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สารนายกเทศมนตรี
นายภูดิท รักษาราษฎร์
 การบริหารและจัดการงบประมาณของเทศบาล 

ตำบลรัษฎา ดำเนินการไปตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดเอาไว้ว่า 
นำรัษฎา พัฒนา เพื่อประชาเป็นสุข ดังจะเห็นได้จาก 

ทุกโครงการพัฒนาล้วนสอดรับกับวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งสิ้น โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้บริหารจัดการ 
งบประมาณกระจายไปสร้างความเจริญท่ัวท้ังตำบล  
สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
ขณะเดียวกันยังได้ปูรากฐานเพื่อการพัฒนาให้มีความ 

ทันสมัย สอดรับกับนโยบายของจังหวัด ที่ต้องการให ้

ทุกท้องถิ่นพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน
 โดยในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลรัษฎา 
ยังคงเร่งพัฒนาเมืองในทุกๆ ด้าน เช่นทุกปีที่ผ่านมา 
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวจาก 

ทั่วโลกที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัด 

อยู่บ้าง ในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ 

บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณ 

ท่ีวางไว้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกการพัฒนาก็ได้ดำเนินการ 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 6 ด้าน
 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 

เทศบาลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวตำบลรัษฎา 
ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงาน ซึ่งคณะ 

ผู้บริหารทุกท่าน พยายามทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้ 

บังเกิดผลสำเร็จ และให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและนโยบายท่ีได้ 

แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด ท้ังน้ีผลสำเร็จของโครงการต่างๆ 

ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก 

ประชาชนชาวตำบลรัษฎาเป็นสำคัญ ที่ได้พร้อมใจกันช่วย 

ผลักดัน แก้ไข และร่วมฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนเกิด 

สำเร็จในทุกการพัฒนา
 สุดท้ายนี้กระผม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านท่ีได้ 
ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา  ร่วมกับ 

ทางเทศบาลตำบลรัษฎาด้วยดีเสมอมา กระผมขอน้อมรับ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกท่าน  
เพื่อนำไปพัฒนาตำบลรัษฎาของเราให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 
ท่ียั่งยืนต่อไป 

(นายภูดิท รักษาราษฎร์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
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สารประธานสภาเทศบาล
นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์
 ตลอดระยะเวลาท่ีกระผมได้ดำรงตำแหน่งประธานสภา 
เทศบาลตำบลรัษฎา ผมและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 

พยายามทุ่มเททำงานให้เกิดผลสำเร็จ ภายใต้นโยบายการบริหารของ 
นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา โดยปรารถนา 
ให้ตำบลรัษฎา เป็นตำบลท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 สภาเทศบาลตำบลรัษฎา ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการ 
บริหารจัดการให้เทศบาลตำบลรัษฎา สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ กลั่นกรอง และ 

ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ 

สูงสุด ดังจะเห็นได้จากผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2562 

ท่ีสามารถขับเคลื่อนงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนา 
ตำบลรัษฎาได้ตามเป้าหมายและกระจายไปทุกพื้นที่ ตามความ 

ต้องการของประชาชน ภายใต้การบูรณาการจากทุกภาคส่วนก่อให้เกิด 

ความต่อเนื่องสมตามเจตนารมณ์ท่ีกำหนดเอาไว้ทุกประการ
 สภาเทศบาลตำบลรัษฎา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศ 

แห่งความสมานสามัคคีและความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย จะยังคง 
เหนียวแน่นและย่ังยืนสืบไป เพ่ือก้าวสู่จุดหมายเดียวกัน คือ ความสุข 

ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎา

(นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา
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สารปลัดเทศบาล
นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น

(นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น)
ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

 สวัสดีค่ะ พ่ีน้องประชาชนชาวตำบลรัษฎาทุกท่าน ตลอดระยะ 

เวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลรัษฎา 

ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายการพัฒนา 
เทศบาลตำบลรัษฎา ของนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี 

ตำบลรัษฎา และคณะผู้บริหารทุกท่าน เพื่อให้ประชาชนในเขต 

เทศบาลตำบลรัษฎา ได้รับการพัฒนาและได้รับบริการสาธารณะต่างๆ 

อย่างครอบคลุม ท่ัวถึง และมีคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ  

ร่วมคิด จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตลอดจนกลุ่มมวลชนต่างๆ ในพ้ืนท่ี 

