รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อาเภอเกาะสมุย
ครั้งที่ 3/2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอเกาะสมุย (ชั้น 3) อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
*******************
๑. ผู้มาประชุม
๑) หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.1 นายสันติ
บุญรอด
1.2 นายปรีชารัตน์
แจ้งอักษร
1.3 นายภูษติ
1.4 น.ส.นิสภร
1.5 นางบังอร
1.6 นายสุรเทพ
1.7 นายประเสริฐ
1.8 นายธรรมนูญ
1.9 นายปริญญา
1.10 นายเชิดชัย
1.11 น.ส.สุวารีย์
1.12 นางกนกรัตน์
1.13 น.ส.จินตนา
1.14 น.ส.ณัฐชา

ตีระวนิชพงศ์
พรหมจันทร์
เพชรรัตน์
เหมรัตนานนท์
มหาสุข
สุขเจริญ
อุดมศักดิ์
เจริญเวช
สิงห์ไม
สุขเจริญ
คงเมือง

1.15 ว่าที่ ร.ต.จิตตรา
1.16 นายบริพัฒธ์
1.17 นายพินิจ
1.18 ร.ต.อนุสร
1.19 นายสนธยา
1.20 น.ส.ภาวินี
1.21 นายอภิเดช
1.22 นายอนุวัตร์
1.23 นายพิทักษ์
1.24 นายสมชัย
1.25 นายมานะ
1.26 นายเมธี
1.27 นางฐาปนี
1.28 นายนที
1.29 น.ส.
1.30 ร.ท.อดุลย์

ธรรมาภิปาลกุล
ดาโอ
ชารัม
จุรักษ์
สมวงศ์
พรหมคุ้ม
ทองชิต
จันทร์เจริญ
โข้ยนึ่ง
นวลหวาน
บุญสุข
ปลื้มใจ
บัวอินทร์

1.31 นางสรณี

ศรีแสง

พรหมบุษ

ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ) (ประธานในที่ประชุม)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
อัยการจังหวัดเกาะสมุย
พัฒนาการอาเภอเกาะสมุย
(แทน) เกษตรอาเภอเกาะสมุย
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
ปศุสัตว์อาเภอเกาะสมุย
(แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย
นายด่านศุลกากรเกาะสมุย
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อาเภอเกาะสมุย
(แทน) ผู้อานวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเกาะสมุย
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ
(แทน) ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมุย
สัสดีอาเภอเกาะสมุย
(แทน) สรรพกรพื้นที่สาขาเกาะสมุย
(แทน) สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
สาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะสมุย
ประมงอาเภอเกาะสมุย
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์(เกาะสมุย)
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าสมุย
(แทน) จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานประกันสังคมสาขาเกาะสมุย
หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพ
ภาคที่ 4 พื้นที่อาเภอเกาะสมุย
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย

1.32 ร.ท.สุริยา
สังข์สร
1.33 น.ส.บุษาบา
หงส์สกุล
1.34 น.ส.ศิริรัตน์
ทวยเจริญ
1.35 นายวรกิตติ
ไชยชนะ
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 นายเกรียงศักดิ์
เทวเดช
3) ผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 นายยรรยง
ศรีฟ้า
4) ผู้นากลุ่มองค์กรต่างๆ
4.1 นายอุทัย
เหมสกล
4.2 นายเสรี
หะสะไนย
5) ที่ปรึกษานายอาเภอ
6.) ผู้เข้าร่วมประชุม
6.1 ร.ต.สุรพล
ศรีจุลโพธิ์
6.2 นายกิตติเดช

เรืองศรี

(แทน) หัวหน้าสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
(แทน) หัวหน้าขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเกาะสมุย
ประธานชมรมบริหารงานบุคคล

ชุดปฏิบัติการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพ
ภาคที่ 4 พื้นที่อาเภอเกาะสมุย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะสมุย
******************************

