รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๕/๒๕60 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 2560 เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
1. นายสมศักดิ์
เวชพานิชย์
รองผู้ว่าราชการฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
2. พ.ต.อ.สมคะเน
โพธิ์ศรี
รอง ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
3. นายเกรียงไกร
ท้ายเซ่ง
แทน ปลัดจังหวัดระนอง
4. พ.อ.เสกสรรค์
ก้อนแก้ว
รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
5. นาย สุรเดช
จานงค์หาญ
แทน อัยการจังหวัดระนอง
6. นายจรัญ
ผดุงสุนทร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
7. นายพรประสิทธิ์
อิสริยะมงคล
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
8. นายไพศาล
สง่าศรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
9. นายสุมานพ
แจ้งใจ
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. นายวรวุฒิ
โสโย
แทน ผอ.สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ สฏ
11. นางโชติรส
เรืองพูน
แทน หน.ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดระนอง
12. นางเพ็ญศรี
ปราชญ์นครเขตต์
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
13. นายพิชัยยุทธ
สิงห์สหาย
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
14. นางณิชมภา
สารารักษ์
แทน ประมงจังหวัดระนอง
15. นายเชาว์
เฉลิมเกียรติ
แทน นายด่านศุลกากรระนอง
16. จ.อ.ทวี
พรหมทอง
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
17. จ.ส.ต.สานนท์
วรพันธ์
แทน ขนส่งจังหวัดระนอง
18. นายณัฐโรจน์
สาโร
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
19. นายชัยพร
ยังจีน
แทน นายอาเภอกระบุรี
20. ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์
นายอาเภอกะเปอร์
21. นายคณนาถ
คะชะนา
แทน นายอาเภอละอุ่น
22. นายสุทธิพงศ์
โค้วสุวรรณวัฒนา
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
23. พ.ต.อ.สมคะเน
โพธิ์ศรี
รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
24. พ.ต.ท.นาชัย
พุ่มแสง
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
25. พ.ต.อ.นิวัติ
โพธิ์พร้อม
ผกก.สภ.กะเปอร์
26. พ.ต.อ.เสกสันต์
แก้วสว่าง
ผกก.สภ.ละอุ่น
27. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์
ยอดระบา
ผกก.สภ.สุขสาราญ
28. พ.ต.ต.วิลาศ
หนูเอียด
แทน ผกก.สภ.ปากน้า
29. พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร
ผกก.สภ.ปากจั่น
30. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
31. พ.ต.ท.ถาวร
อัมพันธ์
สว.สภ.บางแก้ว
32. ร.ต.อ.สุภัทรชัย
ศิริธรรม
แทน สว.ส.รน1 กก.8 บก.รน.
33. ร.ต.ท.สุธรรม
โปจุ้ย
แทน ผบ.ร้อย ตชด.415
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34.พ.ต.วิรัช
ส่วนเลขานุการ
35. พ.ต.ท.สุทธิพงศ์
36. ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี
37. ส.ต.ต.กิตติธัช
38. นายเกรียงไกร
ผู้ร่วมประชุม
39.นายคีรีศักดิ์
40.นายประภาส
41.นายสันติ
42.นายธีระพล
43.นายชฎิล
44.นายชัยเลิศ

สังข์เพชร

ผบ.ฉก.ร.25

จิณรัฐ
รักนิ่ม
สมพงษ์
ท้ายเซ่ง

แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
แทน ป้องกันจังหวัด/ผู้ช่วยเลขาฯ

สางเล็ก
พัฒณ์ชูชีพ
ศุภสินถาวรกุล
ชลิศพงษ์
ศรีสง
ดวงแข

แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
แทน นายก อบจ.ระนอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
เจ้าพนักงานปกครอง
แทน ป้องกันจังหวัดระนอง