ซ่ึงส่ิงสำคัญอย่างย่ิงก็คือ การได้รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาความต้องการ 
จากประชาชนในพื้นท่ี จึงทำให้ทุกๆ กิจกรรม ทุกๆ โครงการท่ีเป็น 

ผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไข 

ปัญหา สนองตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ได้อย่างลุล่วงสำเร็จอย่างดียิ่ง 
 ในนามของปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชน ตลอดจนพนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง ท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนนโยบายของคณะผู้บริหาร 

ไปสู่การปฏิบัติ จนสามารถผลักดันทุกนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค ์

สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้รับ 

ผลประโยชน์อย่างแท้จริง
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โครงสร้าง
เทศบาลตำบลรัษฎา

นายกเทศมนตรีสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี

สำนักปลัด กองช่าง
กองสวัสดิการ

สังคมกองคลัง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักปลัด กองช่าง กองสวัสดิการ
สังคมกองคลัง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา

 ฝ่ายอำนวยการ
 ฝ่ายปกครอง
 ฝ่ายแผนงาน

 และงบประมาณ

 ฝ่ายบริหารงานคลัง
 ฝ่ายพัฒนารายได้
 งานธุรการ

 ฝ่ายแบบแผน
 และก่อสร้าง
 ฝ่ายการโยธา
 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 งานธุรการ

 ฝ่ายบริหารงาน
 สาธารณสุข
 และสิ่งแวดล้อม
 ฝ่ายบริการ

 สาธารณสุข
 งานธุรการ

 ฝ่ายบริหาร
 การศึกษา
 ฝ่ายส่งเสริมการ

 ศึกษา ศาสนาและ
 วัฒนธรรม
 โรงเรียน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ฝ่ายสังคม
 สงเคราะห์
 งานธุรการ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
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เทศบาลตำบลรัษฎา
คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายภาวัต ศุภสุวรรณ นายภูดิท รักษาราษฎร์

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายธนนที อภิชาตตระกูล
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เทศบาลตำบลรัษฎา
สมาชิกสภา เขต 1

รองประธานสภาเทศบาล
นายมาโนช พ่วงสุวรรณ

นายวรวุฒิ กลัมพะบุตร

นายเจริญ แซ่อ๋อง

นายนพพร ยี่มี

นายชัยณรงค์ ปิลวาสน์
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เทศบาลตำบลรัษฎา
สมาชิกสภา เขต 2

ประธานสภาเทศบาล
นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์

นายนรสิงห์ อรรถธรรม

นายณรงค์ เพ็ชรศิรินายประสิทธิ์ หวงรัตนากร

นายปัญญา แซ่อึ๋ง นายบุญช่วย เกิดทรัพย์
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เทศบาลตำบลรัษฎา
หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน

ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
นางมณีพรรณ์ จันทสุริวงศ์

นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
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เทศบาลตำบลรัษฎา
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

นายภูวิศ เพชรขาว นางศิวนาถ เหมพิจิตร นายพงศ์พันธ์ ลิ่มประพันธ์พงศ์์

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพวงรัตน์ พรหมคง นายณรงค์ หะนุกูล นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลรัษฎา งบแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ

งบกลาง 15 %

งบบุคลากร 
18 %

งบดำเนินการ 30 %

งบลงทุน 31 %

งบรายจ่ายอื่น 2 %

งบเงินอุดหนุน 4 %

หมวดภาษีอากร 13 %

หมวดรายได้
จากทุน 0%

หมวดภาษีจัดสรร 61 %

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 1%

หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 21 %

หมวดเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์ 0 % หมวดรายได้

จากทรัพย์สิน 3%
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 1%

รายการ งบประมาณ (บาท)

  หมวดภาษีอากร 52,515,183.80

  หมวดค่าธรรมเนียม
  ค่าปรับและใบอนุญาต

5,267,298.10

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,579,939.00

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,139,216.09

  หมวดรายได้จากทุน 325,089.00

  หมวดภาษีจัดสรร 245,162,870.90

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 83,670,055.00

  หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 251,600.00

รวม 399,911,251.89 

รายการ งบประมาณ (บาท)

  งบกลาง 44,586,542.41

  งบบุคลากร 53,801,250.53

  งบดำเนินการ 89,997,388.83

  งบลงทุน 92,371,486.39

  งบรายจ่ายอื่น 4,680,000.00

  งบเงินอุดหนุน 10,701,041.58

รวม 296,137,709.74

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลรัษฎา งบแสดงผลการดำเนินงาน รายจ่าย
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สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ

ตามแผนยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษา

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเมืองและการบริหาร

เทศบาลตำบลรัษฎา

2562
 ตามท่ีเทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้ 

เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลรัษฎา 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว 
      ในการนี้เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดทำรายงานสรุปแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 

2562 เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน และนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป โดยมีรายงานการสรุป 

แผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้

นโยบายการพัฒนา
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นโยบายการพัฒนา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลรัษฎา

ด้านการศึกษา
 เป้าหมายการพัฒนา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนให้ม ี

คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี  
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการ 
พัฒนาตำบลรัษฎาสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)   
ประกอบด้วยโครงการและงบประมาณดำเนินการ ดังนี้
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 592,275

2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 54,940

3 โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,300

4 โครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ 324,551

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 318,490

6 โครงการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

102,295

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 104,218

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและการพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 44,306

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 37,446.50

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 69,478

11 โครงการศึกษาดูงานสถานท่ีสำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา

58,380

12 โครงการศึกษาดูงานสถานท่ีสำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา

70,580

13 โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา 17,500

14 โครงการไหว้ครู 3,150

15 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 15,115

16 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ 5,625

17 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 7,700

18 โครงการวันแม่แห่งชาติ 11,966

19 โครงการวันขึ้นปีใหม่ 20,089

20 โครงการวันลอยกระทง 6,525

21 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 13,827

22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันนักเรียน) 2,542,220

23 โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง 4,150

24 โครงการชวนเล่านิทานสานฝันรักการอ่าน 9,636

25 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 4,560
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

26 โครงการจัดนิทรรศการและส่งนักเรียนประกวดและแข่งขันผลงานนักเรียน -

27 โครงการปลูกผักสวนครัว 7,900

28 โครงการมีส่วนร่วมของวิทยากรและครูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 9,100

29 โครงการนิทานสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครอบครัว 4,539

30 โครงการละเล่นพื้นบ้าน 4,759

31 โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 14,525

32 โครงการโยคะสำหรับเด็ก 14,000

33 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 400

34 โครงการประเพณีถือศีลกินผัก 5,800

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 198,744

36 โครงการนิทรรศการวิชาการแห่งการเรียนรู้ 19,658

37 โครงการการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,000

38 โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 35,000

39 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา -

40 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4,621

41 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน -

42 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

67,200

43 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,920

44 โครงการประกวดมารยาท 1,000

45 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 15,000

46 โครงการการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ถือศีลกินผัก) 994

47 โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 600

48 โครงการฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพ 1,000

49 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี -

50 โครงการพัฒนาทักษะทางศิลปะระดับปฐมวัย 32,200
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

51 โครงการส่งเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน -

52 โครงการหนูน้อยเข้าครัว -

53 โครงการส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน 5,788.77

54 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา 1,724

55 โครงการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 972

56 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,595

57 โครงการโรงเรียนประหยัดพลังงาน -

58 โครงการภาษาอาเซียนวันละคำ -

59 โครงการดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา

1,040,105

60 โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน 516,703

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติโครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน

รัษฎาวิชาการ
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

61 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัษฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 244,529.50
62 โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน 169,704
63 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์) 27,100
64 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 673,846.20
65 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ 15,485
66 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและอาชีพ 48,250
67 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 85,555
68 โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัษฎา 101,410
69 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 168,252.50
70 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 45,375
71 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) 1,145,580
72 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมอิสลามบ้านบางชีเหล้า 180,000
73 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จริยธรรมทางศาสนา 180,000
74 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา 389,600
75 โครงการพัฒนาสนามและเครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา 299,000
76 โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 253,204
77 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศสู่โลกกว้าง 372,000
78 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ 250,000
79 โครงการอาหารกลางวัน 5,877,000
80 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน และการสื่อสาร
90,000

รวมจำนวน 80 โครงการ  17,096,061.47

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
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เข้าร่วมเป็นเกียรติ
และรับประกาศนียบัตร

ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา 

และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ

โครงการนิทรรศการ
วิชาการแห่งการเรียนรู้ 

“อยู่อย่างพอเพียง”
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นโยบายการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 เป้าหมายการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถดูแล 

ตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปลอดปัญหายาเสพติด และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการและงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

ฝึกซ้อมแผนอาคารและดับเพลิงขั้นต้น
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล 182,855.79

2 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 22,325.20

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย 678,818.20

4 โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัษฎา 49,350.20

5 โครงการห้ิวปิ่นโตเข้าวัด -

6 โครงการเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติร่วมกับเครือข่าย -

