รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อาเภอเกาะสมุย
ครั้งที่ 9/2560
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอเกาะสมุย (ชั้น 3) อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
*******************
๑. ผู้มาประชุม
๑) หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.1 นายกล้าณรงค์
ยุติธรรม
1.2 นายพูลศักดิ์
โสภณปทุมรักษ์
1.3 นายปรีชารัตน์
แจ้งอักษร
1.4 พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์
1.5 พ.ต.ท.ธนทร
1.6 น.ส.สุมณฑา
1.7 นายประเสริฐ
1.8 นายสาธิต
1.9 นายเกรียงศักดิ์
1.10 นางจิรา
1.11 ร.ต.อนุสรณ์
1.12 ร.ท.สุริยา
1.13 นายถาวร
1.14 นายอุดม
1.15 ร.ต.ท.บัณฑิตย์

ศุภพนารักษ์
รุ่งจิรพงษ์
พลคง
พละศึก
ซุ้นหิรัญ
ติสิงห์
เกศมี
ชารัมย์
สังข์คร
ตันตระกูล
บารุงรักษ์
ราชดุษฎี

1.16 นางสาวพินิตา ใจแก้ว
1.17 นางญาณิสา
กามูณี
1.18 นายอุดร
ปลอดใจดี
1.19 นางนงเยาว์
จิรันดร
1.20 นายพินิจ
ดาโอ
1.21 นายพิทักษ์
จันทร์เจริญ
1.22 นายอาทิตย์
ทองชัยเดช
1.23 นายวรกิตติ
ไชยชนะ
1.24 นายธีระพล
โชคคณาพิทักษ์
1.25 นายอธิพล
มหันตาพันธ์
2.26 นายสมคิด
เจียวก๊ก
1.27 นายเมธี
บุญสุข
1.28 นายประเสริฐ
มหาสุข
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 นางสาวพนิดา
พาหุกาญจน์
3) ผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 นายธาดา
อักษรชื่น

นายอาเภอเกาะสมุย (ประธานในที่ประชุม)
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อาเภอเกาะสมุย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ่อผุด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเกาะสมุย
หัวหน้าสานักงานประกันสังคม จว.สฎ. สาขาเกาะสมุย
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
สรรพากรพื้นที่ สาขาเกาะสมุย
หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเกาะสมุย
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

(แทน) สัสดีอาเภอเกาะสมุย
(แทน) หัวหน้าสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
(แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
สาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 7 กองกากับการ 5
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
(แทน) นายด่านศุลกากรเกาะสมุย
วัฒนธรรมอาเภอเกาะสมุย
(แทน) พัฒนาการอาเภอเกาะสมุย
หัวหน้าศูนย์ประสานการท่องเที่ยวเกาะสมุย
(แทน) ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมุย
ประมงอาเภอเกาะสมุย
(แทน) เกษตรอาเภอเกาะสมุย
หัวหน้าสานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น 1) สาขาเกาะสมุย
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สุราษฎร์ธานี 6
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าเกาะสมุย
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชานาญงาน)
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม

3.2 นางสาวอัจฉรา
สมหวัง
3.3 นายโสมนัส
ศรีขวัญ
3.4 นางอุทัยวรรณ
นาลาด
3.5 นางลัดดาวัลย์
แสงพรหม
3.6 นางสุจินดา
โชคสถาพร
3.7 นางสาวดุษฎี
ทรายแก้ว
3.8 นายพุทธพันธุ์
พรหมรักษ์
3.9 นายเอกนรินทร์ บุญยะโชค
3.10 นายสุชาติ
สุขสม
3.11 นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
3.12 นายคาพูน
วันนา
3.13 นายยรรยง
ศรีฟ้า
4) ผู้นากลุ่มองค์กรต่างๆ
4.1 นายศิริวัฒน์
รักกลัด
4.2 นายสุริยา
อาจสามารถ
5) ที่ปรึกษานายอาเภอ
5.1 นายธรรมรัตน์
เจริญสุข
6.) ผู้เข้าร่วมประชุม
6.1 นายมูรฮานูดิว
นิเกาะ
6.2 นางสาวธีรนุช
จอมแก้ว

-2ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนนาราเจริญสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคีรีมาส
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนเกาะสมุย
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัย อาเภอเกาะสมุย

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม
ผู้อานายการโรงเรียนวัดคุณาราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประเดิม
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเกาะสมุย
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะสมุย

