รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายสุเทพ
วงษ์พานิช
รองผู้ว่าฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. จ.ส.อ.ชาญณรงค์ นวลประโค
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
๓. นายนฤทธิ์
มงคลศรี
ปลัดจังหวัดระนอง
๔. นายสุรเดช
จานงค์หาญ
แทน อัยการจังหวัดระนอง
๕. นายจรัญ
ผดุงสุนทร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายฤทธิชัย
วังบุญคง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
๗. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์
หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๘. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. นายนพวงศ์
อาภรณ์
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
๑๐. นางสาวรัชนก ส่งศรี
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๑๑. นายธวัชชัย
ล่องลัด
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๒. นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ
แทน ประมงจังหวัดระนอง
๑๓. นางสาววิลาวรรณ เจริญดี
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
๑๔. นายพันธรัฐ
จิช่อง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
๑๕. นายสุริยา
สารสิทธิ์
แทน นายอาเภอกระบุรี
๑๖. นายมานพ
เรืองสวัสดิ์
แทน นายอาเภอกะเปอร์
๑๗.นายสายัญ
เซ่งลั่น
แทน นายอาเภอละอุ่น
๑๘. นายวินัย
มุ่งกุ้ง
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
๑๙. พ.ต.อ.ชัยเกียรติ วิริยสถิตย์กุล
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
๒๐. พ.ต.ท.อสัน
ชอบงาม
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
๒๑. พ.ต.อ.อุนันท์ อนุเอกจิตร์
ผกก.สภ.กระบุรี
๒๒. พ.ต.ท.ชัยณรงค์ สังวริ
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
๒๓. พ.ต.ท.อารมณ์ แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
๒๔. พ.ต.ท.เจริญ เจียรวิวัฒนานนท์
แทน ผกก.สภ.สุขสาราญ
๒๕. พ.ต.ท.วิลาศ หนูเอียด
แทน ผกก.สภ.ปากนา
๒๖. พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร
ผกก.สภ.ปากจั่น
๒๗. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
๒๘. พ.ต.ท.ภัทศาสน์ บัวแก้ว
สว.สภ.บางแก้ว

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

๒๙. พ.ต.ท.พิษณุ เบียแก้ว
๓๐. ร.ต.อ.สมมาตย์ ศรีวุ่น
๓๑. ร.ต.อ.อภิวัฒน์ เสทธะยะ
๓๒. ร.ต.อ.อาพรรณ ศรีสุวรรณ
ส่วนราชการทหาร
๓๓. ร.อ.อัซซัน
ลี่แตง
แทน ผบ.ร.๒๕ พัน ๒
๓๔. พ.ท.สารวม
ธิมากุล
แทน แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
๓๕. พ.ต.วรวุทย์
บุญชอบช่วย
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
๓๖. ร.อ.อนุชา
เพิ่มพูล
แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕
ส่วนเลขานุการ
3๗. พ.ต.ท.อันธีร์ ก่ออารี
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
๓๘. นายนิติธร
เดชาราชสีห์
ป้องกันจังหวัดระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
3๙. ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
๔๐. ส.ต.ต.กิตติธัช สมพงศ์
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
๔๑. นายสุพจน์
วณิชพัฒน์
แทน นายก อบจ. ระนอง
๔๒. นายสันติ
ศุภสินถาวรกุล
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๔๓. นายภัทรชน
ลิมสุวัฒนกุล
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๔๔. นายธีระพล
ชลวราพงศ์
ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
รายนามผู้ไม่มาประชุม
ประธาน
นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน- ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ติดภารกิจจึงมอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน
แทน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครังที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครังที่แล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (พ.ค.๖๑)
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ พ.ค.๖๐ เกิด ๓ คดี /พ.ค.๖๑ เกิด ๖ คดี เพิ่ม ๓ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ พ.ค.๖๐ เกิด ๑๙ คดี /พ.ค.๖๑ เกิด ๗ คดี ลด ๑๒ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ พ.ค.๖๐ เกิด ๒๒ คดี/พ.ค.๖๑ เกิด ๙ คดี ลด ๑๓ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย พ.ค.๖๐ จับกุม ๒๘๔ ราย/๒๙๑ คน /พ.ค.๖๑ จับกุม ๒๗๔ ราย/๒๗๔
คน ลด ๑๐ ราย