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์คนพิการ และเครือข่าย 82,865.20

8 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ 14,987.80

9 โครงการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ 22,449.20

10 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน 27,976.20

11 โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน 42,185.20

12 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 38,165

13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว 129,252.20

14 โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงอายุ ยุค 4.0 42,262.80

15 โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพคนพิการ 22,797.80

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค 
ให้กับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัษฎา
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

16 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา 43,500

17 โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัษฎา 38,628

18 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์

37,996,200

19 โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัษฎา 76,640

20 โครงการสงเคราะห์ทางสังคม -

21 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร 148,800

22 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ 29,167.70

23 โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย 82,856.40

24 โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร 24,269.64

25 โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3,832.74

26 โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน 19,098

27 โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 9,320

28 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลรัษฎา 477,996

29 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตำบลรัษฎาภาคฤดูร้อน 151,960

30 โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ 337,479

31 โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8,762

32 โครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 48,911.56

รวมจำนวน   32  โครงการ 40,853,711.83

โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัษฎา
เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้สูงอายุเข้าใจทันโลกยุคดิจิตอล
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พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา 
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
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นโยบายการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 เป้าหมายการพัฒนา คือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ มีการผลิตการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า เกิดการหมุนเวียน 

ของเงิน การสร้างงานในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลรัษฎาให้เพิ่มมากขึ้น  ประกอบด้วยโครงการและ 

งบประมาณดำเนินการ ดังนี้ 

อบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร
การผลิตผ้าบาติกซาโนติก 

(ผ้าลายสายแร่)
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล 157,962.80

2 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีตำบลรัษฎา 14,164.20

3 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 14,385.20

4 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 17,860.20

5 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ 24,092.20

6 โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งท่ี 2 1,538,848.54

7 โครงการดูแลรักษาความสะอาด และสวนหย่อมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ตแห่งท่ี 2

-

8 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ต แห่งท่ี 2

49,875.14

รวมจำนวน 8 โครงการ  1,817,188.28

ฝึกอบรมอาชีพฯ ทำขนมปาท่องโก๋และขนมไข่นกกระทา เสริมสร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครอบครัว

ฝึกอบรมอาชีพฯ หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ 
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โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

โครงการอบรมอาชีพ ผลิตผ้าบาติกซาโนติก
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โครงการหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า เสื้อกี่เพ้า

อบรมส่งเสริมอาชีพ กระเป๋าสานจากเชือกกล้วย
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นโยบายการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 เป้าหมายการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัย 

ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด 

มีระเบียบและทัศนียภาพท่ีเหมาะสม สวยงาม รักษาความอุดมสมบูรณ์ของ 
ทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป ประกอบด้วยโครงการและงบประมาณดำเนินการ 
ดังนี้

Big Cleaning Day
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 272,020.64

2 โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลรัษฎา 47,596

3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 17,369

4 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลาด แผงลอย 80,500

5 โครงการสำรวจและตรวจสุขาภิบาลตู้น้ำหยอดเหรียญ 27,512.30

6 โครงการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหาร ศาลเจ้า และร้านจำหน่ายอาหารเจในศาลเจ้า
ช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก

-

7 โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว 91,320.45

8 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน 33,010.60

9 โครงการรวมน้ำใจคืนน้ำใสให้ชาวรัษฎา 5,700

10 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค 11,200

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูจุดชมลิง เกาะสิเหร่
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 44,664
12 โครงการ Big Cleaning Day 82,148.97
13 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 96,951.30
14 โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด งานกวาดขยะพร้อมตัดหญ้า

ในเขตพื้นท่ีตำบลรัษฎา
5,069,000

15 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุง พร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขต
พื้นท่ี ทต.รัษฎา

646,457.50

16 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 625,669.60
17 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล 306,196
18 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต 100,000
19 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนในตำบลรัษฎา 21,369.20
20 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีตำบลรัษฎา 5,003,838.28
21 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้ในเขตพื้นท่ีตำบลรัษฎา -

รวมจำนวน 21 โครงการ 12,582,523.84

กิจกรรมปราบยุงลายและลอกคูระบายน้ำ

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลงพ้ืนท่ีแจกจ่ายน้ำ 
สำหรับอุปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้าน 
แหลมตุ๊กแก
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นโยบายการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 เป้าหมายการพัฒนา คือ “น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก” 

ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อ 

ยกระดับความเป็นอยู่ อำนวยความสะดวกตามความต้องการของประชาชน 

เป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบด้วย 

โครงการและงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหมื่นศรี 1/1 หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. และงาน Gutter ซอยพรุใหญ่ 1 หมู่ที่ 6
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน (6) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกยสมบูรณ์อุทิศ 
หมู่ท่ี 3

355,000

2 โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางระบายน้ำ (3) โครงการขุดลอกคลอง
ในพื้นท่ีตำบลรัษฎา

861,000

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (3) ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. และงาน Gutter 
ซอยพรุใหญ่ 1 หมู่ท่ี 6

415,000

4 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (3) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
และ Box Culvert ค.ส.ล.ซอยแม่กลิ่น หมู่ท่ี 3

1,366,000

5 โครงการติดตั้ง Guard Rail บริเวณถนนเอกวานิช - ซอยทุ่งคา 9 176,000

6 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง, ไฟกะพริบ, ป้ายจราจรในเขตพื้นท่ีตำบลรัษฎา 291,000

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบลรัษฎา 1,111,345.02

8 โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา 776,595

รวมจำนวน 8 โครงการ 5,351,940.02

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกยสมบูรณ์อุทิศ หมู่ที่ 3
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โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. และ Box Culvert ซอยแม่กลิ่น หมู่ที่ 3

โครงการติดตั้ง Guard Rail บริเวณถนนเอกวานิช - ซอยทุ่งคา 9 หมู่ที่ 5
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ขุดลองคลองทุ่งคา หมู่ที่ 9

ขุดลอกคลองสวนผีเสื้อ
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งานซ่อมแซมถนนสาธารณะ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านพร้อมพันธ์ หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยกอยะ หมู่ที่ 5
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรัษฎานุสรณ์ หมู่ 3

ติดตั้งกระจกโค้ง
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งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

งานตัดต้นไม้สาธารณะ
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ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทุ่งคา - ควนดินแดง หมู่ที่ 5

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพัชนี - หัวท่า หมู่ที่ 3
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นโยบายการพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร

 เป้าหมายการพัฒนา คือ พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎาให้เป็น 

องค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองท่ีดี มีศักยภาพและ 

มาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ ปฏิบัติตามหน้าท่ีและพันธกิจขององค์กร 
ตลอดจนการเป็นหน่วยงานท่ีเข้าถึงสภาพปัญหาและตอบสนองต่อความ 

ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยโครงการและงบประมาณ 

ดำเนินการ ดังนี้

ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 65,280.66
2 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24,900
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 879,720.74
4 โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา 1,101,930
5 โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัษฎา 677,030.16
6 โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีของประชาชน 28,890
7 โครงการปรับปรุงระบบป้องกันตรวจจับผู้บุกรุกเครือข่าย (Firewall) 

และระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)
355,000

8 โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4,660,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

9 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณภัย 49,875.14
10 โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย -
11 โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา -
12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 87,397.60
13 โครงการบำรุงรักษาระบบสื่อสาร -
14 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 37,557
15 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุ 497,000
16 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ของสตรีตำบลรัษฎา 252,610.20
17 โครงการองค์กรสตรีสัมพันธ์ 21,925.20
18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา 49,037.80
19 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัคร

พัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา
616,880.20

20 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย 27,980
21 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 22,085.20
22 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลรัษฎา -
23 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัษฎา 106,148.60

รวมจำนวน 23 โครงการ 9,561,248.50

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน เพื่อการหนุนเสริม
ในการจัดทำแผนงานและโครงการ
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้แก่พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา 

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ด้านอัคคีภัย 
สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น และเข้าใจในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาชาติ

การทำประโยชน์ในที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง

ฐานภาษี ผู้เสียภาษี
และผู้จัดเก็บภาษี

ฐานภาษี

ผู้เสียภาษี

ผู้จัดเก็บภาษี

มูลค่าของท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง
(ราคาประเมินทุนทรัพย์)

  เจ้าของท่ีดิน/สิ่งปลูกสร้าง
  เจ้าของห้องชุด
  ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือทำประโยชน์ 

 ในทรัพย์สินของรัฐ (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง)

