รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 30มีนาคม 2560 เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
1. พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง ผอ.รมน.จว.ระนอง แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
2. พ.ต.ธวัชชัย ห่วงทอง แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
3. นางสาวอุมาวัลย์ จ้านสกุล แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
4. นายไพศาล สง่าศรี แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
5. นางพิมพ์ชนก ขาวดี แทน หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. นายวรวุฒิ
โสโน ผอ.สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สฎ
8. นายนพวงศ์ อาภรณ์ หน.ศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนอง
9. นาย ไพบูรณ์ วังธนตระกูล จัดหางานจังหวัดระนอง
10. นางฉัตรปวีน์
ถิรณิชารุจศิริ แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
11. นางจีรวรรณ
สมเลข
แทน ประมงจังหวัดระนอง
12. นายปรีชา
สุขจศิษฐ์
แทน นายด่านศุลกากรระนอง
13. จ.อ.ทวี
พรหมทอง แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
14. นายณัฐโรจน์ สาโร
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
15. นายมานพ เรืองสวัสดิ์ แทน นายอาเภอกะเปอร์
16. นายสายัญ
เซ่งลัน แทน นายอาเภอละอุ่น
17. นายสุภณ
จุนอนันตธรรม
นายอาเภอสุขสาราญ
18. พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนราชการตารวจ
19. พ.ต.ท.สานิตย์ ผอมสวัสดิ์ แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
20. พ.ต.ท.อภิชา หอมจันทร์ แทน
ผกก.สภ.กะเปอร์
21. พ.ต.ท.ชาร์เรศ ฤกษ์มาก
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
22. พ.ต.ท.สุนทร ไก่ก้อ
แทน ผกก.สภ.สุขสาราญ
23. พ.ต.ท.ปราโมทย์ บุญทับ แทน ผกก.สภ.ปากน้า
24. พ.ต.ท.สาคร ยังอุ่น แทน สว.สภ.บางแก้ว
25. พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์ ปลิ้มจิตต์ แทน ผกก.ตม.จังหวัดระนอง
26. ร.ต.ท.อภิวัฒน์ เสทธะยะ แทน สว.ส.รน1 กก.8 บก.รน.
27. ร.ต.ท.สุธรรม โปจุ้ย แทน ผบ.ร้อย ตชด.415
ส่วนราชการทหาร
28.น.ท.เจษฎาพร เนียมประพันธ์ แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
30.พ.ต.วิรัช สังข์เพ็ชร์ แทน บ.ฉก.ร.25
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31.พ.ต.ท.อสัน ชอบงาม
แทน รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
32.ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี รักนิ่ม
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
33.นายเอก
เกียรติสิงห์ทอง
แทน ป้องกันจังหวัด/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
44.นายเกษม
ทองรอด แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
45.นายประภาส พัฒนชูชีพ แทน นายก อบจ.ระนอง
46.นายสันติ ศุภสินถาวรกุล แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
47.นายธีระพล
ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
รายนามผู้ไม่มาประชุม
ประธาน
พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง ผอ.รมน.จว.ระนองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
-ประธานกล่าวต้อนรับและเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม.
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อยจังหวัด
ระนอง ครั้งที่ 2/๒๕60วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง)(ก.พ.60)
1) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ก.พ.59 เกิด 10 คดี /ก.พ.60เกิด 5 คดีลด 5คดี
- กลุ่มที่ ๒คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ก.พ.59 เกิด 20 คดี /ก.พ.60เกิด 4 คดี ลด 16 คดี
- กลุ่มที่ ๓คดีความผิดพิเศษ ก.พ.59 เกิด 24 คดี/ก.พ.60เกิด 2คดี ลด22คดี
- กลุ่มที่ ๔คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ก.พ.59 จับกุม 263 ราย /ก.พ.60จับกุม 205 ราย
ลด 58 ราย
2) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย 4 คดี ต่างด้าว 1
- กลุ่มที่ ๒คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย 4 คดี ต่างด้าว - กลุ่มที่ ๓คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย 1 คดี ต่างด้าว 4
- กลุ่มที่ ๔คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย 167 คดี ต่างด้าว73
3) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน(ก.พ.60)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ 125 ราย ผู้ต้องหา 126 คน

