รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายนฤทธิ์
มงคลศรี
ปลัดจังหวัดฯ แทนผูว้ ่าราชการจังหวัดระนอง
๒. พ.ท.สมเกียรติ จันทร์เอียด
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
๓. นายนิติธร
เดชาราชสีห์
แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๔. นายสุเวช
จอมพงศ์
แทน อัยการจังหวัดระนอง
๕. นางพรเพ็ญ
ประธานวัฒนา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายอรรถพล
เสือแท้
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
๗. นายฤทธิชัย
วังบุญคง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
๘. นางฝ้าต้อง
ภักดี
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๙. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางสาวดารุณี สุดกันหา
แทน หน.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง
๑๑. นางสาวบุษยา หอสุชาติ
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๑๒. นายโสภณ
พรหมเนตร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๓. นายชูเกียรติ
ปิ่นสุวรรณ
แทน ประมงจังหวัดระนอง
๑๔. นายเชาว์
เฉลิมเกียรติ
แทน นายด่านศุลกากรระนอง
๑๕. นางสาวดารณี สายสุวรรณ
แทน ขนส่งจังหวัดระนอง
๑๖. นายพันธรัฐ์
จิช่อง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
๑๗.นายณัฐวัจน์
ทิพย์ญาณ
แทน นายอาเภอกระบุรี
๑๘. นายมานพ
เรืองสวัสดิ์
แทน นายอาเภอกะเปอร์
๑๙. นายสายัญ
เซ่งลั่น
แทน นายอาเภอละอุ่น
๒๐. นายสนิท
ชูเพชร์
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
๒๑. พ.ต.อ.ชัยเกียรติ วิริยสถิตกุล
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
๒๒. พ.ต.ท.อสัน
ชอบงาม
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
๒๓. พ.ต.ท.สุมากร สูงปานเขา
แทน ผกก.สภ.กระบุรี
๒๔. พ.ต.ท.อภิชา หอมจันทร์
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
๒๕. พ.ต.ท.อารมณ์ แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
๒๖. พ.ต.ท.เจริญ เจียรวิวัฒนานนท์
แทน ผกก.สภ.สุขสาราญ
๒๗. พ.ต.ท.พรชัย สุขหงส์
แทน ผกก.สภ.ปากนา
๒๘. พ.ต.ท.ฉัตรชัย กอบุตร
แทน ผกก.สภ.ปากจั่น
๒๙. พ.ต.ต.ประเทือง สีสิน
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
๓๐. พ.ต.ท.สาคร ยังอุ่น
แทน สว.สภ.บางแก้ว

-๒แทน ผกก.ตม.ระนอง
แทน ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๕
สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.
แทน หน.พฐ.จว.ระนอง

๓๑. พ.ต.ท.ชิตินันท์ ทองน้อย
๓๒. ร.ต.อ.สุธรรม โปจุ้ย
๓๓. พ.ต.ท.กมลศักดิ์ วันประดุง
๓๔. ร.ต.ท.ขรรชัย สิงหเทพ
ส่วนราชการทหาร
๓๒. พ.อ.ธานี
เกียรติสาร
ผบ.ฉก.ร.๒๕
๓๓. ร.อ.พล
โต๊ะสกุล
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
ส่วนเลขานุการ
3๔.พ.ต.ต.ชัยพร
ขวัญเดือน
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
๓๕. นายนิติธร
เดชาราชสีห์
ป้องกันจังหวัดระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
3๖. ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
๓๗. ส.ต.ท.ผดุงศักดิ์ กระจ่างแจ่ม
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
๓๘. นายสุพจน์
วณิชพัฒน์
แทน นายก อบจ. ระนอง
๓๙. นายวิมล
คงแก้ว
แทน นยกเทศมนตรีเมืองระนอง
๔๐. นางสาววิลาวรรณ เจริญดี
แทน ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
รายนามผู้ไม่มาประชุม
ประธาน
นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดระนอง แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน- ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ติดภารกิจจึงมอบหมาย ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานแทน
๒. กอ.รมน.มทบ.๔๔ โดย พลโท วุฒิพงศ์ กาญจนะประดิษฐ์ พร้อมรวม ๑๑ นาย เข้าปฏิบัติหน้าที่
ในพืนที่จังหวัดระนอง โดยตังหน่วยปฏิบัติการ ณ วัดบ้านละออง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครังที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครังที่แล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (เม.ย.๖๑)
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ เม.ย.๖๐ เกิด ๖ คดี /เม.ย.๖๑ เกิด ๔ คดี ลด ๒ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เม.ย.๖๐ เกิด ๑๐ คดี /เม.ย.๖๑ เกิด ๔ คดี ลด ๖ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ เม.ย.๖๐ เกิด ๓๑ คดี/เม.ย.๖๑ เกิด ๑๒ คดี ลด ๑๙ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มี.ค.๖๐ จับกุม ๒๓๓ ราย/๒๖๐ คน /เม.ย.๖๑ จับกุม ๒๓๕ ราย/๒๔๔
คน เพิ่ม ๒ ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๔ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๔ คน ต่างด้าว – คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๙ คน ต่างด้าว ๓ คน

