




“…การทำงานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว 

จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่

ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที…”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (29 มีนาคม 2539)
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อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลรัษฎา

ประวัติความเป็นมา

 อาคารสำนักงานหลังใหม่ ก่อสร้างขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2548 และ 2549 นับเป็นอาคาร 

ที่มีความสวยงาม โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม 

ชิโนโปรตุกีส ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของ 

คนภูเก็ต เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยา 

รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 

ที่ได้สร้างความเจริญและสร้างคุณประโยชน์ 

มากมายให้แก่เมืองภูเก็ต

 เทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้ว่าจ้างช่างปั้น 

ผู้เช่ียวชาญมาป้ันประติมากรรมรูปพระยารัษฎา 

นุประดิษฐ์มหิศรภักดีและได้มีการอัญเชิญมา 

ประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล 

ตำบลรัษฎา ต่อมาได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2553 ขึ้น

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

VISION

MISSION
1. พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 

   และส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

5. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วม

    ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

7. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส 

    ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

นำรัษฎา พัฒนา

เพื่อประชาเป็นสุข



สารนายก
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปี 2560 จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผล 

การปฏิบัติงาน ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎาไว้เมื่อครั้งที่ได้เข้ารับตำแหน่ง 

ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าทุกส่ิงล้วนเกิดข้ึนได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งคำนึงถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลรัษฎา จุดอ่อน จุดแข็ง 

ในการพัฒนาและที่สำคัญ คือ วิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ตลอดจน 

กรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการของเทศบาล 

ตำบลรัษฎาและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 

“นำรัษฎา พัฒนา เพื่อประชาเป็นสุข”
 ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมากระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อพี่น้องประชาชน 

มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษา, การพัฒนาเด็ก เยาวชน  

ผู้สูงอายุ ตลอดจนคนพิการ, พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น อาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), กลุ่มอาชีพ ผู้นำท้องถิ่น - ผู้นำท้องที่, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 

เก่ียวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินต่างๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตำบลรัษฎา, พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ความเป็นอยู่ ตลอดจนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คูระบายน้ำ สะพาน และบรรเทาความ 

เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

 ทั้งนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจะมุ่งมั่นทำงานในการพัฒนาตำบลรัษฎา ให้มีความเจริญยั่งยืน 

อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลรัษฎาต่อไป  

(นายภูดิท รักษาราษฎร์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
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ภูดิท
รักษาราษฎร์

ตำบล
เราร่วมกัน..

รัษฎา
ดูแล

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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สารประธานสภา
เทศบาลตำบลรัษฎา

“คิดดี พูดดี ทำดี พัฒนาเพื่อประชาเป็นสุข”

(นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

ภีระพงศ์
พิสิฐคุณานนท์

 ในนามของสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ที่ได้รับ 

ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตตำบลรัษฎา เพื่อมาทำหน้าที่ด้านกระบวนการนิติบัญญัติแทนพี่น้อง 

ประชาชนประสานงานติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของนายกเทศบาลตำบลรัษฎา ในการให้บริการ 

สาธารณะแก่ประชาชนตามที่นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ 

 กระผมขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎาว่า สภาเทศบาลตำบลรัษฎามีความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ในการทำหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนชาวตำบลรัษฎา มอบความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน 

เพื่อพัฒนาตำบลรัษฎาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและจะนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นตำบลแห่งความสุขต่อไป

 ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎา หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตำบลรัษฎาไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุด 

แก่พี่น้องประชาชนและพัฒนาตำบลรัษฎา ให้เป็นตำบลแห่งความสุขต่อไป
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สารปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลรัษฎา

(นายเดชาคนี ลีลานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

เดชาคนี
ลีลานนท์

 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลรัษฎาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึง 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของนายกเทศบาลตำบลรัษฎาในปีงบประมาณ 2560 ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำรัษฎา 

พัฒนา เพื่อประชาเป็นสุข” ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลตำบลที่บัญญัติให้นายกเทศบาลตำบล 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเป็นประจำทุกปี ดังรายละเอียด 

ที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ 

เทศบาลตำบลรัษฎา ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎา 

ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตำบลรัษฎาจะได้ร่วม 

พัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากขึ้น เพื่อให้ตำบลรัษฎา มีความเจริญมั่นคง 

ก้าวหน้า สืบไป
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ทะเลอันดามัน
แหลมหงา

อ่าวไม้ไผ่

แหลมไม้ไผ่

เกาะสิเหร่

แหลมตุ๊กแก

ตำบลเกาะแก้ว
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ถ.
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ถ.
ร่ว

มพ
ัฒ

นา

เทศบาลตำบลวิชิต 
อำเภอเมือง

เทศบาล
ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้

เทศบาลนครภูเก็ต

สำนักงานเทศบาล
ตำบลรัษฎา

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

เขารัง

เขาโต๊ะแซะ

ท่าเรือรัษฎา

หอนาฬึกา
สถานีตำรวจชุมชน

จุดชมลิงเกาะสิเหร่

คล
อง

ท่า
จีน

โรงไฟฟ้าดีเซลภูเก็ต
สถานีย่อย

เขาเกาะสิเหร่

แผนที่ ตำบลรัษฎา

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 4

 ตำบลรัษฎา ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจาก 

ท่ีว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจาก 

ด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 402 (เทพกษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศ 

ตะวันออกของตำบลรัษฎาติดกับทะเลภูเก็ต มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล 

