÔÊÔÉ°à¨ÃÔÞ

¼ÙŒÍÓ ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÊÑ§¤Á



๒๕



๑. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา

    ๑. พฒันาการศึกษาระดบัปฐมวัย เพือ่เตรยีมความพรอม
กอนเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการปรับปรุงศูนย
พฒันาเด็กเล็ก และจัดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใหเด็กระดับปฐมวัยได
รับการศึกษาเตรียมความพรอมเพิ่มขึ้นอยางทั่วถึง
    ๒. บริหารการจัดการศึกษาของทองถิ่นในอนาคต
ใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ ดําเนินการ
จัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
    ๓. สนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ใหกับโรงเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหมี
อุปกรณการเรียนการสอนอยางพอเพียงและไดมาตรฐาน
    ๔. สงเสริมใหนักเรียน เยาวชน ประชาชน ไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาที่ ๒ ใหมีความรูความสามารถการใชภาษาที่ ๒ 
ในระดับที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
    ๕. พฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยทีางดานการศกึษา
สงเสรมิสนบัสนนุใหความรูกบัประชาชนในเรือ่งการใชเทคโนโลยี
ใหมคีวามรูและทกัษะเพียงพอทีจ่ะใชแสวงหาความรูดวยตนเอง
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

 เปาหมายของการพัฒนา คือ เปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ใหประชาชนทกุคน มคีวามรูด ีสขุภาพด ีจติใจด ีอยูในสงัคมอยางมคีวามสขุ และประสบความสาํเรจ็ เปนกาํลงัสาํคญั
ในการพัฒนาตําบลรัษฎา สูความเปนสังคมแหงการเรียนรูเพื่อรองรับการกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC ) ๒๕๕๘ ในอีกสามปขางหนา

๒๖



๒๗



òø

๒. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

     ๑. สงเสริมสนับสนุนสวัสดิการ แกผู สูงอายุ คนพิการ
ผู ติดเชื้อเอช ไอ วี ผู ประสบภัย ผู ยากไร  เด็กถูกทอดทิ้ง
อยางทั่วถึง เปนธรรม โดยการดําเนินสอดคลองและเชื่อมโยง
กับนโยบายภาครัฐ
    ๒. จัดสวสัดกิารเพิม่เตมิใหกบัเดก็ สตร ีผูสงูอาย ุและคนพิการ
ที่ดอยโอกาส อยางเหมาะสมและสอดคลองกับความเปนจริง
 ๓. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิน่ โดยใหประชาชนไดรวมคิด รวมกาํหนด
รวมกันจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
 ๔. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการและบทบาท
ของฝายปกครอง ตํารวจชุมชน อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.) ในงานดานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การให บ ริการดูแล
ความปลอดภัยแก นักทองเที่ยว การสรางเครือขายและ
การจัดใหมีหนวยบริการชวยเหลือฉุกเฉิน (EMS) 
 ๕. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเคร่ืองใช
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการนําเทคโนโลยี 
เชน กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ติดต้ังตามจุดเส่ียงและ
สถานท่ีสาํคญั ๆ เพือ่ใชในการบริหารจดัการดานความปลอดภัย

 เปาหมายของการพัฒนา คือ ใหประชาชนมีคณุภาพชวีติทีดี่สามารถดแูลตนเองไดในขัน้พืน้ฐาน ไดรบับรกิาร
ดานสวสัดกิารสงัคมอยางทัว่ถงึเทาเทยีมกนั เสรมิสรางใหชมุชนมคีวามเขมแขง็ มคีวามมัน่คงปลอดภัยในชวีติและ
ทรพัยสนิ ปลอดปญหายาเสพตดิและธาํรงไวซึง่เอกลักษณ ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่

