รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อาเภอเกาะสมุย
ครั้งที่ 11/2561
ในวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลเกาะสมุย
*******************
๑. ผู้มาประชุม
๑) หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.1 ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน
1.2. นายปรีชารัตน์
แจ้งอักษร
1.3 นายภูษิต
ตีระวนิชพงศ์
1.4 พ.ต.ท.ปัญญา
นิรัศมานนท์
1.5 น.ส.นิสภร
พรหมจันทร์
1.6 นายพิทักษ์
จันทร์เจริญ
1.7 นางบังอร
เพชรรัตน์
1.8 นางสาวบุษบา
หงษ์สกุล
1.9 นายสุรเทพ
เหมรัตนานนท์
1.10 นายประเสริฐ
มหาสุข
1.11 นายนภดล
ขาวมะลิ
1.12 นางสาวสิตาทิพย งามพงศ์ศานต์
1.14 น.ส.สุมลฑา
พลคง
1.15 นางญานิสา
กามุณี
1.17 พันโทปัตตะพล ประพันธ์
1.19 นายนที
1.20 นายเชิดชัย
1.21 นายธนิสร
1.23 นพ.คารพ
1.24 น.ส.พินิตา
1.25 นางรษิกา

บัวจันทร์
เจริญเวช
หิรัญสาส
เดชรัตนวิไขย
ใจแก้ว

1.26 นายสมหมาย
1.27 นางสาวพนิดา

เมืองฉิม
ร่าหมาน

1.28 นายบริพันธ์
1.29 ร.ต.ท.ติณณภพ
1.31 นายพินิจ
1.33 พ.ต.ท.ทนงศักดิ์
1.36 นายศักดิ์ชัย
1.40 ร.ต.อนุสรณ์
1.41 นายธนวัฒน์

จันทรเสนา
ดาโอ
อักษรสม
ไชยโกวิท
ชารัมย์
โชติช่วง

นายอาเภอเกาะสมุย (ประธานในที่ประชุม)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
อัยการจังหวัดเกาะสมุย
(แทน) ผู้กากับกานสถานีตารวจบ่อผุด
พัฒนาการอาเภอเกาะสมุย
ประมงอาเภอเกาะสมุย
(แทน) เกษตรอาเภอเกาะสมุย
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
หัวหน้าสานักงานประกันสังคมสาขาเกาะสมุย
วัฒนธรรมอาเภอเกาะสมุย
(แทน) หัวชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง
อากาศกองทัพภาคที่ 4 มทบ.45 พื้นที่ อ.เกาะสมุย

(แทน) หัวหน้าสานักงานจัดหางานอาเภอเกาะสมุย
ปศุสัตว์อาเภอเกาะสมุย
(แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย
(แทน) นายด่านศุลกากรเกาะสมุย
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อาเภอเกาะสมุย
(แทน) หัวหน้าป้องกันรักษาป่า ที่ สฎ 16
(แทน) ผู้อานวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเกาะสมุย
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจน้า 3 กองกากับการ 6 กองบังคับการตารวจน้า
(แทน) ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมุย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเกาะสมุย
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
สัสดีอาเภอเกาะสมุย
ประธานศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย สมาคมสมุย

1.42 นายสมชัย
โข้ยนึ่ง
1.44 นายณรณ
เพชรแก้ว
1.45 นางกฤษณา
พรหมเกาะ
1.46 พออ.ชวัลวิท
น้องดี
1.47 นางพนิตอนง์
สุปรียธิติกุล
1.48 นายประดับ
ไพรสุวรรณ
1.49 นายณรงค์
แต้มแก้ว
1.50 นายสมิฐศักดิ์
สุทธารา
1.51 นายอธิพล
มหันตพันธ์
1.52 นายศิริศักดิ์
1.53 นายอภิเดช
พรหมคุ้ม
1.54 น.ส.ฉวีวรรณ
ช่วงโชติ
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 นายรังสันติ์
ทองหยัด
3) ผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 นายปรีชา
อิสสระ
3.2 นางปิติพร
วงศ์รัตนโชคกุล
3.3 น.ส.อัจฉรา
สมหวัง
3.4 นายพุทธพันธุ์
พรหมรักษ์
4) ผู้นากลุ่มองค์กรต่างๆ
4.1 นายอุทัย
เหมะสกุล
5) ที่ปรึกษานายอาเภอ
6.) ผู้เข้าร่วมประชุม
6.1 ร.ท.อดุลย์
พรหมบุตร
6.2 จ.ส.ต.สมโภช

