รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๖/๒๕60 วันที่ ๒๙ มิถุนายน 2560 เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
1. นายสมศักดิ์
เวชพานิชย์
รองผู้ว่าราชการฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
2. นายธวัชชัย
ค้าขาย
แทน ปลัดจังหวัดระนอง
3. พ.อ.เสกสรรค์
ก้อนแก้ว
รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
4. นาย รังสี
สิทธิสาร
แทน อัยการจังหวัดระนอง
5. นางสาวอุมาวัลย์ จ้านสกุล
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
6. นายอรรพล
เสือแท้
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
7. นายไพศาล
สง่าศรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
8. นายกิตตอพนธ์
วุฒิวงศ์
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
9. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. นายนพวงศ์
อาภรณ์
หน.ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดระนอง
11. นายไพบูรณ์
วังชนตระกูล
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
12. นายพิชัยยุทธ
สิงห์สหาย
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
13. นายชูเกียรติ
ปิ่นสุวรรณ
แทน ประมงจังหวัดระนอง
14. นายเชาว์
เฉลิมเกียรติ
แทน นายด่านศุลกากรระนอง
15. นายพงษ์พรรณ
กาเว
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
16. จ.ส.ต.สานนท์
วรพันธ์
แทน ขนส่งจังหวัดระนอง
17. นายณัฐโรจน์
สาโร
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
18. นายมานพ
เรืองสวัสดิ์
แทน นายอาเภอกะเปอร์
19. นายสายัญ
เซ่งลั่น
แทน นายอาเภอละอุ่น
20. นายสุทธิพงศ์
โค้วสุวรรณวัฒนา
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
21. พ.ต.อ.นิวัติ
โพธิ์พร้อม
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
22. พ.ต.ท.สานิตย์
ผอมสวัสดิ์
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
23. พ.ต.ท.อภิชา
หอมจันทร์
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
24. พ.ต.ท.อารมณ์
แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
25. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์
ยอดระบา
ผกก.สภ.สุขสาราญ
26. พ.ต.ต.วิลาศ
หนูเอียด
แทน ผกก.สภ.ปากนา
27. พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร
ผกก.สภ.ปากจั่น
28. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
29. พ.ต.ท.ภัทศาสน์
บัวแก้ว
สว.สภ.บางแก้ว
30. พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์
ปลืมจิตต์
แทน ผกก.ตม.ระนอง
31. ร.ต.อ.สุภัทรชัย
ศิริธรรม
แทน สว.ส.รน1 กก.8 บก.รน.
32. พ.ต.ท.รณรัตน์
ออมสินสมบูรณ์
ผบ.ร้อย ตชด.415
33. พ.ต.ท.วิรัตน์
อุ่นนวล
แทน หน.พฐ.จว.ระนอง