รายนามผู้ไม่มาประชุม
ประธาน
นายสมศักดิ์ เวชพานิชย์
รองผู้ว่าราชการฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
ประธานกล่าวต้อนรับและเข้าสู่ระเบียบวาระประชุม
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๔/๒๕60 วันที่ 27 เมษายน 2560
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ผลการตรวจสอบการใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ( ขนส่งจังหวัดระนอง )
จุดที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารรถสาธารณะ
- มีจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกผู้โดยสารมาส่งที่สถานีเป็นครั้งคราว ลักษณะมาส่งแล้วกลับไป
จุดที่ 2 ศูนย์การค้า TESCO LOTUS
- มีจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดให้บริการลูกค้า ภายในลานจอดรถของห้างฯ จานวน 2 คัน (คนไทย)
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายขอให้หยุดดาเนินการ
จุดที่ 3 ถนนสายปากคลอง
- บริเวณหน้าด่านศุลกากร และวงเวียนน้าพุ พบจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดเรียงรายตามริมถนนและ
ได้สลายตัวไปเมื่อเห็นรถของเจ้าหน้าที่
จุดที่ 4 ถนนสายปากคลอง คิวจยย.รับจ้างสยามชัย
- พบกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างหลายคัน โดยมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ 5-6 คัน
จุดที่ 5 ซอยร้านสง่าพาณิชย์
- พบกลุ่มผู้ขับขี่รถพ่วงข้างจอดอยู่ 3 – 4 คัน และได้สลายตัวไปทันทีเมื่อพบเห็นรถของเจ้าหน้าที่
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ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านตกแต่ง ต่อเติมรถพ่วงข้างว่าขอให้หยุดดาเนินการ
ประกอบกิจการลักษณะดังกล่าว เพราะนอกจากจะเป็นความผิด เป็นผู้สนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิด
รายการที่จดทะเบียนแล้ว ยังผิดกฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชย์อีกด้วย
การดาเนินการ
ออกสุ่มตรวจสอบจับกุมผู้นารถดังกล่าวมาใช้รับจ้างพบการกระทาผิด จานวน 5 รายเปรียบเทียปรับ
เป็นเงินรวม 3,500 บาท
การดาเนินการที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการประจาจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ตารวจภูธรจังหวัด
ระนอง ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- ให้ทุกอาเภอในจังหวัดระนอง มีการควบคุมจานวนรถจักรยานยนต์รับจ้างพ่วงข้าง โดยอาเภอไหน
ที่มีอยู่แล้วให้มีเหมือนเดิมแต่ต้องทายอดควบคุมไว้ ห้ามเพิ่มจานวนและหากเลิกกิจการการเสียชีวิตก็ให้ลด
จานวนจนกว่าจะหมดไป
การประชุมเพื่อกาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
การนารถจักรยานยนต์พ่วงข้างมารับจ้าง เมื่อ 19 มิถุนายน 2546 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง
กาหนดพื้นที่ให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ดังนี้
- อ.กระบุรี บริเวณตลาดสดและอาเภอแห่งใหม่ถึงน้าตกบกกราย
- อ.ละอุ่น บริเวณตลาดกม.30 บ้านบางแก้ว บ้านทรายแดง
โดยให้ตารวจเป็นผู้รวบรวมข้อมูลรถ ประวัติผู้ขับรถ ไว้ประกอบการพิจารณาจัดระเบียบ และควบคุมจานวน
ไม่ให้เพิ่มขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (พ.ค.60)
1) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ พ.ค.59 เกิด ๑5 คดี /พ.ค.60 เกิด 0 คดี ลด 1๕ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ พ.ค.59 เกิด ๒๒ คดี /พ.ค.60 เกิด ๙ คดี ลด 1๓ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ พ.ค.59 เกิด 1๘ คดี / พ.ค.60 เกิด ๘ คดี ลด ๑๐ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย พ.ค.59 จับกุม ๒๘๖ ราย /พ.ค.60 จับกุม ๒๐๑ ราย
ลด ๘5 ราย
2) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๐ คดี ต่างด้าว ๐
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๙ คดี ต่างด้าว ๐
