รายชื่อผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ อาเภอรัษฎา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัษฎา ตาบลคลองปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๓ คน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ชื่อ – สกุล
นายจิรโรจน์ สาแดง
นายชานาญ กานต์นภัทร
น.ส.ปรานี คาแหง
นายอนุรัตน์ เจริญพงษ์
นายอุทัย แทนสุวรรณ
นายประยงค์ แกล้วกล้า
นายพงศกร ไพฑูรย์
นายอาไพ นุ่นเอียด
นายวรวุฒิ สุกสังข์
นายไพรัตน์ สามัคคี
นายมานะ กุญชรินทร์
นายสุคนธ์ กองแก้ว
พ.ต.ท.บุญชาย พรามห์เภท
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู
นายประภาส นวลไย
นายธีรศักดิ์ ชื่นเดช
นางศศิกานต์ ส่งแสง
นายณรงค์ชัย บุญจันทร์
นายณัฐรัชต์ ศิริสวัสดิ์
นายสมชาย จิตรเพชร
นางอรทัย เกิดภิบาล
นายสันติ คะหะวงศ์
นายดุสิต แก้วระยับ
นายเจริญ จันทรมาศ
นายสุรินทร์ อินทอง

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

เบอร์มือถือ

หมายเหตุ

นายอาเภอารัษฎา
ปลัดอาเภอ
ท้องถิ่นอาเภอ

จิรโรจน์ สาแดง
ชานาญ กานต์นภัทร
ปรานี คาแหง
อนุรัตน์ เจริญพงษ์
อุทัย แทนสุวรรณ
ประยงค์ แกกลก้วกล้า
พงศกร ไพฑูรย์
อาไพ นุ่นเอียด
วรวุฒิ สุกสังข์
ไพรัตน์ สามัคคี
มานะ กุญชรินทร์
สุคนธ์ กองแก้ว
บุญชาย พรามห์เภท
วิโรจน์ ฤทธิ์ชู
ประภาส นวลใย
ธีรศักดิ์ ชื่นเดช
ศศิกานต์ ส่งแสง
ณรงค์ชัย บุญจันทร์
ณัฐรัชต์ ศิริสวัสดิ์
สมชาย จิตรเพชร
อรทัย เกิดภิบาล
สันติ คะหะวงศ์
ดุสิต แก้วระยับ
เจริญ จันทรมาศ
สุรินทร์ อินทอง

๐๘๑ – ๘๖๗๑๓๕๖

ประธาน

รองนายกเทศมนตรี ฯ
กานันตาบลคลองปาง

ผอ.ร.ร.บ้านทอนเหรียน
ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย
รก.ผอ.ร.ร.บ้านไร่ใหญ่
พนักงานพิทักษ์ป่า
ผอ.ร.ร.วัดโคกเลียบ
เกษตรอาเภอ
ผอ.ร.ร.วัดเขาพระ
สวป.สภ.รัษฎา
หน.บรรเทาฯท.คลองปาง.
ผอ.ร.ร.บ้านต้นไทร
จนท.ธ.กรุงไทย
ผอ.ร.ร.บ้านพิธิ์น้อย
พัฒนาการอาเภอ
หัวหน้าสานักปลัด ฯ
นายก อบต.คลองปาง
ผอ.ร.ร.วัดควนเมา
ผจก.ธกส.สาขารัษฎา
ผอ.ร.ร.บ้านคลองมวน
ผญบ.ม.1 ต.หนองบัว
สารวัตรกานัน ฯ

080 - 5238919
086 - 6953019
061 - 1803450
081 - 0984481
083 - 5250016 แทน ผกก.
093 - 7436896 แทนนายก
089 - 2007578 แทน ผจก.
085 - 0625445
089 - 469615

แทนนายก

093 - 5831773
086 - 2682711
086 - 2677612
096 - -2387848 แทนกานัน
090 - 1593032 แทนกานัน

ลาดับ
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ชื่อ – สกุล
นางสปัน ชาญไชย
น.ส.อาภรณ์ เมืองแก้ว
ร.อ.อุทัย สิงหเสม
นายชวน สองแก้ว
น.ส.จตุพร แก้วเนิน
นายชัยณรงค์ มากเพ็ง
นายสมมารถ ผดุงอรรถ
นายสุวัฒน์ หลงขาว

