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รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ชั้น 3
.....................................................................................................................................................................................................................

ผู้มาประชุม
1. นายบรรเจิด สาริพัฒน์
2. นายนิมิต วงษ์จินดา
3. พ.ต.อ. ศิริชัย ทรงวศิน
4. พ.ต.อ.นิวัติ นิวัติสุวรรณสิงห์
5. นายโชคชัย ศรีลร
6. นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์
7. นายสุริยา อาจสามารถ
8. นางจารี จันทร์ศรี
9. นางนันทภัค คงเศษกุล
10. นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
11. นายธวัชชัย วิญญัตติกุล
12. นายสิริวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
13. นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
14. นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
15. นางสมร เผือกเดช
16. นายสุวิทยา ก้องศักดิ์
17. นายศุภชัย เวชกุล
18. นางดวงเด่น รอดชุม
19. นางลัดดาวัลย์ วัฒโน
20. นายวุฒิชัย กาลาศรี
21. นายเอกรักษ์ หวังหลา
22. นายภักดี นนทซิต
23. นายอรรจกรณ์ สมเกียรติกุล
24. พันโทธนดล คงทอง
25. นายมงคล กาฬคลอด
26. นางสาวทิพวัลย์ จันทร์ขาว
27. จ.ส.อ.ยอดรัก ไทยถาวร
28. นางขนิษฐา โชคคณาพิทักษ์
29. นายอัธ วังสะวิบูลย์
30. นางพัชรินทร์ สุปันตี
31. นายอภินันท์ ชาจิตตะ
32. นางสาวสาธิตา สีทองเที่ยว

นายอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ผู้กากับสถานีตารวจเมืองสุราษฎร์ธานี
ผู้กากับสถานีตารวจภูธรขุนทะเล
แทนผู้จัดการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้แทนจัดการธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (ประธานเครือข่ายขุนทะเล)
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
แทนผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (ประธานเครือข่ายบางกุ้ง)
แทนพัฒนาการอาเภอเมือง
เกษตรอาเภอเมือง
ท้องถิ่นอาเภอเมือง
ประมงอาเภอเมือง
ปศุสัตว์อาเภอเมือง
สาธารณสุขอาเภอเมือง
สัสดีอาเภอเมือง
ผู้อานวยการ กศน.
สรรพากรอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
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33. นายกิตติโชค ทองคลอง
34. นายจารึก เพ็ชรคง
35. นายวรรณพงษ์ ขจรศักดิ์สิริกุล
36. นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์
37. นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์
38. นายณรงค์ ช้างทรัพย์
39. นายชลิต โอทอง
40. นายศาล กระสินธุ
41. นายสุจิน ขุนปักศรี
42. นายสุวิทย์ สุทธิราช
43. นายทิวา คณาวิทยา
44. นายอานาจ เรืองศิริ
45. นายพิมล ทวิชสังข์
46. นายศฐาปก บุญฤทธิ์
47. นายจรงค์ โอทอง
48. นายวีระชัย วิเศษแสง
49. นายสมชาย บารุง
50. นางจรัญญา ศรีรักษ์
51. นายคลองลาภ พร้อมประเสริฐ
เริ่มประชุม

ปลัดอาเภอ
แทนนายกเทศมนตรีวัดประดู่
แทนนายกเทศมนตรีขุนทะเล
นายกอบต.มะขามเตี้ย
นายกอบต.บางใบไม้
นายกอบต.บางไทร
นายกอบต.บางชนะ
นายกอบต.บางโพธิ์
นายกอบต.คลองน้อย
นายกอบต.คลองฉนาก
กานันตาบลมะขามเตี้ย
กานันตาบลขุนทะเล
กานันตาบลวัดประดู่
กานันตาบลบางไทร
กานันตาบลบางชนะ
กานันตาบลคลองฉนาก
กานันตาบลบางโพธิ์
กานันตาบลบางใบไม้
กานันตาบลคลองน้อย

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ ย้าย/ไปดารงตาแหน่งใหม่
- นายอภิ นั น ท์ ชาจิ ต ตะ ต าแหน่ ง ปลั ด อ าเภอ(เจ้ า พนั ก งานปกครองช านาญ การ)
ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่จังหวัดนราธวาส
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับนายอภินันท์ ชาจิตตะ ได้ย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิลาเนา
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
(ไม่มี)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอาวุโส 3.1 โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือนมกราคม 2562 ในวันที่ 28
มกราคม 2562 ณ วัดไทร ตาบลตลาดอาเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓

นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอาวุโส

3.2 งานของดีเมืองสุราษฎร์ธานี และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