 เทศบาล  อบต.
 กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา

เกษตรกรรม

อื่นๆ

ที่อยู่อาศัย

ที่ว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ

ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ 
และกิจการอื่นตามท่ีประกาศกำหนด
การจัดเก็บ
 ดูตามสภาพข้อเท็จจริง
 ทำเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นท่ี 

 เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์
 รวมถึงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่อง

 ท่ีใช้สำหรับเกษตรกรรม

ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเจ้าของ
ใช้อยู่อาศัย แบ่งเป็น
บ้านหลังหลัก
เจ้าของบ้านและท่ีดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้าน
มีช่ือในเอกสารการแสดงกรรมสิทธิ + ทะเบียนบ้าน 

(ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของคนใดคนหนึ่ง
มีช่ือในทะเบียนบ้าน)
บ้านหลังอื่นๆ
เจ้าของบ้านมีช่ือในโฉนดแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน

 พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม
 โรงแรม  อพาร์ทเม้นท์
 บ้านให้เช่า  ฯลฯ

ท้ิงท่ีดินไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์
ในปีก่อนหน้า ยกเว้น มีกฏหมายห้าม 
หรือให้ท้ิงไว้เพื่อการเกษตร/ปล่อยไว้
เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
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การดูแลผลกระทบ
บ้านหลังหลัก 1 หลัง
  ส่วนของมูลค่าท่ีไม่เกิน 50 ลบ.
  ในกรณีท่ีเป็นเจ้าของบ้านและท่ีดิน
  ส่วนของมูลค่่าท่ีไม่เกิน 10 ลบ.
  ในกรณีท่ีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน
ที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา
  ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรก
  ปีท่ี 4 เป็นต้นไป ได้รับการยกเว้นมูลค่า
  ของฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกัน
  ไม่เกิน 50 ลบ. เป็นการถาวร

ยกเว้น
 ทรัพย์สินของรัฐท่ีไม่ได้หาผลประโยชน์ทรัพย์สินท่ีใช้เพื่อประโยชน์

 สาธารณะ (รัฐ/เอกชน)
 สหประชาชาติ
 ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดท่ีดินสาธารณูปโภคหมู่บ้านจัดสรร และ

 นิคมอุตสาหกรรม 
ลดหย่อน
 กิจการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงผลิตไฟฟ้า สถานีรถไฟ ท่ีจอดรถโดยสาร 

 สาธารณะ เป็นต้น
 ทรัพย์สินท่ีอยู่ระหว่างพัฒนาเพ่ือทำโครงการพักอาศัยและนิคมอุตสาหกรรม  

 (3 ปี ตั้งแต่ยื่นขออนุญาต)
  ทรัพย์สินท่ีเป็น NPA ของสถาบันการเงิน (5 ปี)
  บ้านพักอาศัยซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดก ก่อนท่ี พ.ร.บ. ภาษีท่ีดิน

 และสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้
ผ่อนปรน
ทยอยปรับภาษีส่วนท่ีเพิ่มขึ้น
จากเดิม 25% 50% และ 75%
ในช่วง 3 ปีแรก

ผ่อนชำระ
สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด เมษายน 
พฤษภาคม และมิถุนายน หากมียอด
ภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

อัตราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ปี 2563-2564)

ที่อยู่อาศัย (เพดาน 0.3%) อัตราที่จัดเก็บ

มูลค่า (ล้านบาท) บ้าน (บ้านหลังหลัก) บ้าน + ที่ดิน (บ้านหลังหลัก) บ้านหลังอื่น
0 - 10 ยกเว้นภาษี
10 - 50 0.02 ยกเว้นภาษี 0.02
50 - 75 0.03 0.03 0.03
75 - 100 0.05 0.05 0.05
100 ขึ้นไป 0.1 0.1 0.1

ที่รกร้างว่างเปล่า (เพดาน 1.2%) อัตราที่จัดเก็บ

มูลค่า (ล้านบาท) อัตรา (%)
0 - 50 0.3

50 - 200 0.4
200 - 1,000 0.5

1,000 - 5,000 0.6
5,000 ขึ้นไป 0.7

สำหรับท่ีว่างเปล่า / ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
เพิ่มอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตรารวมภาษีไม่เกิน 3%

