รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
1. นายสุเทพ
วงษ์พานิช
รองผู้ว่าราชการฯ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
2. นายนิติธร
เดชาราชสีห์
แทน ปลัดจังหวัดระนอง
3. พ.ต.ท.ถาวร
วงศ์ฤคเวช
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
4. นางพรเพ็ญ
ประธานวัฒนา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
5. นายเกรียงศักดิ์
วิทูรย์พันธ์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
6. นางพิมพ์ชนก
ขาวดี
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. นางสาวชิติวดี
สายคินานนท์
หน.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง
9. นางสาวรัชนก
ส่งศรี
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
10. นายพิชัยยุทธ
สิงห์สหาย
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
11. นางณัธปภา
สารารักษ์
แทน ประมงจังหวัดระนอง
12. นายชัยยุทธ
คงจร
แทน นายด่านศุลกากรระนอง
13. นางสาวสุกัญยา
สุภาพันธ์
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
14. นางศุณัฐฐา
ธีรทานันท์
แทน ขนส่งจังหวัดระนอง
15. นายพันธรัฐ
จิช่อง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
16. นายสุริยา
สาสิทธ์
แทน นายอาเภอกระบุรี
17. นายมานพ
เครือสวัสดิ์
แทน นายอาเภอกะเปอร์
18. นายคณนาถ
คะชะนา
แทน นายอาเภอละอุ่น
19. นายสนิท
ชูเพชร์
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
20. พ.ต.อ.นิวัติ
โพธิ์พร้อม
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
21. พ.ต.ท.ธวัชชัย
ซุ้นสุวรรณ
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
22. พ.ต.อ.อุนันท์
อนุเอกจิตร
ผกก.สภ.กระบุรี
23. พ.ต.ท.อภิชา
หอมจันทร์
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
24. พ.ต.ท.อารมณ์
แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
25. พ.ต.ท.สุนทร
ไก่ก้อ
รรท.ผกก.สภ.สุขสาราญ
26. พ.ต.ท.วิลาศ
หนูเอียด
แทน ผกก.สภ.ปากน้า
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
ปลื้มจิตต์
แทน ผกก.ตม.ระนอง
31. ร.ต.อ.สุภัทรชัย
ศิริธรรม
แทน สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.
32. ร.ต.อ.สุธรรม
โปจุ้ย
แทน ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๕
33. ร.ต.ท.อาพรรณ
ศรีสุวรรณ
แทน หน.พฐ.จว.ระนอง

-๒ส่วนราชการทหาร
3๔. พ.อ.รณชัย
ชาติดารงค์
รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
๓๕. น.ท.เจษฎาพร
เนียมประพันธ์
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
ส่วนเลขานุการ
3๖. พ.ต.ท.อันธีร์
ก่ออารี
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
๓๗. นายนิติธร
เดชาราชสีห์
ป้องกันจังหวัดระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
3๘. ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
39. ส.ต.ต.กิตติธัช
สมพงษ์
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
40. นายวิมล
คงแก้ว
แทน นายกเทสมนตรีเมืองระนอง
4๑. นายวัชรินทร์
จันทร์สมมิตร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
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 ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (ธ.ค.๖๐)
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ธ.ค.๕๙ เกิด ๘ คดี /ธ.ค.๖๐ เกิด ๓ คดี ลด ๕ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธ.ค.๕๙ เกิด ๑๑ คดี /ธ.ค.๖๐ เกิด ๑๗ คดี เพิ่ม ๖ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ ธ.ค.๕๙ เกิด ๔๑ คดี / ธ.ค.๖๐ เกิด ๑๒ คดี ลด ๒๙ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ธ.ค.๕๙ จับกุม ๒๒๐ ราย / ธ.ค.๖๐ จับกุม ๒๗๓ ราย เพิ่ม ๕๒ ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๓ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๑๗ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๑๒ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๑๙๓ คน ต่างด้าว ๑๓๕ คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน (ธ.ค.๖๐)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ ๑๗๔ ราย ผู้ต้องหา ๑๘๑ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ ๖ ราย ผู้ต้องหา ๕๓ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ ๑๓ ราย ผู้ต้องหา ๑๔ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ ๙ ราย ผู้ต้องหา ๙ คน

