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สารนายก เทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายภูดิท รักษาราษฎร์
 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปี 2561 จัดทำขึ้น 

เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 

ในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชน 

ให้เกิดเป็นรูปธรรมตามที่ได้แสดงเจตนารมณ์และแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎาไว้  

เมื่อครั้งที่ได้เข้ารับตำแหน่ง

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าท่ีเกิดข้ึนล้วนได้จาก 

ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ดำเนินโครงการเพื่อพี่น้องประชาชน 

ทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มอาชีพต่างๆ 

ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ได้แก่ ด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น 

เอกลักษณ์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการก่อสร้างปรับปรุง  

ซ่อมแซมถนน คูระบายน้ำ สะพาน และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

 กระผม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลรัษฎา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องและพร้อมจะมุ่งมั่นทำงานในการพัฒนาตำบลรัษฎา ให้มีความเจริญยั่งยืน อันจะ 

นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลรัษฎาต่อไป

(นายภูดิท รักษาราษฎร์)

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
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ต่อยอด
การพัฒนา
เพิ่มศักยภาพ

ให้เกิด
เป็นรูปธรรม
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สารประธานสภา
เทศบาลตำบลรัษฎา

 สภาเทศบาลตำบลรัษฎา มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความ 

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ 

ของทางราชการ รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อน 

นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานการแสดงผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภา

เทศบาลเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทำหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ 

ประสานงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการบริหาร 

กิจการสภาให้เกิดประโยชน์ต่อสภาเทศบาลและประชาชนใน 

ท้องถิ่น

 ในนามของประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎาและ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ขอเรียนต่อพี่น้องประชาชน 

ชาวตำบลรัษฎาว่า สภาเทศบาลตำบลรัษฎา มีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็ม 

ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและพัฒนา 

ตำบลรัษฎาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 กระผม ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎา 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ 

เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้กิจการของสภา 

เทศบาลตำบลรัษฎาดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดมา กระผม 

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา จะทำหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

(นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์
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สารปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลรัษฎา

 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรัษฎา 

ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับน้ี ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  

ภารกิจ แผนงาน โครงการ ที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา 

จนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

ที่ผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมุ่งหวัง 

ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาขีดความสามารถใน 

ทุกมิติแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ 

รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 ในวาระนี้เทศบาลตำบลรัษฎา ขอเชิญชวนพี่น้อง 

ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนท้ิง เพ่ือช่วยลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งในแต่ละวันมีปริมาณขยะ 

เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนจำนวนมาก อีกทั้ง 

ยังทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อีกด้วย

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลรัษฎา และ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านท่ีได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพ่ือพัฒนา 

และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนตำบลรัษฎา มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

(นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น)

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
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 ตำบลรัษฎา ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจากท่ีว่าการ 

อำเภอเมืองภูเก็ต ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านทิศเหนือ 

ของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 402 (เทพกษัตรี) 

ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของตำบลรัษฎา ติดกับทะเล 

ภูเก็ต มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ 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 หมู่ที่ 3 

  และหมู่ที่ 4 บ้านกะทู้

1. พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

 และส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

5. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

7. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ตำบลรัษฎา

นำรัษฎา พัฒนา
เพื่อประชาเป็นสุข

VISION

MISSION

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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นายภูดิท รักษาราษฎร์
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลรัษฎา
คณะผู้บริหาร

Board of Directors Ratsada Municipality

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายภาวัต ศุภสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

นายธนนที อภิชาตตระกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเดชาคนี ลีลานนท์  
รองนายกเทศมนตรี
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นายมาโนช พ่วงสุวรรณ 
รองประธานสภาเทศบาล

นายเจริญ แซ่อ๋อง

นายนพพร ยี่มีนายวรวุฒิ กลัมพะบุตร

นายชัยณรงค์ ปิลวาสน์

เทศบาลตำบลรัษฎา เขต 1
สมาชิกสภา

Council Members of Ratsada Municipality

10 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



เทศบาลตำบลรัษฎา เขต 2
สมาชิกสภา

Council Members of Ratsada Municipality

นายนรสิงห์ อรรถธรรม

นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญช่วย เกิดทรัพย์นายปัญญา แซ่อึ๋ง

นายณรงค์ เพ็ชรศิรินายประสิทธิ์ หวงรัตนากร
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เทศบาลตำบลรัษฎา
หัวหน้าส่วนราชการ
Ratsada Municipality