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ประธานฯ)
1.1 แนะนาตัวข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
-ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 ขอขอบคุณ
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนของ
รางวัล/เงินสด ใน”วันรวมน้าใจ” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562” ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 และร่วมอยู่เวรประจาร้านนาวากาชาด ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –
5 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
(ประธานฯ)
1.2 สรุ ปข้อราชการ/สั่งการ จากที่ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ า
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (นายอาเภอ)
- ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา (รายงานผลด้วยรูปภาพประกอบการบรรยาย)
(สานักงานฯ)
2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอ
ประจาเดือน มกราคม 2562
- โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดละไม หมู่ที่ 5 ตาบลมะเร็ต
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม
(ศูนย์ดารงธรรม)

มติที่ประชุม
(สนง.คุมประพฤติฯ)

มติที่ประชุม
(สาธารณสุข)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
(ประธาน)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
(ประธานฯ)
มติที่ประชุม

2.2 การจัดงานกาชาดอาเภอเกาะสมุย ประจาปี 2562
- เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถท่าเที ยบเรือ
เกาะสมุย (หน้าทอน) หมู่ที่ ๓ ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย
รับทราบ
2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอเกาะสมุย
ผลการปฏิบั ติงานของศูนย์ดารงธรรม ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รวม 14
เรื่อง ดังนี้
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
12 เรื่อง
- เบ็ดเสร็จ
8 เรื่อง
- ส่งต่อ
3 เรื่อง
- ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1 เรื่อง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
2 เรื่อง
รับทราบ
2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกุมภาพันธ์
กิ จกรรมอบรมความรู้ ยาเสพติ ดร่ วมกั บท างานบริ การสั งคมแบบกลุ่ ม วั นที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้ออกพื้นที่อาเภอ
เกาะพะงัน ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อาเภอเกาะพะงันจัดกิจกรรมรับรายงานตัว/ตรวจ
ปั สสาวะ อบรมความรู้เรื่ องโทษและพิษภั ยของยาเสพติ ด ณ วั ดมะเดื่ อหวาน อ.เกาะพะงั น
จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่พักอาศัยอยู่ในอาเภอเกาะ
พะงัน ในการเดินทางมารายงานตัวที่อาเภอเกาะสมุย
กิจกรรม “ดับจิต เตือนใจ ลดอุบัติภัยบนท้องถนน” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุย จัดกิจกรรม
“ดับจิ ต เตือนใจ ลดอุบัติภัยบนท้องถนน” โดยการนาผู้ถูกคุมความประพฤติ ในความผิดฐาน
ขับรถประมาท ขับเสพฯ ขับรถขณะมึนเมาสุรา เข้าอบรมการขับขี่ปลอดภั ย และดูผู้ป่วยจาก
ประสบอุติเหตุทางรถ และพาดูห้องดับจิต ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ
รับทราบ
2.5 การรายงานและสรุปการสอบสวนอุบัติเหตุที่เสียชีวิต ในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
- เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 221 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 222 ราย เสียชีวิต 4 ราย เป็นคน
ไทย 2 ราย ชาวต่างชาติ 2 ราย
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้แจ้ง
ให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตรวจสอบรายงานการประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์
www.kohsamuidistrict.go.th แล้ว ไม่มีส่วนราชการ/หน่วยงาน/บุคคลใด แก้ไขแต่
อย่างใด
- ไม่มี
รับทราบ
เรื่อง ติดตามการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
- ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
(ประธานฯ)
(สานักงานฯ)

มติที่ประชุม
(สานักงานฯ)

มติที่ประชุม
(เกษตรฯ)

มติที่ประชุม
(ปกครองฯ)

