รายชื่อผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ อาเภอรัษฎา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา (ชั้น ๒)
ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
21
22
23
24
25
26
27
28
29
๓๐

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นายประเสริฐ ปาโต
ปลัดอาวุโส
พ.ต.ท.สันต์ นุ่นเศษ
รอง ผกก.ปราบปราม
นายชวน ส่องแก้ว
พัฒนาการอาเภอ
ครู ร.ร.วัดถ้าพระพุทธ
นางจันทิรา ฤทธิ์ชู
ผจก.ไฟฟูาฯสาขารัษฎา
นายสนิท ยอดเรือง
นายประภาส นวลใย
ผอ.ร.ร.บ้านต้นไทร
นายกมล เหมือนจิตต์
ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว
นายสมมารถ ผดุงอรรถ
ผอ.ร.ร.รัษฎา
จ.อ.ชัยยัณห์ แก่นจันทร์
หน.ฝุายอานวยการ
นายวรวุฒิ สุกสังข์
พนักงานพิทักษ์ปุา
นายอนุรัตน์ เจริญพงษ์
รอง ฯ เทศมนตรี
นางศศิกานต์ ส่งแสง
ผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์น้อย
นายทรรศนฤทธิ์ ดาสุข
นายก อบต.เขาไพร
นายสุคนธ์ กองแก้ว
ผอ.ร.ร.วัดเขาพระ
นายสมบัติ กุลกิจ
นายก อบต.หนองปรือ
นายอุทัย แทนสุวรรณ
กานันตาบลคลองปาง
นายธีรศักดิ์ ชื่นเดช
พนักงาน ธ.กรุงไทย
นายสง จันทร์สุขศรี
ครู ร.ร.บ้านไร่ใหญ่
ร.อ.อุทัย สิงหเสม
สัสดี อ.รัษฎา
นายพงศกร ไพฑูรย์
ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย
นายมานะ กุญชรินทร์
เกษตรอาเภอรัษฎา
นายณรงค์ชัย บุญจันทร์
พัฒนาการอาเภอรัษฎา
นายสมชาย จิตรเพชร
นายก อบต.คลองปาง
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง
ผอ.กศน.อาเภอรัษฎา
นายชัยณรงค์ มากเพ็ง
ผอ.รพ.รัษฎา
นายอรุณ สิงห์โต
วัฒนธรรมอาเภอ
นายชานาญ กานต์นภัทร
ปลัดอาเภอ
นายสุวัฒน์ หลงขาว
ปลัดอาเภอ
นายประวี กัญชนะกาญจน์
ปลัดอาเภอ
นายสมคิด พิชัยยุทธ
ปลัดอาเภอ

ลายมือชื่อ
ประเสริฐ ปาโต
สันต์ นุ่นเศษ
ชวน ส่องแก้ว
จันทิรา ฤทธิ์ชู
สุกิจ ยอดเรือน
ประภาส นวลใย
กมล เหมือนจิตต์
สมมารถ ผดุงอรรถ
ชัยยัณห์ แก่นจันทร์
วรวุฒิ สุกสังข์
อนุรัตน์ เจริญพงษ์
ศศิกานต์ ส่งแสง
ทรรศนฤทธิ์ ดาสุข
สุคนธ์ กองแก้ว
สมบัติ กุลกิจ
อุทัย แทนสุวรรณ
ธีรศักดิ์ ชื่นเดช
สง จันทร์สุขศรี
อุทัย สิงหเสม
พงศกร ไพฑูรย์
มานะ กุญชรินทร์
ณรงค์ชัย บุญจันทร์
สมชาย จิตรเพชร
สุรวุฒิ ขันธ์คง
ชัยณรงค์ มากเพ็ง
อรุณ สิงห์โต
ชานาญ กานต์นภัทร
สุวัฒน์ หลงขาว
ประวี กัญชนะกาญจน์
สมคิด พิชัยยุทธ