-๓- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๑๔๗ คน ต่างด้าว ๙๗ คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน(เม.ย.๖๑)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด
จับ ๑๕๑ ราย ผู้ต้องหา ๑๕๔ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน
จับ ๕ ราย ผู้ต้องหา ๑๒ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน
จับ ๑๘ ราย ผู้ต้องหา ๑๗ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ ๐ รายผู้ต้องหา ๐ คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๑๖ ราย
นาเข้า
จานวน ๑ ราย
จาหน่าย
จานวน ๑ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๓๑ ราย
ครอบครอง
จานวน ๘๙ ราย
เสพ
จานวน ๑๓ ราย
แยกเป็น คนไทย ๑๑๗ คน , คนต่างด้าว ๓๗ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดระนอง (เม.ย.๖๑)
รับแจ้ง ๑๖ ราย ผู้เสียชีวิต - ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย ๑๘ ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว(เม.ย.๖๑)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๕๙ ราย/ ๕๙ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน กุมภาพันธ์๒๕๖๑
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๓๐ น.เป็นต้นไป ภายใต้การอานวยการของนายบุญชัย สมใจ
นายอาเภอเมืองระนอง นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอาวุโส มอบหมายให้ นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอาเภอ (หัวหน้า
กลุ่มงานความมั่นคง) และชุดปฏิบัติการพิเศษ (อส.อ.เมืองระนองที่ ๒) ร่วมกับกองร้อย อส.จ.ระนอง ที่ ๑ โดย
มีนายเอก เกียรติสิงห์ทอง ผบ.ร้อย อส.จ.ฯ นายไพรัตน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด และชุดปฏิบัติการ
พิเศษ (อส.จ.ระนองที่ ๑)เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.เมืองระนอง เจ้าหน้าที่ตารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.)
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้ออกตรวจสถานบริการจานวน ๖ ร้าน ๑. ร้านค๊อกเทลบาร์ ๒. ร้าน
ชบาร์ ๓. ร้านเดอะบี ๔. ร้านซีสผับ ๕. ร้านเดอะซิท และ ๖. ร้าน Baee shop ส้มตาอินดี บริเวณตลาดพม่า
เทศบาลเมือง ต.เขานิเวศน์ และออกลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณศาลากลางเก่า พระราชวัง
รัตนรังสรรค์จาลอง และวสนสาธารณะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง ขณะปฏิบัติหน้าที่พบกลุ่วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม
และได้มีการว่ากล่าวตักเตือน
วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ภายใต้อานวยการของนายบุญชัย สมใจ นายอาเภอเมือง
ระนอง มอบหมายให้นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอาวุโส และนายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอาเภอ(หัวหน้ากลุ่มงาน
ความมั่นคง) ตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๗ วัน
ซึ่งอาเภอเมืองระนองมีอุบัติเหตุเกิดสะสมช่วง ๗ วัน รวมทังหมด ๖ ครัง มีผู้บาดเจ็บทังสิน ๗ ราย ชาย ๔ ราย
หญิง ๓ ราย

-๔วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอเมืองระนอง
มอบหมายให้ น.ส.สมจิตร ประคุต ปลัดอาเภอเมืองระนอง เวรพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง พนักงานอัยการ และแพทย์โรงพยาบาลระนอง ร่วมกันชันสูตรพลิกศพ
นักโทษชายอนุพงษ์ ศรีทอง ซึ่งได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลระนอง สาเหตุจากภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเข้ารักษาตัว
ตังแต่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอเมืองระนอง สั่ง
การให้นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอาเภอ นายอดิศักดิ์ สุดจิตร ผู้ใหญ่บ้ าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตังจุด
ตรวจในพืนที่หมู่ที่ ๗ ตาบลราชกรูด เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด นาเข้าค่ายบาบัด ณ กองร้อย อสจ.ระนอง ผล
การปฏิบัติพบผู้เสพ ๑ ราย
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย- ไม่มี
4.2.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อม
ด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทาความผิดแต่
อย่างใด
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อม
ด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.ลาเลียง. และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทาความผิดแต่
อย่างใด
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทา
ความผิดแต่อย่างใด
นที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อม
ด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.นาจืดน้อย ต.มะมุ และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทา
ความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.จ.ป.ร. ต.นาจืดน้อย ต.มะมุ และ ต.นาจืด ไม่พบ
การกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระ
ทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.จ.ป.ร. ต.นาจืด และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทา
ความผิดแต่อย่างใด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี

-๕๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑ ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การตังจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ ที่ ๔
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรกะเปอร์ ตังตรวจสกัดคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและตรวจตราสิ่งผิด
กฎหมาย
- บ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๒ ฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบ
สังคม กาชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุม จานวน ๒ ครัง ใน
วันที่ ๑๓, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๓ จัดชุดเฉพาะกิจตรวจโรงแรมจานวน ๒ แห่ง ไม่พบการกระทาความผิด
๑. แสงทองรีสอร์ท
๒. อันดามันรีสอร์ท
๑.๔ ตรวจพืนที่เสี่ยง
- บ้านสานัก หมู่ที่ ๑ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านชาคลี หมู่ที่ ๑ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบการกระทาความผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การ
ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละอุ่น ตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการ ณ หอประชุมอาเภอละอุ่น จานวน ๘๙ ราย ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
จานวน ๕ ราย(ยาบ้า) ทาการคัดกรองเพื่อนาเข้ารับการบาบัด
๑.๒ วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓
ร่วมกับเจ้าหน้าตารวจ สภ.ละอุ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตาบลบางพระใต้ ตาบลละอุ่นใต้ และ อปพร.เทศบาลตาบลละอุ่น ตังจุดตรวจ/จุด
สกัดบริเวณบ้านบางนา หมู่ที่ ๓ ตาบลบางพระใต้ ปฏิบั ติงานร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ว ง
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ และเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ลักลอบนาพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาวุธปืนและยาเสพติด ไม่พบการกระทาผิด
๑.๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่น นากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ตังจุด
ตรวจ/จุดสกัด บริเวณพืนที่ด่านชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๒ ตาบลในวงเหนือ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
การลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย อาวุธปืน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆพร้อมทังสุ่มตรวจปัสสาวะผู้
ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จานวน ๒๗ ราย ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จานวน ๕ ราย(ยาบ้า) ได้ทา
การคัดกรองเพื่อนาเข้ารับการบาบัด
๑.๔ วันที่ ๗, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ นากาลังสมาชิก อส.ร่วมกับเจ้าหน้ตารวจ
ทหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้า น ตังตรวจ/จุดสกัด และออกลาดตระเวนตามพืนที่เสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่
ราชการ จานวน ๖ ครัง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ
ในช่วงวันหยุดราชการ ผลกรปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด

-๖๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ -ไม่มี
๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๑)วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นาสมาชิก อส.ออกลาดตระเวน
ตรวจพืนที่เสี่ยงตามที่ได้รั บการรายงานว่ามีการมั่วสุ มของเยาวชนในพืนที่ หมู่ที่ ๒, ๔ ตาบลกาพวน เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนค้า/เสพยาเสพติด ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่าง
๒)วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นากาลังสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง
ๆ ในพืนที่หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ ตาบลนาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๓)วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นากาลังสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง
ๆ ในพืนที่หมู่ที่ ๗, ๘ ตาบลนาคา หมู่ที่ ๖ ตาบลกาพวน ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๑.๒ ตรวจสถานประกอบการ
๑)วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นาสมาชิก อส.ออกตรวจสถาน
ประกอบการเรือประมง หมู่ที่ ๗ ตาบลกาพวน เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
-ไม่มี
๔.๓ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองการตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖๑ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (๒๖ มี.ค.๖๑ - ๒๕ เม.ย.๖๑)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

แปรรูปสัตว์นา

๑๘

-

๔๗๓

-

ประมงทะเล

๗

-

๔๒

-

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๖

-

๑๔

-

กิจการอื่นๆ

๑๔

-

๑๗๙

-

รวม

๔๕

-

๗๐๘

-

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

-๗ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑. ฝากฝ่ายตารวจ ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบเรือต้องสงสัย เพื่อป้องกันการลักลอบนาชาว
โรฮีนจาเข้ามาในประเทศ
๒. กรณีการจับกุมสถานประกอบการที่เกาะพยามเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
เข้มงวดอาจมีการบริ การเรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยให้อาเภอเมืองระนองจัดชุดรักษาความ
ปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรปากนา ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการบน
เกาะพยามเป็นประจาทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการลักลอบจาหน่ายยาเสพติด
๓. ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบเกาะพยาม โดยให้สารวจการกระทาผิดกฎหมาย เช่น
การบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ พืนที่หมู่ที่ ๑ ตาบลเกาะพยาม การก่อสร้างสถานประกอบการรุกลาที่
สาธารณะ/ชายหาด และการทิงนาเสียลงทะเล
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