โพธิ์พันธ์

6.3 นายสาธิต
6.4 นางกนกรัตน์
6.5 นายณัฐดนัย
6.7 นายธรรมรัตน์
6.8 นายอลงกรณ์
6.9 นายกิตติพร

ยืนนาน
สุขเจริญ
เอกศิริ
เลื่อนกลอย
วรรณดา

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 อาเภอเกาะสมุย
(แทน) สรรพกรพื้นที่สาขาเกาะสมุย
อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
(แทน) ผู้บังคับสถานีรายงานสมุย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอาเภอเกาะสมุย
(แทน) หัวหน้าขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
ผู้จัดการศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.สฎ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอเกาะสมุย
สาธารณสุขอาเภอเกาะสมุย
(แทน) หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้าเกาะสมุย
รองปลัดเทศบาลนครเกาะสมุย
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
รักษาการผู้อานวยโรงเรียนบ้านปลายแหลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม
ผู้จัดการ ธ.ก.ส สาขาเกาะสมุย

ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง
อากาศกองทัพภาคที่ 4 มทบ.45 พื้นที่ อ.เกาะสมุย
ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง
อากาศกองทัพภาคที่ 4 มทบ.45 พื้นที่ อ.เกาะสมุย

โรงพยาบาลเกาะสมุย
โรงพยาบาลเกาะสมุย
มูลนิธิ
มูลนิธิ
เจ้าพนักงานขนส่งชานาญงาน
พนักงานคุ้มครองสิทธิ์ฯ
******************************

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ประธานฯ)
1.1 แนะนาตัวข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
- นายแพทย์คารพ เดชรัตนวิไชย ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย
- นายสมชัย โข้ยนึ่ง ตาแหน่ง ผู้อานวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ.เกาะสมุย)

มติที่ประชุม
(ประธานฯ)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
(สานักงานฯ)

- นางสาวนิ ส ภร พรหมจั น ทร์ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
รักษาการแทนพัฒนาการอาเภอเกาะสมุย
รับทราบ
1.2 สรุ ป ข้อราชการ/สั่งการ จากที่ป ระชุม หัวหน้ า ส่วนราชการระดั บ จังหวัด ประจ า
เดือน กันยายน 2561 (นายอาเภอ)
- การแต่งกายของข้าราชการ
- อาเภอเกาะสมุยได้รับประกาศนียบัตรการป้องกันการบาดเจ็บในระดับดีเยี่ยม
- ปัญหาขยะในอาเภอเกาะสมุย
- การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
- การบริหารงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
รับทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา (รายงานผลด้วยรูปภาพประกอบการบรรยาย)
2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอ
ประจาเดือน ตุลาคม 2561
2.1.1 การจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม
2561
ด้วยอาเภอได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าในการประชุม
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่
13 ตุลาคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน ที่ประชุมได้มีมติรับทราบการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึก จานวน 3
กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมทาบุญตักบาตร (2) กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม และ
(3 ) กิ จ กรรมจุ ด เที ย น เพื่ อน้ อมร าลึ ก ในพ ระมห ากรุ ณ าธิ คุ ณ โดยมอบ หมายให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดและอาเภอเพื่อดาเนินการจัดพิธีพร้อมส่วนกลาง ดังนั้น อาเภอ
เกาะสมุยจึงได้กาหนดการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่
13 ตุลาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ หอประชุมกาญจนา
ภิเษก หมู่ที่ 3 ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกาญจนา
ภิเษก หมู่ที่ 3 ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมกาญจนา
ภิเษก หมู่ที่ 3 ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.1.2 โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ วัดนาราเจริญสุข หมู่ที่ 2
ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย
2.1.3 การจั ด พิ ธี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลและกิ จ กรรมน้ อ มร าลึ ก เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยอาเภอได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าในการ
ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึก

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2561 โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติรับทราบการจัดพิธี
บาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึก จานวน 3 พิธี ได้แก่ (1) พิธีทาบุญตักบาตร (2) พิธี
วางพวงมาลาและถวายบังคม และ(3) พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย
มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทยแจ้ ง จั ง หวั ด และอ าเภอเพื่ อ ด าเนิ น การจั ดพิ ธี พ ร้ อ ม
ส่วนกลาง ดังนั้น อาเภอเกาะสมุยจึงได้กาหนดการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อม
ราลึกเนื่ องในวัน คล้า ยวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้ าอยู่หั ว ในวัน
อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ดังนี้
1. พิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณซอย
กลาง (หน้าที่ว่าการอาเภอเกาะสมุย) หมู่ที่ 3 ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานพระบรม
ราชา นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (หน้าที่ว่าการอาเภอเกาะส
มุย)
หมู่ที่ 3 ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. พิ ธี จุ ดเที ยนเพื่ อน้ อมราลึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ พระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เวลา 18.30 น. ณ บริ เวณลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (หน้าที่ว่าการอาเภอเกาะสมุย) หมู่ที่
3 ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.1.4 การจัดงาน “ประเพณีชักพระ– ทอดผ้าป่า” อาเภอเกาะสมุย ประจาปี 2561
ด้ ว ยอ าเภอเกาะสมุ ย ร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
เทศบาลนครเกาะสมุย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกาหนดจัดงาน “ประเพณี
ชั ก พระ – ทอดผ้ า ป่ า ” อ าเภอเกาะสมุ ย ประจ าปี 2561 ในระหว่ า งวั น ที่ 1 – 9
พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณชายทะเลหน้ าทอน หมู่ที่ ๓ ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะ
สมุย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีก
ทั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอาเภอเกาะสมุยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งขึ้น
อาเภอเกาะสมุยได้กาหนดพิธีเปิดงาน “ประเพณี ชักพระ– ทอดผ้า ป่า ”
อาเภอเกาะสมุ ย ประจ าปี 2561 ในวัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ
บริเวณปะราพิธีสมโภชรถพนมพระและเวทีกลาง “ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า”
มติที่ประชุม

รับทราบ

(ศูนย์ดารงธรรม)

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ทาการปกครองอาเภอเกาะสมุย (ศูนย์ดารงธรรม)
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรม ประจาเดือน ตุลาคม 2561 รวม 16 เรื่อง ดังนี้
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
12 เรื่อง
- เบ็ดเสร็จ
6
เรื่อง
- ส่งต่อ
5
เรื่อง
- ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1
เรื่อง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
4
เรื่อง
- จาหน่ายข้อพิพาท
1
เรื่อง
รับทราบ

มติที่ประชุม

(สนง.ยุติธรรม)