ที่ปรึกษานายอาเภอ หมู่ที่ 1 ตาบลบ่อผุด
พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เจ้าพนักงานขนส่ง ชานาญงาน
******************************

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ประธานฯ)
1.1 มอบทุนการศึกษาจากสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับสังกัด/
โรงเรียน สานักการศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย
มติที่ประชุม
รับทราบ
(ประธานฯ)
1.2 สรุ ป ข้อราชการ/สั่งการ จากที่ป ระชุม หัวหน้ า ส่วนราชการระดั บ จังหวัด ประจ า
เดือน สิงหาคม 2560 (นายอาเภอ)
1. การจัดงาน SAMUI FESTIVAL 2017 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2560
2. การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เน้นย้าเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง)
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 ภายในเดือนกันยายน นี้
4. การขออนุญาตกฎหมายต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาต ให้ส่วนราชการให้บริการประชาชน
โดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา (รายงานผลด้วยรูปภาพประกอบการบรรยาย)
(ประธานฯ)
2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอ (สานักงานฯ)
ประจาเดือน สิงหาคม 2560
 โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ วัดคุณาราม หมู่ที่ 5 ตาบลหน้าเมือง

-3 การจั ดกิ จกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1 พิ ธีท าบุ ญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พล
อดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร และถวายพระพ รชั ย มงคลสมเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12
สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 3 ตาบลอ่างทอง
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 พิ ธีล งนามถวายพระพรชัยมงคล พิ ธีถวายเครื่องราชสั กการะและจุดเที ยนชัย
ถวายพระพรชั ย มงคล ตั้ ง แต่ เวลา 17.00 น. ณ หอประชุ ม กาญจนาภิ เษก หมู่ ที่ 3
ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
(ประธานฯ)
2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอเกาะสมุย (ศูนย์ดารงธรรม)
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรม ประจาเดือน สิงหาคม 2560 รวม 13 เรื่อง ดังนี้
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
13 เรื่อง
- เบ็ดเสร็จ
5 เรื่อง
- ส่งต่อ
3 เรื่อง
- ประสาน
2 เรื่อง
- ไกล่เกลี่ย
3 เรื่อง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นายอธิพล มะหันตาพันธ์) 2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย
กิจกรรมอบรมธรรมะร่วมกับการทางานบริการสังคม (เกาะสมุย)
-วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกับ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลอ่างทอง และมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย จัดกิจกรรมอบรม
ธรรมะและทางานบริการสังคมบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดแจ้ง และ ณ มูลนิธิกุศลสงเคราะห์
เกาะสมุย โดยได้นาจิตอาสาคุมประพฤติและสมาชิก TO BE NUMBER ONE รับฟังบรรยาย
ธรรมโดย เจ้าคุณพระมงคล ทีปาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอาเภอเกาะสมุยและเจ้าอาวาสวัด
แจ้ง อาเภอเกาะสมุย และร่วมกันบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการล้างห้องสุขา ทาความ
สะอาดทั่วไปภายในบริเวณวัด และทาความสะอาดบริเวณภายในมูลนิธิฯ เพื่ อน้อมราลึก
พระมหากรุณาธิคุณถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
ทรงเจริญ พระชันษา 60 พรรษา 13 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจาเดือนสิงหาคม 2560
- วันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ภาคเช้า) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะส
มุย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจาเดือนสิงหาคม 2560 และ กิจกรรมสร้างจิตสานึกในงานคุม
ประพฤติ ในโครงการ “ไม่มีคุมประพฤติ...ต้องอยู่เรือนจำ” โดยนาผู้ถูกคุมความประพฤติใน
คดีเข้าใหม่และสมาชิก To Be Number One เข้าเยี่ยมชมเรือนจาอาเภอเกาะสมุย เพื่อให้
เกิดการเปรียบเทียบระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูในเรือนจาและในระบบงานคุมประพฤติ และลด
ปัญหาการกระทาผิดเงื่อนไขและความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้าต่อไป

มติที่ประชุม
(นายอาทิตย์ ทองชัยเดช)