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 เรื่องเพื่อทราบ
5.1.1 โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
อาเภอเกาะสมุย ได้จัดทาโครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ” ประจาปี
งบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนข้าราชการ ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น นักเรียน
นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ไปร่วมทาบุญ ฟังธรรมเสวนา อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
สาหรับเดือน มีนาคม 2562 อาเภอเกาะสมุย กาหนดจัดกิจกรรมฯขึ้น ในวันพุธ
ที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ วัดพระเจดีย์แหลมสอ หมู่ที่ 4
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเกาะสมุย
รับทราบ
5.1.2 การจัดตั้งศูนย์อานวยการจิตอาสา อาเภอเกาะสมุย (สานักงานฯ)
- อาเภอจะดาเนินการสารวจประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ หมู่บ้าน ตาบล และอาเภอ
กาหนดหัวหน้าผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านแพทย์
2. ด้านโยธา (ช่าง)
3. ด้านส่งกาลัง
4. ด้านการประชาสัมพันธ์
5. ด้านการรักษาความปลอดภัย
6. ด้านบริการทั่วไป
5.1.3 การก่อสร้างฝ่ายมีชีวิต (สานักงานฯ)
- อาเภอเกาะสมุยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการสนับสนุน
การสร้างฝายมีชีวิต ตามประกาศ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และได้สารวจพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมการสร้างฝายมีชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กาหนดจุดไว้แล้วทั้งหมด 8 จุด
รับทราบ
5.1.4 โครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562
- หลักเกณฑ์การรับซื้อมะพร้าวแห้งต้องมีความชื้น 6% หน้าโรงงานรับซื้อกิโลกรัม
ละ 10 บาท ขึ้นอยู่กับความชื้นกาหนดในราคา 8 บาท ณ จุดรับซื้อ ได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 5 บาท และผู้ที่จะมาขายมะพร้าวแห้งได้ต้องเป็นเกษตรกร ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้
กับเกษตรอาเภอและต้องนาบัตรประชาชนมาพร้อมสาเนาด้วย และสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.
กาและจะขายได้รายละไม่เกิน 100 กิโลกรัม จุด รับซื้อของอาเภออยู่ที่ตาหน้าเมือง และจะ
กานดการรับซื้ออาทิตย์ละ 1 วัน รับซื้อตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562
รับทราบ
5.1.5 การดาเนินการเรื่องโรงแรม
- การดาเนินการการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรม ทางฝ่ายปกครองทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ ยวร่วมกันดาเนินการตรวจสอบโรงแรมที่ไม่ขออนุญาตที่ถูกต้อง และได้
จับกุมผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะโฮเทลจะต้องเข้าดาเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการ
ดาเนิ น ขออนุ ญาตให้ ถูกต้อง จานวนที่ตรวจสอบได้ประมาณ 30 กว่าราย และได้แจ้งให้
ผู้ประกอบการเข้ามาพบฝ่ายปกครองเพื่อจะได้ทาการบันทึก และนาเอกสารต่างมาชี้แจงเพื่อ
จะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม
(ปกครองฯ)

รับทราบ

5.1.6 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
- กาหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้จะแต่กต่างกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา อาเภอเกาะสมุยเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 และได้
กาหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 โดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอ
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทางเว็ปไซต์ของ กกต.และสานักนักทะเบียนอาเภอหรือสานัก
ทะเบียนท้องถิน่ และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของ อ.เกาะสมุย จานวน
8,990 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
(ศูนย์ดารงธรรมฯ)
5.1.7
ข้ อ เสนอวิ ธี บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายการสวมหมวกนิ ร ภั ย ส าหรั บ ผู้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์ในพื้นอาเภอเกาะสมุย
มติที่ประชุม
รับทราบ
(สนง.ที่ดินฯ)
5.1.8 การขายฝากบ้าน
- เป็นกฎหมายใหม่ในการขายฝากบ้าน ตาม ร่างพรบ.คุมครองประชาชนในการขาย
ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
(สนง.ที่ดินฯ)
5.1.9 การตรวจสอบพื้นที่พรุบางรักษ์
- เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้าดาเนินการตรวจสอบรังวัด
พื้นที่พรุบางรักษ์ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 นี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
(ปศุสัตว์อาเภอ)
5.1.10 โรคพิษสุนัขบ้า
- การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ต้องติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัคซีน จะอยู่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการวัคซีนให้ติด
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ
มีส่วนราชการใดมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีก หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่าน
(นายสันติ บุญรอด)
ที่มาประชุม ขอปิดประชุม
***********************************************************************************************************
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
นางสาวสุภานี ฟุ้งเฟื่อง
ผู้จดรายงานการประชุม
พนักงานราชการ
นายประเสริฐ มหาสุข
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