-๓๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๖ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๕ คน ต่างด้าว ๒ คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๙ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๑๔๑ คน ต่างด้าว ๑๓๓ คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน (พ.ค.๖๑)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด
จับ ๑๕๕ ราย ผู้ต้องหา ๑๕๔ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน
จับ ๒ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน
จับ ๑๓ ราย ผู้ต้องหา ๑๑ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ ๐ รายผู้ต้องหา ๐ คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๑๔ ราย
นาเข้า
จานวน - ราย
จาหน่าย
จานวน ๒ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๒๓ ราย
ครอบครอง
จานวน ๑๐๐ ราย
เสพ
จานวน ๑๕ ราย
แยกเป็น คนไทย ๑๑๙ คน , คนต่างด้าว ๓๕ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดระนอง (พ.ค.๖๑)
รับแจ้ง - ราย ผู้เสียชีวิต - ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย - ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว(พ.ค.๖๑)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๙๘ ราย/ ๙๘ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.เป็นต้นไป นายอาเภอเมืองระนอง สั่งการให้นายปริญญา
สกุลทอง กานันตาบลเกาะพยาม ผู้ช่วยฝ่าย ผรส. ชุด ชรบ.ออกตรวจสถานบริการ (ฮิปปี้บาร์) หอพัก แรงงาน
ต่างด้าว และสถานที่มั่วสุมในพืนที่เพื่อป้องปรามการกระทาผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อย ผลการ
ปฏิบัติไม่พบการกระทาผิด
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายใต้อานวยการของนายบุญชัย สมใจ
นายอาเภอเมืองระนอง สั่งการให้ปลัดอาเภอ หน.กง.มค. ปลัดอาเภองานปกครอง ด้วยชุดทหาร ชพส.๔๑๐๕
ระนอง สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ตาบลบางริน ชุด ชรบ. อส.อ.เมืองระนอง ตังจุดตรวจ
จุดสกัด ในพืนที่หมู่ ๔ ตาบลบางริน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องปรามการกระทาความผิดกฎหมาย
ได้สุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มวัยรุ่น พบผลเป็นบวก ๒ ราย ได้คัดกรองเพื่อเข้าค่ายบาบัดต่อไป

-๔วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอเมืองระนอง
สั่งการให้ นายปริญญา สกุลทอง กานันตาบลเกาะพยาม ผู้ช่วยฝ่าย ผรส. ชุด ชรบ.เจ้าหน้าที่ตารวจในพืนที่
และเจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจร้านอาหารทะเล พยามซีฟู๊ด และ ชาวเกาะซีฟู๊ด ตรวจบัตรแรงงานต่างด้าวและ
ใบประกอบการ เพื่อป้องปรามการกระทาผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อย ผลการปฏิบัติไม่พบการ
กระทาความผิด
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายใต้การอานวยการของนายบุญชัย สมใจ นายอาเภอเมืองระนอง สั่ง
การให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ สมาชิก อส.อาเภอเมืองระนอง ร่วมกับแรงงานจังหวัดระนอง ตรวจปัสสาวะ
พนักงานบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลี่ยม และบริษัทเอ็ม.เอ็ม.ลอจิสติคส์ จากัด ผลการสุ่มตรวจจานวน
๙๙ คน พบสารเสพติดจานวน ๔ คน ให้การรับสารภาพและสมัครใจเข้ารับการบาบัด
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ใหญ่อดิศักดิ์ สุดจิตร พร้อมด้วยผู้นาศาสนา ประธานกองทุ น แม่
ประธาน อสม. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง ชุด กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนแยก ๑ จังหวัด
ระนอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามโครงการจัดตังหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติดประจาปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ห้วยปลิง
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย- ไม่มี
4.2.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๒ พฤษภาคม 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
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.นาจืด ต.ลาเลียง. และ ต.บางใหญ่ พบแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พืนที่ ม.๖ ต.นาจืด จานวน ๒๖ คน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 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
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.นาจืดน้อย ต.มะมุ และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการ
กระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 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 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.จ.ป.ร. ต.ลาเลียง และ ต.ปากจั่น ไม่พบการ
กระทาความผิดแต่อย่างใด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี

