รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ/ สังกัดราชการส่วนกลาง ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอาเภอ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกานันทุกตาบล
ครั้งที่ 4/2561
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30น.
ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ
1 นายประเสริฐ ปาโต
ปลัดอวุโสอาเภอรัษฎา
3 นายชานาญ กานต์นภัทร
ปลัดอาเภอรัษฎา
4 นางจันทนา ทั่วรอบ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
5 นางเพ็ญศรี กุญชรินทร์
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชานาญการ
6 นายสุกิจ ยอดเรือน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอรัษฎา
7 นายสมชาติ ธิดากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8 นางสาวปราณี คาแหง
ท้องถิ่นอาเภอรัษฎา
9 นายนิธิวัธ เหล็มปาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
10 นายสุคนธ์ กองแก้ว
ผอ.ร.ร.วัดเขาพระ
พัฒนาการอาเภอรัษฎา
11 นายณรงค์ชัย บุญจันทร์
12 พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์ (แทน) ผกก.สภ.รัษฎา
13 นางสาวจตุพร แก้วเนิน
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขารัษฎา
14 นายสมมารถ ผดุงอรรถ
ผอ.โรงเรียนรัษฎา
15 รอ.อุทัย สิงหเสม
สัสดีอาเภอรัษฎา
16 นายนิรุธ เลิศประสาน
กานัน ต.หนองปรือ
17 นายลือชา บุญฤทธิ์
ที่ดินอาเภอรัษฎา
18 นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ต.คลองปาง
เริ่มประชุมเวลา 09.30น. เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประเสริฐ ปานโต ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมครั้งที่ 4/2561
ก่อนวาระการประชุม

ข้าราชการย้ายไปรับตาแหน่งใหม่
1.0นายปรีชา ชูคา ดารงตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสานักงานเกษตรอาเภอรัษฎา จังหวัด
ตรัง ย้ายไปดารงตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสานักงานเกษตรอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการในการจัดกิจกรรมของจิตอาสาเมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 กาหนด
พัฒนาพื้นที่บริเวณที่ว่าทาการอาเภอรัษฎาและบริเวณถนนเทศารัษฎา คลองโกง-ตลาดชม โดยมีทีมจิตอาสาตาบลควนเมา
ตาบลคลองปาง เข้าร่วม

-22. ขอขอบคุณ ทุกส่วนราชการในการจัดกิจ กรรมของจิต อาสาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
กาหนดพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาราชนายก โดยมีทีมจิตอาสาเทศบาลตาบลคลองปาง องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง และ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง เข้าร่วม
3. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการในการร่วมโครงการอาเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
ณ วัดถ้าพระพุทธ ม.6 ตาบลหนองบัว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานฝ่ายเลขานุการฯ ได้นารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 ในศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 ลงใน
เว็บไซต์ที่ทาการปกครองอาเภอ www.ratsada.dopatrang.go.th เพื่อให้ส่วนราชการตรวจสอบ แก้ไ ข และพิจารณา
รับรองด้วยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ / เพือ่ พิจารณา / เพือ่ ถือปฏิบัติ
3.1 ภารกิจ/กิจกรรมสาคัญในเดือนเมษายน 2561

1) ขอเชิ ญร่ วมพิธี ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องใน “วั นพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
2) โครงการจัดงานวันราลึกผู้ประกอบการคุณงามความดี มีจิตศรัทธา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
จึงขอเชิญชวนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย กาหนดการวันอังคารที่ 10 เมษายน
2561 ณ ที่ว่าการอาเภอรัษฎา
3) โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ
ครั้งที่ 1 กาหนดการ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมของจิตอาสา ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพและบริเวณถนนสองข้างทางตาบลหนองบัว โดยมีทีมจิตอาสาตาบลหนองบัว เข้าร่วม
ครั้งที่ 2 กาหนดการ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมจิตอาสาวัดควนเมา โดยมีทีมจิต
อาสา ตาบลควนเมา เข้าร่วม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนินงานด้านการป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย
พ.ต.ท บุญชาย พราหมเภทย์