-3- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ 4ราย ผู้ต้องหา 8 คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ 10 รายผู้ต้องหา 10 คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ - ราย ผู้ต้องหา - คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด 1 - 23กุมภาพันธ์ 2560
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน
16 ราย
จาหน่าย จานวน
2 ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน 59ราย
เสพ
จานวน 20 ราย
อื่นๆ จานวน 3 ราย
แยกเป็น คนไทย 109 คน , คนต่างด้าว 16 คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง(ก.พ.60)
รับแจ้ง1ราย ผู้เสียชีวิต - ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 1ราย
- ผลการจับกุมแข่งขันรถในทางสาธารณะ/ไม่มี
- ตรวจยึดรถจักรยานต์ / จานวน 20 คัน
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว(ก.พ.60)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน 66 ราย/66 คน
7.)สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ –ไม่มี
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับอาเภอ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
1. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
๑.๑ การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องสงสัยใน
พื้นที่รับผิดชอบ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕60 โดยออกปฏิบัติงานในรอบเดือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน 4 สัปดาห์
รวม 4 ครั้ง ร่วมกับ กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.เมืองระนอง สภ.ราชกรูด
สภ.ปากน้าระนอง เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอาเภอเมืองระนอง ตั้งจุดตรวจ ตามเส้นทางสายรองใน
หมู่บ้าน จานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2 ตาบลบางริ้น หมู่ที่ 1 ตาบลปากน้า และหมู่ที่ 8 ตาบลราชกรูด
ผลการปฏิบัติ
ดาเนินการตรวจสารเสพติด รวมทั้งสิ้นจานวน 132 คน ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจานวน 12
คน ได้นาตัวเข้าคัดกรอง ณ ศูนย์คัดกรองโรงพยาบาลระนอง เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการบาบัดต่อไป
1.2 การออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามแนวชายแดน จานวน 1
ครั้ง บริเวณ หมู่ที่ 1 ตาบลทรายแดง
1.3 การตรวจสถานบริการร้านจาหน่ายอาหารเครื่องดื่มและร้านคาราโอเกะ ตามนโยบาย คสช.
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560 รวม 4 ครั้ง โดยสนธิกาลังพล ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอ ออกตรวจสถานบริการ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม กาชับผู้ประกอบการสถานบริการใน
พื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1.4 การตรวจกาชับการปฏิบัติ แนะนาแนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุระกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์จานวน 32
แห่ง ในพื้นที่อาเภอเมืองระนอง
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๔.๒.๒ อาเภอกระบุรี
1)
ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดภายในหมู่บ้านฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตรวจค้นสิ่งผิด
กฎหมาย/อาวุธ
๑)1ก.พ. 60 ม.7ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี
๒)3ก.พ. 60 ม.5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี
๓)6 ก.พ. 60 ม.6 ต.มะมุ อ.กระบุรี
๔) 8ก.พ. 60 ม.1 ต.มะมุ อ.กระบุรี
๕) 14ก.พ.60 ม.9ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี
๖) 16 ก.พ. 60 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี
๗) 17ก.พ. 60 ม.3 ต.น้าจืด อ.กระบุรี
๘)20 ก.พ. 60 ม.6 ต.น้าจืดน้อย อ.กระบุรี
๙) 22ก.พ. 60 ม.8 ต.ลาเลียง อ.กระบุรี
๑๐)23ก.พ.60 ม.5 ต.ลาเลียง อ.กระบุรี
11) 24ก.พ. 60ม.4 ต.น้าจืด อ.กระบุรี
- ตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ
1) 2ก.พ.60ตรวจร้านคาราโอเกะ ม.1,10 ต. จ.ป.ร.
2) 9
ก.พ.60 ตรวจร้านคาราโอเกะ ม.1,2 ต. มะรุ
3)16
ก.พ.60 ตรวจร้านคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต ม.3,4 ต. น้าจืด
4)21ก.พ.60
ตรวจร้านคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต ม.4 ต. ปากจั่น
๒)ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
- อาเภอกระบุรี ไม่มีปัญหาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน ในพื้นที่
๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑)ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
1.1 การตั้งจุดตรวจจุดสกัดภายในหมู่บ้าน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับทหาร,ตารวจ,เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ที่ 4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพและค้นสิ่งผิดกฎหมาย
- บ้านนาเดิม หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านกงษี หมู่ที่ 5 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน 8 ราย ดาเนินการนาเข้าระบบฟื้นฟู ตามความเหมาะสมต่อไป
1.2 ตรวจสถานบริการ อาเภอกะเปอร์ ไม่มีสถานบริการคงมีแต่ร้านคาราโอเกะ โดยฝ่ายปกครองและ
สมาชิก อส. อ.กะเปอร์ที่ 4 ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม กาชับให้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมัว่ สุม่ จานวน 1 ครั้ง ใน
วันที่ 10กุมภาพันธ์ 2560ไม่พบผู้กระทาผิด
1.3 ตรวจโรงแรม จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจโรงแรม จานวน 5 แห่งไม่พบการกระทาผิด
1. วาสนารีสอร์ท
2. อันดามันรีสอร์ท
3. เอสเอสรีสอร์ท