-๓4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๑๐ ราย
จาหน่าย
จานวน ๑ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๓๕ ราย
ครอบครอง
จานวน ๑๒๔ ราย
เสพ
จานวน ๔ ราย
แยกเป็น คนไทย ๑๑๘ คน , คนต่างด้าว ๖๓ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง (ธ.ค.๖๐)
รับแจ้ง ๒ ราย ผู้เสียชีวิต - ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ๔ ราย
6) ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว (ธ.ค.๖๐)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๗๑ ราย/ ๗๑ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.กลุ่มงานความมั่นคง กองร้อย อส.อ.เมือง
ระนอง ที่ ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ปากน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตาบลปากน้า พบแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายจานวน
๑ คน จับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้า ดาเนินคดีตามกฎหมาย
๑.๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายปกครองร่วมกับ แรงงานจังหวัด ตารวจ ทหาร
ตรวจโรงงานเบลดีลซีฟุ๊ด แพแมน และแพศิริมา ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง ได้สุ่มตรวจ
ปัสสาวะแรงงานต่างด้าว ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ไม่มี
4.2.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกลาดตระเวน
รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆและสถานประกอบการในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. ต.มะ
มุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกลาดตระเวน
รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆและสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ลาเลียง
และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกลาดตระเวน
รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆและสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ลาเลียง ต.
น้าจืด และ ต.น้าจืดน้อย ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด

-๔วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงและปลัดทุกนายพร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่
ออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ในพื้นที่ ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกลาดตระเวน
รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆและสถานประกอบการในพื้นที่ ต.จ.ป.ร.
ต. มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายความมัน่ คงพร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกลาดตระเวน
รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆและสถานประกอบการในพื้นที่ ต.น้าจืดน้อย
ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑ ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ ที่ ๔
เจ้ าหน้ าที่ตารวจสถานี ตารวจภูธ รกะเปอร์ ตั้งตรวจสกัดคัดกรองผู้ เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดและตรวจตราสิ่ งผิ ด
กฎหมาย บ้านชาคลี หมู่ที่ ๑ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๒ ฝ่ายปกครองและสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ที่ ๔ ออกตรวจร้านคาราโอเกะตามนโยบายจัดระเบียบ
สังคม กาชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุม จานวน ๑ ครั้ง ไม่
พบการกระทาความผิด
๑.๓ จัดชุดเฉพาะกิจตรวจโรงแรมจานวน ๒ แห่ง วาสนารีสอร์ท และอันดามันรีสอร์ท ไม่พบการกระทา
ความผิด
๑.๔ ตรวจพื้นที่เสี่ยง
- ชายฝั่งป่าชายเลน บริเวณหมู่ที่ ๑,๒,๕ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ และหมู่ที่ ๑,๓,๘ ตาบล
กะเปอร์ ไม่พบการกระทาผิด
- ลาดตระเวนทางน้าบริเวณป่าชายเลน เกาะแก่งต่าง ๆและปากอ่าวบางเบน จานวน ๑ ครั้ง ไม่พบ
การกระทาผิด
- วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยาย
หม่อน เจ้าหน้าที่ตารวจ ปทส. ทหาร ชป.กะเปอร์ ฉก.ร.๒๕ กองกาลังเทพสตรี เจ้าหน้าที่ ตชด. ชุดเฝ้าตรวจ
ชายแดนที่ ๔๑๐๙ ทาการยึดพื้นที่บุกรุกป่าไม้ โดยเป็นการแผ้วถางเพื่อปลูกพืช กาแฟและหมาก บรอเวณพื้นที่
หมู่ที่ ๕ ตาบลเชี่ยวเหลียง อาเภอกะเปอร์ จานวน ๗ ไร่ และบริเวณหมู่ที่ ๑ ตาบลเชี่ยวเหลียง อาเภอกะเปอร์
จานวน ๑๐ ไร่
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ วั น ที่ ๒ – ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐ อ าเภอละอุ่ น น าก าลั ง สมาชิ ก อส.กองร้ อ ย อส.อ.ละอุ่ น ๓
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ม.๔ ต.บางแก้ว ออกลาดตระเวนทางน้าตาม
แนวชายแดนในพื้นที่ ม.๔,๕ ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การ
ลักลอบขนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการกระทาผิ ดกฎหมายต่าง ๆ
บริเวณแนวชายแดน จานวน ๓ ครั้ง ไม่พบการกระทาความผิด