-๕๔.๒.๓ อาเภอกะเปอร์
๑ ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การตังจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน โดยฝ่ายปกครองร่วมกับสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ ที่ ๔
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรกะเปอร์ ตังตรวจสกัดคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและตรวจตราสิ่งผิด
กฎหมาย
- บ้านชาคลี หมู่ที่ ๑ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๒ ฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบ
สังคม กาชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุม จานวน ๒ ครัง ใน
วันที่ ๙, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๓ จัดชุดเฉพาะกิจตรวจโรงแรมจานวน ๒ แห่ง ไม่พบการกระทาความผิด
๑. ระนองแอนด์ลาคูน่า
๒. ดีดี รีสอร์ท
ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๔ ตรวจพืนที่เสี่ยง
- บ้านชาคลี หมู่ที่ ๑ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ซอยแหลมพ่อตา หมู่ที่ ๒ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบการกระทาความผิด
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การ
ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ ๒ ตาบลในวงเหนือ ตังจุดตรวจ/
จุดสกัด บริเวณพืนที่ด่านชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๒ ตาบลในวงเหนือ เพื่อรักษาความสงบเรีย บร้อย การ
ลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย อาวุธปืน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ไม่พบการกระทาผิด
๑.๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
เจ้าหน้าตารวจ สภ.ละอุ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตาบล
บางพระใต้ ตังจุ ดตรวจ/จุดสกัดบริ เวณบ้านบางนา หมู่ที่ ๓ ตาบลบางพระใต้ เพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆการรั กษาความสงบเรีย บร้อย การลั กลอบนาพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย อาวุธปืนและยาเสพติด ไม่พบการกระทาผิด
๑.๓ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
สมาชิก อส.กองร้อย อส.จ.รน.๑ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตาบลในวงเหนือ และตาบลในวง
ใต้ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองอานวยการร่วมถวายความปลอดภัย ในการรับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านในวง ตาบลในวง
เหนือ อาเภอละอุ่น
๑.๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกด้านการจราจรคณะอนุกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) ณ บ้านระวิ หมู่ที่ ๕ อาเภอละอุ่น

-๖๑.๕ วันที่ ๕, ๖, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๙, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.ร้อย
อส.ละอุ่ น ๓ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจ เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ตั งจุ ด ตรวจ/จุด กั ด และออก
ลาดตระเวนตามพืนที่เสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ราชการ จานวน ๗ ครัง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ป้องกันปราบปรามการกระทาผิ ดกฎหมายต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดราชการ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทา
ความผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือ ดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
–เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. – วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา
ประมาณ ๐๗.๐๐ น. มีเหตุเพลิงไหม้เรือประมงของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จานวน ๓ ลา เครื่องยนต์สูญ
หายไป ๑ เครื่อง ผู้ได้รับความเสียหายจานวน ๒ คน จากการตรวจสอบเบืองต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใช้
ยางรถยนต์และนามันเชือเพลิงเป็นวัสดุในการทาเชือเพลิงในการวางเพลิงเรือดังกล่าว
๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๑)วัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปลั ดอาเภอหั ว หน้าฝ่ ายความมั่ นคง นาสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวน และตังจุดตรวจ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในพืนที่หมู่ที่ ๒, ๗ ตาบลกาพวน ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
๒)วัน ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปลั ดอาเภอหั ว หน้าฝ่ ายความมั่ นคง นาสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวน และตังจุดตรวจ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในพืนที่หมู่ที่ ๑, ๒ ตาบลนา ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
๓)วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นากาลังสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง
ๆ ในพืนที่หมู่ที่ ๑, ๒ ตาบลนาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๔)วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นากาลังสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง
ๆ ในพืนที่หมู่ที่ ๗, ๘ ตาบลนาคา หมู่ ๖ ตาบลกาพวน ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๑.๒ ตรวจสถานประกอบการ
๑)วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นาสมาชิก อส.ออกตรวจ
สถานประกอบการเรือประมง หมู่ที่ ๓ ตาบลนาคา เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบ
การกระทาผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
-ไม่มี

-๗๔.๓ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองการตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖๑ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒๖ เม.ย.๖๑ - ๒๕ พ.ค.๖๑)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

แปรรูปสัตว์นา

๑๙

-

๗๘๖

-

ประมงทะเล

๔

-

๒๗

-

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๑๐

-

๖๗

-

กิจการอื่นๆ

๓๔

-

๓๔๖

-

รวม

๖๗

-

๑,๒๒๖

-

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑. ฝากฝ่ายปกครอง ฝ่ายตารวจ กวดขันสถานบริการบนเกาะพยาม อย่าให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
๒. ฝากทุกหน่วยขอความร่วมมือช่วยดูเรื่องความคิดเห็นที่แตกแยกที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ง
๓. ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาชับเจ้าหน้าที่ในการทางานเชิงรุก เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน หากพบปัญหาให้รีบดาเนินการช่วยเหลือแก้ไข กรณีไม่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาเองได้ให้รายงานให้ผู้
มีอานาจทราบเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.อันธีร์ ก่ออารี ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทอนย์ กุ้งทอง
บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