2.3 รายงานผลกิจกรรมประจาเดือน ตุลาคม2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ด้วยสานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ได้รับแจ้งเหตุจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตาบลอ่างทอง เกี่ยวกับเหตุถูกล่วงละเมิดทางเพศ
นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดฯ สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วย นายกิตติพร วรรณะ
พนั กงานคุ้มครองสิทธิ ฯ /นางสาวกฤติยา นาภานนท์ นิติกร และนายวิศาล บรมธนรัตน์
ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ ไปยังบ้านพัก ของผู้เสียหาย ซึ่งเป็น
บ้ านไม่ มีเลขที่ อ่ างทอง ซ .7 ต .อ่ างทอง พบ นาง ก นามสมมติ ผู้ เสี ยหาย อายุ 38 ปี
ให้ถ้อยคาว่า มีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดพิษณุโลก และได้มาประกอบอาชีพรับจ้ างที่ อ..เกาะสมุย
ได้ ประมาณ 2 ปี โดยปลูกบ้าน มีลักษณะเป็นเพิงเล็กๆอยู่ในสวนมะพร้าว และได้เกิดเหตุถูก
ล่ ว งละเมิดทางเพศ เมื่อประมาณเดื อนกุม ภาพั น ธ์ 2561 ที่ ผ่ านมา จนกระทั่ งปัจ จุบั น
ตั้งครรภ์ ได้ 6 เดือน ไม่เคยไปฝากครรภ์ หรือพบแพทย์ เนื่องจากไม่มีเงิน และไม่ได้ ย้ายชื่อ
เข้ามาอยู่ในอาเภอเกาะสมุย นอกจากนี้ ยังมีบุตร อีก 2 คน ที่เกิดกับสามีที่เลิกร้างกันไปนาน
แล้ว อายุ 3 ขวบครึ่ง กับ 5 ขวบ ตามลาดับ ย้งไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน โดย
คณะของส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี สาขาเกาะสมุ ย ได้ ให้ ค าแนะน าการ
ด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม พ.ร.บ.ค่ า ตอบแทนผู้ เสี ย หาย ฯ พร้ อ มแจ้ งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
วัน ที่ 2 ตุ ล าคม 2561 ยุ ติ ธ รรมจั งหวัด เกาะสมุ ย พร้ อ มหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย ที่ทาการปกครองอาเภอเกาะสมุย/เทศบาลนครเกาะสมุ ย/สาธารณสุขอาเภอ
เกาะ สมุย/กิ่งกาชาดอาเภอเกาะสมุย/ประธานชุมชน/ อสม.ในพื้นที่/ อสค.ในพื้นที่ /ประธาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลอ่างทอง และว่าที่ ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอาเภอเกาะสมุย
โดยสานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เป็นผู้ประสานงาน โดยได้บูรณา
การการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
*1. ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี กิ ต ติ ภ พ รอดดอน นายอ าเภอเกาะสมุ ย มอบเงิ น สดกาชาด
ช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาท
*2. เทศบาลนครเกาะสมุ ย รับ ผิ ด ชอบ ช่ว ยเหลื อเรื่อง ให้ บุ ต รทั้ ง 2 คน ได้ เข้ า
โรงเรียนและเกี่ยวกับหลักฐานทางทะเบียนราษฏร์
*3. ชุมชน (ป้าเอียด) อนุเคราะห์ให้ 3 คน แม่ลูก ได้ย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน เพื่อให้
เด็กทั้ง2คนได้เข้าโรงเรียนและสิทธิต่างๆ
*4. สาธารณะสุขอาเภอเกาะสมุย รับผิดชอบด้านอนามัยแม่และเด็ก ตลอดจนการ
ฝากครรภ์และการดูแลภาวะสุขอนามัย จนกว่าจะคลอด
*5. เทศบาลนครเกาะสมุ ย โดยนั ก สั งคมสงเคราะห์ รับ ผิ ด ชอบประสานงาน กั บ
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุราษฏร์ธานี ในกรณีที่ คลอดแล้วไม่สามารถดูแลเด็กได้
*6. ฝ่ายปกครองอาเภอเกาะสมุยรับจัดหาพาชนะถังน้า ไว้เก็บน้า สาหรับใช้สอย
เนื่องจาก บ้านดังกล่าวไม่มีประปา
*7. กิ่งกาชาดอาเภอเกาะสมุย (คุณถาวร เดชยอดยิ่ง) รับจัดหาชุดนักเรียน ให้ บุตร ทั้ง 2 คน
*.8 ชุมชนดูแลความเป็นอยู่ภายในชุมชน
ทั้งนี้หน่วยงานทั้งหมดจะได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือตามที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ส านั กงานยุติธรรมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้อานวยความสะดวกให้บริการผู้ปกครองซึ่งประกอบอาชีพอยู่ใน
พื้นที่อาเภอเกาะสมุยและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับญาติของเยาวชนที่
อยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ในการเข้ า เยี่ ย มเยาวชนผ่ า นระบบ Video Conference System โดย
เยาวชนผู้กระทาความผิดถูกต้องขังอยู่ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัด

ขอนแก่น ซึ่งมีพนักงานพินิจและพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ความควบคุมดูแลให้
คาแนะน าเกี่ยวกับ การเข้าเยี่ยมเยาวชนอย่างใกล้ ชิด ณ ห้ องประชุม 1 อาคารบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ห น่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมออก
หน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการเข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอาเภอ บริการประชาชน
อาทิเช่น ให้คาปรึกษากฎหมาย แจกเอกสารแผ่นพับ หนังสือกฎหมายสามัญประจาบ้านและ
หนังสืองานบริการของกระทรวงยุติธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกงานของยุติธรรมจังหวัด
และงานของกระทรวงยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ ณ วั ด นาราเจริ ญ สุ ข
ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 11- 18 ตุลาคม 2561 สานักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา
เกาะสมุย โดยนายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อม
ด้ว ยเจ้าหน้ าที่ จัดประชุมที่ป รึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธ รรมชุมชนตาบลในพื้น ที่
อาเภอเกาะสุมย จานวน 6 ศูนย์ เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงยุติธรรม และทบทวนบทบาทภารกิจของสานักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับสายด่วนยุติธรรม โทร 1111กด 77 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือ
ประชาชน

