รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙สิงหาคม๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
1. นายสุริยัณห์ จิระสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
2. ร.ต.ท.อาพร ประทุมน้อย แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
3. นายไพโรจน์ ชูชาติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
4. นายพรประสืทธิ์ อิสริยะมงคล หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
5. นายไพศาล สง่าศรี แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
6. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7. นายสุมานพ แจ้งใจ แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. นายนพวงศ์ อาภรณ์ หน.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง
9. นางสาวบุษยา หอสุชาติ แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
10. นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
11. นายสุวิทย์ คชสิงห์
ประมงจังหวัดระนอง
12. จ่าเอกทวี พรหมทอง
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
13. นายวิญโรจน์ สาโร แทน นายอาเภอเมืองระนอง
14. นายณัฐวัจน์ ทิพย์ญาณ
แทน นายอาเภอกระบุรี
15. นายมานพ เรืองสวัสดิ์ แทน นายอาเภอกะเปอร์
16. นายสายัญ เซ่งลั่น แทน นายอาเภอละอุ่น
17. นายสุภณ สยานบุญนัญ
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
18. พ.ต.อ.นิวัติ โพธิ์พร้อม แทนผบก.ภ.จว.ระนอง
19. พ.ต.ท.อสัน ชอบงาม แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
20. พ.ต.ท.อภิชา หอมจันทร์
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
21. พ.ต.ท.อารมณ์ แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
22. พ.ต.ท.สุมากร สูงปานเขา
แทน ผกก.สภ.สุขสาราญ
23. พ.ต.ต.พรชัย สุขหงษ์ แทน ผกก.สภ.ปากน้า
24. พ.ต.ท.ฉัตรชัย กอบุตร
แทน ผกก.สภ.ปากจั่น
25. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์ แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
26. พ.ต.ท.ภัทศาสน์ บัวแก้ว สว.สภ.บางแก้ว
27. ร.ต.ท.ธันดร ฉ่าชื่น แทน ผกก.ตม.ระนอง
28. ร.ต.อ.สุภัทรชัย ศิริธรรม แทน สว.ส.รน1 กก.8 บก.รน.
29. พ.ต.ท.รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.415
30. ร.ต.ท.ขรรค์ชัยสิงหเทพแทน หน.พฐ.จว.ระนอง
ส่วนราชการทหาร
34.ร.อ.ชวน
แก้วกงทาน แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
35.พ.ต.วิรัช สังข์เพ็ชร์แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕

-๒ส่วนเลขานุการ
36.พ.ต.ท.อันธีร์ ก่ออารี แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
37. นายนิติธณเดชาราชสีห์แทน ป้องกันจังหวัดฯ/ผู้ช่วยเลขาฯ
38. ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
39.ส.ต.ต.กิตติธัช สมพงษ์
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
40.นายสุพจน์ จิตร์เพชร์ แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
41.นายสันติ ศุภสินถาวรกุล แทน นายกเทสมนตรีเมืองระนอง
42. นายธีรพลชลิศภพงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
43.พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ไม่มาประชุม
ประธาน
นายสุริยัณห์ จิระสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดระนอง แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
-ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ติดภารกิจจึงมอบหมายปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานแทน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม๒๕๖๐
ประธาน –ขอแก้ไขรายชื่อประธานการประชุม เป็นนายสุริยัณห์ จิระสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดระนอง
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (ส.ค.๖๐)
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที๑่ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ส.ค.๕๙ เกิด ๘ คดี /ส.ค.๖๐เกิด ๒ คดีลด ๖ คดี
- กลุ่มที่ ๒คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ส.ค.๕๙เกิด ๒๕ คดี /ส.ค.๖๐เกิด ๘คดี ลด ๑๗ คดี
- กลุ่มที่ ๓คดีความผิดพิเศษส.ค.๕๙เกิด๑๙ คดี/ส.ค.๖๐เกิด ๒คดี ลด๑๗คดี
- กลุ่มที่ ๔คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ส.ค.๕๙จับกุม๒๙๒ราย / ส.ค.๖๐จับกุม ๒๖๕ รายลด ๒๗ ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๒ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๘ คน ต่างด้าว ๐คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๒ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๑๕๕ คน ต่างด้าว๘๐ คน