มติที่ประชุม

-4กิจกรรมประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์หลังปล่อย
- วันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ภาคบ่าย) สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะส
มุย จั ด กิจ กรรมประชาสั มพั น ธ์ “การสงเคราะห์ ห ลั งปล่ อยและสถานที่ ห รือบ้ านเพื่ อการ
สงเคราะห์ (Halfway House)” ภายในเรือนจาอาเภอเกาะสมุย ให้แก่ผู้ต้องขังในแดนหญิง ที่
จะพ้นโทษและมีกาหนดปล่อยตัว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 โดยได้ดาเนินการเป็นประจา
ทุกเดือน เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขัง อันเป็นการป้องกันการกระทาผิดซ้า สามารถกลับเป็น
พลเมืองดีของสังคม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบงานของกรมคุมประพฤติ ให้
เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
กิจกรรมอบรมธรรมะร่วมกับการทางานบริการสังคม (เกาะพะงัน)
- วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลง
พื้นที่อาเภอเกาะพะงัน ทุกวันพุธที่สองของเดือนประจาเดือนสิงหาคม 2560 โดยร่วมกับ
ศูนย์ป ระสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติอาเภอเกาะพะงัน นาจิตอาสาคุมประพฤติและ
สมาชิก“TO BE NUMBER ONE” จัดกิจกรรม “อบรมธรรมะ” และกิจกรรม “ทำงำนบริหำร
สังคมแบบกลุ่ม” ณ วัดโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใต้ อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่ อ อ านวยความสะดวกและช่ ว ยประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางให้ แ ก่ ผู้ ถู ก คุ ม ความ
ประพฤติที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะพะงันและตาบลเกาะเต่า
กิจกรรมวันรพี ประจาปี 2560
- วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และ
คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจาปี 2560 ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
โดยมีนายวันชัย รัตนาสการย์ ผู้พิพากษาหัว หน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานในพิธี
ประกอบด้วยพิธีสงฆ์และการวางพวงมาลา เพื่อน้อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพ ครั้งที่ 3
-วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัด
กิจ กรรมอบรมฝึ ก อาชี พ "กำรเดิ น สำยไฟฟ้ ำ " ให้ กั บ สมาชิ ก ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ และ
สมาชิก To Be Number One เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า
และเพื่ อ เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจในการประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤ ติ
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
รับทราบ
2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเกษตรอาเภอเกาะสมุย
 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯโดยมี
หลักการสาคัญ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งบประมาณโครงการละ 2.5 ล้ า นบาท มี ร ะยะเวลาด าเนิ น โครงการ ถึ ง 30
กั น ยายน นี้ อ าเภ อเกาะสมุ ย ป ระกอบ ด้ ว ย 7 ชุ ม ช น (7 ต าบ ล) งบ ป ระมาณ
ชุมชนละ 2,500,000 บาท
- อ าเภอเกาะสมุ ย มี โ ครงการทั้ ง สิ้ น 23 โครงการ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
17,499,300.00 บาท
รับทราบ

(นายมูรฮานูดิว นิเกาะ)

-52.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
รายงานผลกิจกรรมประจาเดือน สิงหาคม 2560
-วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุ ย พร้ อ มด้ ว ยหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมอ าเภอเกาะสมุ ย แล ะ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจาปี 2560 ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ และการ
วางพวงมาลาเพื่อน้อมราลึกถึง พระบิดาแห่งกฎหมายไทย "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์" ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
- วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว สถานี ไทยพีบีทีเอส กรณีการให้ความช่วยเหลือของ
กระทรวงยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 กรณีกระทาชาเราเด็ก เหตุเกิดในพื้นที่ อาเภอเกาะพะงัน
เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ตามที่เป็นข่าว ซึ่งพนักงานคุ้มครองสิทธิฯได้ดาเนินการแจ้งสิทธิ
ฯแล้ว
- วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย นาโดยนางสาวปุณณภา เจริญวรรณ์ พนักงานคุมประพฤติชานาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒ นาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวกฤติยา นาภา
นนท์ นิ ติกร และนายอนุพงศ์ ทองเรือง นักวิชาการยุติธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวง
ยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอาเภอ เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาหนี้ สิ น ของเกษตรกรให้ เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ณ ห้ อ งประชุ ม
เพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
- วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย ได้มอบหมายให้นายอนุพงศ์ ทองเรือง นักวิชาการยุติธรรมและนางสาวนภพร
สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
อาเภอเกาะสมุย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
"ประชารัฐรวมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น้า" โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอาเภอเกาะสมุย เป็น
ประธานในพิธี ณ หมู่บ้านชายทะเลบ้านละไม หมู่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดฯสาขาเกาะส
มุย และคณะเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด ออกพื้นที่ตาบลบ่อผุดเพื่อประชุมคณะกรรมการศูนย์
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนต าบลบ่ อ ผุ ด เพื่ อ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานในรอบปี ที่ ผ่ า นมา และก าหนด
แผนงาน/โครงการ และแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป พร้อมนี้ได้มอบ
หนั ง สื อ สมุ ด ภาพอิ น โฟกราฟิ ก กฏหมาย และหนั ง สื อ กฎหมายสามั ญ ประจ าบ้ า นให้
คณะกรรมการศูน ย์ฯเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณนาย
อาทิตย์ ยืนนาน ประธานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลบ่อผุดและกรรมการศูนย์ฯที่
เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
- วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี สาขาเกาะสมุย นาโดยนางสาวศิริรัตน์ ทวยเจริญ พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มอานวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สั งกัด กระทรวงยุ ติธ รรม อาเภอเกาะสมุ ย (เรือ นจา/คุม ประพฤติ/บั งคั บคดี/สถานพิ นิจ /
ยุติธรรมจังหวัด) ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจาเดือนสิงหาคม2560 ตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
(ประธานฯ)