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

นางมณีพรรณ์ จันทสุริวงศ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
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นายภูวิศ เพชรขาว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศิวนาถ เหมพิจิตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายพงศ์พันธ์ ลิ่มประพันธ์พงศ์
รักษาการผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ หะนุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพวงรัตน์ พรมคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
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  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการ 

ท่ีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยฉพาะ รวมท้ังกำกับ 

และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 

ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผล 

การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงาน และโครงการ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็น 

นโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง  

ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้า 

สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย  

คือ

  1.1 ฝ่ายอำนวยการ

     งานบริหารทั่วไป  

     งานกิจการสภา  

     งานการเจ้าหน้าที่

     งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

      งานธุรการ  

     งานเลขานุการผู้บริหาร

     งานรัฐพิธี

  1.2 ฝ่ายปกครอง

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     งานรักษาความสงบ

     งานกิจการขนส่ง

  1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     งานจัดทำงบประมาณ

     งานควบคุมภายใน  

     งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

     งานนิติการ

เทศบาลตำบลรัษฎา
นายภูวิศ เพชรขาว

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล 
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายอำนวยการ

งานเทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง
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เทศบาลตำบลรัษฎา
นางพวงรัตน์ พรมคง

ผู้อำนวยการกองคลัง
กองคลัง 

  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา  

งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอ่ืนๆ 

งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ  

การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ 

การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเก่ียวกับ 

การพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน คือ

  2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง

     งานพัสดุและทรัพย์สิน 

     งานการเงินและบัญชี 

     ระเบียบการคลัง

     งานสถิติการคลัง

  2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้

     งานพัฒนารายได้  

     งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

     งานจดทะเบียนพาณิชย์

  2.3 งานธุรการ
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ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้
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  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ 

ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ 

ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ 

การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุม 

การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม 

เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ 

ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษา 

เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม  

เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเช้ือเพลิง 

และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วน 

ราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน คือ

  1.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     งานวิศวกรรม   

     งานสถาปัตยกรรม  

     งานผังเมือง

  1.2 ฝ่ายการโยธา

     งานสาธารณูปโภค  

     งานสวนสาธารณะ

     งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

  1.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

     งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

     งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

  1.4 งานธุรการ

เทศบาลตำบลรัษฎา
กองช่าง
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นายณรงค์ หะนุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
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เทศบาลตำบลรัษฎา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  มหีนา้ทีเ่กีย่วกบัสาธารณสขุชมุชน สง่เสรมิสขุภาพและอนามยั 

การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล ส่ิงแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เก่ียวกับ 

การให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้ง 

กองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการ 

ภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน คือ

  4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

        งานวางแผนสาธารณสุข  

        งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

        งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

        งานรักษาความสงบ

        งานการเงินและบัญชี  

        งานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

        งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

  4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข

        งานเผยแพร่และฝึกอบรม

        งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

        งานส่งเสริมสุขภาพ

        งานสัตวแพทย์

  4.3 งานธุรการ

นายพงศ์พันธ์ ลิ่มประพันธ์พงศ์
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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เทศบาลตำบลรัษฎา
กองสวัสดิการสังคม

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับ 

การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ 

เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน 

หนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและ 

สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริม 

ประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำ 

ปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน 

สวัสดิการสังคมและปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน  

คือ

  6.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

     งานสังคมสงเคราะห์  

     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

     งานพัฒนาชุมชน  

     งานชุมชนเมือง

  6.2 งานธุรการ
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นางศิวนาถ เหมวิจิตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
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เทศบาลตำบลรัษฎา
กองการศึกษา

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการศึกษาและพัฒนาการศึกษา 

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ 

งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม 

อาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริม 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กและเยาวชนและการ 

ศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการ 

ภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 2 งาน คือ

  5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา

     งานการศึกษาปฐมวัย   งานแผนและโครงการ 

     งานงบประมาณ   งานการเจ้าหน้าที่ 

     งานธุรการ     งานระบบสารสนเทศ

     งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ  

     งานโรงเรียน     งานกิจการนักเรียน

     งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

     งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

     งานศึกษานิเทศก์

  5.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 

     งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

     งานกีฬาและนันทนาการ 

     งานกิจการศาสนา 

     งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

     งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย    

     งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

  5.3 โรงเรียน

  5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
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ร.ร.เทศบาลตำบลรัษฎา