ต่างๆ ดังนี้ คือ 

 ทิศเหนือ  จดแนวเขตตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 1

   บ้านสะปำ และหมู่ที่ 7 บ้านแหลมหิน

 ทิศใต้   จดแนวเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขา

   โต๊ะแซะ และเขตเขารังใน

 ทิศตะวันออก จดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต

 ทิศตะวันตก  จดแนวเขตตำบลวิชิต หมู่ที่ 5 บ้านชิดเชี่ยว

    และเขตตำบลกะทู้ กับหมู่ที่ 2 

   บ้านบางทอง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 

   บ้านกะทู้
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 ตำบลรัษฎา เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ “ตำบลสั้นใน” ต่อมาในปี พ.ศ.2483 

ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ ์

แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  

ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต

 ในปี พ.ศ.2499 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลรัษฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่  

222/2499 เป็นหน่ึงใน 41 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ัวประเทศ

 ในปี พ.ศ.2519 องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา 

ถูกยกเลิก โดยคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326/2515 ให้มีฐานะ 

เป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศ

 ในปี พ.ศ.2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และ 

เป็นหนึ่งในจำนวน 19 แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะ 

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 ในการยกฐานะในครั้งแรก

 ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล 

ตำบลรัษฎา เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทย ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 เร่ือง จัดต้ังองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

พระยารัษฎาเลื่องชื่อ

นามระบือชาวไทยใหม่

แปลกกว่าใครเกาะสิเหร่

มีเสน่ห์คือหาดปลื้มสุข

เที่ยวสนุกท่าเรือรัษฎา

แหล่งศรัทธาพระนอนใหญ่

ประวัติ
ตำบลรัษฎา

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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RATSADA MUNICIPALITY

OUR TEAM

โครงสร้าง
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง กองการศึกษา

กองช่าง กองสวัสดิการสังคม

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎารา
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RATSADA MUNICIPALITY

OUR TEAM

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายภูดิท รักษาราษฎร์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายภาวัต ศุภสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายธนนที อภิชาตตระกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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OUR TEAM
RATSADA MUNICIPALITY

ทำเนียบสภา
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์
ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

นายมาโนช พ่วงสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

นายภูวิศ เพชรขาว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัษฎา
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OUR TEAM
RATSADA MUNICIPALITY

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เขต 1 (จากซ้ายไปขวา)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เขต 2 (จากซ้ายไปขวา)

นายมาโนช พ่วงสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาล 
นายเจริญ แซ่อ๋อง, นายวรวุฒิ กลัมพะบุตร, นายนพพร ยี่มี, นายชัยณรงค์ ปิลวาสน์

นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาล
นายนรสิงห์ อรรถธรรม, นายณรงค์ เพ็ชรศิริ, นายปัญญา แซ่อึ๋ง

นายบุญช่วย เกิดทรัพย์, นายประสิทธิ์ หวงรัตนากร

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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OUR TEAM
RATSADA MUNICIPALITY

นายเดชาคนี ลีลานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลรัษฎา
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OUR TEAM
RATSADA MUNICIPALITY

นายภูวิศ เพชรขาว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางณัฐหงส์ เกตุมณี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศิวนาถ เหมพิจิตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางพวงรัตน์ พรมคง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ หะนุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล รวมทั้ง
การปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้กำกับดูแล
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสำนักปลัดเทศบาล รวมไปถึงการจัดเตรียมงาน
รัฐพิธีต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามนโยบาย

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้อาวุโส ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
โดยผสมผสานให้สอดคล้องกับลักษณะวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีตามสภาพความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การจัดให้การบริการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองผู้บริโภคและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้
บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ 
งานรักษาความสะอาด งานสาธารณสุขชุมชน 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ งานบริการสาธารณสุข
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดูแลการจัดสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์  
ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ
โดยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV อุดหนุนเด็กแรกเกิด 
งานด้านสังคมสงเคราะห์ ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม งานเยี่ยมบ้านและครอบครัวเด็ก
งานสร้างเครือข่ายในการทำงาน งานด้านการ
รวมกลุ่มอาชีพ งานสวัสดิการเด็ก งานหอพัก

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้านการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ 
งานรวบรวมข้อมูล สถิติด้านการคลัง งานพัสดุ
และทรัพย์สิน งานการจัดการเงินสะสม งานตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ 
การทำความเห็นและสรุปรายงาน โดยมีผู้อำนวยการ
กองคลังให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในงาน
ด้านการคลัง เพื่อให้การบริหารด้านการคลัง
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลรัษฎา

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ
การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
โครงสร้างพื้นฐาน งานการควบคุม อาคารตามระเบียบ
ของกฎหมาย งานแผนงานการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง
และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
เป็นต้น

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา

Annual Report 2017
RATSADA M

UNICIPALITY

17



ANNUAL REPORT 2017 RATSADA MUNICIPALITY

รายงานกิจการประจำปี 2560 เทศบาลตำบลรัษฎา

นโยบายการพัฒนา

ด้านการศึกษา

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ด ี

สุขภาพจิตดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบลรัษฎา สู่ความเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEN Economic Community - AEC) 2558 

         พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อม 

ก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และจัดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการศึกษาเตรียมความ 

พร้อมเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง

         บริหารการจัดการศึกษาของท้องถ่ินในอนาคตให้สอดคล้อง 

กับระบบการจัดการศึกษาของชาติ ดำเนินการจัดการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

         สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

ให้กับโรงเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีอุปกรณ ์

การเรียนการสอนอย่างพอเพียงและได้มาตรฐาน

         ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนา 

ทักษะภาษาท่ี 2 ให้มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาท่ี 2 ในระดับ 

ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้

         พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการใช้เทคโนโลย ี

ให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต



 ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที ่

ตำบลรัษฎา มีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อห่างไกลจาก 

สิ่งเสพติดและอบายมุขในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้ง 

เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเป็นการส่งเสริมให้เด็ก 

และเยาวชนมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ 

มีความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจอาเซียน ตระหนักถึง 

ความสำคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศในการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภาษาต่างประเทศโครงการอบรม