มติที่ประชุม

-6งานด้านการให้คาปรึกษากฎหมาย ประจาเดือน สิงหาคม
- ปรึกษากฎหมาย กฎหมายครอบครัว จานวน 2 ราย
- ปรึกษากฎหมาย กรณียักยอกทรัพย์ จานวน 1 ราย
- ปรึกษากฎหมาย กรณีการดาเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย จานวน 1 ราย
- ปรึกษากฎหมาย กรณีที่ดินและมรดก จานวน 1 ราย
งานบริการด้านให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เดือนสิงหาคม
- ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี
ถูกรถเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ จานวน 1 ราย
- รับเรื่องคาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บ
จานวน 1 ราย
- ให้ คาปรึก ษาเกี่ยวกับ หลั กเกณฑ์ การขอรับ ค่าทดแทนจาเลยในคดีอ าญา กรณี
จานวน 2 ราย
งานด้านการประชาสัมพันธ์
-ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่
- จัดรายการวิทยุ (ขอขอบคุณ สวท.สมุย 96.75 MHz ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์)
- ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มประชาชนชนที่มารอเยี่ยมญาติ ณ เรือนจาอาเภอเกาะสมุย
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค
“สานักงานยุติธรรมจังหวัด เกาะสมุย”
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ได้แจ้งให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซด์
www.kohsamuidistrict.go.th แล้ว ไม่มสี ่วนราชการ/หน่วยงาน/บุคคลใด แก้ไขแต่อย่างใด
รับทราบ
เรื่อง ติ ดตามการประชุม ครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวัน ที่ 3 สิงหาคม 2560
- ไม่มี เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 เรื่องเพื่อทราบ
5.1.1 โครงการ “เข้ า วั ด ฟั งธรรม ไปกั บ นายอ าเภอ” ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 (สานักงานฯ)
อาเภอเกาะสมุย ได้จัดทาโครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ” ประจาปี
งบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนข้าราชการ ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น นักเรียน
นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ไปร่วมทาบุญ ฟังธรรมเสวนะ อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
ส าหรั บ เดื อ น กั น ยายน 2560 อ าเภอเกาะสมุ ย ก าหนดจั ด กิ จ กรรมฯขึ้ น
ในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ วัดสระเกศ หมู่ที่ 1
ตาบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุย
รับทราบ

(ประธานฯ)

(ประธานฯ)

(ประธานฯ)