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ไม่มีแจ้ง
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 1 ราย
3. ความผิดฐานพิเศษ ไม่มี
4. ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายรับแจ้ง 31 ราย จับคุมได้ 43 ราย แยกเป็นคดียาเสพติด 27 ราย
จับคุม ได้ 35 ราย ปืนและวัตถุระเบิดรับแจ้ง 2 ราย จับคุมได้ 2 ราย การพนันรับแจ้ง 2 ราย จับคุมได้ 6 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

-33.3 การดาเนินงานด้านสัสดีอาเภอ
สัสดี อ.รัษฎา
1. แจ้งยอดที่จะต้องส่งทหารเข้ากองประจาการในผลัดต่างๆ ของประจาปี 2561
มียอดเข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมด 315 คนมียอดผ่อนผัน 121 คน มีผู้สมัครเข้ากองประจาการ
41 คน เข้าจับใบแดงได้ 26 คน รวมส่งทหารกองเกิน 67 คน เข้าประจากอง คนจับใบดา 76 ใบเอา26 คนอัตราส่วน3
ต่อ 1
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การดาเนินงานด้านท้องถิ่นอาเภอ
นางสาว ปราณี คาแหง
1. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
ด้วยคณะกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน “ตรัง สะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้กาหนดมาตรการในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้ประสบความสาเร็จโดยการลดปริมาณและ คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
(ต้นทาง) , การเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ (กลางทาง) ,การเพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (ปลายทาง) โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้
1. มาตรการต้นทาง ได้แก่
1.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
1.2 ครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าประชุมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 จัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายชุมชน
1.4 ร้อยละ 100 ของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐดาเนินการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกาเนิด
2. มาตรการกลางทาง ได้แก่
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและ
สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
2.2 ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลของรัฐ มีการกากับ การขนส่งมูลฝอยติด
เชื้อของบริษัทเอกชนที่มาให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มาตรการปลายทาง ได้แก่
3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือ
บาบัดฟื้นฟู
4. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ได้แก่
4.1 ให้ทุกส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญ กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง เพื่อนาไปสู่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
มาตรการและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการ“ตรังสะอาด”
ประจาปี พ.ศ 2561

-4วิสัยทัศน์ (Vision) “ตรังสะอาด”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอย
2. ส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิดตามประเภทของขยะมูลฝอย เพื่อนาขยะกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้า เพื่อลดปริมาณ
มูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัด
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อไปเข้าสู่ระบบกาจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งที่
เป็นขยะทั่วไป และขยะอันตราย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมให้มีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ
เป้าประสงค์
1. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
2. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ขยะมูลฝอยนากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
4. ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ ขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (KPLs)
ภายในระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ 2561) การจัดการขยะมูลฝอยจะประสบความสาเร็จ โดยมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
ดังนี้
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สถานที่กาจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งจังหวัด ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู
3. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกนาไปในประโยชน์
4. ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
5. หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายชุมชน
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่
ท่องเที่ยวทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
ที่ www.tranglocal.go.th หัวข้อ แบรนเนอร์ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล)”
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อน การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
2. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทางานด้าน
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีเป้าหมายจานวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 50 %
ของจานวนครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-5จานวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจาวันที่ 23 เดือน มีนาคม 2561
จานวนครัวเรือนสมัคร อถล.
อปท.