เกษตรกรรม (เพดาน 0.15%) อัตราที่จัดเก็บ

มูลค่า (ล้านบาท) อัตรา (%)
0 - 75 0.01

75 - 100 0.03
100 - 500 0.05

500 - 1,000 0.07
1,000 ขึ้นไป 0.1

บุคคลธรรมดา ได้รับการยกเว้น อปท. 
ละไม่เกิน 50 ล้านบาท
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ข้อเท็จจริง
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะ เช่น บ้าน ตึกแถว ห้องชุด เป็นต้น
  มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย
เว้นแต่กรณี
  อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือสร้างเสร็จแล้วตามกฎหมายว่าด้วย
  การจัดสรรท่ีดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
  โรงแรม
  ท่ีพักช่ัวคราวโดยมีค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึง ท่ีให้บริการเป็นรายเดือนขึ้นไป หรือโฮมสเตย์ไทย

เจ้าของบ้านและท่ีดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้าน มีช่ือใน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ + ทะเบียนบ้าน
(ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของคนใดคนหนึึ่ง)

ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง
 ประเภท
 ขนาด
 การใช้ประโยชน์

ย่ืนแก้ไขที่ท้องถิ่นได้ทันที
หากไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบแบบแจ้งการประเมิน
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
 ประเภท  ขนาด
 ราคาประเมิน  อัตราภาษี
 การใช้ประโยชน์  ค่าภาษี

หากประเมินไม่ถูกต้องสามารถ
ย่ืนคัดค้านและอุทธรณ์ได้

ชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ภายในเวลาที่กำหนด
ภายในเดือนสิงหาคม 2563*
เฉพาะปี 2563 เท่านั้น
ปีอื่นๆ เสียภาษี
ภายในเดือนเมษายน

เจ้าของบ้านมีช่ือในโฉนด/กรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน

เลือกว่าจะใช้สิทธ์ิเฉพาะตัวบ้าน หรือ บ้าน+ที่ดิน
***เจ้าของบ้านจะใช้สิทธ์ิ ยกเว้นภาษีบ้านหลังหลักได้คนละ 1 หลัง เท่าน้ัน ***

เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย
***เสียภาษีทุกหลังต้ังแต่บาทแรกในอัตราอยู่อาศัย***

เจ้าของบ้านและที่ดิน มีช่ือในโฉนด/กรรมสิทธิ์ห้องชุด/มีช่ือในทะเบียนบ้าน
ยกเว้นฐานภาษี 50 ล้านบาท
เจ้าของบ้าน (ปลูกสร้างบนที่ดินคนอื่น) มีช่ือในทะเบียนบ้าน ยกเว้นฐานภาษี 10 ล้านบาท

บ้านอยู่อาศัยเสียภาษีอย่างไร?

ขั้นตอนสำหรับผู้เสียภาษี

บ้านหลังหลัก

บ้านหลังอื่นๆ
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TimeLine
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

13 มีนาคม 62
พระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ

มีนาคม - ธันวาคม 2562
 จัดทำกฎหมายลำดับรอง จำนวน 19 ฉบับ
 ประชาสัมพันธ์
 อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ี อปท.

1 มกราคม 2563
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี

มีนาคม 2563
อปท. แจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีได้จากการสำรวจ

มิถุนายน 2563
อปท. แจ้งการประเมินภาษท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง

31 สิงหาคม 2563
กำหนดวันสุดท้ายในการชำระภาษี

กันยายน 2563
อปท. แจ้งผู้เสียภาษีท่ีชำระเกินเวลาท่ีกำหนดให้มาชำระภาษี
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ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
เพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด

แนวทางการลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเ์ข้าร่วมโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4. สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
6. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) เฉพาะหน้าท่ี 1 ท่ีมีช่ือของหญิงตั้งครรภ์
7. เอกสารใบรับรองเงินเดือน (กรณีผู้ปกครองทำงานมีรายได้ประจำ)
8. สำเนาเอกสารประจำตัวของผู้รับรองตามแบบฟอร์ม

ต้องมีสัญชาติไทย
พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่ง
มีสัญชาติไทย
เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
จนมีอายุครบ 6 ขวบ
อาศัยอยู่กับผู้ปกครองท่ีอยู่ในครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย
ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

มีสัญชาติไทย
เป็นบุคคลท่ีรับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ 
(ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
อยู่ในครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย คือ 
สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 
100,000 บ.ต่อคนต่อปี

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามขอรับเอกสารการลงทะเบียน ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎา โทร. 076-525779 ต่อ 108,109
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ที่ยว
รัษฎาเ

มัสยิดอิสลาฮุดดีน

วัดป่าอร่ามรัตนาราม

ดอนหอยหลอด

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง ซอยพะเนียง

จุดชมลิง เกาะสิเหร่

ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ บ้านกู้กู 
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