-๓๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน(ส.ค.๖๐)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ ๑๖๘รายผู้ต้องหา ๑๘๐ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ ๑๓ราย ผู้ต้องหา ๕๕คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ ๑๖รายผู้ต้องหา ๒๑คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ๐รายผู้ต้องหา ๐คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ๑ – ๒๗สิงหาคม๒๕๖๐
ข้อกล่าวหา
ผลิต จานวน ๑๔ราย
จาหน่าย จานวน ๗ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๔๓ ราย
ครอบครอง จานวน ๘๔ ราย
เสพ
จานวน ๑๔ ราย
อื่นๆ จานวน ๖ราย
แยกเป็น คนไทย ๑๕๘ คน , คนต่างด้าว ๒๒ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง(ส.ค.๖๐)
รับแจ้ง๑๐ราย ผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ๔ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว(ส.ค.๖๐)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๖๘ ราย/๖๘ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
๑. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องสงสัยในพื้นที่
รับผิดชอบ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ สาธารณสุข กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พื้นที่ ม.๓ และ ม.๒ ต.บางบางริ้น พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน ๕ รายนา
คัดกรองสู่กระบวนการบาบัด
๑.๒ วันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาเภอเมืองระนอง สมาชิก อส.เมืองระนองที่ ๒ ออก
ลาดตระเวน และตรวจตราพื้นที่ตามข้อสั่งการฯ เรื่องการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง โดยเข้า
ตรวจตราในสถานที่สาคัญดังต่อไปนี้
๑.บ่อน้าร้อนรักษะวาริณ
๒.สถานีขนส่งระนอง
๓.สนามกีฬา อบจ.ระนอง
ทั้งนี้ได้กาชับเวรประจาสถานที่ราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เพิ่มความเข้มในการดูแลความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวัง สถานที่สาคัญในพื้นที่รับผิดชอบ

-๓๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อาเภอเมืองระนอง ทาให้ถนนหินกะสะปน
ทราย ซอยยายตุ๊กตา หมู่ที่ ๕ บ้านนกงาง ถูกน้ากัดเซาะขาดไปช่วงหนึ่ง โดยนายธนิต กุลสุนทร นายอาเภอด
เมืองระนอง ร่วมกับกานันตาบลราชกรูดได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อ
ตรวจสอบและหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป
4.2.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๑๑สิงหาคม ๒๕๖๐นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรีมอบหมายฝ่ายฝ่ายมั่นคง พร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆในพื้นที่ตาบล บางใหญ่ และ ตาบล ลาเลียง ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายฝ่ายมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.
และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆใน
พื้นที่ตาบลน้าจืด และ ตาบลน้าจืดน้อยไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๒๑สิงหาคม 2560 นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรีมอบหมายฝ่ายมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส. ลัช
รบ.ในพื้นที่ ออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตาบลลาเลียง ตาบลปากจั่น และตาบล จ.ป.ร. ไม่
พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายมั่นคงพร้อมด้วยปลัดอาเภอทุก
นาย พร้อมทหารสมาชิก อส. และชรบ.ในพื้นที่ ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนในพื้นที่อาเภอกระบุรี เพื่อ
ป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑ ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดภายในหมู่บ้าน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ที่ ๔ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพและค้นสิ่งผิดกฎหมาย
- บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
-บ้านสานัก หมู่ที่๓ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๑.๒ตรวจสถานบริการ อาเภอกะเปอร์ ไม่มีสถานบริการคงมีแต่ร้านคาราโอเกะ โดยฝ่ายปกครองและ
สมาชิก อส. อ.กะเปอร์ที่ ๔ ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม กาชับให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุม จานวน ๑ ครั้ง ไม่พบผู้กระทาผิด
๑.๓ ตรวจโรงแรม จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจโรงแรม จานวน ๓ แห่งดังนี้
๑. ดีดีรีสอร์ท
๒. เอสเอสรีสอร์ท
๓. ระนองรีสอร์ท
ไม่พบการกระทาผิด