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าสานักปลัด ฯ
ผอ.ร.ร.บ้านหนองมวง
สัสดีอาเภอ
สาธารณสุขอาเภอ
ผจก.ธ.ออมสินรัษฎา
ผอ.รพ.รัษฎา
ผอ.ร.ร.รัษฎา
ปลัดอาเภอ

สปัน ชาญไชย
อาภรณ์ เมืองแก้ว
อุทัย สิงหเสม
ชวน สองแก้ว
จตุพร แก้วเนิน
ชัยณรงค์ มากเพ็ง
สมมารถ ผดุงอรรถ
สุวัฒน์ หลงขาว

เบอร์มือถือ

หมายเหตุ

089 - 0642650 แทนปลัด
081 - 0936121
081 - 8956571
087 - 2839229
081 - 5369755
088 - 7533479
063 - 0364350

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ กานันทุกตาบล
ครั้งที่ ๙/256๑
วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕6๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัษฎา
.....................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินโครงการกิจกรรมที่
สาคัญในเดือนสิงหาคม 256๑
๑) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาบลคลองปาง
สนับสนุนการประชุมประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๒) การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓) โครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล
แด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙ เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดถ้าพระพุทธ ตาบลหนองบัว
๔) กิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม
อาเภอรัษฎา มีผู้ลงทะเบียน ๗๗ คน ได้เลือด ๖๒ ยูนิต
๕) โครงการอาเภอยิ้ม... เคลื่ อนที่ วันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลา
ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
๖) การจัดกิจกรรมของจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” ในตาบล หมู่บ้าน
ที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ กาหนดการประชุมประจาเดือน ตุลาคม ๒๕6๑
- ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ฯ วั น อั ง คารที่ ๒ ตุ ล าคม 256๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลคลองปาง
- ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา
ที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒ ...

-3 ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
- ฝ่ายเลขานุการ ได้นารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๑ ลงในเว็บ ไซต์ ที่ทาการปกครองอาเภอ www.ratsada.dopatrang.go.th. เพื่อให้ ส่ว นราชการ
ตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ เพื่อพิจารณา/เพื่อปฏิบัติ
๓.๑ ภารกิจ/กิจกรรมสาคัญในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
พิธีฉลองสิ่งปลูกสร้างที่บูรณะวัดคลองมวน (สานักงาน)
- คณะกรรมการและพุทธบริษัทของวัดคลองมวน กาหนดพิธีฉลองสิ่งปลูกสร้าง
หอพระพุทธบาท หอระฆัง รู ปปั้น พระสังกัจจายน์ และวงล้ อขับเคลื่อนธรรมจักร ในวันพฤหัส บดีที่ ๖
กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดคลองมวน ตาบลหนองปรือ
ประธาน (นายจิรโรจน์ ฯ ) ตามที่ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อ ฉลองสิ่งปลูกสร้างที่
บูรณะวัดคลองมวน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้ยอดเงินจากการทอดผ้าป่า จานวน ๙๘๔,๓๙๔
บาท ซึ่งทางคณะกรรมการและพุทธบริษัทวัดคลองมวน ได้ทาการบูรณะสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ หอพระพุทธบาท
หอระฆัง รูปปั้นพระสังกัจจายน์ และวงล้อขับเคลื่อนธรรมจักร เรียบร้อยแล้ว และทาพิธีฉลองในวันพฤหัสบดี
ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ( นายศิริพัฒ พัฒกุล ) มาเป็น
ประธานในพิธี จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดคลองมวน ตาบลหนองปรือ
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การดาเนินงานด้านการป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย (สภ.รัษฎา)
๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๑ การป้องกัน – เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๑.๒ การบาบัดฟื้นฟู
๑.๓ การจับกุม
๒) สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พ.ต.ท.บุญชาย พรามห์เภท สวป สภ.รัษฎา การดาเนินคดี ๔ กลุ่ม ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีดังนี้
๒.๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 1 อยู่ระหว่างดาเนินการ
๒.๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๓ คดีความผิดพิเศษ เกิด ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๔ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิด ๒๔ คดี ผู้ต้องหา ๒๖ คน
ที่ประชุม รับทราบ
/๓.๓ การดาเนินงาน ...