ศพด.เทศบาลรัษฎา 1 บ้านท่าเรือใหม่

นายสุรกิจ โสรฬ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
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ศพด.เทศบาลรัษฎา 3 บ้านกู้กู

ศพด.เทศบาลรัษฎา 4 บ้านแหลมตุ๊กแก

ศพด.เทศบาลรัษฎา 2 บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก
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นโยบายการพัฒนา
ด้านการศึกษา

รายงานกิจการประจำปี 2561 เทศบาลตำบลรัษฎา : ANNUAL REPORT 2018 RATSADA MUNICIPALITY

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี

สุขภาพจิตดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบลรัษฎา สู่ความเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (ASEAN Economic Community - AEC) 

  พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน 

เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และจัดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการศึกษาเตรียม 

ความพร้อมเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง

  บริหารการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคตให้สอดคล้อง 

กับระบบการจัดการศึกษาของชาติ ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ

  สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับ 

โรงเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีอุปกรณ์การเรียน 

การสอนอย่างพอเพียงและได้มาตรฐาน

  ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะ 

ภาษาที่ 2 ให้มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาที่ 2 ในระดับที่สามารถ 

นำไปใช้ในชีวิตประวันได้

  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ส่งเสริม 

      สนับสนุนให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ให้ม ี

      ความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

               ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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โครงการนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ “รัษฎาวิชาการ” ครั้งที่ 4
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเสิศทางวิชาการ 

30 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

โครงการการจัดนิทรรศการแห่งการเรียนรู้สู่ความพอเพียง  
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นโยบายการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

รายงานกิจการประจำปี 2561 เทศบาลตำบลรัษฎา : ANNUAL REPORT 2018 RATSADA MUNICIPALITY

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม 

อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดปัญหายาเสพติดและธำรงไว้ซึ่ง 

เอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ เด็กถูกทอดทิ้งอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

โดยการดำเนินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ

     จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ 

ที่ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง

     สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนดร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของฝ่าย 

ปกครอง ตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย 

ในชุมชนการให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้าง 

เครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS)

  เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยโดยการนำเทคโนโลยี เช่น กล้องโทรทัศน ์

วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งตามจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญๆ เพื่อใช้ในการ 

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย

  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจร 

ในย่านชุมชนและมาตรการในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 

ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร

  จัดทำงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังตำบล สนองนโยบาย 

ของรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและ 

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด 

เสริมสร้างชุมชนสีขาวที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด

  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬา 

สำหรับประชาชนในพื้นที่ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งลานกีฬา

  ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รวมถึงสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในตำบลรัษฎาให้คงอยู่และ 

แพร่หลายอย่างต่อเนื่อง

32 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



 

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
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โครงการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์) 

โครงการทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

34 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร

การดับเพลิงข้ันต้น 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัษฎา 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

36 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย 

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน
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นโยบายการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายงานกิจการประจำปี 2561 เทศบาลตำบลรัษฎา : ANNUAL REPORT 2018 RATSADA MUNICIPALITY

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง 

ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีการผลิตการเพิ่มมูลค่าของ 

สินค้า เกิดการหมุนเวียนของเงิน การสร้างงานในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลรัษฎาให้เพิ่มมากขึ้น

  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้  

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ความต้องการของประชาชน

  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีการจ้างงานในพื้นที ่

อย่างเหมาะสม ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำมีโอกาสในการ 

ประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพ 

ต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

  ส่งเสริมระบบสหกรณ์ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนคนในชุมชนสามารถ 

เข้าถึงและพัฒนาระบบสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพช่องทาง 

การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ  

ผ่านระบบสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเป็นธรรม

  พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บ 

รายได้ของเทศบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาล และ 

ประชาชน พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงเป็นธรรม ประหยัด 

สะดวก และมีความโปร่งใส

  ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี  

เพิ่มขึ้นในตำบลรัษฎา

  จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริ การ 

ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

38 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



 

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ 

“หลักสูตรการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ต”