-๔๑.๔ ตรวจพื้นที่เสี่ยง
- ชายฝั่งป่าชายเลน หมู่ ๑,๓ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- อาคารร้างบริเวณป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
-ชายฝั่งป่าชายเลน หมู่ที่ ๑,๒ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบการกระทาผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้อง
ของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ ๒๕ – ๓๐กรกฎคม ๒๕๖๐สนธิกาลังสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหารชุกตรวจบ้านในวง ออกลาดตระเวนตรวจตราในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่สาธารณะ แหล่งมั่วสุม โต๊ะ
สนุกเกอร์ ร้านเกมส์ จานวน ๖ ครั้ง และตรวจปัสสาวะกลุ่มวัยรุนที่มั่วสุม จานวน ๒๐ ราย พบสารเสพติดใน
ร่างกายประเภทยาบ้าและกัญชา จานวน ๕ ราย ได้ทาการคัดกรองเพื่อบาบัด พร้อมทั้งจับกุมผู้กระทาผิด
ครอบครองยาเสพติดประเภทน้าต้มพืชกระท่อม จานวน ๑ ราย นาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
๑.๒วันที่ ๓๑กรกฎาคม๒๕๖๐ นากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓ร่วมกับทหารชุด ชพส.๔๑๐๕
เจ้าหน้าที่สารธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักาความปลอดภัยหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ตาบลในวง
และหมู่ที่ ๕ ตาบลละอุ่นเหนือ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จานวน ๒ ครั้ง พร้อมทั้งได้สุ่มตรวจ
ปัสสาวะกลุ่มวัยรุนที่มั่วสุม จานวน ๔๓ ราย พบสารเสพติดในร่างกายประเภทยาบ้าและกัญชา จานวน ๘ ราย
ได้ทาการคัดกรองเพื่อบาบัด
๑.๓วันที่ ๑๐สิงหาคม๒๕๖๐ นาสมาชิก อส.ร้อย อส.ละอุ่น ที่ ๓ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ. ละอุ่น
และเจ้าหน้าที่ทหารชุด ร้อย ร.๒๕๒๑ ร่วมกันจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดฎหมาย
จานวน ๒๑ ราย ตรวจยึดรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บท.๑๑๒๐ ตรัง จานวน ๑ คัน ส่งพนักงานสอบสวน
สภ.ละอุ่น เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
๑.๔ วันที่ ๑๒ – ๒๕สิงหาคม ๒๕60 นากาลังสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ละอุ่น ที่ ๓สนธิกาลังเจ้าหน้าที่
ตารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และออกตระเวนตามพื้นที่เสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน
สถานที่ราชการจานวน ๔ ครั้ง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปรายบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง
ๆในช่วงวันหยุดราชการ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดกฎหมายแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
๒.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ราษฎรหมู่ที่ ๕ ตาบลบางแก้ว จานวน
ประมาณ ๑๐๐ คน นาโดยนายฉัตรชัย ตั้งเซีย และนายธงชัย คงกลั่น รวมตัวกันที่ตลาด กม.๓๐ หมู่ที่ ๔ ตาบล
บางแก้ว (กรณีบริษัทเอกชน บริษัท ๘๘๑ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด) เพื่อคัดค้านการสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตาบลบางแก้ว