งานบ

มติที่ประชุม
(สนง.คุมประพฤติ)

ด้านให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ เดือนตุลาคม 2561
- แจ้งสิทธิและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายใน
คดีอาญา กรณี สามีถูกรถชนเสียชีวิต จานวน 1 ราย
- รับเรื่องคาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ถูกทาร้ายได้รับบาดเจ็บ
จานวน 1 ราย
งานบริการด้านให้ความช่วยเหลือปรึกษากฎหมาย เดือนตุลาคม 2561
- ปรึกษากฎหมายมรดก จานวน 2 ราย
- ปรึกษากฎหมายที่ดิน จานวน 4 ราย
- ปรึกษากฎหมายแพ่ง กรณี เรียกทรัพย์คืน จานวน 1 ราย
- ปรึกษากฎหมายครอบครัว จานวน 3 ราย
- ปรึกษากฎหมายเช็ค จานวน 1 ราย
งานบริการด้านให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม เดือนตุลาคม
- ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคาขอรับความช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรมจานวน 2 ราย
งานด้านการประชาสัมพันธ์
- ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่
- ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มประชาชนชนที่มารอเยี่ยมญาติ ณ เรือนจาอาเภอเกาะสมุย
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค “สานักงานยุติธรรม
จังหวัด เกาะสมุย”
รับทราบ
2.4 รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน ตุลาคม 2561
ทาการสอบปากคาจาเลยเบื้องต้นผ่านทางล่าม อ.ส.ค. วันที่ 10 ตุลาคม 2561
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เนื่องด้วยปรากฏเป็นข่าวทาง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
(ประธาน)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
(ประธานฯ)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
(ประธานฯ)
(สานักงานฯ)

สื่อมวลชน ว่ามีกรณีนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศส จานวน 3 ราย เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่
ตารวจสถานีตารวจบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย ว่าถูกคนร้าย 5 คน ใช้รถจั กรยานยนต์ 3 คัน
เป็นยานพาหนะ ทาการปล้นทรัพย์ ของนักท่องเที่ยวดั งกล่าว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2561 แต่จากการสืบสวนสอบสวนปรากฏว่า เป็นการกุเรื่องขึ้นมา ไม่เป็นความจริง ทาง
พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ แก่นักท่องเที่ยวทั้ง 3 คน
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏ คดีดังกล่าวศาลจังหวัด เกาะสมุย ได้มีคาสั่ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561
ให้พนักงานคุมประพฤติดาเนินการสืบเสาะและพินิจ จาเลย ทั้ง 3 คน และนัดฟังคาพิพากษา
วัน ที่ 30 ตุล าคม 2561 ซึ่ งในวัน นี้ (10 ตุ ล าคม 2561) จาเลยได้ ไปพบพนั ก งานคุ ม
ประพฤติแล้ว และได้ดาเนินการสอบปากคาเบื้องต้น ผ่านล่าม อาสาสมัครคุมประพฤติ อมร
ทิพย์ ฉายากุล ซึ่งจาเลยทั้งสามเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองและปลูกต้นปอเทือง วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยนายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อานวยการ
และคณะเจ้าหน้าที่สานักงาน ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง
และหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทือง ณ แปลงปลูก อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอาเภอ
เกาะสมุย เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงราชกาล ที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
จั ด ประชุ ม สมานฉั น ท์ ค ดี ค วามรุ น แรงในครอบครั ว วัน ที่ 25 ตุ ล าคม 2561
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมสมานฉันท์คดีความ
รุนแรงในครอบครัว ระหว่างสามี(จาเลย) กับภรรยา(ผู้เสียหาย) โดยมีนายอธิพล มะหันตา
พันธ์ ผู้อานวยการซึ่งผ่านการอบรม RJ ทาหน้าที่ เป็นคนกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานคุม
ประพฤติเจ้าของสานวนร่วมประชุมด้วยซึ่งสามารถตกลงกันและเข้าใจกันได้
ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 26 ตุลาคม
2562 ส านั ก งานคุม ประพฤติจังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี สาขาเกาะสมุย ได้จัด ประชุ ม จัด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเชิญทั้งภาคประชาชนและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องมาร่วมจัดทาแผน เพื่อบูรณาการงานร่วมกันประกอบด้วย เทศบาลนครเกาะสมุย/
สถานีตารวจภูธรเกาะ สมุย/สถานีตารวจภูธรบ่อผุด/หน่วยจัดการต้นน้าสมุย/ยุติธรรมจังหวัด
ฯ /สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ /ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบล ทั้ง 6 ศูนย์ และผู้แทน อ.ส.ค. อ.
ส.ม./อ.พ.ม./อ.ส.ร. ซึ่งแต่ภาคส่วนได้ให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการบูรณาการงานร่วมกัน
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้แจ้ง
ให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตรวจสอบรายงานการประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์
www.kohsamuidistrict.go.th แล้ ว ไม่ มีส่ วนราชการ/หน่ วยงาน/บุ ค คลใด แก้ ไขแต่
อย่างใด
- ไม่มี
รับทราบ
เรื่อง ติดตามการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- ไม่มี
รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
5.1 เรื่องเพื่อทราบ
5.1.1 ขอขอบคุณการให้ความร่วมมือการจัดงาน “ประเพณีชักพระ– ทอดผ้าป่า”
อาเภอเกาะสมุย ประจาปี 2561 (สานักงานฯ)