-75.1.2 การจั ด งานเทศกาลท่ องเที่ ยวเกาะสมุ ย ครั้งที่ 2 (SAMUI FESTIVAL
2017) (สานักงานฯ)
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิมวลมหาประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศ
ไทยได้ กาหนด จั ด งานเทศกาลท่ องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 2 (SAMUI FESTIVAL 2017)
ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งได้กาหนดสถานที่จัด
งานซึ่งได้กาหนดสถานที่จัดงาน ท่าเทียบเรือหน้าทอน เวทีพรุเฉวง เดอะวอร์ฟ (บ่อผุด)
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 กัน ยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน หมู่ที่ 3
ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยติดริบบิ้นสีดา
5.1.3 เชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรม รั บ ตายาย “ท าบุ ญ วิ ถี ไ ทย ร้ อ ยดวงใจชาวสมุ ย ”
(สานักงานฯ)
กิจกรรม รับตายาย “ทาบุญวิถีไทย ร้อยดวงใจชาวสมุย” เนื่องในงานสมุยเฟสติวัล
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 (วันแรม 1 ค่า เดือน 10) ณ วัดในพื้นที่อาเภอเกาะสมุย
ทุกวัด
5.1.4 เชิ ญ ร่ วมเป็ น เกี ยรติในพิ ธี มอบหอประชุ มวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาภาวนา
โพธิคุณ (สานักงานฯ)
ในวั น ที่ 7 กั น ยายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
5.1.5 การดาเนิน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ (สานักงานฯ)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คานึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระ
บรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึง
พลังแห่งคุณ ค่าความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่
เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตร
พระกรุ ณ ามาโดยตลอด ถึ ง พลั งน้ าใจ พลั ง ความรั ก อั น ประเสริ ฐ สุ ด ของท่ า นทั้ ง หลาย
นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้
และเพื่อสนองตอบต่อความรัก และน้าใจอันประเสริฐของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวาย
ความอาลัยรัก น้องส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพฯ ในห้ วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดาริของโครงการจิต
อาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทาความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดเป็นที่
ประจั กษ์ แก่ส ายตาของท่ านทั้ งหลายอยู่แล้ วนั้ น สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วจึงได้ พ ระราชทาน
พระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ”
ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่ารวมพลังน้าใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะ
น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดการ
เปิ ดรับ สมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา
08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศ
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5.1.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่
(ศูนย์ดารงธรรม)
แนวทางการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ ดังนี้
1. มาตรการเร่งด่วน
2. มาตรการเยียวยา
3. มาตรการป้องกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
(นายสุริยา อาจสามารถ) - การตรวจสอบหนี้สินเกษตรกร ระดับอาเภอ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นางพนิดา พาหุกาญจน์) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จะดาเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
- สานักงานปศุสัตว์ จ. สุราษฎร์ธานี ปศุสัตว์ อ.เกาะสมุย กรมปศุ สัตว์ และเทศบาลนคร
เกาะสมุย ร่ว มกับ มู ล นิธิเพื่อสุ นั ขในซอย จะท าหมันสุ นั ขจรจัด ในเขตพื้น ที่ อ.เกาะสมุ ย
โดยจัดหน่วย เคลื่อนที่ออกบริการ 4 ก.ย.-21 พ.ย. 60 ณ วัดบ่อพุทธาราม 27 พ.ย.60-13
พ.ย. 61 ณ วัดใหม่ศรีทวีป 19 พ.ย.-8 พ.ค. 61 ณ วัดสาเร็จ เจ้าของสุนัขเลี้ยงและต้องการ
ท าหมั น สามารถใช้ บ ริ ก ารโดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ จะแจ้ ง แหล่ ง สุ นั ข จรจั ด ติ ด ต่ อ ผู้
ประสานงาน คุณเจมส์ โทร.09-3760-6065
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นายวรกิตติ ไชยชนะ)
- การแก้ไขปั ญ หารถสาธารณะ ส านักงานขนส่ งฯ ได้จัดทาโครงการ “การบริห ารจัดการ
ท่าเรือ” โดยจัดศูนย์รถสาธารณะบนท่าเทียบเรือหน้าทอน และปรับปรุงอัตราค่าบริการรถ
แท็กซี่
- ขนส่งฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแท็กซี่กรีน ในวันที่ 22 กันยายน 2560 โทร.1584
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์) - ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนคีรีวงการาม
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นายคาพูน วันนา)
- ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนวัดประเดิม
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นายอุดม บารุงรักษ์)
- การขึ้นทะเบียนร้านนวดและร้านสปา (พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559) ประกอบด้ ว ย ขึ้ น ทะเบี ย นด าเนิ น การสปา/ ขึ้ น ทะเบี ย นหมอนวด/ ขออนุ ญ าต
เปิดสปา ** ขึ้นทะเบียน ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ**
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ
มีส่วนราชการใดมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีก หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่าน
(นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม) ที่มาประชุม ขอปิดประชุม
***********************************************************************************************************
ปิดประชุมเวลา 11.12 น.
นางสาวณิภกร สวนช่วย
ผู้จดรายงานการประชุม
พนักงานราชการ
นายประเสริฐ มหาสุข
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

