รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบรอย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ หองประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผูม าประชุม
สวนราชการจังหวัด
๑. นายสุเทพ
วงษพานิช
รองผูวาฯ แทนผูวาราชการจังหวัดระนอง
๒. พ.ท.สมเกียรติ
จันทรเอียด
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
๓. นายนิติธร
เดชาราชสีห
แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๔. จ.อ.บุญเลิศ
ชาวพงษ
แทน อัยการจังหวัดระนอง
๕. นายไพโรจน
ชูชาติ
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายฤทธิชัย
วังบุญคง
แทน ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดระนอง
๗. นางพิมพชนก
ศรีจันทรทอง
แทน หน.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๘. นายสุมานพ
แจงใจ
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๙. นางสาวรัชนก
สงศรี
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๑๐. นางฉัตรปวีน
ภิรณิชารุจศิริ
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๑. นายเอกวัฒน
เยือนหนูวงค
แทน ประมงจังหวัดระนอง
๑๒. นายวิศณุ
วัชราวนิช
แทน นายดานศุลกากรระนอง
๑๓. นางสาวดารณี
สายสุวรรณ
แทน ขนสงจังหวัดระนอง
๑๔. นายชัยวุฒิ
บุตรศรี
แทน นายอําเภอเมืองระนอง
๑๕. นายสุริยา
สาสิทธ
แทน นายอําเภอกระบุรี
๑๖. นายกษิศเดช
ทองบู
แทน นายอําเภอกะเปอร
๑๗.นายคณนาถ
คะชะนา
แทน นายอําเภอละอุน
๑๘. นายกรินทร
อินทอง
แทน นายอําเภอสุขสําราญ
สวนราชการตํารวจ
๑๙. พ.ต.อ.นิพนธ รัตนศิริแสงโชติ
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
๒๐. พ.ต.ท.อสัน
ชอบงาม
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
๒๑. พ.ต.อ.อุนันท อนุเอกจิตร
ผกก.สภ.กระบุรี
๒๒. พ.ต.อ.โชคชัย สระทองโน
ผกก.สภ.กะเปอร
๒๓. พ.ต.ท.อารมณ แชมเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุน
๒๔. พ.ต.อ.ณรงค จงศรี
ผกก.สภ.สุขสําราญ
๒๕. พ.ต.ท.สุรชัย ประสพจันทร
แทน ผกก.สภ.ปากน้ํา
๒๖. พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร
ผกก.สภ.ปากจั่น
๒๗. พ.ต.อ.เชษฐรัตน ชาตะรักษ
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
๒๘. พ.ต.ท.ภัทศาสน บัวแกว
สว.สภ.บางแกว
๒๙. ร.ต.ท.เศรษฐพงศ ชุมแสง
แทน ผบ.รอย ตชด.๔๑๕
๓๐. ร.ต.ท.อําพรรณ ศรีสุวรรณ
แทน หน.พฐ.จว.ระนอง