-54. ดีดีรีสอร์ท
5. แสงทอง รีสอร์ท
ไม่พบการกระทาผิด
1.4 ตรวจพื้นที่เสี่ยง
- เทศบาลตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- อุทยานวังมัจฉา หมู่ที่ 5 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ท่าเทียบเรือแหลมพ่อตา หมู่ที่ 2 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบการกระทาผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
– ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑)ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
1.1 วันที่ 3ก.พ.60 นากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส. อ.ละอุ่น ที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.บางแก้ว
เจ้าหน้าที่ทหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตาบลบางแก้ว ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตาบลบางแก้ว
ตรวจค้นผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยนต์เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฏหมายต่างๆไม่พบการกระทาผิด
1.3 วันที่ 16ก.พ.60 นากาลังสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ละอุ่น
เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 2ตาบลในวงเหนือ ตรวจค้น
ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยนต์เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่างๆไม่พบการกระทาผิด
1.3 วันที่ 19 ก.พ.60 สนธิกาลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.บางแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน ม.1,4,5 ต.บาง
แก้วร่วมตรวจสอบพื้นที่ ม.1,4,5 ต.บางแก้ว ไม่พบการกระทาผิด และออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่เสี่ยง ช่องทาง
ธรรมชาติและพื้นที่สาธาณะที่คาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางหรือช่องทางการหลบหนี-พักพิง ของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
การค้ามนุษย์ ในพื้นที่บ้านเขาฝาชี ม.4 และพรุตาโรย ม.5 ต.บางแก้ว เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่างๆและตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณที่พัก ชรบ.ม.5 ต.บางแก้ว ไม่พบผู้กระทาผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ฉก.ร.๒๕ ห้วงตั้งแต่ 29 ธ.ค.59-29 ก.พ.60
๑.จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๑. คดีที่จับกุม
จานวน 9 คดี
2. แรงงานต่างด้าว
-สัญชาติเมียนมา
จานวน 27 คน
๑.4 ของกลาง
-รถจักรยานยนต์
จานวน 1 คัน
2.การจับกุมยาเสพติด
2.1 คดีที่จับกุม จานวน 22คดี
2.2 ผู้ต้องหา จานวน 22 คน
2.3 ของกลาง
- ยาบ้า จานวน 7,287 เม็ด
- ยาไอซ์ จานวน 17.08 กรัม
- กัญชา จานวน 1.6 กรัม
- พืชกระท่อมสด จานวน 14.56 กิโลกรัม

-6- ยาแก้ไอ จานวน 35 ขวด
- รถยนต์ จานวน 1 คัน
- รถจักรยานยนต์
จานวน 1
คน
3. การจับกุมการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
- หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ฯ
3.1
คดีที่จับกุม
จานวน 7 คดี
3.2 ผู้ต้องหา จานวน - คน
3.3 พื้นที่ป่าเสียหาย จานวน 41-3-17 ไร่
4. การจับกุมการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
- หน่วยฯ ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
หน่วยฯ ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระนอง ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตรวจสถานประกอบการ
ร้านค้าทาการจับกุมตรวจยึดสิ่งของผิดกฏหมายวตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ดังนี้
1. คดีที่จับกุม จานวน 2 คดี
2. ผู้ต้องหา จานวน 3 คน
3. ของกลาง
บุหรี่ต่างประเทศ จานวน 477 ซอง
ยางพารา จานวน 248 กิโลกรัม
4.4 ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ
และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิดความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

5

0

1,324

0

ประมงทะเล

5

0

27

0

100

9

104

15

3

0

44

0

113

9

1,499

15

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย
กิจการอื่นๆ
รวม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
1. การเตรียมการช่วงหน้าแล้ง (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
2. การกวดขันวินัยจราจร (ตารวจภูธรจังหวัดระนอง)
3. การแก้ปัญหาสุนัขจรจัด (สาธารณะสุขจังหวัด)
4. การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย(จัดหางานจังหวัดระนอง)

-7ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-การจัดระเบียบขยะ
ปิดประชุม - เวลา 15.00 น.
พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จิณรัฐ ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ต.หญิง ปภาวดี รักนิ่ม บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