 ๖. สงเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมการสรางวนิยัการจดัระเบยีบ
จราจรในยานชมุชนและมาตรการในการสรางความปลอดภัย
บนทองถนนตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
 ๗. จดัทาํงบประมาณเพือ่แกไขปญหายาเสพตดิทัง้ตาํบล 
สนองนโยบายรฐับาลในดานการปองกนัปราบปรามยาเสพตดิ
อยางเปนรปูธรรมโดยประสานงานรวมกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
 ๘. สงเสรมิสถาบนัครอบครวัเพือ่เปนเกราะปองกนัยาเสพตดิ
เสริมสรางชุมชนสีขาวที่ปลอดจากปญหายาเสพติด
 ๙. สงเสริมดานการกีฬา และนันทนาการ มีสถานที่
อปุกรณกฬีาสาํหรบัประชาชนในพืน้ที ่หนึง่หมูบาน หนึง่ลานกฬีา
 ๑๐. สงเสริมดานศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ภมูปิญญาทองถ่ิน รวมถึงสบืสานประเพณแีละศลิปวฒันธรรม
ในตําบลรัษฎาใหคงอยูและแพรหลายอยางตอเนื่อง

๒๘



๒๙



๓. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

    ๑. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ตามความตองการ
ของประชาชน
    ๒. สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได
ใหแกประชาชนและกลุมอาชีพตาง ๆ ใหเกิดเปนชุมชน
อยู ดีมีสุข มีการจางงานคนในพื้นที่อย างเหมาะสม
ใหประชาชนในทองถ่ินมีงานทํา มีโอกาสในการประกอบ
อาชีพโดยมุงเนนใหมีการรวมกลุมในรูปแบบของกลุม
อาชพีตาง ๆ ทีส่อดคลองกบัความตองการของประชาชน
    ๓. สงเสริมระบบสหกรณ เพื่อเปนแหลงเงินทุนที่คน
ในชุมชนสามารถเขาถึงและพัฒนาระบบสวัสดิการ
สงเสริมพัฒนาอาชีพ ชองทางการตลาดของผลิตภัณฑ

 เปาหมายของการพัฒนา คือ สงเสริมสนบัสนนุกจิกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหเปนชมุชน
ทีเ่ขมแขง็ พึง่พาตนเองไดอยางยัง่ยนื สงเสรมิอาชพีของชมุชน ประชาชนมกีารรวมตวักนัเพือ่เรยีนรู พฒันาทกัษะ
ในการประกอบอาชีพมกีารผลติ การเพิม่มลูคาของสนิคา เกดิการหมนุเวยีนของเงนิ การสรางงานในชุมชนตลอดจน
สงเสริมการทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยวในตําบลรัษฎาใหเพิ่มมากขึ้น

ชมุชน สงเสรมิกลุมแมบาน กลุมอาชพี ผานระบบสหกรณ
ใหเปนแหลงเงนิทนุทีเ่หมาะสม เปนธรรม
    ๔. พฒันาปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบการจดัเกบ็
รายไดของเทศบาลเพือ่ใหเกิดประโยชนสงูสดุ ตอเทศบาล
และประชาชน พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ใหทั่วถึง 
เปนธรรม ประหยัด สะดวก และมีความโปรงใส
    ๕. สงเสริมสนับสนุนจัดหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี
เพิ่มขึ้นในตําบลรัษฎา
    ๖. จัดใหมีศูนยบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ใหบริการดานตางๆ แกนักทองเที่ยว

๓๐



๓๑



๔. นโยบายการพัฒนาดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

    ๑. สนบัสนนุสงเสรมิกิจกรรมโครงการและบทบาท
ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน (อสม.)
เพ่ือการปฏบิตักิารเชงิรกุในดานการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถิ่นใหสามารถเขา
รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไดทั่วถึง 
    ๒. พัฒนาปรบัปรงุสวนสาธารณะของเทศบาล
ใหสวยงามมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นเพื่อใหเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกาย
ของประชาชน
    ๓. พฒันาปรบัปรงุงานดานการรกัษาความสะอาด
การบาํบดันํา้เสีย การกาํจดัขยะมลูฝอยทีม่ปีระสทิธภิาพ
โดยใชตนทนุตํา่เรงดําเนนิการใหเทศบาลตําบลรษัฎา
สะอาดควบคุมดูแลการเก็บขยะของแตละชุมชน
อยางใกลชดิ ไมใหมผีลกระทบตอชมุชน สิง่แวดลอม
จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย บุคลากรให
เพียงพอสมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานท่ี
รบัผดิชอบ
    ๔. ปรับปรุงบาํรงุรกัษา บําบดัฟนฟตูลอดจนการ
เฝาระวัง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

  เปาหมายของการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลมสีขุภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรงสมบรูณปราศจากโรคภยัไขเจบ็
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสะอาดมีระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสมสวยงามรักษาความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรใหคงอยูสืบไป

๓๒



๓๓



 เปาหมายของการพฒันา คอื “นํา้ตองไหล ไฟตองสวาง ทางตองสะดวก” ปรบัปรงุพฒันาระบบสาธารณปูโภค
ใหไดมาตรฐาน ครอบคลมุทกุพืน้ทีเ่พ่ือยกระดับความเปนอยู อาํนวยความสะดวก ตามความตองการของประชาชน
เปนฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

๕. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑. ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค
ไฟฟา ถนน ทางสาธารณะ แมน้ํา ลําคลอง ในเขต
เทศบาล ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน
    ๒. พฒันาปรบัปรุงระบบจราจรใหไดมาตรฐานเพือ่
อาํนวยความสะดวกในการสญัจรมคีวามปลอดภยั
ในชีวิต และทรัพยสิน ตลอดจนจัดใหมีป าย
เครื่องหมายบอกสถานท่ีเสนทางตาง ๆ เพื่อ
อาํนวยความสะดวกตอนกัทองเทีย่วและการเดนิทาง
ของประชาชนท่ัวไป
    ๓. พัฒนาเสริมสรางมาตรการปองกันภัย
ทางธรรมชาตแิละการแกปญหานํา้ทวมขงัในชุมชน
โดยการปรับปรุงระบบการระบายน้ําท่ีมีอยูเดิม
ใหดียิ่งขึ้น
    ๔. จดัทาํผงัเมืองในชุมชนและผงัเมืองรวมเทศบาล
ใหเปนระเบยีบสวยงาม มสีนุทรยีภาพ สอดคลอง
กับผังเมืองจังหวัด

๓๔



๓๕



 เปาหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลรัษฎาใหเปน องคกรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการ
บริหารบานเมืองท่ีดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการใหบริการสาธารณะ ปฏิบัติตามหนาท่ีและพันธกิจขององคกร
ตลอดจนการเปนหนวยงานที่เขาถึงสภาพปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

    ๑. ใชหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ในการบริหาร
จัดการเทศบาลตําบลรัษฎา โดยดําเนินการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
    ๒. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีความรู
ความสามารถโดยเฉพาะดานวิทยาการและเทคนิคใหม ๆ
เพื่อใหสามารถนําความรูมาปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงานโดย
การจัดซ้ือจัดหา กอสรางใหเพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม
เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด ตามกําลังความสามารถดาน
งบประมาณของเทศบาล

    ๓. พัฒนาปรับปรุงงานดานการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
วิธีการใหการติดตอสื่อสารระหวางเทศบาลกับประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชน ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชน สังคม
ไดเขาถึงการเฝาระวังตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินการของเทศบาลไดในทุกระดับขั้นตอน
    ๔. พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
โดยมุงเนนการลดขั้นตอนการทํางาน ความถูกตอง รวดเร็ว
และเปนธรรม
    ๕. บริหารงานเทศบาล โดยใหประชาชนเห็นวาเทศบาล
ตําบลรัษฎารวมท้ังพนักงานเทศบาลและนักการเมืองเปนองคกร
ที่ถูกสรางโดยประชาชนเปนของประชาชนและองคกรนี้
พรอมจะรับใชประชาชน

๖. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

๓๖



๓๗



๓๘

 ประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากลาสุดมีขอมูลจากกรมอนามัยระบุวา ผูสูงวัย
ที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปในประเทศไทย มีมากถึง ๑๔ % และคาดวาในไมกี่ปขางหนา เราจะมีประชากรผูสูงวัย
ถึง ๓๐ % ดังนั้นเพื่อการเตรียมพรอมเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ เราจึงมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพสําหรับผูใหญ
วัย ๕๐+ ใหแข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีความสุข ในแบบ ๕ อ. มาฝาก