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ 
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นโยบายการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานกิจการประจำปี 2561 เทศบาลตำบลรัษฎา : ANNUAL REPORT 2018 RATSADA MUNICIPALITY

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระเบียบและทัศนียภาพที่เหมาะสม สวยงาม รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึง

  พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลให้สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย 

ของประชาชน

  พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนต่ำเร่งดำเนินการให้ 

เทศบาลตำบลรัษฎาสะอาด ควบคุมดูแลการเก็บขยะของแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนส่ิงแวดล้อม จัดให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

ที่ทันสมัยบุคลากรให้เพียงพอสมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานที่รับผิดชอบ

  ปรับปรุงบำรุงรักษา บำบัดฟื้นฟูตลอดจนการเฝ้าระวังการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)
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โครงการอนุรักษ์และพื้นฟูสภาพป่าชายเลน  

42 รายงานกิจการประจำปี 2561
เทศบาลตำบลรัษฎา



อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา  
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นโยบายการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานกิจการประจำปี 2561 เทศบาลตำบลรัษฎา : ANNUAL REPORT 2018 RATSADA MUNICIPALITY

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ “น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก” ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานครอบคลุม 

ทุกพื้นที่เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ อำนวยความสะดวกตามความต้องการของประชาชน เป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจ 

ในอนาคต

  ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 

ถนน ทางสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลอง ในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 

เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวย 

ความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนจัดให้มีป้ายเครื่องหมายบอกสถานที่เส้นทางต่างๆ 

เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและการเดินทางของ 

ประชาชนทั่วไป

  พัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติและ 

การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน โดยการปรับปรุงระบบการ 

ระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น

  จัดทำผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาลให้เป็น 

ระเบียบสวยงาม สุนทรียภาพสอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด

44 รายงานกิจการประจำปี 2561
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โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยในนา หมู่ที่ 2
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นโยบายการพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร

รายงานกิจการประจำปี 2561 เทศบาลตำบลรัษฎา : ANNUAL REPORT 2018 RATSADA MUNICIPALITY

 เป้าหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริการสาธารณะ ปฏิบัติตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหา และ 

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

  ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ 

หลักความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการเทศบาล 

ตำบลรัษฎา โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

ให้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้าน 

วิทยากรและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำ 

ความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงและ 

พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ปฏิบัติงานของเทศบาล 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ปรับปรุง และพัฒนา 

เครื่องมือ เครื่องใช้ ปฏิบัติงานของเทศบาล 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที ่สุด 

ตามกำลังความสามารถด้านงบประมาณของ 

เทศบาล

  พัฒนาปรับปรุงงานด้านประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ วิธีการให้การติดต่อสื่อสาร 

ระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีความสะดวกรวดเร็วทั่วถึง ส่งเสริมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชน สังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวังตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของเทศบาลได้ในทุกระดับขั้นตอน

  พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอน 

การทำงานความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม

  บริหารงานเทศบาล โดยให้ประชาชนเห็นว่าเทศบาลตำบลรัษฎา รวมทั้งพนักงาน 

เทศบาลและนักการเมืองเป็นองค์กรท่ีถูกสร้างโดยประชาชนเป็นของประชาชนและองค์กร 

พร้อมจะรับใช้ประชาชน
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2561
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เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2561

ประมาณการ รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
 (1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  38,710,000.00  42,543,615.29 
 (2)  ภาษีบำรุงท้องที่  187,000.00  175,945.98 

 (3)  ภาษีป้าย  5,800,000.00  7,241,653.32 
รวม  44,697,000.00  49,961,214.59 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต
 (1)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน  500.00  -   

 (2)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  100,000.00  191,971.00 
 (3)  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  2,640,000.00  3,233,000.00 
 (4)  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  300,000.00  143,330.00 

 (5)  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ  50,000.00  -   
 (6)  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  10,000.00  13,595.00 
 (7)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  15,000.00  14,220.00 
 (8)  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  2,000.00  -   
 (9)  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  50,000.00  55,300.00 

 (10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ  5,000.00  500.00 
 (11) ค่าปรับการผิดสัญญา  200,000.00  862,235.59 
 (12) ค่าปรับอื่น ๆ  10,000.00  -   
 (13) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  35,000.00  20,000.00 