-2ส่วนราชการทหาร
34.น.ท.เจษฎาพร
เนียมประพันธ์
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
๓๕.ร.อ.ศักดิ์เขตต์
บุญพิทักษ์
แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕
ส่วนเลขานุการ
3๖. พ.ต.ต.ชัยพร
ขวัญเดือน
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
3๗. ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
3๘. ส.ต.ต.กิตติธัช
สมพงษ์
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
39.นายวัชรินทร์
จันทร์สมมิตร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
40.นางอานา
ทองสม
แทน นายก อบจ.ระนอง
41.นายชัยเลิศ
ดวงแข
แทน ที่ปรึกษา ศปข.ภาค ๔
42.พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
43.นายนิตย์
อุ่เต็กเค่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
ประธาน
นายสมศักดิ์ เวชพานิชย์
รองผู้ว่าราชการฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ติดภารกิจจึงมอบหมาย รองผู้ว่าราชการฯเป็นประธานแทน
-มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯเนื่องจากมีการแต่งตังหัวหน้าสถานีตารวจคนใหม่
ประกอบด้วย สภ.เมืองระนอง, สภ.กระบุรี, สภ.กะเปอร์, สภ.ละอุ่น, สภ.ราชกรูด และ สภ.บางแก้ว
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครังที่ ๕/๒๕60 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 2560
ที่ประชุม
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระนอง แจ้งว่าได้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีรายชื่อในรายงานการ
ประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาแก้ไขด้วย
ฝ่ายเลขา
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครังที่ผ่านมา
ผลการตรวจสอบจานวนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในพื้นที่ของแต่ละอาเภอ(อาเภอรายงาน )
๑.อาเภอเมืองระนอง มีจานวน ๙๓๓ คัน เป็นของคนไทย ๙๘ เปอร์เซ็น ของคนต่างด้าว ๒ เปอร์เซ็น
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร ค้าขาย รับจ้าง ใช้ทั่วไป ใช้ในครัวเรือน และบรรทุกสัตว์นา
๒.อาเภอกะเปอร์ มีจ านวน ๘๑๕ คั น เป็น คนไทยทังหมด ส่ ว นใหญ่ใช้เ พื่อ การเกษตร งานทั่ว ใน
ครัวเรือน ส่วนที่ใช้รับจ้างมีจานวน ๑๓ คัน
๓.อาเภอละอุ่น พืนที่ตาบลบางแก้วมีจานวน ๔๐ คัน ซึ่งใช้รับจ้างและเป็นของคนไทยทังหมด ส่วน
ตาบลอื่น ๆอยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบ จะได้นาเรียนในที่ประชุมครังต่อไป
๔.อาเภอสุขส าราญ มีจ านวน ๕๐๖ คัน เป็นของคนไทยทังหมด ส่ว นใหญ่ใช้ในครัว เรือนและเพื่อ
การเกษตร

-๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (มิ.ย.60)
1) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ มิ.ย.59 เกิด ๗ คดี /มิ.ย.60 เกิด ๒ คดี ลด ๕ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มิ.ย.59 เกิด ๑๖ คดี /มิ.ย.60 เกิด ๑๖ คดี ลด ๐ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ มิ.ย.59 เกิด ๓๑ คดี / มิ.ย.60 เกิด ๘ คดี ลด ๒๓ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มิ.ย.59 จับกุม ๑๙๖ ราย /มิ.ย.60 จับกุม ๑๗๙ ราย
ลด ๒๑๗ ราย
2) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๒ คดี ต่างด้าว ๐
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๑๖ คดี ต่างด้าว ๐
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๘ คดี ต่างด้าว ๐
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๘๘ คดี ต่างด้าว ๙๗
3) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน (พ.ค.60)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ ๘๗ ราย ผู้ต้องหา ๘๘ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ ๔ ราย ผู้ต้องหา ๙ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ ๘ ราย ผู้ต้องหา ๘ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ 0 ราย ผู้ต้องหา 0 คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด 1-2๗ มิถุนายน 2560
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๙ ราย
จาหน่าย
จานวน ๐ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๑๐ ราย
ครอบครอง
จานวน 5๒ ราย
เสพ
จานวน ๐ ราย
อื่นๆ
จานวน ๐ ราย
แยกเป็น คนไทย ๗๑ คน , คนต่างด้าว ๑๗ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดระนอง (มิ.ย.60)
รับแจ้ง ๒ ราย ผู้เสียชีวิต ๑ ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย - ราย
6) ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว (มิ.ย.60)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๘๐ ราย/ ๘๐ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน มิถุนายน 2560
4.2.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑.ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพืนที่
๑.๑วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ในพืนที่ตาบลปากนา ตรวจสถานสถานประกอบการ ห้องพัก ร้านคาราโอเกะ จานวน ๕ แห่ง
ประกอบด้วย
๑ สตาร์แครป รีสอร์ท
๒ บ้านพักแสนสุข