-๕๑.๒ วันที่ ๖, ๑๒, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ละ
อุ่น เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตาบลบางพระเหนือ ตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด บริเวณบ้านระวิ หมู่ที่ ๕ ตาบลบางพระเหนือ หมู่ที่ ๓ ตาบลละอุ่นใต้ และหมู่ที่ ๕ ตาบลบางแก้ว
ตรวจค้นผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันการกระผิดกฎหมายต่าง ๆ และตรวจปัสสาวะหาสารเสพ
ติดในร่างกาย พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายจานวน ๓ ราย
๑.๓ วันที่ ๑๕ – ๑๖, ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นากาลั งสมาชิก อส. สนธิกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่ทหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และออกลาดตระเวนตามพื้นที่เสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน
สถานที่ราชการ จานวน ๕ ครั้ง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมาย
ต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดราชการ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนในพื้นที่ที่มี ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้ อย การ
ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
-ไม่มี
๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
-ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ปิดล้อม ตรวจค้น
- จัดชุดเฉพาะกิจป้องกัน และปราบปรามการกระทาความผิด ความมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตาบลนาคา เพื่อป้องกันการลักลอบขน
สิ่งของผิดกฎหมายและการหลบหนีเข้าเมือง ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทาความผิด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๔๑๐๗
ออกลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติ จุดเสี่ยงต่อการกระทาผิด สถานที่ที่ได้รับแจ้งเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน
บริเวณพื้นที่ห มู่ที่ ๑, ๕, ๗ ตาบลกาพวน และหมู่ ที่ ๒, ๕, ๗, ๘ ตาบลนาคา เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ การ
หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย การมั่วสุมของเยาวชน ปัญหาอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทาความผิด
-ตรวจสถานประกอบการ
ฝ่ายปกครองสนธิกาลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ ออกตรวจสถานประกอบการ ดังนี้
- สถานประกอบการ (ฟาร์มกุ้ง) ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลนาคา และสถานประกอบการการประมงทาง
ทะเล ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตาบลกาพวน ไม่พบการกระทาผิด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
-ไม่มี
๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ฉก.ร.๒๕ –
๔.๔ ป้องกันจังหวัด
-กรณีตรวจพบวัตถุระเบิดในพื้นที่จังหวัดพังงา ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเฝ้าระวังป้องกันการก่อ
เหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว สถานที่ราชการ สถานที่สาคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ

-๖๔.๕ ผลการด าเนิน การดาเนิน งานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖๐ ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ( ๒๖ พ.ย. - ๒๕ ธ.ค.๖๐ )
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

๒๐

-

๘๑๒

ประมงทะเล

๗

-

๔๗

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

-

-

-

กิจการอื่นๆ

๔๕

-

๕๔๖

รวม

๗๒

-

๑,๔๐๕

พบกระทาผิด
ความผิด
(คน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑.ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ช่วยรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ตามจุดบริการต่าง ๆ ให้เกิดอุบัติเหตุให้น้อย
ที่สุด
๒.ช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กวดขันการลักลอบขนของผิดกฎหมายโดยอาศัยการกระทาผิดช่วงที่รถสัญจรเป็ น
จานวนมาก
๓. ฝากหน่ ว ยที่เกี่ย วข้องในการป้ องกันการลั กทรั พย์สิ นในช่ว งเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากประชาชนทิ้ ง
บ้านเรือนไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ
๔. ฝากทางอาเภอดูแลเรื่องการบุกรุกป่าชายเลน โดยการสร้างจิตสานึกให้ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงช่วยกัน
ดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลน
๕.ฝากทางอาเภอช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ประชาคมหมู่บ้านช่วยดูแลประชาชนในเรื่องเมาแล้วขับ
๖.ฝากหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจังในช่วงเทศกาลปีใหม่
๗.ฝากเจ้าหน้าทีตารวจดูแลกวดขันปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.อันธีร์ ก่ออารี
ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