เพ� อชีวิตที่ปลอดภัย สไตลผูสูงอายุ

ขอบคุณที่มา www.thehealthyclub.com

อ. อาหาร 
     คือการรับประทานอาหารท่ีครบถวน ๕ หมู และพอเหมาะ
ไดสัดสวน โดยเลือกอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย ยอยงาย หลีกเล่ียง
อาหารที่มีไขมันสูง และอาหารรสจัด
อ. ออกกําลังกาย 
     คือการออกกําลังกายอยางสมาํเสมอ เลือกการออกกําลังกาย
ท่ีเหมาะสมตอสุขภาพและโรค ท่ีสําคัญควรทําในสถานท่ีมีอากาศ
ถายเท และไมอยูกลางแดดจัด หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือ
ออกแรงเกินกําลัง 
อ. อารมณ
     คือการทําอารมณใหแจมใส ราเริง ไมเครียดหรือคิดมาก
จนเปนทุกข มองโลกในแงดี ใชชีวิตดวยรอยย้ิม รวมท้ังควรเปน
ผูชวยเหลือใหคําแนะนําแกลูกหลาน คนใกลชิด และทํากิจกรรม
รวมกันเสมอ 
อ. อดิเรก 
     คือการหางานอดิเรกท่ีชอบทํา เพ่ือไมใหรูสึกเหงา ใชเวลา
อยางมีคุณคาและไดชวยเหลือเก้ือกูลสังคมหรือคนในครอบครัว 
อ. อนามัย 
     คือการสรางสุขภาพอนามัยท่ีดีใหกับตัวเอง ดวยการปฏิบัติตน
ใหถูกสุขลักษณะ มีพฤติกรรมดานสุขภาพท่ีดี หม่ันตรวจสุขภาพ
อยางนอยปละคร้ัง และลด ละ เลิก อบายมุขหรือของมึนเมา
ตาง ๆ ทั้งหมด 



๓๙

 ลูกจากวัยแรกเกิด จนเขาสูปฐมวัย (๖ ขวบแรก) นั้น ลูกของเราจะมีการพัฒนาการทั้งดานรางกาย
และจิตใจที่รวดเร็วมาก หากเราสามารถชวยเสริมใหลูกมีพัฒนาการที่ถูกตอง เหมาะสมตามวัยของเราได
จะทําใหลูกของเราเปนเด็กที่มีความประพฤติดี มีความฉลาดทางดานอารมณสูง เราสามารถชวยเสริมการ
พัฒนาการตางๆ ใหลูกได ๔ ทางดังน้ี

เคล็ดลับพัฒนาสติปญญาลูกใหโตสมวัย

ขอบคุณที่มา www.babytrick.com

• ใหลูกไดเห็นในสิ่งที่ดี
 ลูกของเราสามารถเรียนรูในสิ่งที่ตัวเองเห็นได 
โดยการกระทําตาง ๆ ที่เด็กเห็นนั้น เด็กจะยังไมสามารถ
แยกแยะไดวา สิ ่งนั ้นเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม
แตเด็กจะซึมซับในส่ิงท่ีเห็นท้ังหมดแลวสุดทายจะกลายเปน
พฤติกรรมของลูกเอง 
• ใหลูกไดยินในสิ่งที่ดี
 คําพูดที่ดี นําเสียงที่ออนโยน เด็กทารกแรกเกิด
สามารถรับรูได เด็กจะตั้งใจฟงและมีความรูสึกไวตอเสียง
ตาง ๆ หากไมอยากใหลูกพูดจากกาวราว พอแมและผูเล้ียงดู
ก็ตองระวังอยาใชคําพูดที่ไมดีใหเด็กไดฟง 
• ใหลูกเลนและมีกิจกรรมดี ๆ
 เด็กในชวงปฐมวัยจะหวงเลน ซึ่งเปนธรรมชาติ
ของเด็ก พอแมที่เขาใจในพัฒนาการของลูกก็จะสามารถ
หากิจกรรม หรือการเลนที่สอดคลองกับแตละชวงอายุ
ของลูกได 
• ใหการอบรมสั่งสอนลูกตั้งแตเล็ก
 เด็กในชวงปฐมวัยมีความอยากรูอยากเห็นตลอด 
การอธิบายใหลูกฟงตั้งแตเล็ก หรือปลอยใหเขาไดลองเอง
กับตัวเอง แลวพอแมคอยช้ีแนะวาเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน จะทําให
เด็กสามารถเรียนรูและเขาใจไดอยางรวดเร็วกวาการส่ังสอน
แบบใชคําพูดอยางเดียว 