นายนิมิต วงษ์จินดา

3.3 ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกระดับจังหวัดและแผนงานการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
กาหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ 22
ธันวาคม 2561 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.261 ประกอบ
ข้อ 140 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.2561 จึงประการบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
ดังต่อไปนี้ (สานักงานอาเภอ)
3.3.1 กลุ่มที่ 1 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มซ้อย
2. นายไพรัช พุทธเจริญ
3. นางสาวศศิธร เดชะ
4. นายสุรัติ เพชรพริ้ม
3.3.2 กลุ่มที่ 2 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. พ.ต.ท.รณกร พุทธเมธา
3.3.3 กลุ่มที่ 3 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. นายนิวัติ ทวยเจริญ
2. นายประสิทธิ์ ชุมศรี
3. นายประทีป เพ็งศรี
4. นายมานะ ชัยชนะ
3.3.4 กลุ่มที่ 4 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. นายสาราญ ครรชิต
2. นายลือชา อุ่นยวง
3. นายสุนัน นิตยรัตน์
4. ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จรูญพงศ์
3.3.5 กลุ่มที่ 5 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. นายบรรจง จารุปกรณ์
2. นายมนต์ชัย ศรีเทพ
3.3.6 กลุ่มที่ 6 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นโดยสมัครด้วยตนเอง
1. นายสีหศักดิ์ อดุลย์วิโรจน์
3.3.7 กลุ่มที่ 7 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. นายไพโรจน์ คล้ายทองคา
2. นายสุวิทย์ บุญทองแก้ว
3. นายอาวุธ จันทรปาน

ปลัดอาวุโส

๔

4. นายทวิช สมหวัง
3.3.8 กลุ่มที่ 8 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. นางชื่นราตรี ถาวรสุข
2. นายศรีนารถ ศรีสวัสดิ์
3. นายสหัส ศรีรักษา
3.3.9 กลุ่มที่ 10 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1. นายเกียรติรักษ์ รัตนรักษ์
3.3.10 กลุ่มที่ 1 วิธีการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
1. นายนิพนธ์ หนูแปูน
2. นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี
3.3.11 กลุ่ม ที่ 3 วิธี การสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้ วยตนเองพร้อ ม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
1. นายเสนีย์ ใจเย็น
3.3.12 กลุ่มที่ 6 วิธีการการสมัคร สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
1. นายนภดล ศรีภัทรา
จ.ส.อยอดรัก ไทยถาวร
3.4 แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
พ.ศ.2562 ได้กาหนดสถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาหลัก
4 ด้าน ได้แก่ การปูอง การบาบัด การปราบปราม และการบริหารจัดการ
แผนการดาเนินงานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดตามเสพติด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตุลาคม 2561 – กันยายน 256รวม 2 ค่าย 12 รุ่น
15 – 26 ธันวาคม 61
รุ่นที่ 1 กองร้อย อส.จ.สฎ ที่ 1
11 – 23 มกราคม 62
รุ่นที่ 2 กองร้อย อส.จ.สฎ ที่ 2
28 มกราคม 61 – กุมภาพันธ์ 62 รุ่นที่ 1 ศูนย์ต่อสู่ปูองกันภัยฯกองทัพบกที่ 4 ประจาพื้นที่ภาคใต้
1 – 13 มีนาคม 62
รุ่นที่ 2 ศูนย์ต่อสู่ปูองกันภัยฯกองทัพบกที่ 4 ประจาพื้นที่ภาคใต้
18 – 30 มีนาคม 62
รุ่นที่ 3 กองร้อย อส.จ.สฎ ที่ 1
19 เมษายน – 1 พฤษภาคม 62
รุ่นที่ 3 ศูนย์ต่อสู่ปูองกันภัยฯกองทัพบกที่ 4 ประจาพื้นที่ภาคใต้
23 เมษายน – 5 พฤษภาคม 62
รุ่นที่ 4 กองร้อย อส.จสฎ ที่ 1
10 – 12 พฤษภาคม 62
รุ่นที่ 4 ศูนย์ต่อสู่ปูองกันภัยฯกองทัพบกที่ 4 ประจาพื้นที่ภาคใต้
24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 62
รุ่นที่ 5 กองร้อย อส.จสฎ ที่ 1
10 – 22 มิถุนายน 62
รุ่นที่ 5 ศูนย์ต่อสู่ปูองกันภัยฯกองทัพบกที่ 4 ประจาพื้นที่ภาคใต้
1 -13 กรกฎาคม 62
รุ่นที่ 6 กองร้อย อส.จสฎ ที่ 1
30 กรกฎาคม 11 สิงหาคม 62
รุ่นที่ 7 กองร้อย อส.จสฎ ที่ 1
แผนการดาเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ทางน้าและทางอากาศช่างเทศกาลปีใหม่ (ฝุายความมั่นคง)
นายอานวย กลั่นสุวรรณ
3.5 ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า นการทะเบี ย นในเขตอ าเภอเมื อ ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร
สุ ร าษฎร์ ธ านี อ าเภอเมื อ ง สุ ร าษฎร์ ธ านี มี จุ ด ให้ บ ริ ก ารภารกิ จ ของ
สานักทะเบียน ด้านงานทะเบียนประกอบด้วย