เบอร์มือถือ

หมายเหตุ

๐๖๓ – ๑๘๗๘๔๐๑ ประธาน
๐๖๑ – ๒๓๙๕๘๕๙ แทน ผกก.
๐๘๑ – ๘๙๙๗๕๗๑
๐๘๖ - ๒๘๒๓๗๖๑
๐๘๙ – ๙๐๘๙๓๑๒
๐๘๘ – ๗๕๓๓๔๗๙
๐๘๑ – ๘๑๑๗๘๕๐
๐๖๑ – ๑๘๐๓๔๕๐
๐๘๕ – ๐๘๒๕๔๔๕
๐๘๖ – ๙๓๙๗๘๖๒
๐๘๔ – ๗๔๔๐๘๖๖
๐๘๑ – ๗๙๗๙๙๗๘
๐๘๙ – ๒๐๐๗๕๗๘
๐๘๕ – ๗๙๔๘๘๙๙
๐๘๑ – ๖๙๓๖๑๒๑
๐๘๐ – ๕๒๓๘๙๑๙
๐๘๙ – ๖๑๔๗๙๖๗
๐๘๑ – ๗๙๗๑๘๕๑
๐๙๘- ๖๕๐๐๖๗๑
๐๘๑- ๕๓๖๙๗๕๕
๐๘๑ – ๘๗๔๙๑๐๕

แทน ผอ.

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอาเภอ
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ กานันทุกตาบล
ครั้งที่ ๗/256๑
วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๑
ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา
…………….......................................................
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องก่อนวาระการประชุม แนะนาข้าราชการที่ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
- นายสนิท ยอดเรือง ผู้จัดการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยรัษฎา ย้ายมาจาก
อาเภอห้วยยอด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินโครงการกิจกรรมที่สาคัญในเดือน
มิถุนายน 256๑
๑) โครงการศูนย์ดารงธรรมและอาเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ วัดคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองปรือ
๒) กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกของจิตอาสาของอาเภอรัษฎาร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ถ้าวังพระยาพิชัยสงคราม หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองบัว
๓) กิ จ กรรมปลู ก ต้ น รวงผึ้ ง และปลู ก ต้ น ไม้ ช นิ ด ต่ า ง ๆ ของจิ ต อาสาของอ าเภอ
รัษฎาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลควนเมา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดคีรีรัตนาราม หมู่ที่ ๑๔
ตาบลควนเมา
๔) กิ จ กรรมจิ ต อาสาของข้ า ราช การ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สมาชิ ก อส.
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครองจากทุกหมู่บ้าน วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร่วมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบศูนย์ราชการอาเภอรัษฎา
๕) กิจกรรมจิตอาสาของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. และ
ผู้ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้ านฝุายปกครองจากทุกหมู่บ้าน ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน
วัดควนเมา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนวัดควนเมา หมู่ที่ ๒
ตาบลควนเมา
๖) การทอดผ้าปุาสามัคคีเพื่อเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธบาท/หอระฆัง
/รูปปั้นพระสังกิจจายุน์ และวงล้อขับเคลื่อนธรรมจักร วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดคลองมวน
หมู่ที่ ๑ ตาบลหนองปรือ ได้เงินจากการทอดผ้าปุา จานวน ๙๘๔,๓๙๔ บาท
๗) กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งของ นายจิรโรจน์ สาแดง นายอาเภอรัษฎา
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง จากหน่วยงานต่าง ๆ และสมาชิก อส.อาเภอรัษฎา วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๑ ณ หน้าศูนย์ราชการอาเภอรัษฎา
๘) กิ จ กรรมสนั บ สนุ น กี ฬ าและนั น ทนาการ วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ณ สนามหน้าศูนย์ราชการอาเภอรัษฎา
๙) กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งของสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ประชุม รับทราบ
/๑.๒ กาหนดการ…