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๘ คดี ต่างด้าว ๐
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๓๒ คดี ต่างด้าว ๑๘๑
3) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน (พ.ค.60)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ ๑๐๐ ราย ผู้ต้องหา ๑๐๘ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ ๑ ราย ผู้ต้องหา ๕ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ ๕ ราย
ผู้ต้องหา ๕ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ 0 ราย ผู้ต้องหา 0 คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด 1-26 2560
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๑๐ ราย
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จานวน ๒ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๘ ราย
ครอบครอง
จานวน 5๘ ราย
เสพ
จานวน 1๘ ราย
อื่นๆ
จานวน ๔ ราย
แยกเป็น คนไทย ๒๐ คน , คนต่างด้าว ๘๘ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง (พ.ค..60)
รับแจ้ง ๓ ราย ผู้เสียชีวิต ๔ ราย บาดเจ็บสาหัส ๑ ราย บาดเจ็บเล็กน้อย - ราย
6) ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว (พ.ค.60)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๙๓ ราย/ ๙๓ คน
7.) สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ –ไม่มี
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
4.2.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑.๑ การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องสงสัยใน
พื้นที่รับผิดชอบ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕60 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ สาธารณสุข กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยตั้งจุดตรวจ ตามเส้นทางสายรองในหมู่บ้าน ในพื้นที่ ตาบลบางริ้น ตาบลเขา
นิเวศน์ ตาบลบางนอน พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน 7 ราย จึงนาคัดกรองเข้าสู่กระบวนการบาบัดต่อไป
1.2 อาเภอเมืองระนอง กองร้อย อส.อ.เมืองระนองที่2 ร่วมกับ ชุดเฉพาะกิจจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่
ตารวจ สภ.เมืองระนอง ทหารหน่วย ฉก.ร.2521 สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในพื้ นที่อาเภอเมือง
ระนอง จานวน 7 ร้าน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อกาชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันเยา
ชนเข้าไปใช้บริการ การพกพาอาวุธ และ ป้องกันยาเสพติด
๑.3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อาเภอเมืองระนองจัดประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ สถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายต่างๆ เช่น พรบ.สถานบริการ คาสั่งคสช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกาชับให้การปฏิบัติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
1.4 ร่วมบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ตาบลปากน้า ในวันที่ 27 เมษายน
2560 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ปากน้า กานันตาบลปากน้า ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (ปคม.) เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัดระนอง สานักงาน
จัดหางานจังหวัดระนอง สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง เจ้าหน้าที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง(พมจ.) ตรวจสถานประกอบการห้องพัก /ร้านคาราโอเกะ
จานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
(1) สถานที่พักสตาร์แครป รีสอร์ท
(2) ห้องพักแสนสุข
(3) ปากคลองเกสต์เฮ้าส์
(4) ร้านคาราโอเกะในพื้นที่ตลาดสดโชคดี
(5) ร้านคาราโอเกะย่านปากคลอง
ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทาความผิด

-5โดยในรอบเดือนพฤษภาคม จะร่วมบูรณา ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในพื้นที่ตาบลปากน้า ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
2.1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. เกิดพายุงวงช้างขึ้นในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์
ตาบลปากน้า ความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. หลังคาโกดังเก็บสินค้าแพย้งเชา
2. บริเวณร้านอาหารปากน้าซีูู๊ด
3. แพแสนสดใส (เสียหายเล็กน้อย)
4. แพโกกวด (เสียหายเล็กน้อย)
ทางเทศบาลตาบลปากน้าท่าเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
2.2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
หงาว อาเภอเมือง จังหวัดระนอง มีประชาชนในพื้นที่ ตาบลหงาว จานวนประมาณ 100 คน รวมตัวกันเพื่อขอ
ยื่นหนังสือ เรียกร้องให้นายสยาม จอมเทพมาลา พ้นจากตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหงาว ตัวแทน
ของชาวบ้าน จานวน 6 คน ร่วมกันยื่นหนังสือและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการดาเนินการในครั้ งนี้ แก่ที่ประชุม
โดยมี นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธาน โดยได้ยื่นข้อเรียกร้องจานวน 2 ข้อ ดังนี้
2.2.1 ให้นายสยาม จอมเทพมาลา พ้นจากตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหงาว
- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายสยาม จอมเทพมาลา โดยมีสัดส่วนเป็น
ตัวแทนจากราษฎรตาบลหงาวจานวนกึ่งหนึ่ง
- ที่ประชุมโดยปลัดจังหวัดระนอง รับข้อเสนอจากตัวแทนชาวบ้านทั้ง 2 ข้อ เพื่อที่จะดาเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป
- ประชาชนที่มารวมตัวกัน ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหงาว สลายตัว เวลา 11.30 น.
4.2.2 อาเภอกระบุรี
1. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
๑.๑ วัน ที่ ๑๓ พ.ค.๖๐ เวลา ๒๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. นายบุญ ชัย สมใจ นายอาเภอกระบุ รี
มอบหมายฝ่าย มั่นคง ร่วมกับสารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ชรบ. ออกลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัด และตรวจสถานบริการ เพื่อกวดขันมิให้ ผู้มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี เข้าใช้บริการ ห้ามพกอาวุธ และกระทา
ความผิดกฏหมายต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด เป็นต้น ผลการปฏิบัติสุ่มตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด ๓
ราย ทาการบันทึกยินยอมเข้าค่ายบาบัดต่อไป ส่วนการกระทาความผิดตามกฏหมายอื่นๆไม่มี
1.2 วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรีมอบหมายฝ่าย
มั่นคงปฏิบัติภารกิจดังนี้ ออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ตาบลมะมุ เพื่อค้นหาผู้เสพฯและการ
กระทาความผิดกฏหมายต่างๆ ผลการปฏิบัติสุ่มตรวจปัสสาวะ ๒๐ ราย พบสารเสพติด ๔ ราย ทาการบันทึก
ยินยอมเข้าค่ายบาบัดต่อไป ส่วนการกระทาความผิดตามกฏหมายอื่นๆไม่มี
1.๓ วันที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรีมอบหมายฝ่าย
มั่นคงปฏิบัติภารกิจดังนี้ เวลา ออกตรวจท่าเรือและพื้นที่เสี่ยง ในตาบลบางใหญ่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
และการกระทาผิดกฏหมายต่างๆ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทาความผิด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
- ไม่มี
๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
1.1 การตั้งจุดตรวจจุดสกัดภายในหมู่บ้าน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ที่ 4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพและค้นสิ่งผิดกฎหมาย
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- บ้านชาคลี หมู่ที่ ๑ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
1.2 ตรวจสถานบริการ อาเภอกะเปอร์ ไม่มีสถานบริการคงมีแต่ร้านคาราโอเกะ โดยฝ่ายปกครองและ
สมาชิก อส. อ.กะเปอร์ ที่ 4 ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม กาชับให้ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุ ม จานวน 1 ครั้ง ใน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม
2560 ไม่พบผู้กระทาผิด
1.3 ตรวจโรงแรม จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจโรงแรม จานวน 5 แห่งไม่พบการกระทาผิด
1. วาสนารีสอร์ท
2. อันดามันรีสอร์ท
3. ระนองรีสอร์ท
4. แสงทองรีสอร์ท
ไม่พบการกระทาผิด
1.4 ตรวจพื้นที่เสี่ยง
แหลมเขายั่ว หมู่ ๑ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- อุทยานวังมัจฉา หมู่ที่ 5 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- สวนสาธารณะเทศบาลตาบลกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ท่าเทียบเรือท่ายาง หมู่ที่ ๓ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบการกระทาผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