๕

นายวุฒิชัย กาลาศรี
ท้องถิ่นอาเภอ

นางลัดดาวัลย์ วัฒโน
เกษตรอาเภอ

- สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร ต.ตลาด ต.บางกุ้ง ต.มะขามเตี้ยเฉพาะ ม.1 – ม.4
และให้บริการงานบัตรประจาตัวประชาชน
- สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลวัดประดู่ รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร ต.วัดประดู่ 10 หมู่บ้าน
- สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลขุนทะเล รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร ต.ขุนทะเล 10 หมู่บ้าน
- สานักงานทะเบียนอาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี รับผิดชอบตาบลหมู่บ้านที่
เหลือไว้ทั้ง หมดในเขต สุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการวันจั นทร์ – วันศุก ร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
- จุดเคาเตอร์บริการอาเภอยิ้ม ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ให้บริการงาน บัตรประจาตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ งานทะเบียนและงานทะเบียนราษฎร ต.วัดประดู่
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้น ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. จึงขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ ห้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ให้ ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชน
ทราบโดยกัน (ฝุายทะเบียน)
3.6 แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”
ที่มา มติ ครม. 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแบบแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประกาศ (พ.ศ.2559 – 25564) กาหนดเป็นวาระ
แห่ ง ชาติ แ ละได้ ก าหนดเปู า ประสงค์ แ ละมาตรการการด าเนิ น การ
อย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ให้ดาเนินการในระดับอาเภอ ดังนี้
1. นายอาเภอประชุมผู้บริหาร อปท.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกานัน
ผู้ใหญ่บ้านชีแจงแนวทางขั้นตอน ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันดาเนินการ
2. ทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน
โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. กาชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดฝึกอบรม แกนนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความรู้การจัดการจัดแยกขยะและการดาเนินการเก็บขยะแต่ละประเภท
ขยายผลต่อไปในพื้นที่
4. มอบนโยบายกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านมอบหมาย
คณะกรรมการหมู่บ้าน ทาการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์ เพื่อ
จั ด การขยะอิ น ทรี ย์ ใ ห้ ไ ด้ 100% และให้ ทุ ก หมู่ บ้ า นใช้ ห ลั ก 3 ช.
(ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่)
5. อปท.ร่ วมกับ กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน กาหนดจุดทิ้ ง ขยะจัดการทุกหมู่บ้าน/
ชุมขน และนาไปรวม ณ จุดที่กาหนดในตาบลรอการเก็บพาไปทาลายอย่าง
ถูกวิธีโดยอบจ.เป็นหน่วยดาเนินการ (ท้องถิ่นอาเภอ)
3.7 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชวน สวนปาล์มน้ามัน

๖

นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์
การยางแห่งประเทศ

นางสมร เผือกเดช
ผอ.ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

ที่ประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชวนสวนยาง
3.8 คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชวน
สวนยาง ระดับอาเภอ
- คาสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชวนยาง ที่ 8571/2561 เรื่องแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยาง
- กากับ ดูแล และปฏิบัติงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชวนสวนยางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการฯ
ในระดับอาเภอ
- พิจารณาผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เข้าโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชวนสวนยาง
- คณะกรรมการ สามารถแต่งตั้งคณะทางานระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล คณะกรรมการหมู่บ้านเกษตรกรผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัครเกษตรกร
หมู่บ้าน(อกม.)เป็นต้น
- ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ระดับจังหวัด
- วิธีดาเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชวนยาง
พ.ศ.2561 – 2562
- ความคืบหน้าการดาเนินโครงการ
- เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการโครงการฯ และแนวทางแก้ไข
3.9 80 ปี สุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน วันที่ 27 มกราคม 2562
Fun Run – สตาร์จาก สนามกีฬา จังหวัด สุราษฎร์ธานี – ผ่านสี่แยก หน้า
ค่ายวิภาวดี – เสี้ยวซ้าย ผ่าน
โรงเรียนเทศบาล 1 – สี่แยกโฉลกรัฐ
– กลับตัว – และกลับมาเส้นทางเดิม – กลับเข้าเส้นชัย ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Mini Marathon - สตาร์ทจาก สนามกีฬากลาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี –
ผ่านสี่แยกหน้าค่ายวิภาวดีรังสิต – เลี้ยวซ้ายผ่าน โรงเรียนเทศบาล 1 – สี่
แยกโฉลกรัฐ – ตรงไปสี่แยกหมู่บ้านเสาวลักษณ์ – ตรงไปถนนเส้นปากน้า –
เลี้ยวซ้าย ถนนโพธิ์หวาย – กลับตัว – และกลับมาเส้นทางเดิม – กลับเข้า
เส้นเข้าเส้นชัย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จึงขอความอนุเคาระห์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุม

ไม่มี
รับทราบ

๗

ประธาน
ปิดประชุม

ท่านใดมีเรื่องเพิ่มเติม ถ้าไม่มีปิดประชุม
เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ สาธิตา สีทองเที่ยว จดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธิตา สีทองเที่ยว)
ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)

ลงชื่อ ขจรเกียรติ วงษ์จินดา ตรวจรายงานการประชุม
(นายขจรเกียรติ วงษ์จินดา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