-๒-

สวนราชการทหาร
3๑. พ.ต.สุชาติ
นิลประดับ
แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
๓๒. พ.อ.ธานี
เกียรติสาร
ผบ.ฉก.ร.๒๕
สวนเลขานุการ
3๔.พ.ต.ท.สุทธิพงศ
จิณรัฐ
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
๓๕. นายนิติธร
เดชาราชสีห
ปองกันจังหวัดระนอง/ผูชวยเลขาฯ
3๖. ร.ต.อ.ปราโมทย กุงทอง
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผูชวยเลขาฯ
๓๗. ส.ต.ต.กิตติธัช
สมพงษ
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผูชวยเลขาฯ
ผูรวมประชุม
๓๘.นายสันติ
ศุภสินถาวรกุล
แทน นายกเทสมนตรีเมืองระนอง
๓๙. นายไพโรจน
บริพันธ
แทน ทองถิ่นจังหวัดระนอง
๔๐. นายชนนต
ธานินพงศ
ประธานหอการคาจังหวัดระนอง
รายนามผูไมมาประชุม
ประธาน
นายสุเทพ วงษพานิช
รองผูวาฯ แทน ผูวาราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน-ผูวาราชการจังหวัดระนอง ติดภารกิจจึงมอบหมาย รองผูวาราชการจังหวัดระนอง เปนประธานแทน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบรอย
จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว – ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดําเนินการของตํารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (มี.ค.๖๑)
๑) ดานอาชญากรรม
- กลุมที่ ๑คดีชีวิต รางกาย และเพศ มี.ค.๖๐ เกิด ๑๔ คดี /มี.ค.๖๑เกิด ๘ คดี ลด ๖ คดี
- กลุมที่ ๒คดีประทุษรายตอทรัพย มี.ค.๖๐ เกิด ๒๒ คดี /มี.ค.๖๑ เกิด ๑๔ คดี ลด ๘ คดี
- กลุมที่ ๓คดีความผิดพิเศษ มี.ค.๖๐ เกิด ๓๒ คดี/มี.ค.๖๑ เกิด ๑๓ คดี ลด ๑๙ คดี
- กลุมที่ ๔คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย มี.ค.๖๐ จับกุม ๒๒๙ราย/๓๖๗ คน /มี.ค.๖๑จับกุม ๓๓๑ ราย/๓๕๑ คน
เพิ่ม ๑๒ ราย
๒) ดานอาชญากรรม
- กลุมที่ ๑ คดีชีวิต รางกาย และเพศ แยกเปน ไทย ๘ คน ตางดาว - คน
- กลุมที่ ๒ คดีประทุษรายตอทรัพย แยกเปน ไทย ๑๔ คน ตางดาว – คน
- กลุมที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเปน ไทย ๑๒ คน ตางดาว ๑ คน
- กลุมที่ ๔ คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย แยกเปน ไทย ๒๒๘ คน ตางดาว ๑๐๙ คน
๓) ผลการปฏิบัติดานอบายมุข/การคาประเวณี/บอนการพนัน(มี.ค.๖๑)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ ๒๓๖ ราย ผูตอ งหา ๒๔๒ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ ๔ราย ผูตองหา ๑๑คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปน จับ ๑๕รายผูตองหา ๑๕คน
- ผลการจับกุม การคาประเวณี จับ ๐ รายผูตองหา ๐ คน

-๓4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
ขอกลาวหา
ผลิต
จํานวน ๑๔ ราย
จําหนาย
จํานวน ๒ ราย
ครอบครองเพื่อจําหนาย
จํานวน ๓๘ ราย
ครอบครอง
จํานวน ๑๓๐ ราย
เสพ
จํานวน ๕๒ ราย
แยกเปน คนไทย ๒๐๗ คน , คนตางดาว ๓๕ คน
5) ผลการปฏิบัติดานจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง(ก.พ.๖๑)
รับแจง ๓ ราย ผูเสียชีวิต ๒ ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กนอย ๒ -ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานตางดาว(มี.ค.๖๑)
-จับกุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จํานวน ๗๓ ราย/ ๗๓ คน
๔.๒ ปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย ผลการดําเนินงานระดับ
อําเภอ ประจําเดือน กุมภาพันธ๒๕๖๑
๔.๒.๑ อําเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดําเนินการสําคัญในพื้นที่
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ไดมีการตรวจสอบสถานประกอบการภายใตการอํานวยการของผูวาราชการ
พล.ต.ต.สุรเชษฐ หักพาล รอง ผบช.ทองเที่ยว นายอําเภอเมืองระนอง ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระนอง ชุด
เฉพาะกิจจังหวัดระนอง ชุดเฉพาะกิจอําเภอเมืองระนอง ตํารวจทองเที่ยว ตํารวจ สภ.ปากน้ํา ฉก. ร.๒๕ รอย
ร.๒๕๒๑ และกองรอยรักษาความสงบจังหวัดระนอง รวมกันตรวจสถานประกอบการคลายสถานบริการ ใน
พื้นที่ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะพยาม จํานวน ๓ แหง ดังนี้
-ราน Rasta baby bar อาวใหญ ตรวจพบผูมีสารเสพติดในรางกาย จํานวน ๑๕ ราย
-ราน Happies & Rest อาวใหญ ตรวจพบผูมีสารเสพติดในรางกาย จํานวน ๔ ราย
-ราน Happies bar อาวเขาควาย ตรวจพบผูมีสารเสพติดในรางกาย จํานวน ๕ ราย
(มีบุคคลอายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน ๑ ราย) จับกุมผูมียาเสพติดประเภท ๕ (กัญชา) จํานวน ๒ ราย มียาเสพติด
ประเภท ๑ (ยาบา) ๑ ราย ของกลางกัญชา ๑๔.๕๑ กรัม ยาบาจํานวน ๑ เม็ด ซึ่งสถานประกอบการที่เปด
-๔ใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการทั้งสามแหงขางตน เขาขายความผิดตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ อําเภอเมืองระนองจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๒.ปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย- ไมมี
4.2.2 อําเภอกระบุรี
๑. ผลการดําเนินการสําคัญในพื้นที่
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ ศรีพยางค นายอําเภอกระบุรี มอบหมายฝายความมั่นคงพรอม
ดวยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อปองกันการกระทําผิด
กฎหมายตาง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไมพบการกระทําความผิดแต
อยางใด