จานวนครัวเรือน

เป้าหมายร้อยละ
50 ครัวเรือน

ดาเนินการแล้ว

ร้อยละ

ทต.คลองปาง

446

223

84

37.69

อบต.เขาไพร

648

324

27

8.33

อบต.คลองปาง

904

452

87

19.24

อบต.ควนเมา

1,728

864

207

23.96

อบต.หนองบัว

1,132

566

181

31.98

อบต.หนองปรือ

1,466

733

35

4.77

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ตามเป้าหมายกาหนด ร้อยละ 50 ของจานวนครัวเรือน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การดาเนินงานด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
สาธารณสุขอาเภอรัษฎา 1. สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – ๒9 มีนาคม 25๖1)
อันดับ 1. โรคอุจจาระร่วง จานวน 161 ราย อัตราป่วย 556.42 ต่อแสนประชากร
อันดับ 2. โรคปอดบวม จานวน 14 ราย อัตราป่วย 48.38 ต่อแสนประชากร
อันดับ 3. โรคสุกใส จานวน 9 ราย อัตราป่วย 31.10 ต่อแสนประชากร
อันดับ 4. โรคตาแดง จานวน 9 ราย อัตราป่วย 31.10 ต่อแสนประชากร
อันดับ 5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ จานวน 1 ราย อัตราป่วย 3.46 ต่อแสนประชากร
จากข้อมูล 5 อันดับโรคในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคประจาเดือน มีนาคม ปี 2561 ไม่พบโรคที่
สูงกว่าค่ามัธยฐาน
2. สรุปสถานการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สาคัญ
2.1 โรควัณโรค
ประเด็นสาคัญในการดาเนินงานวัณโรค
1. อัตราความสาเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ปีงบประมาณ 2561 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 โดยเน้นการทาDOT โดย
เจ้าที่ หรือ อสม.ทุกราย
2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้า ในปีงบประมาณ 2561 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย
ละ 82.5 ของค่าคาดการณ์ประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค (172/แสนประชากร) ค่าคาดการณ์ของอาเภอรัษฎาเท่ากับ 41 ราย
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1. อาเภอรัษฎา พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 (ต.ค.60– ก.พ.61) ซึ่งถือว่ายังน้อยกว่าค่า
เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
2. ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรอบ 12 เดือน งวด1/60-3/60(ต.ค. 59-มิ.ย.60)(เป้าหมาย
≥ ร้อยละ 85) อาเภอรัษฎา ทั้งหมด 15 ราย รักษาสาเร็จแล้ว 13 ราย คิดเป็น ร้อยละ 87 เสียชีวิต 2 ราย
ข้อเสนอแนะ
ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีอาการ ดังต่อไปนี้ ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์, ไอมีเลือดปน
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา, น้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุใน 1 เดือนที่ผ่านมา, มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ใน 1 เดือนที่ผ่าน
มาและ เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืน ใน 1 เดือนที่ผ่านมา สามารถเข้ารับการคัดกรองวัณโรคได้ที่ รพ.สต.ทุก
แห่งใน อาเภอรัษฎา
๒.2 โรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดตรัง มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 1 ราย ในพื้นที่อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
และจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้าย อยู่ที่อาเภอรัษฎา เมื่อปี ๒๕๔๔ และมีข้อมูลการตรวจ
หัวสัตว์พบโรคพิษสุนัขบ้าในปี ๒๕๖๑ ในอาเภอวังวิเศษ ปะเหลียน กันตัง ห้วยยอด และนาโยง ซึงถือว่าเป็นภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในคน เนื่องจากโรคติดต่อดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง หากมีอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย ไม่มีทางรักษา
ข้อเสนอแนะ
1. ขอความร่วมมือเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง เมื่อถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม กัด ข่วน อย่าละเลย ให้รีบล้างแผลด้วยน้าสะอาดและพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค มิเช่นนั้นอาจทาให้เสียชีวิตได้ ซึ่ง
จากรายงานการเฝ้าระวังของสานักระบาดวิทยา ปี 2556 – 2558 พบว่าปัจจัยสาคัญของผู้เสียชีวิต คือการชะล่าใจสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่ทาร้ายเป็นลูกสัตว์ การไม่ดูแลรักษาบาดแผลหลังสัมผัสโรค ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ และพบว่าผู้สัมผัสโรค
ทั้งหมดจะเสียชีวิตหลังสัมผัสโรคไม่เกิน ๑ ปี
2. ความระมัดระวัง ดูแลปกป้องเด็กและประชาชนทั่วไป เลี่ยงการสัมผัสหรือถูกสัตว์กัดข่วน โดยปฏิบัติตามคาถา 5 ย.
อย่าแหย่ สัตว์ให้กลัวหรือตกใจ อาจถูกแว้งกัดได้
อย่าเหยียบ หัว ตัว หาง ควรเดินด้วยความระมัดระวัง
อย่าหยิบ สิ่งของหรือจานข้าวที่สัตว์กาลังครอบครอง
อย่าแยก สัตว์ที่กาลังต่อสู้กัน ด้วยมือเปล่าอย่างเด็ดขาด
อย่ายุ่ง หรือสัมผัสกับสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะไม่รู้แหล่งที่มา
3. เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วน ควรสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์อย่างน้อย 10 วัน หากสุนัขหรือ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเสียชีวิตให้นาหัวสุนัขส่งทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
หมายเหตุ : ขณะนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในอาเภอรัษฎา กาลังดาเนินการสารวจและค้นหาผู้สัมผัสโรค ผู้ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วน
ย้อนหลัง 6 เดือน ( กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ) เพื่อแจ้งให้ประชาชนไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรค
ต่อไป