 (14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  600,000.00  490,330.00 

 (15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ  100,000.00  156,260.00 

 (16) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  4,000.00  1,000.00 
 (17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  5,000.00  2,710.00 

 (18) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  170,000.00  226,617.50 
รวม  4,296,500.00  5,411,069.09 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
 (1)  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่  1,000.00  -   
 (2)  ดอกเบี้ย  6,000,000.00  8,549,197.04 
 (3)  รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ  1,000.00  -   

รวม  6,002,000.00 8,549,197.04 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
 (1)  ค่าจำหน่ายเศษของ  5,000.00  -   
 (2)  เงินที่มีผู้อุทิศให้  96,000.00  212,098.25 
 (3)  ค่าขายแบบแปลน  50,000.00  13,000.00 
 (4)  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  1,050,000.00  1,415,975.32 

รวม  1,201,000.00  1,641,073.57 
หมวดรายได้จากทุน

 (1)  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  50,000.00  532,000.00 
 (2)  รายได้จากทุนอื่น ๆ  500.00  -   

รวม  50,500.00 532,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร
 (1)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน  1,600,000.00  7,279,827.87 
 (2)  ภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนฯ  15,000,000.00  19,503,269.40 
 (3)  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9  45,000,000.00  59,009,961.64 
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ประมาณการ รับจริง
 (4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  12,000,000.00  10,203,014.39 

 (5)  ภาษีสุรา  8,000,000.00  -   
 (6)  ภาษีสรรพสามิต  18,000,000.00  37,511,773.97 
 (7)  ค่าภาคหลวงแร่  200,000.00  284,248.34 
 (8)  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  200,000.00  292,410.15 
 (9)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  60,000,000.00  97,414,655.00 

รวม  160,000,000.00  231,499,160.76 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 (1)  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ  80,000,000.00  77,124,832.00 

รวม  80,000,000.00  77,124,832.00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

1. ค่าศึกษาบุตร  8,350.00 

รวม  8,350.00 
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น  296,247,000.00 374,726,897.05 

ประมาณการ จ่ายจริง
รายจ่าย
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  1,582,200.00  1,168,177.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  27,062,000.00  26,987,246.89 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  6,648,000.00  6,619,200.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  339,000.00  338,500.00 

สำรองจ่าย  5,700,000.00  72,620.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
  - โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา  66,732.00  66,732.00 

  - โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัษฎา  1,700,000.00  1,345,680.00 
  - เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  380,000.00  378,744.59 
  - เงินช่วยพิเศษ  40,000.00  -   
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  4,325,000.00  4,323,020.00 

รวม  47,842,932.00  41,299,920.48 
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  4,434,000.00  4,180,898.21 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  69,168,098.00  49,062,307.11 

รวม  73,602,098.00  53,243,205.32 
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน  8,469,700.00  6,432,841.49 
ค่าใช้สอย  87,669,850.00  55,510,303.38 
ค่าวัสดุ  22,424,800.00  12,321,932.20 
ค่าสาธารณูปโภค  6,508,200.00  4,626,626.72 

รวม  125,072,550.00  78,891,703.79 
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์  19,883,600.00  10,295,356.28 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  18,270,000.00  16,979,199.80 

รวม  38,153,600.00 27,274,556.08 
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น  50,000.00  20,000.00 

รวม  50,000.00 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน  11,525,820.00  8,709,713.50 

รวม  11,525,820.00 8,709,713.50 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  296,247,000.00 209,439,099.17 
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พ.ร.บ.
 ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 หรือ ร่างกฎหมายการ 

เลือกตั้งท้องถิ่นฯ ซึ่งจะเป็นแม่บทในการจัดการ 

เลือกต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ทุกระดับ 

จำนวน 7,852 แห่ง ตั้งแต่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ี 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) ในวันที่ 24 มกราคม 2562 และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 

โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

 การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลัง ร่าง พรบ.นี้ บังคับใช้ จะเกิดขึ้นได ้

ต่อเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นสมควรให้มี โดย คสช. จะแจ้งให้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบและกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และ 

ให้ประกาศและคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการงดการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

จำนวนเจ็ดฉบับจะถูกยกเลิกไป (ม.141) ทั้งนี้หาก คสช. สิ้นสภาพไปแล้วการ 

เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกจะเกิดขึ้นโดยอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

การเลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกต้องรอ คสช.อนุญาต

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้มีการแก้ไข 

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

17 เมษายน 2562 มีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้นายกเทศมนตรี 

มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้งต้องจบปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน 

และดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระไม่ได้ เม่ืออยู่ดำรงตำแหน่ง 

ครบ 2 วาระแล้ว จะดำรงตำแหน่งอีกต้องพ้นระยะเวลา  

4 ปี ก่อน และให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำเพิ่ม คือ รักษาความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และสนับสนุน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ 

ประชาชน รวมทั้งจัดการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
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 กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดว่าการแบ่ง 

เขตเลือกตั้งให้จัดให้มีประขาชนในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ใกล้เคียงกันมากที่สุด และพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้อง 

ติดต่อกัน เว้นแต่บ้างพ้ืนท่ีไม่อาจแบ่งเขตให้มีพ้ืนท่ีติดต่อกันได้ 

(ม.19) สำหรับหลักการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

(ม.18) แบ่งเป็นดังต่อไปนี้

 1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถ้าเขตใดมีจำนวนประชากร 

ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกิน 150,000 คน ให้  

กกต. แบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานครที่พึงมี โดยแต่ละเขตต้องมีจำนวน 

ประชากรใกล้เคียงกัน

 2) การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ให้ถืออำเภอ 

เป็นเขตเลือกต้ัง แต่ถ้าอำเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหน่ึงคน 

ให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจำนวนสมาชิก 

ที่จะพึงมีในอำเภอนั้น

  3) การเลือกตั้งสมาชิก “สภาเทศบาลตำบล”  

ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกต้ัง การเลือกต้ังสมาชิก 

“สภาเทศบาลเมือง” ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสามเขต 

เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก “สภาเทศบาลนคร” หรือ 

การเลือกตั้งสมาชิก “สภาเมืองพัทยา” ให้แบ่งเขตเทศบาล 

หรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง และต้องมีจำนวน 

สมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง

  4) การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ให้ถือเขต 

หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบล 

และองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขต 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  

(มาตรา 21)

 การประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ กกต. ประกาศผลการเลือกต้ังภายใน 30 วัน นับแต่วัน 

เลือกตั้ง ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้สุจริตและ 

เท่ียงธรรมให้ กกต. ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้เสร็จ และประกาศผล 

การเลือกตั้งหรือจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วัน 

เลือกตั้ง (ม.16)

 ในกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดว่าหลักเกณฑ์ใน 

การชนะเลือกตั้งไว้ดังนี้ (ม.108)

  1) “การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน” ให้ผู้สมัครซ่ึงได้รับคะแนน 

เสียงมากที่สุดและมากกว่าเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

  2) “การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินในเขตเลือกต้ังท่ีมีสมาชิก 

หนึ่งคน” ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและได้รับ 

คะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

  3) “การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิก 

มากกว่าหนึ่งคน” ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงลำดับ 

ลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่ 

เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงม ี

ในเขตเลือกตั้งนั้น หากมีผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้คะแนน 

เลือกตั้งเท่ากันจับสลาก

  หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกตั้ง เพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนน 

มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกตั้งผู้ใด ให้จัดเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งรายเดิมทุกคนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 

ที่จะจัดขึ้นใหม่

การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 30 วัน

ผู้สมัครคะแนนน้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ ใด

ต้องเลือกตั้งใหม่

https://ilaw.or.th/node/5112
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
เทศบาลตำบลรัษฎา

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

โทรศัพท์ 076-525779-85 โทรสาร 076-525788

นายกเทศมนตรี 401 กองคลัง 102-105,134

เลขานุการนายกเทศมนตรี 407 หน้าห้องปลัดเทศบาล 211

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 111 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 408

สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 076 - 525679
 076 - 525600

1669

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 301

รองนายกเทศมนตรี 504 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 112-114

รองปลัดเทศบาล 209 กองช่าง 307-313

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 210

รองนายกเทศมนตรี 402 กองสวัสดิการสังคม 108-109

ปลัดเทศบาล 208 กองการศึกษา 304-306

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 201

ผู้อำนวยการกองช่าง 313

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 406 สำนักปลัดเทศบาล 202-207

ผู้อำนวยการกองคลัง 101 หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 404

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลตำบลรัษฎา
17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา

 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-525779-85 / โทรสาร 076-525788

www.rasada.go.th