-๔–
๓.๓ การดาเนินงานด้านการป้องกัน การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
(ป.ป้องกัน)
ปลัดอาเภองานป้องกัน (นายสุวัฒน์ฯ) การปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคง ได้นา
กาลัง อส.อาเภอรัษฎา ลงพื้นที่เพื่อตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล แบบบูรณาการ
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ กิจกรรมจิตอาสาเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ป.สานักงาน)
ครั้ ง ที่ ๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๑ – ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๑ ด าเนิ น การในพื้ น ที่
ตาบล คลองปาง ผู้รับผิดชอบ เทศบาล/ อบต. คลองปาง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
สถานที่ดาเนินการ คลองห้วยเนียง หมู่ที่ ๒, ๗ ตาบลคลองปาง
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดาเนินการในพื้นที่
ตาบล หนองบัว ผู้รับผิดชอบ เทศบาล/ อบต.หนองบัว วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถานที่ดาเนินการ
สระหนองเล หมู่ที่ ๑ ตาบลหนองบัว
๓.๕ คั ด เลือกอาสาพัฒ นาชุมชน และผู้ น าอาสาพัฒนาชุ มชน ประจาปี ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕ (พัฒนาชุมชน)
พัฒนาการอาเภอ (นายณรงค์ ฯ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ให้มีการคัดเลือกผู้นา อช.
อาเภอจานวน ๒ คน ได้แก่ ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน เพือ่ เป็นตัวแทน หรือเงา ของพัฒนากรในอาเภอ ในการ
ดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชน
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ สถานการณ์สุขภาพ (สาธารณสุขอาเภอ)
สาธารณสุขอาเภอ (นายชวน ฯ) สถานการณ์โ รคไข้เลื อดออกของอาเภอรัษฎา
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอรัษฎามียอดผู้ป่วยอยู่ลาดับที่ ๖ ของจังหวัดตรัง สานักงานสาธารณสุข
อาเภอรัษฎา ได้รับรายงานยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๖๑
จานวน ๑๓๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๒๖.๐๗ ต่อประชากรแสนตน มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย อัตราตายต่อ
ประชากรแสนคน เท่ากับ ๓.๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๗๕
ราย เพศหญิง ๕๖ ราย อัตราส่วนเพศชาย ๑.๓๔ : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี จานวน
ผู้ป่วยเท่ากับ ๔๐ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๒๕ – ๓๔ ปี มีจานวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๖ ราย กลุ่มอายุ ๑๐ –
๑๔ ปี มี จ านวนผู้ ป่ ว ย ๒๖ ราย กลุ่ ม อายุ ๕ – ๙ ปี มีจานวนผู้ ป่ว ย ๑๖ ราย ตาบลที่ มีอัตราผู้ ป่ว ยต่ อ
ประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตาบลคลองปาง ซึ่งมีอัตราป่วยเท่ากับ ๖๕๕.๕๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
/คือ ตาบล ..........