ภาษาต่างประเทศฝึกอบรม
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที ่

ตำบลรัษฎา มีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรม 

ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือห่างไกลจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 

ในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก 

และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อม 

ด้านภาษาต่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจ 

อาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษา 

ต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน

ภาษาต่างประเทศโครงการอบรม

ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนโยบายการพัฒนา

ด้านการศึกษา

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ปลูกฝังการมี วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎามีการพัฒนา 

ทักษะ ศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวน 

ความคิด วิเคราะห์ มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาให้ความรู ้

และให้แนวทางการศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมลักษณะ 

แบ่งกลุ่มในการทดลองและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ในแต่ละสาขาต่างๆ ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์  

(เคมี) วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์) 

และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา การปฏิบัติตาม 

กติกาข้อตกลง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้เด็กมีความรัก ความสามัคคี 

ฝึกความอดทน ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข 

โดยมีการแข่งขันกีฬา 10 ประเภทคือ เดินกะลา ว่ิงทางตรง 20 เมตร ว่ิงผลัดผสม 

ตักลูกปิงปอง โยนบอลลงตะกร้า เตะบอลเข้าโก วิ่งผลัดฮูลาฮูป แต่งตัวให้ลูก 

ชักเย่อและปิดตากินกล้วย

ตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนโครงการอบรม

การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา Rasada kids Game
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พัฒนา สุขภาพ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

เปิดเวทีแสดงความสามารถ
สร้างสรรค์จินตนาการ

	 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของนักเรียน 

ได้ออกกำลังกาย	 เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์	อีกทั้ง	ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและค้นหา 

นักกีฬาที่มีความสามารถและส่งเสริมสนับสนุนเข้าแข่งขันใน 

ระดับต่างๆ	ณ	โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา	 ได้ร่วม 

กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์	เปิดโอกาสให้เด็กๆ	ได้แสดงออก 

ถึงความสามารถในด้านต่างๆ	และส่งเสริมพัฒนาการ 

ด้านร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 และสังคม	 อีกทั้ง 

เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน 

วันเด็กแห่งชาติ

Rasada Cup

กิจกรรม

ฟุตซอล จูเนียร์ 

กิจกรรมและพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 มีความรัก 

และความสามัคคีกัน	 ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมต่างๆ 

ให้เด็กๆ	 และเยาวชนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรม 

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย	 อีกทั้งยังมีอาหารและ 

เครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงาน

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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รัษฎาวิชาการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน

	 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามความสนใจความถนัด 
และการประยุกต์ความรู้	 เพื่อใช้	 คิดเป็น	 ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเอง 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเพื่อประชาสัมพันธ์ 
การศึกษาของเทศบาลตำบลรัษฎา	 โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ	 6	 กิจกรรม	 ประกอบด้วย	 ฮูลาฮูป	 ต่อเลโก้	 วาดภาพ 
ระบายสี	 เดินตัวหนอน	 ร้อยลูกปัดและปั้นดินน้ำมัน	 โดยมีเทศบาล 
ตำบลวิชิต	 เทศบาลตำบลฉลอง	 เทศบาลตำบลกะรน	 เทศบาลตำบล 
ราไวย์	 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว	 ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
แข่งขันและร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน	

รัษฎาวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
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 ให้พนักงานครู	 ผู้ดูแลเด็ก	 บุคลากรทางการศึกษา	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 

โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา	 มีความรู้ด้านการอพยพกรณีการเกิดภัย	 ได้รับทราบถึงข้ันตอน 

หน้าที่ในการอพยพกรณีเกิดภัย	 เสริมสร้างความรู้ด้านอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น 

อีกทั้งเพื่อเป็นการทดสอบระบบการเตือนภัยของอาคารและการฝึกซ้อมการอพยพกรณี 

เกิดภัย	ณ	โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา

 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลรัษฎามีคุณลักษณะเป็นคนดี	 5	 ประการ	 คือ 

ลูกดี	 ศิษย์ดี	 เพ่ือนดี	พลเมืองดีและพุทธศาสนิกชนท่ีดี	 เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 

ตำบลรัษฎามีจิตสำนึกเสริมสร้างและสืบสานคุณธรรม	จริยธรรม	วัฒนธรรมประเพณ ี

อันอีงามและรู้จักนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 

ร่วมทำความดี	 ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดและอบายมุขเกิดแรงจูงใจต่อการศึกษาหลัก 

พระพุทธศาสนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต

โครงการพัฒนา

โครงการ

เสริมความรู้ข้ันพ้ืนฐาน ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบ้ืองต้น

ปลูกฝังจริยธรรม สร้างเยาวชน
ให้เป็นคนดีของสังคม

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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รายงานกิจการประจำปี 2560 เทศบาลตำบลรัษฎา

นโยบายการพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถดูแลตนเองได้ในข้ันพ้ืนฐาน	 ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม 
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน	 เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ปลอดปัญหายาเสพติดและธำรงไว ้
ซึ่งเอกลักษณ์	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ	คนพิการ	ผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวี	 ผู้ประสบภัย	 ผู้ยากไร้	 เด็กถูกทอดทิ้งอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
โดยการดำเนินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ
       		 จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให้กับเด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุและคนพิการ 
ที่ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง
       	 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถ่ินโดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด	ร่วมกำหนดร่วมจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น
       	 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของฝ่าย 
ปกครอง	 ตำรวจชุมชน	 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.) 
ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความปลอดภัย 
ในชุมชนการให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว	 การสร้าง 
เครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน	(EMS)
       	 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการนำเทคโนโลยี	เช่น	 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 ติดตั้งตามจุดเสี่ยงและสถานที ่