-7การจมน้าของเด็ก ขอความร่วมมือองศ์การบริหารตาบลท้องถิ่น ช่วยดูสถานที่มีแหล่งน้าเมื่อเด็ดลงไปเล่นน้ามีหลักในการช่วยเหลือ
โอยู่ 3 อย่าง 1. ตะโกน คือ ตะโกนขอความช่วยเหลือคนรอบข้าง
2. โยน คือ โยนห่วงยาง
3. ยืน คือ อาจจะยืนสิ่งของให้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 การดาเนินงานด้านปศุสัตว์อาเภอรัษฎา
ปศุสัตว์อาเภอรัฎา แจ้งว่าโรคพิษสุนัขบ้ายังขาดวัคซีนป้องกันวัคซีนอาจจะมาในช่วงปลายเดือนเมษายน นี้
ข้อควรปฎิบัติและระมัดระวังโดยใช้หลักการ 5 ย.
อย่าแหย่ สัตว์ให้กลัวหรือตกใจ อาจถูกแว้งกัดได้
อย่าเหยียบ หัว ตัว หาง ควรเดินด้วยความระมัดระวัง
อย่าหยิบ สิ่งของหรือจานข้าวที่สัตว์กาลังครอบครอง
อย่าแยก สัตว์ที่กาลังต่อสู้กัน ด้วยมือเปล่าอย่างเด็ดขาด
อย่ายุ่ง หรือสัมผัสกับสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะไม่รู้แหล่งที่มา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การดาเนินงานของสถานศึกษา
ผอ.ร.ร รัษฎา
แจ้งการปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 และในห้วงเวลานี้เริ่มเปิดรับ
สมัครนักเรียน ม.1 6 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน มีนักเรียนมาสมัคร 263 คน มาสอบจริง 245 คน ผลการสอบ 240 คนเป็นตัว
จริง อีก 5 คนเป็นตัวสารอง ม.4 เปิด 5 ห้องเรียน รับ 200 คน มีนักเรียนมาสมัครในเขตและนอกเขต 171 คน มาสอบ 161
และม.4เปิดรับรอบสองในวันที่ 5-6 เมษายน 2561 และในวันที่4-5 เมษายน 2561 ม.1 และ ม.4 จะมาฟังผลรายงานตัว และ
ในวันที่7-8 เมษายน 61 ม.1และม.4 นักเรียนจะมามอบตัวกับทางโรงเรียนในวันที่ 9 เมษายน 2561ทางโรงเรียน จะมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ในต้นเดือนวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2561จะมีการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน
นักเรียนม.1 และ ม.4
มติที่ประชุม รับทราบ
ผอ.ร.ร.วัดเขาพระ

1. แจ้งการรับนักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนขยายโอกาสในอาเภอรัษฎาเปิดรับนักเรียนอีก 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัด ควนเมา 2.โรงเรียนวัดเขาพระ 3. โรงเรียนบ้านคลองมวน 4.โรงเรียนบ้านหนองบัว
2. ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องที่ให้มีสายตรวจดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยในพื้นที่
ของโรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกอบต.คลองปาง แจ้งว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการแข่งขันกีฬารัษฎาเกมส์ครั้งที่ 10 ซึ่งคลองปางเป็นเจ้าภาพในห้วงวันที่
24 เมษายน 2561 - 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมาเป็นประธานเปิดพิธี ทางอบต.คลองปางจะดูแล
รักษาความสะอาดในเรื่องของขยะให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00น.
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ดุษฎี เขาหลัก
(นางสาวดุษฎี เขาหลัก)

ผู้จดรายงานการประชุม

ชานาญ กานต์นภัทร
(นายชานาญ กานต์นภัทร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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