-๕–
คือ ตาบลหนองบั ว . ตาบลควนเมา, ตาบลหนองปรื อ, และตาบลเขาไพร อัต ราป่ว ยเท่า กับ ๔๓๖.๘๕
๔๒๒.๙๖, ๓๑๗.๘๒ , ๒๑๙.๐๙ ราย ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๑) เมื่อเกิดโรคในพื้นที่ ควรมีการดาเนินงานควบคุมโรคในทันที
๒) ใช้หลัก ๕ ป ๑ ข ในการควบคุมโรค
(๑ ปิด, ๒ ปรับ, ๓ ปฎิบัติ, ๔ เปลี่ยน, ๕ ปล่อย, ๑ ข ขัดไข่)
๓) ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ทีมีอาการเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก
๔) ป้องกันตนเองอย่าให้ยุงกัด (ทายากันยุง , หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเข้ม, นอนในมุ้ง)
๕) ดูแลสภาพแวดล้อม และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๔.๑ เกษตรอาเภอ (นายมานะ ฯ) โครงการเสริมรายได้ของอาเภอรัษฎา จานวน ๒,๑๐๐
คน มี ทั้ ง หมด ๑๐ ชุ ม ชน ๒๐ โครงการ ได้ รั บ งบประมาณชุ ม ชนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ ง หมด
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรเภทของโครงการที่ดาเนินการ ๙ ด้าน คือ ดังนี้
๑) ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช จานวน ๒ โครงการ
๒) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงดิน จานวน ๕ โครงการ
๓) ด้านการจัดการศัตรูพืช ๔) ด้านฟาร์มชุมชน ๕) ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จานวน ๖ โครงการ
๖) ด้านปศุสัตว์ จานวน ๒ โครงการ
๗) ด้านประมง จานวน ๑ โครงการ
๘) ด้านการผลิตแปลงเศรษฐกิจ จานวน ๔ โครงการ
๙) ด้านอื่น ๆ - การเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือน ๓.๐๐๐ บาท จานวน ๓,๙๒๑ ราย (ด้านปศุ
สัตว์ ๑๐ ราย)
- การอบรมผู้ทาบัญชีกลุ่มที่ ศพก. ๔๕ ราย วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
- อบรมผู้เปลี่ยนอาชีพยางพารา ๒๒ ,๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม รับทราบ
/ ๔.๒ นายก อบต....

-๖–
๔.๒ นายก อบต.ควนเมา (นายสาราญ ฯ) การอยู่ดี มีสุข ในการทางานของประชาชน
ในอดีต กับ ปัจจุบัน แตกต่างกันมาก ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประชาชนไม่มีการช่วยเหลือตัวเอง
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ สัสดีอาเภอ (ร.อ.อุทัย ฯ) การลงบัญชีทหารกองเกิน ของชายไทยที่เกิดปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2561 มีโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องลงบัญชีทหารกองเกินเพียง ๑ แห่ง คือ
ร.ร.รัษฎา ขอความร่วมมือท่าน ผอ. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ ผอ.ร.ร.วัดโคกเลียบ (นายไพรัตน์ ฯ) การดาเนินงานในส่วนของการศึกษา มีดังนี้
๑) งานสร้างสรรค์สามัคคี ๑๔ – 16 ก.ย. 2561 ณ บริเวณการศึกษา เขต ๒
(ร.ร.กลึง ฯ) มีกิจกรรม
๑.๑) กิจกรรมการกแสดงของนักเรียน
๑.๒) การจาไหน่ายสินค้า (ถนนมหามิตร) หน้าโรงเรียนห้วยยอด
๒) ข้ า ราชการครู เ กษี ย ณอายุ ร าชการของอ าเภอรั ษ ฎา จ านวน ๒๐ คน
(แสดงมุติตาจิต ร.ร.วัดคลองมวน วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑) และครู ร.ร.รัษฎา เกษียนณอายุราชการด้วย ๔ คน
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ ผจก.ธกส. สาขารัษฎา ( นายสันติ ฯ) การดาเนินงานของ ธกส.
๑) การจั ด การให้ ค วามรู้ ข องผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ ธกส.รั บ ผิ ด ชอบ คื อ
ด้านการเกษตร จานวน ๘๗๘ ราย สาหรับผู้ที่ไม่มารับบัตร ฯ ธกส. จะส่งคืนภายในสิ้นเดือน กันยายน
๒๕๖๑ นี้
๒) การลดภาระหนี้สินเกษตรกร
- ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ( ๑ ส.ค. – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒) ๓
เปอร์เซ็นต์
- ขยายเวลาชาระเงินต้นออกไป ๓ ปี
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ ผอ.ร.ร.วัดควนเมา แจ้งการส่งนักเรียนไปแข่งขันตะกร้อ ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒
ที่ประชุม รับทราบ

- ๗ -

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.
(ลงชื่อ)

สถาพร พาภักดี ผู้บันทึกการประชุม
(นางสถาพร พาภักดี)

(ลงชื่อ) ชานาญ กานต์นภัทร ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายชานาญ กานต์นภัทร)
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