-๒ ๑.๒ กาหนดการประชุมประจาเดือน สิงหาคม ๒๕6๑
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม 256๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา
- ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
- ฝุายเลขานุการ ได้นารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๑ ลงในเว็บไซต์ ที่ทาการปกครองอาเภอ www.ratsada.dopatrang.go.th. เพื่อให้ส่วนราชการตรวจสอบ
แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ เพื่อพิจารณา/เพื่อปฏิบัติ
๓.๑ ภารกิจ/กิจกรรมสาคัญในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๑) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ปลัดสานักงาน)
ปลัดสานักงาน (นายชานาญ ฯ) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ดังนี้
๑.๑ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอาเภอ
ประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และผ้าเหลืองขาวบริเวณรั้วที่ว่าการอาเภอ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
๑.๒ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณที่ว่าการอาเภอให้เหมาะสม โดยตั้ง
พระฉายาลักษณ์ ฯ ประดับธงชาติไทยและผ้าเหลืองขาว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรด้วยปากกา
สีน้าเงิน สาหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามตั้งแต่ วันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธงชาติไทย รวมทั้งโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร และปากกา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
๑.๔ แจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรั ฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ ดาเนินการด้วย
๑.๕ เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานและที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทย ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒) สาหรับกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอรัษฎากาหนดจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ฯ ด้านพิธีการ ประกอบด้วยพิธีทาบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ ”และพิธีถวายเครื่องราช
สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดสถานที่
ประกอบกิจกรรม ดังนี้
/๒.๑ พิธีทาบุญ...

-๓–
๒.๑ พิธีทาบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่ากรอาเภอรัษฎา หน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดสถานที่ประกอบกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตาบลคลองปาง
๒.๒ พิธีถวายสั ตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีล งนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม
อาเภอรัษฎา หน่วยงานรับผิดชอบจัดสถานที่ประกอบกิจกรรม ที่ทาการปกครองอาเภอรัษฎา
๒.๓ พิ ธี ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะ และจุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคล ณ หน้ า
สานักงานเทศบาลตาบลคลองปาง หน่วยงานรับผิดชอบจัดสถานที่ประกอบกิจกรรม สานักงานเทศบาลตาบล
คลองปาง
อาเภอรัษฎาจะแจ้งคาสั่งของฝุายต่าง ๆ และกาหนดการ ให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
๒) โครงการหน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน จั ง หวั ด ตรั ง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตาบลหนองบัว (ปลัดสานักงาน)
ปลัดสานักงาน (นายชานาญ ฯ ) อาเภอรัษฎาจัดโครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอ....ยิ้ม
เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ของอาเภอรัษฎา
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในส่วนของอาเภอเรานั้นจังหวัดได้จัดเป็นครั้งที่ ๘ ใช้สถานที่บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นสถานที่จัดโครงการ ซึ่งอาเภอรัษฎาจะได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนิน
โครงการจากเดิม “โรงเรียนบ้านหนองบัว” เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการจัดโครงการ จึง
ต้องขอความร่วมมือทุกฝุายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการดาเนินโครงการ มีหน่วยงานมาให้บริการประมาณ ๖๔
หน่วยงาน กาชาดจังหวัดตรังมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ๘๐ ชุด และอาเภอจะได้มีการออกคาสั่งของแต่ละฝุาย
ร่วมกันรับผิดชอบแจ้งให้ทราบต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การด าเนิ น การกิจกรรมจิต อาสา รณรงค์ปลู ก –

ขยายพัน ธุ์ ต้น รวงผึ้ง (ปลั ด

สานักงาน)
ปลัดสานักงาน (นายชานาญ ฯ ) รัฐบาลได้มีนโยบายให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง อย่างน้อยส่วนราชการ หรือหน่วยงานละ ๑ ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจารัชกาลที่ ๑๐
ในส่วนของอาเภอรัษฎา หากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ปลูก ขอให้รายงานให้อาเภอทราบด้วย โดยระบุ
ชื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน วัน เวลา และสถานที่ปลูก พร้อมรูปถ่าย เพื่ออาเภอจะได้ รวบรวมรายงาน
ให้จังหวัดทราบต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ โครงการ ๑๕๖ นายอาเภอชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑(ปลัดสานักงาน)
ปลัดสานักงาน (นายชานาญ ฯ ) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันงดเหล้าและบุหรี่แห่งชาติ จึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ดื่มเหล้าและสูบ
บุหรี่ทุกคน ได้ร่วมกันงดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา
ที่ประชุม รับทราบ