-๔๓ ปากคลองเกสต์เอ้าส์
๔ ร้านคาราโอเกะในพืนที่ตลาดสดโชคดี
๕ ร้านคาราโอเกะย่านปากคลอง
ผลการตรวจไม่พบการกระทาผิด
๑.๒ การตังจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องสงสัยในพืนที่
รับผิดชอบ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ สาธารณสุข กานัน /ผู้ใหญ่บ้าน ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พืนที่ ม.๒ ต.บางนอน, ม.๗ ต.ราชกรูด พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน ๕ ราย
นาคัดกรองสู่กระบวนการบาบัด
๑.๓ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอาเภอเมืองระนอง สมาชิก อส. กานันผู้ใหญ่บ้าน ลงพืนที่ตรวจสอบ
สถานการณ็นาในพืนที่ ม.๑ ตาบลหงาว และช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของชาวบ้านให้พ้นจากพืนที่เสี่ยง
๑.๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงอาเภอเมืองระนอง สมาชิก อส. ร่วมกับตารวจ ทหาร
ออกลาดตระเวนตรวจตราในพืนที่เพื่อป้องกันเหตุไม่สงบและรักษาความสงบเรียบร้อยในพืนที่ โดยเข้าตรวจ
สถานที่ ดังนี
๑ บขส.ระนอง
๒ บ่อนาร้อนรักษะวาริณ
๓ ตลาดบน
๔ ตลาดภูมิชนก
๕.ห้างสรรพสินค้าโลตัส
ผลการตรวจไม่พบการกระทาผิด
๑.๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงอาเภอเมืองระนอง ร่วมกับคณะสานักยาสูบ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช สาธารณสุขจังหวัดระนอง สรรพสามติพืนที่สาขา
เมืองระนอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะพยาม กานันผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้ชาวบ้านและผู้ นาชุมชน
เรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพืนที่ ม.๑ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง
๑.๖ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงอาเภอเมืองระนอง กองร้อย อส.ที่ ๒ ร่วมผู้ใหญ่บ้าน
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตาบลบางรินฯ ลงพืนที่ออกตรวจตรา ลาดตระเวนพืนที่ หมู่ที่ ๖ ตาบล
บางนอน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการกระทาความผิดในพืนที่
๑.๗ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอาเภอเมืองระนอง ในฐานะหัวหน้าสานักประสานงานปราบปราม
ยาเสพติดชายแดน และคณะจานวน ๑๖ คน ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกาะสอง ประเทศเมียนมา เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด รวมทังประสานความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
๒.๑ เมื่อวัน ที่ ๕ – ๖ มิถุน ายน ๒๕๖๐ อาเภอเมืองระนอง ได้ประสบอุทกภัย ส่ งผลให้ บ้านเรือน
ราษฎรษ์ สิ่งสาธารณประโยชน์ และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ในพืนที่หมู่ที่ ๑ ตาบลราชกรูด
หมู่ที่ ๑ ตาบลหงาว หมู่ที่ ๑,๓ และ ๔ ตาบลบางนอน
4.2.2 อาเภอกระบุรี
1. ผลการดาเนินการสาคัญในพืนที่
๑.๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรีมอบหมายฝ่ายฝ่ายมั่นคง ออก
ตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆในพืนที่ตาบล จ.ป.ร.ไม่พบ
การกระทาผิดแต่อย่างใด