-๔วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ ศรีพยางค นายอําเภอกระบุรี มอบหมายฝายความมั่นคงพรอม
ดวยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อปองกันการกระทําผิด
กฎหมายตาง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.ลําเลียง. และ ต.บางใหญ ไมพบการกระทําความผิดแต
อยางใด
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ ศรีพยางค นายอําเภอกระบุรี มอบหมายฝายความมั่นคงพรอม
ดวยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อปองกันการกระทําผิด
กฎหมายตาง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไมพบการกระทําความผิดแต
อยางใด
นที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ ศรีพยางค นายอําเภอกระบุรี มอบหมายฝายความมั่นคงพรอม
ดวยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อปองกันการกระทําผิด
กฎหมายตาง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.น้ําจืดนอย ต.มะมุ และ ต.บางใหญ ไมพบการกระทํา
ความผิดแตอยางใด
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ ศรีพยางค นายอําเภอกระบุรี มอบหมายฝายความมั่นคง
พรอมดวยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อปองกันการ
กระทําผิดกฎหมายตาง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. ต.น้ําจืดนอย ต.มะมุ และ ต.น้ําจืด ไมพบ
การกระทําความผิดแตอยางใด
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ ศรีพยางค นายอําเภอกระบุรี มอบหมายฝายความมั่นคง
พรอมดวยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อปองกันการ
กระทําผิดกฎหมายตาง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. ต.น้ําจืด และ ต.ปากจั่น ไมพบการกระทํา
ความผิดแตอยางใด
๒. เรื่อง ปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย - ไมมี
๔.๒.๓ อําเภอกะเปอร
๑ ผลการดําเนินงานที่สําคัญในพื้นที่
๑.๑ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมูบาน โดยฝายปกครองรวมกับสมาชิก อส.อ.กะเปอร ที่ ๔
เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรกะเปอร ตั้งตรวจสกัดคัดกรองผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและตรวจตราสิ่งผิด
กฎหมาย
- บานกงสี หมูที่ ๕ ตําบลกะเปอร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ไมพบการกระทําความผิด
๑.๒ ฝายปกครอง และสมาชิก อส.อ.กะเปอร ออกตรวจรานคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบ
สังคม กําชับใหปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาเยาวชนเขาไปมั่วสุม จํานวน ๒ ครั้ง ใน
วันที่ ๘, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ไมพบการกระทําความผิด
๑.๓ จัดชุดเฉพาะกิจตรวจโรงแรมจํานวน ๒ แหง ไมพบการกระทําความผิด
๑.๔ ตรวจพื้นที่เสี่ยง
- บานแพรกขวา หมูที่ ๕ ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
- บานอาวเคย หมูที่ ๔ ตําบลมวงกลวง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง
2) รายงานปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย การ
ชุมนุมเรียกรองของประชาชนในพื้นที่และการดําเนินการแกไขปญหาของอําเภอ – ไมมี
๔.๒.๔ อําเภอละอุน
๑) ผลการดําเนินงานที่สําคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อําเภอละอุนนํากําลังสมาชิก อส.กองรอย อส.อ.ละอุน ๓ รวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ละอุน ผูใหญบาน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน หมูที่ ๕ ตําบลละอุนเหนือ ตั้งจุด