1.1 วันที่ ๗ พ.ค.60 สนธิกาลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.บางแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน ม.4,5 ต.
บางแก้ว ร่วมตรวจสอบและออกลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง ช่องทางธรรมชาติ และพื้นที่สาธารณะที่คาดว่า
น่าจะเป็นเส้นทางหรือช่องทางการหลบหนี-พักพิง ของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ ในพื้ นที่บ้านฝา
ชี ม.4 และบ้านพรุตาโรย ม.5 ต.บางแก้ว เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัด บริเวณป้อมยามหมู่บ้าน ม.5 ต.บางแก้ว ไม่พบการกระทาผิด
1.2 วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๐ นากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ ออกลาดตระเวนตรวจตราเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิด
กฏหมาย และออกลาดตระเวนตามพื้นที่เสี่ยง พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการมั่วสุมของกลุ่มว
วัยรุ่นและการป้องปรามการกระทาผิดกฏหมายต่างๆ ในพื้นที่ตาบลบางพระใต้ และตาบลละอุ่นใต้ ไม่พบการ
กระทาผิด
1.๓ วันที่ ๑๘-19 พ.ค.60 นากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.
บางแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตาบลบางแก้ว ตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด บริ เวณบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ ๔ ตาบลบางแก้ว ตรวจค้นผู้ ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อ
ป้องกันการกระทาผิดกฏหมายต่างๆ ไม่พบผู้กระทาผิด
1.๔ วันที่ ๒๒ พ.ค..60 อาเภอละอุ่น นากาลังสมาชิก อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ ออกลาดตระเวนตามพื้นที่
เสี่ยง พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น และเป็นการป้องปรามการกระทา
ผิดกฏหมายต่างๆ ไม่พบการกระทาผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงและเป็นการป้องปราบ
เรียบร้อย การชุมนุม เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
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๑.จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๑. คดีที่จับกุม
จานวน 5
คดี
2. ผู้นาพา
จานวน คน
3. แรงงานต่างด้าว
-สัญชาติเมียนมา
จานวน ๓๒ คน
๑.4 ของกลาง
-รถยนต์กะบะ
จานวน 1
คัน
2. การจับกุมยาเสพติด
2.1 คดีที่จับกุม
จานวน 1๒ คดี
2.2 ผู้ต้องหา
จานวน ๑๖ คน
2.3 ของกลาง
ยาบ้า
จานวน ๑5,๒๓3 เม็ด
ยาไอซ์
จานวน 5๑0.๐๕ กรัม
พืชกระท่อมสด
จานวน 20
กิโลกรัม
- น้าต้มพืชกระท่อม
จานวน 3.๓ ลิตร
ยาแก้ไอ
จานวน ๑
ขวด
รถยนต์
จานวน ๑
คัน
- รถจักรยานยนต์
จานวน ๒
คน
3. การจับกุมการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า - หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ฯ
3.1 คดีที่จับกุม
จานวน ๘
คดี
3.2 ผู้ต้องหา
จานวน ๒
คน
3.3 พื้นที่ป่าเสียหาย
จานวน ๕๘-๓-7๘ ไร่
๓.๔ ของกลาง
- ไม้ยางนา
จานวน ๓ ท่อน
- นกปรอทหัวโขน
จานวน ๑๕ ตัว
นกปรอทหน้านวล
จานวน ๑ ตัว
นกกรง
จานวน ๑๑ ตัว
4. การจับกุมการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี -หน่วยฯร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
4.1 คดีที่จับกุม
จานวน ๒ คดี
4.2 ผู้ต้องหา
จานวน ๒ คน
4.3 ของกลาง
- ยางพารา
นาหนัก ๓,๐๐๐ กิโลกรัม
- เมล็ดทานตะวัน ใบชา แป้ง น้าหนัก ๒๐ กิโลกรัม
- มาม่า เครื่องเทศ
น้าหนัก
๒๕ กิโลกรัม
- เส้นหมี่เหลือง
น้าหนัก
๑๐ กิโลกรัม
- กระเทียม
น้าหนัก ๑๓๔ กิโลกรัม
- หอมแดง
น้าหนัก ๑๗๑ กิโลกรัม
- ธูปเมียนมา
น้าหนัก
๖ กิโลกรัม
- เทียนเมียนมา
น้าหนัก
๓๕ กิโลกรัม
- ซอสเมียนมา
น้าหนัก
๓๔ กิโลกรัม
- พริกแห้ง
น้าหนัก
๒๐ กิโลกรัม
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น้าหนัก
๓๐ กิโลกรัม
- ถั่วเหลืองซีก
น้าหนัก
๒๐ กิโลกรัม
- ถั่วขาว
น้าหนัก
๒๐ กิโลกรัม
- ธูปครีม
น้าหนัก
๑๙ กิโลกรัม
- ขมิ้น
น้าหนัก
๖ กิโลกรัม
- แป้งน้า
น้าหนัก
๒๐ กิโลกรัม
- ผงกะหรี่
น้าหนัก
๒ กิโลกรัม
- รถยนต์
จานวน
๑ คัน
5. การจับกุมการลักลอบตั้งโรงฆ่าสัตว์และฆ่าสัตว์ - หน่วยฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดระนอง
๕.๑ คดีที่จับกุม
จานวน
๒ คดี
5.2 ผู้ต้องหา
จานวน
๒ คน
๕.๓ ของกลาง
สุกร
จานวน
๕ ตัว
มีด
จานวน
๒ เล่ม
ขวาน
จานวน
๒ เล่ม
4.4 ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ปีงบประมาน 2560 ประจาเดือน พฤษภาคม 2560 ( 26 มี.ค.-25 พ.ค.60 )
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิดความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