/๓.๔ การดาเนินงาน…

-๔๓.๔ การดาเนินงานด้านการป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย (สภ.รัษฎา)
๑) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๑ การปูองกัน – เฝูาระวังปัญหายาเสพติด
๑.๒ การบาบัดฟื้นฟู
๑.๓ การจับกุม
๒) สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พ.ต.ท.สันต์ นุ่นเศษ รองผกก. สภ.รัษฎา การดาเนินคดี ๔ กลุ่ม ของเดือนมิถุนายน
๒๕๖๑ มีดังนี้
๒.๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ๒.๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๓ คดีความผิดพิเศษ เกิด ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๔ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิด ๑๘ คดี ผู้ต้องหา ๒๙ คน
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ การด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น การรั ก ษาความมั่ น คงและความสงบ
เรียบร้อย (ป.ป้องกัน)
ปลัดงานปูองกัน (นายสุวัฒน์ฯ) การเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณ
ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในช่วงนี้ได้เข้าฤดูฝนแล้ว อาจทาให้เกิดฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม และลมแรง จึงขอให้ผู้
เข้าประชุมได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประชาชนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดเหตุดังกล่าว เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้
ที่อยู่ใกล้บ้าน อาคารสานักงาน ขุดลอกคูน้า กาจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางระบายน้า
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ การดาเนินงานของสานักงานท้องถิ่นอาเภอ (ท้องถิ่นอาเภอ)
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ.
2561 กระทรวงมหาดไทย ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประกวด “จังหวัดสะอาด” ดังนี้
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 อ าเภอสะอาด ระดั บ จั ง หวั ด จ านวน 5 อั น ดั บ ได้ แ ก่ อั น ดั บ ที่ 1,2,3 และ
ชมเชยอีก 2 อันดับ
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
2. ระดับประเทศแบ่งกลุ่มการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จานวน 26 จังหวัด
2.2 กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จานวน 26 จังหวัด
2.3 กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก จานวน 24 จังหวัด
/จังหวัดตรัง…

-๕ จั ง หวั ด ตรั ง อยู่ ใ นกลุ่ ม จั ง หวั ด ขนาดกลาง ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ระยอง หนองคาย
หนองบัวลาภู ตาก ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง ชุมพร อุตรดิตถ์ จันทบุรี แพร่ เพชรบุรี ยโสธร นราธิวาส กาแพงเพชร
สุโขทัย ชลบุรี ตรัง น่าน เลย พิจิตร พิษณุโลก ลาปาง นครพนม ฉะเชิงเทรา และสระบุรี
เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “ตรั ง สะอาด”
ประจาปี พ.ศ. 2561 บังเกิดผลเป็นรูปธรรม จังหวัดได้จัดทาโครงการประกวด “อาเภอสะอาด” และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประกวดความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ ง โดยให้
อาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ โดยมีนายอาเภอเป็นประธาน
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็น
กรรมการ ฯ โดยก าหนดค่ าคะแนน ร้ อ ยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งอาเภอแต่ งตั้งคณะกรรมการเรียบร้ อยแล้ ว โดยมี
นายอาเภอ เป็นประธาน ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สาธารณสุขอาเภอ พัฒนาการอาเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองปาง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไพร ปลัดเทศบาลตาบลคลองปาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลควนเมา เป็นกรรมการ และท้องถิ่นอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี
เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดังนี้
1. การดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คะแนน 5 คะแนน
2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”คะแนน 5 คะแนน
3. ตัวชี้วัดการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง หรือ ณ แหล่งกาเนิด คะแนน 15 คะแนน
4. การปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย คะแนน 25 คะแนน
5. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัดในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง “ประชารัฐ” คะแนน 10 คะแนน
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง
“ประชารัฐ” คะแนน 20 คะแนน
7. การนานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย
คะแนน 5 คะแนน
8. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ คะแนน 10 คะแนน
คะแนนเต็ม 115 คะแนน กาหนดค่าคะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะต้อง
ได้คะแนน 92 คะแนน ขึ้นไปจึงผ่านเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการฯ พิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยส่งแบบประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 การดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ข้อ 2.3 หัวข้อประเมิน ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการมูลฝอย ตามเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 20 - 30 ของครัวเรือนที่เข้าร่ว
เครือข่าย เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดังนี้
อปท. จานวนครัวเรือน จ านวนครั ว เรื อ นสมั ค ร อถล. เปู า หมายร้ อ ยละ 50 ครั ว เรื อ น
ดาเนินการแล้ว ร้อยละ
๑. ทต.คลองปาง 446
223
91 40.81
๒. อบต.เขาไพร
648
324 43 13.27
๓. อบต.คลองปาง 904
452 90 19.91
๔. อบต.ควนเมา 1,728
864 425 49.19
๕. อบต.หนองบัว 1,132
566 236 41.70
๖. อบต.หนองปรือ 1,466
733 98 13.37
รวม
6,324 3,162 983 31.08

