รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
1. นายสุเทพ
วงษ์พานิช
รองผู้ว่าราชการฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
2. นายนฤทธิ์
มงคลศรี
ปลัดจังหวัดระนอง
3. พ.อ.กิตติ
จันทร์เอียด
รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
4. นายไพโรจน์
ชูชาติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
5. นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย
รักษาการหัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
6. นายไพศาล
สง่าศรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
7. นายกิตติพนธ์
วุฒิวงศ์
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
8. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. นายนพวงศ์
อาภรณ์
หน.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง
10. นางสาวบุษยา
หอสุชาติ
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
11. นายพิชัยยุทธ
สิงห์สหาย
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
12. นายชูเกียรติ
ปิ่นสุวรรณ
แทน ประมงจังหวัดระนอง
13. นายเชาว์
เฉลิมเกียรติ
รักษาการนายด่านศุลกากรระนอง
14. นายคีรีศักดิ์
ร่างเล็ก
ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
15. จ่าเอกทวี
พรหมทอง
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
16. นางธัญญลักษณ์ ว่องทั่ง
แทน ขนส่งจังหวัดระนอง
17. นายพันธรัฐ
จิช่อง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
18. นางเพ็ญศรี
รสสุคนธ์
แทน นายอาเภอกระบุรี
19. นายเฉลิมพล
ครุอาโพธิ์
นายอาเภอกะเปอร์
20. นายเฉลิม
เพชรรัตน์
นายอาเภอละอุ่น
21. นายวราทิตย์
ด่านวิริยะกุล
นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
22. พ.ต.อ.นิวัติ
โพธิพ์ ร้อม
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
23. พ.ต.ท.อสัน
ชอบงาม
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
24. พ.ต.อ.อุนันท์
อนุเอกจิตร
ผกก.สภ.กระบุรี
25. พ.ต.ท.อภิชา
หอมจันทร์
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
26. พ.ต.ท.อารมณ์
แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
27. พ.ต.ท.สุนทร
ไก่ก้อ
รรท.ผกก.สภ.สุขสาราญ
28. พ.ต.ท.ปราโมทย์ บุญทับ
แทน ผกก.สภ.ปากนา
29. พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร
ผกก.สภ.ปากจั่น
30. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
31. พ.ต.ท.ภัทศาสน์
บัวแก้ว
สว.สภ.บางแก้ว
32. พ.ต.ท.นิวัฒน์
ชลิศกรประศาน
แทน ผกก.ตม.ระนอง
33. ร.ต.อ.คมศักดิ์
ขุนทอง
แทน ผบ.ร้อย ตชด.415

-๒ส่วนราชการทหาร
3๔. ร.ท.กอบศักดิ์
นาคหาญ
แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
๓๕. น.ท.เจษฎาพร
เนียมประพันธ์
ผอ.ศปชล.ทพ.
๓๖. พ.ต.วิรัช
สังข์เพช็ชร์
แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕
ส่วนเลขานุการ
3๗. พ.ต.ต.ชัยพร
ขวัญเดือน
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
38. ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
39. ส.ต.ต.กิตติธัช
สมพงษ์
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
40.นายสุวิทย์
หลักชัย
แทน นายกเทสมนตรีเมืองระนอง
4๑. นายชนนต์
ธานินพงศ์
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
รายนามผู้ไม่มาประชุม
ประธาน
นายสุเทพ วงษ์พานิช
รองผู้ว่าฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน -ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ติดภารกิจ จึงมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานแทน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครังที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครังที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (ต.ค.๖๐)
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ต.ค.๕๙ เกิด ๕ คดี /ต.ค.๖๐ เกิด ๒ คดี ลด ๓ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ต.ค.๕๙ เกิด ๑๒ คดี /ต.ค.๖๐ เกิด ๑๗ คดี เพิ่ม ๕ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ ต.ค.๕๙ เกิด ๗ คดี / ต.ค.๖๐ เกิด ๑ คดี ลด ๖ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ตงค.๕๙ จับกุม ๓๓๔ ราย / ต.ค.๖๐ จับกุม ๒๐๑ ราย ลด ๑๓๓ ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๒ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๑๗ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๑ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๑๘๖ คน ต่างด้าว ๔๐ คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน (ต.ค.๖๐)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ ๑๕๙ ราย ผู้ต้องหา ๑๖๗ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ ๕ ราย ผู้ต้องหา ๒๒ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ ๑๐ ราย ผู้ต้องหา ๑๐ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ ๙ ราย ผู้ต้องหา ๙ คน