-๕1.2 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรีมอบหมาย
ฝ่ายมั่นคง ตรวจสอบแล่งมั่วสุมในพืนที่ หมู่ ๖ ตาบลนาจืดน้อย และเวลา ๒๓.๐๐ น.ลาดตระเวนพืนที่เสี่ยงและ
ท่ า เที ย บเรื อ ในพื นที่ หมู่ ที่ ๓ และ ๔ ต าบลบางใหญ่ สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะพบสารเสพติ ด ๓ ราย น าเข้ า สู่
กระบวนการบาบัด
1.๓ วันที่ 1๑ มิถุนายน 2560 เวลา ๒๑.๓๐ น. นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรี มอบหมาย
ฝ่ายมั่นคง ออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยในพืนที่ตาบลนาจืด และเวลา ๒๓.๓๐ น.ตังจุดตรวจ จุด
สกัด พืนที่ตาบลลาเลียง สุ่มตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด ๒ ราย นาเข้าสู่กระบวนการบาบัด
๑.๔ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ลาดตระเวนรักษาความไม่สงบเรียบร้อยและตังจุด
ตรวจ/จุดสกัดในพืนที่ตาบลมะมุ ไม่พบการกระทาความผิด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
- ไม่มี
๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพืนที่
1.1 การตังจุดตรวจ/จุดสกัดภายในหมู่บ้าน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ที่ 4 ตังจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพและค้นสิ่งผิดกฎหมาย
- บ้านกงษี หมู่ที่ ๕ ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านท่ายาง หมู่ที่ ๓ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
1.2 ตรวจสถานบริการ อาเภอกะเปอร์ ไม่มีสถานบริการคงมีแต่ร้านคาราโอเกะ โดยฝ่ายปกครองและ
สมาชิก อส. อ.กะเปอร์ ที่ 4 ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม กาชับให้ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุ ม จานวน ๓ ครัง ในวันที่ ๙,๑๐,๑๑ มิถุนายน
2560 ไม่พบผู้กระทาผิด
1.3 ตรวจโรงแรม จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจโรงแรม จานวน ๓ แห่ง ดังนี
1. ดี ดี รีสอร์ท
2. เอส เอส รีสอร์ท
3. ระนองรีสอร์ท
ไม่พบการกระทาผิด
1.4 ตรวจพืนที่เสี่ยง
ชายฝั่งป่าชายเลน หมู่ ๑ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- อุทยานวังมัจฉา หมู่ที่ 5 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- สวนสาธารณะเทศบาลตาบลกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ชายฝั่งป่าชายเลน หมู่ที่ ๑,๓ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบการกระทาผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพืนที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพืนที่
1.1 วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕60 สนธิกาลังสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ ออกปฏิบัติภารกิจตังจุด
ตรวจ/จุดสกัดบริเวณสามแยกบ้านผาพิง หมู่ที่ ๑ ตาบลในวงเหนือ อาเภอละอุ่น เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จานวน ๓๐ คัน พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจานวน ๓ ราย ซึ่งจะนาส่งเข้ารับการ
บาบัดต่อไป

-๖1.2 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ สนธิกาลังเจ้าหน้าที่
ทหาร ตารวจ สาธารณสุข กานันตาบลบางพระเหนือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตาบลบางพระ
เหนื อ ตั งจุ ด ตรวจ/จุ ด สกั ด บริ เ วณพื นที่ บ้ า นระวิ หมู่ ที่ ๕ ต าบลบางพระเหนื อ อ าเภอละอุ่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น
ปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชนพร้อมทังสุ่มตรวจ
ปัสสาวะผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จานวน ๔๑ คัน พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจานวน ๔ คน ซึ่งจะ
นาส่งเข้าบาบัดต่อไป
1.๓ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นาสมาชิก อส.ร้อย อส.ละอุ่น ที่ ๓ สนธิกาลังหน่วยทหาร ชพส.๔๑๐๕
เจ้าหน้าที่ตารวจ สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตาบลบางพระเหนือ
ตังจุ ดตรวจ/จุดสกัด บริ เวณสามแยกหาดยาย บ้านบางขุนแพ่ง หมู่ที่ ๒ ตาบลบางพระเหนือ อาเภอละอุ่น
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อม
สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ จานวน ๘ ราย พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจานวน ๒ คน ซึ่ง
จะนาส่งเข้ารับการบาบัดต่อไป และตรวจยึดรถจักรยานยนต์จานวน ๑ คัน (ชาวเมียนมาผู้ขับขี่)
1.๔ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕60 นากาลังสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชุด
รักษาความสงบและความปลอดภัยหมู่บ้าน หมูท่ ี่ ๕ ตาบลบางแก้ว ตังจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณสามแยกห้วยนาย
ร้อยและจุดตรวจ ชรบ.บ้านพรุตาโรย ถนนสายบางแก้ว – วัดควน หมู่ที่ ๑ ตาบลบางแก้ว เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย และป้องกันเหตุต่าง ๆและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จานวน ๒๗ ราย พบผู้มี
สารเสพติดในร่างกาย จานวน ๖ ราย ซึ่งจะได้นาเข้าบาบัดต่อไป
๑.๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นากาลังสมาชิก อส.อ.ละอุ่นที่ ๓ ออกตรวจตระเวนตรวจตราเพื่อรักษา
ความสงบเรีย บร้ อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิ ด
กฎหมายและออกตระเวนพืนที่เสี่ยง พืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นและ
เป็นการป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆในพืนที่ตาบลบางแก้ว ตาบลบางพระใต้ และตาบล
ละอุ่นใต้ ไม่พบการกระทาความผิด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพืนที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพืนที่
-ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ปิดล้อม ตรวจค้น
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอละอุ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ ตังจุดตรวจจุดสกัดบริเวณ หมู่ที่
๑,๒ ตาบลนาคา ตาบลกาพวน เพื่อป้ องกันการลั กลอบขนสิ่งผิ ดกฎหมายและการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิ ด
กฎหมาย พบผู้กระทาจานวน ๓ ราย คือขนไม้แปรรูปโดยไม่มีหนังสือใบเบิกทางข้ามจัง หวัดจานวน ๑ รายและ
ลักลอบขนของหนีภาษีประเภทเครื่องอุปโภคจานวน ๒ ราย
- ฝ่ายปกครองร่วมกับมหารตารวจ จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๓๔
ราย และผู้นาพาแรงงานต่างด้าว ๑ ราย หลบหนี ๒ ราย ยึดรถยนต์กระบะจานวน ๓ คัน
- ฝ่ า ยปกครอง สมาชิ ก อส.ร่ ว มกั บ ก านั น ต าบลก าพวน ชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น ออก
ลาดตระเวนพืนที่ทางทะเลเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎฆมาย ไม่พบการกระทาผิดกฎหมาย
- ตรวจสถานประกอบการ
-ฝ่ายปกครองสนธิกาลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ ออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบ
๑.แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการประมงทางทะเลพืนที่ หมู่ที่ ๗ ตาบลกาพวน และหมู่ที่ ๓
ตาบลนาคา-ไม่พบการกระทาผิด
๒.สถานประกอบการร้านเกมส์ ในพืนที่หมู่ที่ ๕,๗ ตาบลกาพวน หมู่ที่ ๒ ตาบลนาคา เพื่อป้องกันการ
มั่วสุม -ไม่พบการกระทาผิด