สำคัญๆ	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
       	 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบ 
จราจรในย่านชุมชนและมาตรการในการสร้างความปลอดภัย 
บนท้องถนนตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
       	 จัดทำงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งตำบล 
สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ	เอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
       	 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด	 
เสริมสร้างชุมชนสีขาวที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด
       		 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ	 มีสถานที่	 อุปกรณ ์
กีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่	หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งลานกีฬา
       	 ส่งเสริมด้านศาสนา	ประเพณี	ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นรวมถึงสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในตำบลรัษฎา 
ให้คงอยู่	และแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง



	 เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ	 

ที่ยังสามารถร่วมกิจกรรมในสังคม	สะท้อนให้เห็นถึงความ 

เอื้ออาทรที่สังคมมีให้แก่กันและยังเป็นการแสดงความ 

กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุที่เป็นทรัพยากรมนุษย์	 ที่ม ี

คุณค่าแก่ท้องถ่ิน	 เพราะเป็นผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ความรู้	 ประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้สามารถทำ 

ประโยชน์ให้แก่ทั้งตนเอง	 ชุมชนและสังคม	 ในการดำเนิน 

คุณค่าผู้สูงอายุ โครงการรำลึก

กตัญญูกตเวที
การแสดงความเคารพ
อันดีงามของคนไทย

นโยบายการพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

งานกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย	 สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	 

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 ถ่ายทอดภูมิปัญญา	 เป็นหลักชัยของครอบครัว 

และชุมชน	 โดยมีกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลรัษฎา 

เป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา	ซึ่งเป็นการทำงานลักษณะ 

เครือข่ายองค์กร	 โดยการสร้างจิตวิญญาณร่วมกันระหว่างองค์กร 

ที่มีสมาชิกมีการเคลื่อนไหวและมีผลให้เกิดการขับเคลื่อน	 ซึ่งเกิด 

จากความต้องการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันของ 

ชุมชน	จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของชมรม 

ผู้สูงอายุในชุมชน	การเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของ 

คนในชุมชน	อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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 เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีการฝึกซ้อม 

แผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผน 

อาคาร (ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น)

ซ้อมแผนสาธารณภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร

 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้มีความรู้ด้านการอพยพ 

กรณีการเกิดภัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและ 

ระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลรัษฎา อีกทั้งเป็นการทดสอบระบบเตือนภัย 

ของอาคารเทศบาลตำบลรัษฎาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย
พัฒนาฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย

รา
ยง

าน
กิจ

กา
รป

ระ
จำ

ป ี
25

60
เท

ศบ
าล

ตำ
บล

รัษ
ฎา

An
nu

al
 R

ep
or

t 
20

17
RA

TS
AD

A 
M

UN
IC

IP
AL

IT
Y

26



 เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ โรงเรียนเกาะสิเหร่  

จัดอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ลดการขยายตัว การระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย มีทักษะการปฏิเสธ มีภูมิคุ้มกัน 

ลดการใช้ความรุนแรง และเป็นแกนนำต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา มีครูวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้กับนักเรียน

อบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โครงการ D.A.R.E

เครือข่ายเยาวชนป้องกันภัยเป็นหนึ่งได้ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
รายงานกิจการประจำป ี2560

เทศบาลตำบลรัษฎา
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 เป้าหมายของการพัฒนา คือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีการผลิต 

การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เกิดการหมุนเวียนของเงิน การสร้างงานในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล 

รัษฎาให้เพิ่มมากขึ้น

        สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู ้

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ความต้องการของประชาชน

        ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ 

ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นประชาชนอยู่ดีมีสุข มีการจ้างงาน 

คนในพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม ให้ประชาชนในท้องถ่ินมีงานทำ มีโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

        ส่งเสริมระบบสหกรณ์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนคนในชุมชน 

สามารถเข้าถึงและพัฒนาระบบสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ 

ผ่านระบบสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเป็นธรรม

        พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บ 

รายได้ของเทศบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและ 

ประชาชน พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง เป็นธรรม ประหยัด 

สะดวกและมีความโปร่งใส

        ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี 

เพิ่มขึ้นในตำบลรัษฎา

        จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการ 

ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

ANNUAL REPORT 2017 RATSADA MUNICIPALITY

รายงานกิจการประจำปี 2560 เทศบาลตำบลรัษฎา

นโยบายการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว



พัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ

 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 

และประชาชนท่ัวไปเพ่ือให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ 

ต่อตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการ 

ประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กลุ่ม 

ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการ 

ร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคค ี

ในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 

รู้จักพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

ขนมอาโป้ง
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพฯ 

นโยบายการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายงานกิจการประจำป ี2560
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สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้

 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ 

ทักษะด้านอาชีพแก่สตรี ผู้สูงอายุและประชาชน 

ทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม อันจะสามารถ 

นำไปประกอบอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย 

ในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองตลอดจนมีการนำ 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 

ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

กระเป๋าราตรีจากผ้าพื้นเมือง
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพฯ 
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พัฒนาทักษะอาชีพผู้พิการ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

	 เพ่ือให้ผู้พิการ	ครอบครัว	ผู้ดูแลและเครือข่ายท่ีเข้ารับการอบรม	มีความรู้ทักษะด้านการทำน้ำยาเอนกประสงค์	ให้สามารถ 

นำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม	เพิ่มรายได้	ลดรายจ่ายในครัวเรือน	ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 

ตลอดจนมีการนำแนวคิด	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

โครงการ เสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อความมั่นคงในชีวิต 
กิจกรรมการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ (ทำน้ำยาเอนกประสงค์)

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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รายงานกิจการประจำปี 2560 เทศบาลตำบลรัษฎา

นโยบายการพัฒนา

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 ประชาชนในเขตเทศบาล	 มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	 สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 รักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	มีระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสม	สวยงาม	รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

       	 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	 (อสม.)	 เพื่อการปฏิบัติการ 

เชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

ให้สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึง

       	 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลให้สวยงาม 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	 เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็น 

สถานที่ออกกำลังกายของประชาชน

        พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาด	 การบำบัด 

น้ำเสีย	 การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ	 โดยใช้ต้นทุนต่ำ 

เร่งดำเนินการให้เทศบาลตำบลรัษฎาสะอาด	 ควบคุมดูแลการเก็บขยะ 

ของแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด	 ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย	บุคลากรให้เพียงพอสมดุลกับ 

ปริมาณขยะและปริมาณงานที่รับผิดชอบ

        ปรับปรุงบำรุงรักษา	บำบัดฟื้นฟูตลอดจนการเฝ้าระวัง 

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้	 อสม.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 ด้านส่งเสริมอนามัย	 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

และความรู้ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย	เป็นการพัฒนาความรู้บทบาทของ	อสม.ในยุคไทยแลนด์	4.0	ด้านสาธารณสุขและนวัตกรรมใหม่	 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ	อสม.	ที่เทศบาลตำบลรัษฎาได้ขอความร่วมมือในด้านการสาธารณสุขและ 

ด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัษฎาอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนา

เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพ อสม.

Big Cleaning Day Keep Phuket Clean 
by our hand and heart

	 โดยมีการเก็บขยะเหลือใช้	 จัดวางถังขยะให้เป็น 

ระเบียบเรียบร้อย	 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณทางเท้าทั้งสองฝั่ง 

ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง	ฉีดล้างถนน

ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราโครงการ

นโยบายการพัฒนา

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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	 งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล 

รัษฎา	 ร่วมกับ	 อสม.	 ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อติดตาม 

อาการและให้คำแนะนำตามสภาพอาการ	ทุกวันพุธ	

พฤหัสและศุกร์	เวลา	13.30	-	16.30	น.	ทุกสัปดาห์

	 ถ ว า ย เ ป็ นพ ร ะ ร า ชกุ ศ ล แด่  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง 

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง 

พระปณิธานมุ่งม่ันด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้	 เพื่อป้องกันภัยจากคลื่นลม	 ในฤดู 

มรสุมและเพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และ 

ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

งานเยี่ยมบ้าน

ต้นโกงกาง
ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

การสร้างเสริมสุขภาพ ลดอัตราป่วย
และผลกระทบจากโรคเรื้อรัง

ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน
ถวายเป็นพระราชกุศลแม่ของแผ่นดิน
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 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน 

ร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตาม 

ศักยภาพที่มีและไม่ขัดแย้งกับบริบทของชุมชน	 ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง 

นำทรัพยากรที่มีในชุมชนมาพัฒนาเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ

	 อบรมให้ความรู้และจัดนิทรรศการให้  

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลและปลอดภัย 

จากบุหรี่และสารเสพติด	 เป็นการป้องกันให้โรงเรียน 

ปลอดจากบุหรี่หรือยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง 

การสูบบุหรี่หรือยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

ด้านพลังงานสู่ชุมชน

วันงดสูบบุหรี่โลก

โครงการถ่ายทอดความรู้

อบรมให้ความรู้ใน

อนุรักษ์และรู้คุณค่า

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

รายงานกิจการประจำป ี2560
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นโยบายการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	 เป้าหมายของการพัฒนา	คือ	“น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก”	ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อยกระดับความเป็นอยู่	 อำนวยความสะดวกตามความต้องการของประชาชน	 เป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

และระบบเศรษฐกิจในอนาคต

        ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค	 ไฟฟ้า 

ถนน	ทางสาธารณะ	แม่น้ำ	ลำคลอง	ในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน	 เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 

เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

        พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน	 เพื่ออำนวย 

ความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนจัดให้มีป้ายเครื่องหมายบอกสถานที่ เส้นทางต่างๆ	 

เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและการเดินทางของ 

ประชาชนทั่วไป

       	 พัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติ	 

และการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	โดยการปรับปรุงระบบการ 

ระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น

       	 จัดทำผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาลให้เป็น 

ระเบียบสวยงาม	สุนทรียภาพสอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด



ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนนโยบายการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ	

ซอยพรุใหญ่	ตำบลรัษฎา

โครงการก่อสร้าง

และปรับปรุงถนน	คสล.	

ซอยในนา	หมู่ที่	2	

ตำบลรัษฎา

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ	

ซอยโต๊ะเฉ็มอุทิศ	หมู่ที่	5

ตำบลรัษฎา

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	

ไฟกระพริบป้ายจราจร

ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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นโยบายการพัฒนา

ด้านการเมืองและการบริหาร

	 เป้าหมายของการพัฒนา	 คือ	 พัฒนาท้องถ่ินเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล	 มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริการสาธารณะ	ปฏิบัติตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพ 

ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

        ใช้หลักธรรมาภิบาล	 6	 ประการ	 คือ	 หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม	 หลักความโปร่งใส	 หลักการมีส่วนร่วม	 หลักความ 

รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า	 ในการบริหารจัดการเทศบาล 

ตำบลรัษฎา	 โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลที่	9

       		 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ 

ความสามารถ	 โดยเฉพาะด้านวิทยากรและเทคนิคใหม่ๆ	 เพื่อให้ 

สามารถนำความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ	 เครื่องใช ้

ปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุง	 และ 

พัฒนาเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 ปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากที่สุด	ตามกำลังความสามารถด้านงบประมาณ 

ของเทศบาล

       	 พัฒนาปรับปรุงงานด้านประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	วิธีการ 

ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน	มีความสะดวก 

รวดเร็วทั่วถึง	 ส่งเสริมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	 ตลอดจน 

เปิดโอกาสให้ประชาชน	 สังคม	 ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง	 ตรวจสอบ	 