-๓4) ผลการจับกุมยาเสพติด ๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๙ ราย
จาหน่าย
จานวน ๔ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๓๕ ราย
ครอบครอง
จานวน ๘๙ ราย
เสพ
จานวน ๒๒ ราย
แยกเป็น คนไทย ๑๔๒ คน , คนต่างด้าว ๒๕ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดระนอง (ต.ค.๖๐)
รับแจ้ง ๑ ราย ผู้เสียชีวิต ๑ ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ๑ ราย
6) ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว (ต.ค.๖๐)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๑๕ ราย/ ๑๕ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับ สภ.เมืองระนอง ชีแจงผู้ประกอบการสถานบริการเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติให้งดการแสดงบันเทิง จานวน ๑๐ ร้าน
๑.๒ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงพืนที่ตรวจสถานบริการในพืนที่เพื่อติดตามการดาเนินงาน ซึ่งทุกแห่ง
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นตังกลุ่มแข่งรถบริเวณถนนเพชรเกษมช่วงบ้านบางริน เขาหัวล้าน ช่วงวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาตังแต่ ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
4.2.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
ร่วมกับสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจพืนที่รับผิดชอบประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่พบ
การกระทาผิดกฎหมายแต่อย่างใด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑ ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
นายอาเภอเดินทางมารับตาแหน่งใหม่ ในเดือนต่อไปจะนาเสนอผลการปฏิบัติ
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพืนที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
นายอาเภอเดินทางมารับตาแหน่งใหม่ ในเดือนต่อไปจะนาเสนอผลการปฏิบัติ
๒)รายงานปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรีย บร้อย การ
ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
-ไม่มี

-๔๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพืนที่
- ผลการการตังจุดตรวจ/จุดสกัด ในพืนที่ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จับกุมยาเสพติด ๒ ราย เป็นพืช
กระท่อม จานวน ๕ กิโลกรัม กัญชา จานวน ๔ กรัม
- ตรวจสถานประกอบการประมง สถานประกอบการแปรรูปสัตว์นา และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และร้านเกมส์ในพืนที่รับผิดชอบ ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญ หาความเดือ ดร้อนของประชาชนในพืนที่ที่ มี ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การ
ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพืนที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
-ไม่มี
๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ฉก.ร.๒๕ ห้วงตั้งแต่ ๒๘ ก.ย. - ๒๙ ต.ค.๖๐
๑.จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๑. คดีที่จับกุม
จานวน ๗ คดี
๒. ผู้นาพา
จานวน ๒ คน
๓. แรงงานต่างด้าว
- สัญชาติเมียนมา
จานวน ๑๓ คน
- สัญชาติมาเลเซีย
จานวน
๑ คน
๒. การจับกุมยาเสพติด
๑. คดีที่จับกุม
จานวน ๒๓ คดี
๒. ผู้ต้องหา
จานวน ๒๘ คน
๓. ของกลาง
- ยาบ้า
จานวน ๑,๖๒๔ เม็ด
- ยาไอซ์
จานวน ๓๘.๘๒ กรัม
- กัญชา
จานวน ๑๐๐ กรัม
- ใบพืชกระท่อม
จานวน
๓.๘ กิโลกรัม
- ต้นพืชกระท่อม
จานวน
๕ ต้น
- นาต้มพืชกระท่อม
จานวน ๑๗.๔๕ ลิตร
- รถยนต์
จานวน
๒ คัน
- อาวุธปืน
จานวน
๒ กระบอก
๓. การจับกุมการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า - หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพืนที่ฯ
๑. คดีที่จับกุม
จานวน ๑
คดี
๒. ผู้ต้องหา
จานวน คน
๓. ของกลาง
- ไม้ตะเคียน
จานวน ๒ ต้น
๔. การจับกุมอาวุธปืนผิดกฎหมาย
๑.คดีที่จับกุม
จานวน ๒ คดี
๒.ผู้ต้องหา
จานวน ๒ คน
๓.ของกลาง
- ปืนลูกซองยาว
จานวน ๑ กระบอก
- ปืนยาวไทยประดิษฐ์ จานวน ๑ กระบอก
๕.การจับกุมการลักลอบขนสินค้าหลบหนีภาษี
๑.คดีที่จับกุม
จานวน ๓ คดี
๒.ผู้ต้องหา
จานวน ๓ คน

-๕๓.ของกลาง
- สุราหนีภาษี Glan Master
จานวน ๑๒ ขวด
- สุราหนีภาษี Passport Scotch จานวน ๑๒ ขวด
- บุหรี่หนีภาษี Gold Mount จานวน ๙๐ ซอง
- บุหรี่หนีภาษี Premium Gold จานวน ๗๐ ซอง
- บุหรี่หนีภาษี Red Ruby
จานวน ๒๐ ซอง
- สินค้าจาพวกบริโภค
จานวนหลายรายการ
๔.๔ ผลการดาเนินการดาเนินงานของส านักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖๐ ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ( ๑ - ๒๕ ต.ค.๖๐ )
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

แปรรูปสัตว์นา

-

-

-

ประมงทะเล

-

-

-

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

-

-

-

กิจการอื่นๆ

๒๓

-

๔๒๕

รวม

๒๓

-

๔๒๕

พบกระทาผิด
ความผิด
(คน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑.ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยประชาชน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
๒.ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ฝากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องดูแลความปลอดภัยสถานที่ ที่ประชาชนใช้ลอย
กระทง เช่น แพ โป๊ะ เรือ ให้คาแนะนาเรื่องการสวมชูชีพเป็นพิเศษ และฝากอาเภอดูแลความปลอดใน
เรื่องกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมในสถานที่จัดงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ต.ชัยพร ขวัญเดือน
ตรวจทาน
สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