-๖ คุณสมบัติอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4.
มีความสมัครใจและมีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย รวมถึงการปกปักและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการทางานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทางานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การสมัคร ใช้เอกสารบัตรประชาชน สาหรับผู้สมัครที่อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครอง
ลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย
จากข้อมูล อถล. ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 อาเภอรัษฎายังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงขอ
ความร่วมมือสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ในสังกัดได้สมัครเป็นสมาชิก อถล.และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสานกับโรงเรียนในพื้นที่และออกส่งเจ้าหน้ าที่ออกรับสมัคร ให้ได้ตามเปูาหมาย และขอความ
ร่ ว มมือกานั น ผู้ ใหญ่บ้ าน ฯ ทุกท่ าน สมัครเป็นสมาชิก อถล. ในวันประชุม กานัน ผู้ ใ หญ่บ้าน ฯ (วันพุธ ที่ 4
กรกฎาคม 2561) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งเจ้าหน้าที่มารับสมัคร อถล. ด้วย
4.1 หัวข้อประเมิน ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดการ
ขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ เช่น
1) จัดตั้งถังขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ เพื่อนาไปทาปุ๋ย
2) การทาปุ๋ยหอมจากขยะ
3) การนาไปเลี้ยงสัตว์
4) การเลี้ยงไส้เดือนดินจากขยะ
5) การจัดทาปุ๋ย เช่น ถึงขยะหรือขยะเปียก ขยะหอม น้าหมักชีวภาพ
6) การจัดทาก๊าชชีวภาพจากขยะอินทรีย์/มูลสัตว์
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่มีการดาเนินการ ได้คะแนน 0 คะแนน มากกว่าร้อยละ 80
ขึ้นไป ของครัวเรือนที่มีการดาเนินการ ได้ 5 คะแนน
จากข้อมูลที่ได้รับรายงาน อาเภอรัษฎายังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดาเนินการ
ดังนี้
1. จัดทาถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ที่บ้านผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา บ้านพัก
ข้ า ราชการ พนั ก งาน และก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ทุ ก ท่ า น ได้ ด าเนิ น การพร้ อ มทั้ งประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชน
ได้ดาเนินการด้วย
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์
ของขยะ วิธีการคัดแยกขยะ การนาขยะมาทาปุ๋ย การจัดทาถังขยะอินทรีย์ห รือขยะเปียกครัว เรือน โดยการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ จดหมายข่ า ว ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ เสี ย งตามสาย หน่ ว ย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เป็นต้น
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดาเนินการ
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายในกาหนด ตามหนังสือสั่งการ ทุกฉบับ
ที่ประชุม รับทราบ
/๓.๗ สถานการณ์…