-๗๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ฉก.ร.๒๕ ห้วงตั้งแต่ ๓๑ พ.ค. – ๒๘ มิ.ย.60
๑.จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๑. คดีที่จับกุม
จานวน ๓ คดี
2. ผู้นาพา
จานวน ๒ คน
3. แรงงานต่างด้าว
-สัญชาติเมียนมา
จานวน ๕๕ คน
๑.4 ของกลาง
-รถยนต์กะบะ
จานวน ๔ คัน
2. การจับกุมยาเสพติด
2.1 คดีที่จับกุม
จานวน 1๔ คดี
2.2 ผู้ต้องหา
จานวน ๑๗ คน
2.3 ของกลาง
ยาบ้า
จานวน ๘๒๕ เม็ด
ยาไอซ์
จานวน ๗๘.๔ กรัม
พืชกระท่อมสด
จานวน ๘.๕ กิโลกรัม
- นาต้มพืชกระท่อม
จานวน ๒ ลิตร
ปืนลูกซองยาว
จานวน
๑ กระบอก
3. การจับกุมการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า - หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพืนที่ฯ
3.1 คดีที่จับกุม
จานวน ๗
คดี
3.2 ผู้ต้องหา
จานวน ๒
คน
3.3 พืนที่ป่าเสียหาย
จานวน ๓๒-๒-๕๕ ไร่
๓.๔ ของกลาง
๑.ไม้ลาแพนแปรรูป
จานวน ๔๘ แผ่น
๒.ไม้สักขีไก่
จานวน ๒ ท่อน
๓.ไม้กระยาเลยแปรรูป จานวน ๔๙ แผ่น
๔.เลื่อยโซ่ยนต์
จานวน ๑ เครื่อง
๕.อาวุธปืนขนาด.๒๒ จานวน ๑ กระบอก
๖.ซากกระรอกหางม้า จานวน ๑ ตัว
๗.ซากค่างแว่นถิ่นใต้
จานวน ๑ ตัว
๘.ลูกค่างแว่นถิ่นใต้
จานวน ๑ ตัว
4. การจับกุมการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี -หน่วยฯร่วมกับสรรพสามิตพืนที่ระนอง
4.1 คดีที่จับกุม
จานวน ๒ คดี
4.2 ผู้ต้องหา
จานวน ๒ คน
4.3 ของกลาง
- ซอสมะเขือเทศา
นาหนัก ๔๙๐ กิโลกรัม
- ถั่วยาทาอาหาร
นาหนัก ๑๒๐ กิโลกรัม
- เมล็ดทานตะวัน
นาหนัก ๑๒๖ กิโลกรัม
- ปูนกินหมากสีขาว
นาหนัก
๓๓ กิโลกรัม
- เทียนไข
นาหนัก
๑๙ กิโลกรัม
- ธูป
นาหนัก
๑๙ กิโลกรัม