ติดตาม	ประเมินผลการดำเนินการของเทศบาลได้ในทุกระดับ 

ขั้นตอน

       	 พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงานความถูกต้อง	รวดเร็ว

และเป็นธรรม				

       	 บริหารงานเทศบาล	 โดยให้ประชาชนเห็นว่าเทศบาลตำบล 

รัษฎา	 รวมทั้งพนักงานเทศบาลและนักการเมืองเป็นองค์กรที่ถูก 

สร้างโดยประชาชนเป็นของประชาชนและองค์กรนี้พร้อมจะรับใช้

ประชาชน



สร้างคุณธรรมจริยธรรม
สร้างประสิทธิภาพให้บุคลากร

	 ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ	 โครงการช่ังหัวมัน 

ตามพระราชดำริ	 อำเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 โครงการอัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ์	อำเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	พิพิธภัณฑ์ 

ต้านโกง	 สำนักงาน	 ปปช.	 ถนนพิษณุโลก	 กรุงเทพมหานครและ 

เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ	 ณ	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

พระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพมหานคร	อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 

นุรักษ์นครปฐม	 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองโพ	 จังหวัดราชบุรี 

และศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองพลับ	 อำเภอหัวหิน	 จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์	เพื่อเป็นการเสริมสร้าง	และพัฒนาคุณธรรม

ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ

จริยธรรม	 ให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์	 มุ่งปฏิบัติงาน 

เพื่อให้บริการประชาชน	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นำความรู ้

ที่ได้รับ	 จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการ 

ปฏิบัติงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด	 อีกทั้ง 

นำความรู้	 จากโครงการพระราชดำริ	 มาปรับใช้ในชีวิต 

ประจำวันการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้ร่วมกันแสดง 

ความจงรักภักดี	 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทร	มหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานกิจการประจำป ี2560
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เพิ่มศักยภาพ พัฒนาการ
บุคลากรในองค์กร

 เทศบาลตำบลรัษฎา	“จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน 

ด้วยความโปร่งใส	 ตามหลักสูตรคุณธรรม	 จริยธรรมและแนวทาง 

ตามโครงการพระราชดำริ”	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได ้

เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้มีพฤติกรรม	 ในเชิง 

สร้างสรรค์	 มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชน	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นำความรู้ที่ได้รับ	 จากการอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให ้

ประชาชน	เกิดความพึงพอใจสูงสุด

พัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการ
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	 เทศบาลตำบลรัษฎา	 มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	 โดยได้มีการก่อหนี้ 
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	รวม	140	โครงการ	จำนวนเงิน	98,499,244.92	บาท	มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	จำนวน	107	โครงการ 
จำนวนเงิน	78,654,483.12	บาท	สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา

โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	 43 18,375,087.96 43 18,375,087.96

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 23 27,889,425.07 23 27,889,425.07

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 1,387,024.50 8 1,387,024.50

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18 15,879,757.78 18 15,879,757.78

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 9,783,467.00 2 9,783,467.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 13 5,339,720.81 13 5,339,720.81

รวม 107 78,654,483.12 107 78,654,483.12

รายรับ จำนวนเงิน (บาท)

หมวดภาษีอากร 	46,507,034.36	

หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	

และใบอนุญาต

	6,262,964.46	

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 	9,312,170.04	

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 	2,778,870.31	

หมวดรายได้จากทุน  -   

หมวดภาษีจัดสรร 	186,978,474.33	

เงินอุดหนุน  74,688,502.49 

รวมรายรับทั้งสิ้น  326,528,015.99 

รายจ่าย จำนวนเงิน (บาท)

งบกลาง 	39,819,788.12	

เงินเดือน 	26,334,537.33	

ค่าจ้างประจำ 	798,670.00	

ค่าจ้างชั่วคราว 	25,487,021.60	

ค่าตอบแทน 	3,787,976.00	

ค่าใช้สอย 	53,870,820.59	

ค่าวัสดุ 	11,482,126.80	

ค่าสาธารณูปโภค 	3,607,653.00	

เงินอุดหนุน 	11,837,990.00	

ค่าครุภัณฑ์ 	32,210,989.85	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 	39,563,400.00	

รายจ่ายอื่นๆ  -   

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  248,800,973.29 

สรุปโครงการ ประจำปี 2560

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2560

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา

Annual Report 2017
RATSADA M

UNICIPALITY

41



โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลรัษฎา

 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา	 เป็นการจัดการศึกษา 

อีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ	 ก่อตั้งขึ้นโดยชมรม 

ผู้สูงอายุตำบลรัษฎาและกองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลตำบลรัษฎา	 

เน้นการทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและ 

มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 

การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ	 เสริมสร้าง 

สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 

สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	 เสริมสร้างคุณค่าทาง 

ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ	 อีกท้ังเพ่ือส่งเสริม 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป

 ในระยะแรกเป็นเพียงการรวมกลุ่ม	พบปะ	พูดคุยกัน 

ของผู้สูงอายุในชมรม	ต่อมามีกิจกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบ

ชัดเจนขึ้น	จนพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุในที่สุด

 สืบเนื่องจากกองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลตำบลรัษฎา 

ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	กิจกรรม 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์	 ซ่ึงกำหนด 

จัดข้ึนในวันท่ี	5	-	12	กุมภาพันธ์	2558	ณ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง	 ในการศึกษาดูงานคร้ังน้ี	 คณะศึกษาดูงานมีกิจกรรม 

ศึกษาดูงาน	ณ	โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี	เพ่ือเรียนรู้แนวทาง 

การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ	ศึกษารูปแบบการจัดตั้งโรงเรียน 
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ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี	 ศึกษาการดำเนินการจัดตั้ง	 รูปแบบกิจกรรม 

หลักสูตร	บทบาทหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน 

การจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินงาน	 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรีและคณะศึกษาดูงาน 

เทศบาลตำบลรัษฎา	 ต่อมามีการจัดประชุมเพ่ือสรุปบทเรียนเก่ียวกับ 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติตรงกันที่จะดำเนินการจัดตั้ง 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎาขึ้นและได้ประสานเจ้าหน้าที ่

กองสวัสดิการสังคม	เทศบาลตำบลรัษฎา	ที่รับผิดชอบงานด้าน 

ผู้สูงอายุ	 ประสานการดำเนินการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนร่วมกัน	 ตั้งแต ่

เดือน	มีนาคม	2558	เป็นต้นมา

 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา	 ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากเทศบาลตำบลรัษฎา	 ในการทำกิจกรรม/โครงการ 

และสนับสนุนบุคลากรในการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานหลัก 

โดยกองสวัสดิการสังคม	เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ

 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา	 มีจำนวนนักเรียนที ่

สนใจยื่นใบสมัครเข้าเรียน	 จำนวน	 67	 คน	 ต่อมาจึงได้ประชุม 

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลรัษฎา	ร่วมกับเจ้าหน้าที ่

กองสวัสดิการสังคม	 เทศบาลตำบลรัษฎา	 มีมติตรงกันที่จะทดลอง 

เรียนในภาคฤดูร้อน	 (Summer)	 เดือนเมษายน	 2558	 ระยะเวลา	 

1	เดือนเต็ม	และเปิดภาคเรียนเทอมท่ี	1	วันท่ี	28	กรกฎาคม	2558	 

มีนักเรียนเข้าชั้นเรียนทั้งสิ้น	83	คน	ปี	2559	เปิดรับสมัครนักเรียน 

รุ่นที่	2	มีนักเรียนสมัครเรียนทั้งสิ้น	50	คน	

การสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

	 1.	อายุ	50	ปี	ขึ้นไป

	 2.	มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา

	 3.	มีสุขภาพแข็งแรง/สามารถเดินทางได้สะดวก

	 4.	สามารถทำกิจกรรมในการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

	 5.	ต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า	80%

เอกสารประกอบการสมัคร

	 1.	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	 จำนวน		1		ฉบับ

	 2.	สำเนาทะเบียนบ้าน	 	 จำนวน		1		ฉบับ

	 3.	รูปถ่ายขนาด	1	นิ้ว	 	 จำนวน		2		รูป

	 4.	ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน	 จำนวน		1		ชุด

การสมัคร

	 1.	สมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม		เทศบาลตำบลรัษฎา

	 2.	ย่ืนหลักฐานตามเอกสารท่ีใช้ประกอบใบสมัคร	โดยประธาน 

ชมรมหรือผู้ทำหน้าที่แทนประธานเป็นผู้ลงนามรับรอง

	 3.	ส่งหลักฐานทั้งหมดตามข้อ	2	ให้ฝ่ายทะเบียนโรงเรียน 

ผู้สูงอายุตำบลรัษฎา

เวลาเรียน

	 ตามตารางเรียนที่ฝ่ายวิชาการกำหนดในหลักสูตร

สถานที่เรียน

	 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา	ห้องประชุมโรงเรียน 

เทศบาลตำบลรัษฎา

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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สะอาด สะดวก
ปลอดภัย ทันสมัย

ใส่ใจบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2

 เทศบาลตำบลรัษฎา		ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสถานี 
ขนส่งผู้โดยสารจากกรมขนส่งทางบก	 จำนวน	 1	 สถานี	 คือ	 สถาน ี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่	 2	 เมื่อวันที่	 11	 มีนาคม	 2558 
โดยมีภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรัษฎา	 ในการบริหาร 
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	มีทั้งสิ้น	15	ภารกิจ	คือ
	 1.	การบริหารช่องจอดรถรับ	-	ส่ง		
	 2.	การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ	
	 3.	การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร							
		 4.	การจัดระบบการจราจรภายในสถานี		
		 5.	การรักษาความปลอดภัย	
	 6.	การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี								
	 7.	การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง	
	 8.	การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี							
	 9.	การจัดให้มีบริการห้องสุขา	
	 10.	การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเคร่ืองด่ืม	

	 11.	การจัดให้มีบริการรับฝากของ	
	 12.	การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง	
	 13.	การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ	
	 14.	การเก็บเงินค่าบริการขนส่ง	
		 15.	การจัดหา	ดูแลซ่อมแซม	บำรุงรักษาอาคาร	สถานที ่
และวัสดุอุปกรณ์					
	 การรับมอบภารกิจการถ่ายโอนสถานีขนส่งเป็นภารกิจ 
ที่เทศบาลตำบลรัษฎา	จะต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์
ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.2542	ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการ	ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลรัษฎา	 ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจนี้ 
มาโดยตลอด	 และมีการปรับปรุงพัฒนาในทุกๆ	 ด้าน	 อย่างต่อเนื่อง 
เพราะถือได้ว่าสถานีขนส่งแห่งนี้เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัด 
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สะอาด สะดวก
ปลอดภัย ทันสมัย

ใส่ใจบริการ

ภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน	 เป็นภาพลักษณ์ที่ดี	 เป็นหน้าตาในการ 
สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
จึงได้มีการประกาศจัดตั้งงานกิจการขนส่งฝ่ายปกครอง	 สังกัดสำนักปลัด 
เทศบาลตำบลรัษฎาขึ้น	เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานของสถานีทั้งหมด
	 เทศบาลตำบลรัษฎาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน 
สถานีขนส่ง	 คือ	 “เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่ม 
จังหวัดอันดามัน”
พันธกิจ
        	 ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพเทียบเท่าระดับประเทศ
        	 ก้าวสู่ความเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารชั้นนำของประเทศ 
	 ทางด้านการบริการ
        	 เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีมาตรฐาน	ความทันสมัยใส่ใจ 
	 การบริการ
        	 ประตูท่องเที่ยวสู่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน
        	 เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารปลอดโรคมีการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
        	 เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารสีขาว	มีการควบคุมและป้องกันแก้ไข 
	 ปัญหาและปลอดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ

ค่านิยม
        	 ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารสำคัญที่สุด
        	 คุณภาพบริการสถานีขนส่งระดับประเทศ
        	 ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
        	 ความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์และโปร่งใส
        	 ความมุ่งมั่นและมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
        	 สร้างพลังและความรับผิดชอบร่วมของสังคม
        	 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร 
	 สถานที่และบริเวณโดยรอบ
        	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
        	 บริการที่ดี	เป็นมิตร	ยิ้มแย้มแจ่มใส	พร้อมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับ 
	 ผู้มาเยือน	(Service	Mind)
         จัดระเบียบเรียบร้อยคิวรถ	 ที่จอดรถ	 มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
	 รถแท็กซี่	ฯลฯ

        	 มาตรฐานในการบริการเทียบเท่าสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
	 ชั้นนำของประเทศ
        	 ความทันสมัยในด้านสถานที่	สิ่งอำนวยความสะดวก	เช่น 
 ตารางข้อมูลการเดินทาง	 ระบบเรียกใช้บริการรถสาธารณะ 
	 อัตโนมัติ	 ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	 ระบบเสียงตามสาย 
		 กล้องวงจรปิด	ระบบติดต่อสื่อสารต่างๆ	ฯลฯ
        	 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสาธารณูปโภคท่ีดี	 ท้ังด้าน 
	 อาคาร	 สถานที่	 ถนนหนทาง	 ระบบการจราจร	 ห้องน้ำ 
	 ป้ายบอกทาง	ศูนย์บริการร่วมต่างๆ	ฯลฯ
	 ทั้งนี้	 ตลอดระยเวลา	2	ปีที่ผ่านมา	 เทศบาลตำบลรัษฎา 
ได้นำงบประมาณไปพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
หลายประการ		เช่น	ห้องน้ำ	ห้องส้วม	ที่ทันสมัย	ปรับปรุงสิ่งอำนวย 
ความสะดวก	 ที่จอดรถ	 ดูแลเรื่องความสะอาด	 ปรับปรุงเรื่องการ 
ให้บริการที่ดี	 และที่จะดำเนินการในเร็วๆ	 นี้	 ได้แก่	 การก่อสร้าง 
ลานจอดรถสาธารณะ	 (บริเวณด้านหน้าสถานี)	 งบประมาณ 
3,400,000	บาท	และจะนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแก้ไข 
ปัญหารถบริการสาธารณะ	ตามโครงการการเรียกใช้บริการรถรับจ้าง 
สาธารณะ	:	ทางเลือกใหม่ของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในจังหวัด 
ภูเก็ต	ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการแก่งแย่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง 
ลงได้ระดับหนึ่ง	 และคาดว่าจะดำเนินการทั้งสองโครงการสำคัญนี้	 
ได้ในต้นปี	2561	และเม่ือหลายๆ	อย่างได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
ให้มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน	คาดว่าในเร็ววันน้ี	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด 
ภูเก็ตแห่งที่	 2	 จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ผู้โดยสาร	 นักท่องเท่ียว	 ในการเข้ามาใช้บริการ	 ให้เกิดความพึงพอใจ 
เมื่อมาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้น

รายงานกิจการประจำป ี2560
เทศบาลตำบลรัษฎา
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	 ลุงทอง	 จิตอาสาชาวภูเก็ต	 ผู้ใช้วิชาทางการนวดที่ 

ได้ร่ำเรียนมาจากมารดาตั้งแต่วัยหนุ่ม		โดยลุงทองได้เล่าว่า 

การนวดของลุงทองจะได้รับอิทธิพลมาจากท่าทางการ 

ร่ายรำของมโนราห์	 โดยการบังคับมือเพื่อนวดจุดประสาท 

สำคัญของร่างกาย	 ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับการนวด	 ส่วนใหญ่จะ 

ป่วยเป็นอัมพฤกษ์	อัมพาต	หรือโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาท

 สิ่งสำคัญในตลอดระยะเวลาของการนวด	 ลุงทอง 

จะสอดแทรกคำสอนให้แก่ผู้ป่วยในการฝึกจิตใจให้มีความ 

เอื้อเผื้อเผื่อแผ่	 รู้จักความอดทน	 อดกลั้น	 ซึ่งเป็นคำสอนที่ 

ลุงทองได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ	ทั้งนี้ 

ลุงทองยังได้อุทิศตนเป็นผู้ให้ในการนวดจับเส้นให้กับผู้ป่วย	

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

	 หากท่านผู้ใดมีความสนใจสามารถเดินทางไปรักษา 

กับลุงทองได้ที่	 ตำบลรัษฏา	 อำเภอเมือง	 จังหวัดภูเก็ต	 

ติดกับร้านอาหารน้ำย้อย

ลุงทอง
นวดแผนโบราณ ธรรมปฏิบัติ
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หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อภายใน
เทศบาลตำบลรัษฎา

สายด่วนตลอด 
24 ชั่วโมง โทรศัพท์ หมายเลข

ติดต่อภายใน

รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน	
(EMS)	งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

076	-	525679

076	-	525600
1669

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

สำนักปลัดเทศบาล 202-207

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 112-114

หน้าห้องปลัดเทศบาล 211

กองสวัสดิการสังคม 108-109

หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 404

กองช่าง 307-313

กองการศึกษา 304-306

กองคลัง 102-105,134

หน้าห้องนายกเทศมนตรี 408

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

นายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

401

407

313

406

201

210

402

208

101

504

209

301

111

โทรศัพท์ 076-525779-85 โทรสาร 076-525788