-๗ ๓.๗ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (สาธารณสุขอาเภอ)
สาธารณสุขอาเภอ (นายชวน สองแก้ว) จากการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อาเภอ
รัษฎา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตของหมู่ที่ ๒ ตาบลคลองปาง จากการลงพื้นที่ติดตามการเกิดโรคไข้เลือดออกของบ้านที่มี
ผู้เสียชีวิต จะเห็นได้ว่าบ้านในบริเวณดังกล่าว (ซอยบ่อนไก่) สถาพแวดล้อมของพื้นที่ทาให้มีผลต่อการเกิดและ
แพร่ระบาดของโรค เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณที่ใกล้กับบ่อนชนไก่ และสถานที่รับซื้อของเก่า ทาให้ยุงสามารถแพร่
ขยายพันธุ์ได้ดี ดังนั้นทุกฝุายต้องช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้โรคไข้เลือดออกสามารถเกิดและระบาดได้อย่างรวดเร็ว
ผอ.ร.พ.รัษฎา (นายชัยณรงค์ ฯ) การเกิดโรคไข้เลือดออกและมีผู้เสียชีวิต ๑ รายของหมู่
ที่ ๒ ตาบลคลองปาง (ซอยบ่อนไก่) จากพฤติกรรมและปัจจัยอาการน่าจะเกิดจากโรคไข้เลือดออก ดังนั้นจึงต้อง
ร่วมมือกันดาเนินการ ดังนี้
๑. ปูองกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๒. สืบหาคนที่เป็นไข้เลือดดอก
๓. สารวจผู้มีอายุระหว่าง ๖ เดือน – ๖๕ ปี
๔. ผู้ปุวยมีไข้เกิน ๔๘ ชั่วโมง
๕. อายุของยุงตัวแก่ ๒๘ วัน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๔.๑ ปลัดอาเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครอง (นายประเสริฐ ฯ) ขอเสนอการจัดประชุม
หัวหน้าส่วน ฯ ว่าน่าจะมีการจัดสถานที่ประชุมไปตามส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากที่ว่าการอาเภอ
ซึ่งถือว่าเราได้ไปเยี่ยมหน่วยงานที่จัดประชุมในแต่ละครั้งด้วย
- กานันตาบลคลองปาง (นายอุทัย ฯ) เห็นชอบการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมหัวหน้า
ส่วน ฯ ตามที่ท่านประธานเสนอแนะ และการประชุมประจาเดือนในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ กระผมขอรับ
จัดสถานที่การประชุม ณ วัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลคลองปาง
ที่ประชุม รับทราบ.
๔.๒ เกษตรอาเภอ (นายมานะ ฯ) การดาเนินงานของสานักงานเกษตรอาเภอรัษฎา
๑. การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในการเสริมสร้างรายได้
๒. กรมน. ได้ ส่ ง สั บ ปะรดมาให้ อ าเภอจ าหน่ า ย จ านวน ๓๐๐ ก.ก. ๆ ๘ บาท
เป็น ๒,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่า และสานักงาน
เกษตรอาเภอรัษฎาได้จาหน่ายเรียบร้อยแล้ว
๓. การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยจังหวัดได้กาหนดให้จัดระหว่างวันที่ ๒๘
ก.ค. – ๓ ส.ค. ๒๕๖๑ อาเภอรัษฎาจึงได้กาหนดเอาวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมอาเภอ ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ จากทุกหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตร ฯ จัดให้มีการประกวดผลผลิตของเกษตรกร
จานวน ๕ ชนิด ประกอบด้วย
๑. ปาล์มน้ามัน
๒. ทุเรียน
๓. ฝรั่ง
๔. มะละกอ
๕. สะตอ
ที่ประชุม รับทราบ
/๔.๓ ผอ.ร.ร.รัษฎา…

-๘ ๔.๓ ผอ.ร.ร.รัษฎา (นายสมมารถ ฯ) ขอขอบคุณเทศบาลตาบลคลองปาง ที่มอบหมายให้ช่างไป
ตรวจสอบเสาอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้ก่อนนี้ โดยโรงเรียนจะก่อสร้างเป็นโดมขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
และโรงเรียนขอแจ้งกิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญทุกท่านได้ไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน ดังนี้
๑. การแข่งขันกีฬาสีของนักเรียน วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๑
๒. หล่อเทียนจานาพรรษา วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑
๓. แห่เทียนไปถวายวัดจานวน ๒ แห่ ง คือ วัดคลองปาง (โคกเลียบ) ตาบลคลองปาง
อาเภอรัษฎา และวันอินทาราม ตาบลกะปาง อาเภอทุ่งสง
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ เจ้าหน้าที่ ธ กรุงไทย (นายธีรศักดิ์ ฯ) ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแจ้งยกเลิกบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ สามารถขอยกเลิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)

สถาพร พาภักดี ผู้บันทึกการประชุม
(นางสถาพร พาภักดี)

(ลงชื่อ) ชานาญ กานต์นภัทร ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายชานาญ กานต์นภัทร)
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