2

0

๔๐

0

ประมงทะเล

๔

0

๒๑

0

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๓

๒

๓

๒

กิจการอื่นๆ

62

0

๑,๑๕๑

0

71

๒

๑,๒๑๕

๒

รวม
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1. กรณีร้องเรียนเรื่องนารถพ่วงข้างไปรับจ้างและบุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่าขับรถเครื่องรับจ้าง ฝาก
นายอาเภอทุกอาเภอสารวจข้อมูลว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีจานวนรถพ่วงข้างว่ามีเท่าใด อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ใด ครอบครองเมื่อไหร่ ต่อพ่วงข้า งเมื่อไหร่ ใช้ในกิจการใดเช่น รับจ้าง บรรทุก
สิ่งของ หรือใช้ในครัวเรือน แล้วนาเสนอในที่ประชุม / ทุกอาเภอ
2. ให้สานักงานขนส่งจังหวัดระนอง จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขาย
ซ่อมรถจักรยานยนต์ห้ามต่อพ่วงข้าง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อม
จัดส่งให้อาเภอทุกอาเภอช่วยประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ฝากฝ่ายเลขานาเรียน ผบก.ภ.จว.ระนอง และฝากนายอาเภอทุกอาเภอ
ช่วยดูแลเฝ้าระวังเรื่องเด็กนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทยกพวกตีกัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเน้นมา
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ฝากขอบคุณ ผบก.ภ.จว.ระนอง และ ฉก.ร.๒๕ เรื่องการปราบปรามการ
แข็งรถในทางสาธารณะ(เด็กแว๊น) และให้ดาเนินการต่อ และฝากทุกอาเภอ, หัวหน้า สภ.ทุก สภ. โดยเฉพาะ สภ.
เมืองระนอง ช่วยดูแลเรื่องการขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนช่วง ๔-๕ ทุ่ม
๓. ฝาก สภ.เมืองระนอง,นายอาเภอเมืองระนอง โดยเฉพาะ สภ.เมืองระนอง ดูแลกรณีมีเหตุขว้างระเบิด
ปิงปอง และยิงปืนใส่บ้าน บริเวณร้ายก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนจ๊ะเอ๋
ปิดประชุม

- เวลา 15.00 น.
พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จิณรัฐ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี รักนิ่ม
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

ตรวจทาน
บันทึก/พิมพ์