-๕แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑.นายอาเภอละอุ่น ได้มอบหมายให้ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ราษฎรใน
กรณีดังกล่าว
๒.เสนอเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อโปรดพิจารณา
๓.อาเภอละอุ่นได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน
อาเภอละอุ่น
๔.อาเภอละอุ่นได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องคัดค้านการก่อสร้าง
ระบบกาจัดขยะในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตาบลบางแก้ว
๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาพล เพ็ชรอินทร์ พร้อมด้วยราษฎรจานวน ๓๐ ราย
ได้มายื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรมอาเภอละอุ่น ความว่าได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
ตาบลบางพระใต้ ได้นากาลังเจ้าหน้าที่และรถไปตักดินปิดถนนทาให้ไม่สามารถนาพืชผลทางการเกษตรออกมา
จาหน่ายได้ ส่งผลให้ขาดรายได้และมีผลกระทบต่อครอบครัว
แนวทางแก้ไขปัญหา
๑.รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร
๒.ได้เชิญตัวแทนของราษฎร มาพูดคุยชี้แจงและกาหนดแนวทางในการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ราษฎร
พอใจและเห็นชอบกับแนวทางที่กาหนดร่วมกัน
๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
-การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จานวน ๔ ราย รอรับการบาบัด
-ตรวจสถานประกอบการประมง สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้า และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้อง
ของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ - ไม่มี
๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ฉก.ร.๒๕ ห้วงตั้งแต่ ๒๖ก.ค. – ๒๘ส.ค.๖๐
๑.จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๑. คดีที่จับกุม จานวน ๒๔ คดี
๒. ผู้นาพา จานวน ๕ คน
๓. แรงงานต่างด้าว
-สัญชาติเมียนมา จานวน ๙๙ คน
-สัญชาติกัมพูชา
จานวน
๒ คน
-สัญชาติมาเลเซีย
จานวน
๑ คน
๔. ของกลาง
-รถยนต์ จานวน ๔ คัน
-เรือหางยาวจานวน
๓ ลา
๒.การจับกุมยาเสพติด
๑.คดีที่จับกุม จานวน ๔๔คดี
๒. ผู้ต้องหา จานวน ๔๔ คน

-๖๓. ของกลาง
- ยาบ้า จานวน ๔,๖๗๖เม็ด
- ยาไอซ์ จานวน ๒๒๓.๕๙กรัม
- กัญชาจานวน ๑๘.๘๕ กรัม
- พืชกระท่อมสด จานวน ๓๑.๙กิโลกรัม
- น้าต้มพืชกระท่อม จานวน ๗.๑ ลิตร
๓. การจับกุมการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า - หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ฯ
๑. คดีที่จับกุม จานวน ๓ คดี
๒. ผู้ต้องหา จานวน ๑คน
๓. พื้นที่ป่าเสียหาย จานวน ๓๐-๑-๐๑ ไร่
๔. ของกลาง
๑.ไม้แปรรูป
จานวน ๘ แผ่น
๒.ไม้ท่อนจานวน ๒ ท่อน
๓.เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
จานวน ๑ เครื่อง
๔.๔ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
การตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖๐ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ (๒๖ก.ค.–๒๕ส.ค.๖๐)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

๔

-

๒๕๐

ประมงทะเล

๑

-

๙

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

-

-

กิจการอื่นๆ

๒๖

-

๕๒๓

รวม

๓๑

-

๗๘๒

พบกระทาผิด
ความผิด
(คน)

-๗ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
- ฝากหน่วยงานต่าง ๆกาชับกวดขันผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามสถานที่ราชการโดยเคร่งครัด
- ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบยานพาหนะที่จอดในสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย
ต่าง ๆ
- ให้ทุกหน่วยงานตสารวจเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ของหน่วยงาน อุปกรณ์การดับเพลิง กล้องวงจรปิด ให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- ฝากหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจเยี่ยมให้กาลังใจแก่ประชาชน ผู้ประสบเหตุ หรือได้รับ
ความเดือดร้อนต่ง ๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.อันธีร์ก่ออารี ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทย์กุ้งทอง บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