-๘-

ใบชาชงดื่ม
บ๊วยขิงมะนาว
ยาหม่อง
ยาบารุงร่างกาย
ผงกะหรี่
พุทราเชื่อม
พุทรากวน
ผลไม้แช่อิ่ม
มะม่วงดอง
แป้งปรุงรส
ผ้าโสร่งคละลาย
ยาแก้ไอ
ยากุมาร
ยาทาแก้คัน
ครีมทาหน้า
รถยนต์

นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
นาหนัก
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๖ กิโลกรัม
๗ กิโลกรัม
๔ กิโลกรัม
๑๑ กิโลกรัม
๕ กิโลกรัม
๘๖ กิโลกรัม
๖๗ กิโลกรัม
๖๗ กิโลกรัม
๕ กิโลกรัม
๕๖ กิโลกรัม
๖๐ ผืน
๑๒ ขวด
๒๐ ขวด
๒๐ กระปุก
๒๘๐ กระปุก
๑ คัน

4.4 ผลการด าเนิน การดาเนิน งานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ปีงบประมาน 2560 ประจาเดือน พฤษภาคม 2560 ( 26 พ.ค. - 25 มิ.ย.60 )
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิดความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์นา

2

0

๑๘

0

ประมงทะเล

๘

0

๔๔

0

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๑๙

๙

๒๒

๒๑

กิจการอื่นๆ

๓๐

0

๑,๒๙๐

0

รวม

๕๙

๙

๑,๓๗๔

๒๑

-9ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑. ขอให้ทุกอาเภอส่งข้อมูลรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้ทางจังหวัดและฝ่ายเลขา
๒. ฝากหน่วยที่เกี่ยวข้องให้คาแนะนาและขอความร่วมมือร้านค้าว่าการนาพ่วงข้างมาขายอาจจะเป็น
การส่งเสริมการกระทาผิดกฎหมายได้
๓. ให้ ทุกอาเภอประชุม ชีแจง ทาความเข้าใจกั บ เจ้าของรถให้ จัดให้ มีอุ ปกรณ์ส่ ว นควบให้ ครบถ้ว น
รถมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถ และอย่าให้บุคคลต่างด้าวขับ
๔. ฝากทางสถานีตารวจ กวดขันบุคคลต่างด้าวขับรถพ่วงข้างที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ และการบรรทุกของ
รถพ่วงข้างที่น่าจะเป็นอันตรายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ฝากจัดหางานจังหวัดระนองช่วยประสาน ประชาสัมพั นธ์ผู้ประกอบการขอความร่ว มมืออย่าให้
แรงงานต่างขับรถพ่วงข้าง
๖. ฝาก ผกก.สภ.เมืองระนอง ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการควบคุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เรียก
ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดระเบียบเรื่องการเรียกเก็บค่าโดยสารค่าโดยสาร
๗. ฝาก ผกก.สภ.เมืองระนอง ให้กวดขันจับกุมการแข็งรถในทางสาธารณะ
๗. ฝากผู้แทนจังหวัดระนอง แจ้งอาเภอกระบุรี ทราบข้อสั่งการด้วย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ -ไม่มี
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
พ.ต.ต.ชัยพร ขวัญเดือน
สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

ตรวจทาน
บันทึก/พิมพ์