-๕ตรวจ/จุดสกัด บริเวณบานปากแพรก หมูที่ ๕ ตําบลละอุนเหนือ เพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบเขา
เมือง อาวุธปน ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตาง ๆ พรอมทั้งสุมตรวจปสสาวะผูขับขี่รถจํานวน ๘ ราย พบผูมี
สารเสพติดในรางกายจํานวน ๒ ราย
๑.๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อําเภอละอุนนํากําลังสมาชิก อส.กองรอย อส.อ.ละอุน ๓ รวมกับ
เจาหนาที่สาธารณสุข รพ.สต.ละอุนเหนือ ตรวจปสสาวะเด็กนักเรียนโรงเรียนบานปากแพรก ชั้น ป.๔ – ๖
จํานวน ๒๖ คน ไมพบสารเสพติดแตอยางใด
๑.๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ อําเภอละอุนนํากําลังสมาชิก อส.กองรอย อส.อ.ละอุน ๓ ตั้งจุดตรวจ/
จุ ด สกั ด บริ เ วณหน า โรงเรี ย นบ า นบางขุ น แพ ง หมู ที่ ๒ ตํ า บลบางพระเหนื อ ตรวจสอบเพื่ อ ป องกั น และ
ปราบปรามการลักลอบเขาเมือง ยาเสพติดและสิ่งผิ ดกฎหมายตาง ๆ พรอมทั้งสุมตรวจปส สาวะผู ขับขี่ร ถ
จํานวน ๘ ราย พบสารเสพติดในรางกาย ๒ คน ไดทําการคัดกรองนําเขารับการบําบัด
๑.๔ วันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ อําเภอละอุนนํากําลังสมาชิก อส.กองรอย อส.อ.ละอุน ๓
ผูใหญบานหมูที่ ๔ ตําบลบางแกว รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ตชด. ชฝต.ที่ ๔๑๐๗ รวมกันคนหาศพหญิงชาว
เมียนมา ซึ่งจมน้ําเสียชีวิตตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยพบศพเมือเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. นําสง
พนักงานสอบสวน สภ.บางแกว เพื่อดําเนินการตอไป
๑.๔ วันที่ ๑, ๓, ๔, ๑๐, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นํากําลังสมาชิก อส.รวมกับเจาหนตํารวจ ทหาร กํานัน
ผูใหญบาน ตั้งตรวจ/จุดสกัด และออกลาดตระเวนตามพื้นที่เสี่ยงในหมูบาน/ชุมชน สถานที่ราชการ จํานวน ๕
ครั้ง เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆในชวงวันหยุดราชการ
ผลกรปฏิบัติไมพบการกระทําผิดแตอยางใด
๒)รายงานปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย การชุมนุม
เรียกรองของประชาชนในพื้นที่ และการดําเนินการแกไขปญหาของอําเภอ
กรณี ร าษฎร หมู ท่ี ๓ ตํ า บลบางพระใต อําเภอละอุ น จัง หวัดระนอง ยื่น หนั งสือพร อมเอกสารที่
เกี่ยวของ เพื่อแสดงเจตจํานงของผูเขาชื่อกันรองขอใหนางสาวสุวรรธนา แยมแกว ผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบล
บางพระใต ออกจากตําแหนง อําเภอละอุนไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบยืนยันการแสดงตนและแสดง
เจตนาในการเขาชื่อรองขอใหผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลบางพระใตออกจากตําแหนง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาว
๔.๒.๕ อําเภอสุขสําราญ
๑) ผลการดําเนินงานที่สําคัญในพื้นที่
-ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ปดลอม ตรวจคน
- จัดชุดเฉพาะกิจปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดความมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการ
รวมกับเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และสมาชิก อส.รวมตรวจคนยานพาหนะและสิ่งของสัมภาระของผูเดินทาง ณ
ดานตรวจ(ชป.๔๑๐๓) หมูที่ ๒ ตําบลกําพวน และดานตรวจ ๗๐ หมูที่ ๑ ตําบลนาคา เพื่อปองกันการนําพา
บุคคลตางดาวหลบหนีเขาเมือง และการลักลอบนํายาเสพติดเขามาในพื้นที่ รวมทั้งการกระทําผิดกฎหมายทุก
รูปแบบ ผลการปฏิบัติไมพบผูกระทําความผิด
- เจาหนาที่ฝายปกครองและสมาชิก อส. ออกลาดตระเวนตามชองทางธรรมชาติ จุดเสี่ยงตอการ
กระทําความผิดในพื้นที่ หมูที่ ๒, ๔๔ ตําบลนาคา และสถานที่ที่ไดรับแจงเปนแหลงมั่วสุมของเยาวชนบริเวณ
พื้นที่ หมูที่ ๔ ตําบลกําพวน เพื่อปองกันการมั่วสุมของเยาวชน ปญหาอาชญากรรม และรักษาความสงบ
เรียบรอยในพื้นที่ ผลการปฏิบัติไมพบผูกระทําความผิด