 ๑. หมวดภาษีอากร  ๔๑,๒๓๙๔๒๗.๔๕ บาท

 ๒. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๗,๒๖๑,๒๐๕.๘๕ บาท

 ๓. หมวดรายไดจากทรัพยสิน  ๑๒,๔๔๕,๑๗๗.๐๗ บาท

 ๔. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  ๕๐๙,๙๐๔.๖๙ บาท

 ๕.หมวดรายไดจากทุน  ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท

 ๖. หมวดภาษีจัดสรร   ๑๙๐,๗๗๓,๗๒๐.๙๘ บาท
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รายรับจริง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

๔๐



 ๑. หมวดรายจายงบกลาง  ๑,๓๐๐,๙๘๔.๐๐ บาท
 ๒. หมวดเงินเดือน  ๑,๙๗๐,๗๒๘.๐๐ บาท
 ๓. หมวดรายจายคาจางประจํา  ๖๐,๖๒๐.๐๐ บาท
 ๔. หมวดรายจายคาจางชั่วคราว ๓,๔๑๘,๙๒๕.๐๐ บาท
 ๕. หมวดรายจายคาตอบแทน  ๔,๔๗๒,๓๕๒.๕๐ บาท
 ๖. หมวดรายจายคาใชสอย ๘,๒๑๑,๑๒๐.๘๓ บาท
 ๗. คาวัสดุ ๖,๕๑๕,๖๔๘.๐๓ บาท
 ๘.หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค ๓๐๒,๔๖๓.๙๓ บาท
 ๙.หมวดรายจายเงินอุดหนุน ๐.๐๐ บาท
 ๑๐.หมวดรายจายคาครุภัณฑ ๑๗,๒๖๖,๓๐๗.๘๖ บาท
 ๑๑. หมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง ๗๗,๖๒๖๒๕๑.๐๕ บาท
 ๑๒. หมวดรายจายอื่นๆ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
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๔๒

แหลงทองเที่ยวตําบลรัษฎา

 “วัดเกาะสิเหร” กอสรางขึ้นโดยมีหลวงปูสุภา กันตสีโล  เปนผูดําเนินงานดวยความสนับสนุน
ของญาติโยม ผูมีจิตศรัทธา “วัดเกาะสิเหร” ถือไดวาเปนวัดที่สมบูรณ รมรื่นและสะดวกสบาย เหมาะแกการ
ปฏิบัติธรรมอีกวัดหน่ึง พระพุทธไสยาสน (พระนอน) ไดเร่ิมกอสรางข้ึนในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ ขนาดความยาว
ตลอดองค ๑๘.๕ เมตร ประดิษฐานไวบนยอดเขาเกาะสิเหร อันเปนปูชนียวัตถุสําคัญ และถือเปนสัญลักษณ
อีกอยางหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต และในปจจุบันชาวพมาเชื้อสายมอญสวนหนึ่งไดรวมกันกอสราง “พระธาตุ
อินทรแขวน (จําลอง)” ณ วัดเกาะสิเหร เพื่อเปนสถานที่สําหรับสักการะบูชา  อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลิน
กับการชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทะเลและวิวเมืองภูเก็ตไดรอบดานแบบ ๓๖๐ องศา



๔๓