ขอขอบคุณเทศบาลนครเกาะสมุย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้
ความร่วมมือในการจัดงาน “ประเพณี ชักพระ– ทอดผ้าป่า” อาเภอเกาะสมุย ประจาปี
2561
5.1.2 โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อาเภอเกาะสมุ ย ได้ จัดทาโครงการ “เข้าวัด ฟังธรรม ไปกับนายอาเภอ”
ประจาปี งบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนข้าราชการ ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น
นักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ไปร่วมทาบุญ ฟังธรรมเสวนา อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
สาหรับเดือน พฤศจิกายน 2561 อาเภอเกาะสมุย กาหนดจัดกิจกรรมฯขึ้น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ วัดสันติวนา
ราม หมู่ที่ 5 ตาบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุย
5.1.3 ศูนย์ดารงธรรมเคลื่อน (ศูนย์ดารงธรรมฯ)
ด้วยศูนย์ดารงธรรมอาเภอเกาะสมุย ได้รับการประสานจากจังหวัดสุราษฎร์
ธานี/กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า ทภ.4 ให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอดาเนินงานของศูนย์
ดารงธรรมเคลื่อน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ
รับ ฟังปั ญหาและความเดือดร้อน เพื่อนาไปสู่ การแก้ไข แบบบู รณาการร่วมกัน และออก
ปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีกาหนดให้ คิ๊กออฟ ของศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอให้เริ่ม
ลงพื้นที่พร้อมกันทั้ง 151 ชุด 151 อาเภอภาคใต้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
5.1.4 ขอเชิญร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลผ้ายันต์คุ้มภัยบันดาลลาภ
ด้วยอาเภอเกาะสมุย ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า สมาคมหมู่บ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองนคร ได้ดาเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลผ้ายันต์คุ้มภัยบันดาลลาภ โดย
อัญเชิญสิงศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งองค์เทพและพระเกจิชื่อดังมารวมกันไว้บน
ผ้ายันต์ จานวน 4 แบบ รวมเป็น 1 ชุด ชุดละ 499 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
อุปนายก
การได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนปล่อง จะได้รับบาดน้อยและตอนนี้กาลังจะเก็ยตะข่ายที่กัน
แมงพรุน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประกันสังคม
ประชาสัมพันธ์แจ้งบังคับใช้เงินทดแทน พ.ศ.2537
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
สรุปผลการจัดงาน สมุยเฟส 2019 จะจัดในวันที่ 14-19 กันยายน 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ
มีส่วนราชการใดมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีก หากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่าน
(ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน) ที่มาประชุม ขอปิดประชุม
***********************************************************************************************************
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
นางสาวสุภานี ฟุ้งเฟื่อง
ผู้จดรายงานการประชุม
พนักงานราชการ
นายประเสริฐ มหาสุข
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