-๖-

-ตรวจสถานบริการ
ฝายปกครอง และสมาชิก อส. ตรวจรานเกมส อินเตอรเน็ต ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม จํานวน ๒ ครั้ง ใน
พื้นที่หมูที่ ๔. ๕ ตําบลกําพวน เพื่อใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และเปนการปองกัน
และแกไขปญหาเยาวชนโดยมิใหใชสถานที่เหลานี้เปนแหลงมั่วสุมคา/เสพยาเสพติด
-ตรวจสถานประกอบการ
ฝายปกครองและสมาชิก อส.ออกตรวจสถานประกอบการ ดังนี้
-สถานประกอบการ(ฟารมกุง) ในพื้นที่หมูที่ ๒ ตําบลนาคา
-สถานประกอบการประมงทางทะเล ในพื้นที่หมูที่ ๓ ตําบลนาคา
-ไมพบการกระทําความผิด
๒)รายงานปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย การชุมนุม
เรียกรองของประชาชนในพื้นที่ และการดําเนินการแกไขปญหาของอําเภอ
-ไมมี
๔.๓ผลการดําเนินการดําเนินงานของสํานักงานจัดหางานจังหวัดระนองการตรวจสอบนายจาง/สถาน
ประกอบการ และการทํางานของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจาง/สถานประกอบการ และการทํางานของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑ ปงบประมาน ๒๕๖๑ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (๒๖ ก.พ.๖๑ - ๒๕ มี.ค.๖๑)
นายจาง/สถานประกอบการ
คนตางดาว
รายการ

ตรวจสอบ
(แหง)

พบกระทําผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

แปรรูปสัตวน้ํา

๓๒

-

๘๒๕

-

ประมงทะเล

๔

-

๒๔

-

แรงงานที่แยงอาชีพคนไทย

๘

๕

๒๐

๖

กิจการอื่นๆ

๒๑

-

๓๔๕

-

รวม

๖๕

๕

๑,๒๑๔

๖

พบกระทําผิดความผิด
(คน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑.ฝากทางขนสง ตํารวจ ทหาร ชวยประชาสัมพันธและแจงเตือนผูท่ีใชรถเสียงดังใหปรับแกไขให
ถูกตองเหมือนเดิม และประชาสัมพันธใหกับรานที่รับดัดแปลงไมใหรับดัดแปลง
๒.ฝากทางอํ า เภอ แจ งกํ า นั น ผู ใหญบ าน ชว ยประชาสัมพั น ธเสีย งตามสายเรื่องการดั ดแปลงรถ
โดยเฉพาะการดัดแปลงทอรีดเสียงดังโดยเชิญทองถิ่นรวมในการประชาสัมพันธ
๓.ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธในเรื่องการปองกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งการมีวินัยและ
ปฏิบัติตามกฎจราจรชวงเทศกาลสงกรานต
๔.ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยวชวงฤดูการทองเที่ยว

-๗๕.ฝากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องดู แ ลความปลอดภั ย สถานที่ ร าชการ ดู แลความปลอดภัย ทรั พย ของ
ประชาชนชวงเทศกาลสงกรานตและชวงวันหยุดติดตอกันหลายวัน
๖.การตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานตใหเขมงวดการบังคับใชกฎหมาย กรณีจุดเสี่ยงภัย จุดอันตราย
ใหทําปายเตือนพรอมทั้งปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายทางถนนเพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -ไมมี
ปดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.สุทธิพงศ จิณรัฐ ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทย กุงทอง บันทึก/พิมพ
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

