รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายสุเทพ
วงษ์พานิช
รองผู้ว่าฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. นายสุเวช
จอมพงค์
แทน อัยการจังหวัดระนอง
๓. นายจรัญ
ผดุงสุนทร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นายฤทธิชัย
วังบุญคง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
๕. นางสาเนียง
มณีรักษ์
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๖. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. นายไพศาล
ขนานชี
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
๘. นางสาวบุษยา หอสุชาติ
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๙. นายธวัชชัย
ล่องลัด
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๐. นางสาวจิรวรรณ สมเสบ
แทน ประมงจังหวัดระนอง
๑๑. จ.อ.ทวี
พรหมทอง
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
๑๒. นายพันธรัฐ
จิช่อง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
๑๓. นายสุริยา
สารสิทธิ์
แทน นายอาเภอกระบุรี
๑๔. นายกษิด์เิ ดช ทองชู
แทน นายอาเภอกะเปอร์
๑๕. นายเอก
เจียมสิงห์หล
แทน นายอาเภอละอุ่น
๑๖. นายวินัย
มุ่งกุ้ง
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
๑๗.พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
๑๘. พ.ต.ท.อสัน
ชอบงาม
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
๑๙. พ.ต.อ.อุนันท์ อนุเอกจิตร์
ผกก.สภ.กระบุรี
๒๐. พ.ต.ท.ปารุส สามารถ
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
๒๑. พ.ต.ท.สุนันท์ นาคนิคาม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
๒๒. พ.ต.อ.ณรงค์ จงศรี
ผกก.สภ.สุขสาราญ
๒๓. พ.ต.ท.พรชัย สุขหงษ์
แทน ผกก.สภ.ปากนา
๒๔. พ.ต.ท.นาวิน พยัฆยุทธิ์
แทน ผกก.สภ.ปากจั่น
๒๕. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
๒๖. พ.ต.ท.ภัทศาสน์ บัวแก้ว
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

๒๗. พ.ต.ท.พิษณุ เบียแก้ว
๒๘. ร.ต.อ.สมมาตย์ ศรีวุ่น
๒๙. พ.ต.ท.กมลศักดิ์ วันประดุง
๓๐. ร.ต.อ.อาพรรณ ศรีสุวรรณ
ส่วนราชการทหาร
๓๑. พ.ท.สารวม
ธิมากุล
แทน แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
๓๒. พ.ต.วรวุทย์
บุญช่วยช้อย
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
๓๓. พ.ต.วิรัช
สังข์เพ็ชร์
แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕
ส่วนเลขานุการ
3๔. พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จิณรัฐ
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.ต.กิตติธัช สมพงศ์
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้ร่วมประชุม
๓๘. นายสุพจน์
วณิชพัฒน์
แทน นายก อบจ. ระนอง
๓๙. นายสันติ
ศุภสินถาวรกุล
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๔๐. นายธีรพัฒน์
ธีรประภาส
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๔๑. นายสุเมธ
ใจบุญ
สื่อมวลชน
๔๒. นายคณนาถ
คะชะนา
ผบ.ร้อย อส.จ.ระนอง ๑
๔๓. จ.อ.ไพรัช
แก้วมณี
ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระนอง
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 ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครังที่แล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (ก.ค.๖๑)
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ก.ค.๖๐ เกิด ๔ คดี /ก.ค.๖๑ เกิด ๓ คดี ลด ๑ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ก.ค.๖๐ เกิด ๑๕ คดี /ก.ค.๖๑ เกิด ๑๐ คดี ลด ๕ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ ก.ค.๖๐ เกิด ๒๓ คดี/ก.ค.๖๑ เกิด ๑๕ คดี ลด ๘ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ก.ค.๖๐ จับกุม ๓๒๑ ราย/๓๓๗ คน /ก.ค.๖๑ จับกุม ๒๓๖ ราย/๒๕๕
คน ลด ๘๕ ราย

-๓๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๔ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๑๐ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๑๕ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๑๗๑ คน ต่างด้าว ๘๔ คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน (ก.ค.๖๑)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด
จับ ๑๖๓ ราย ผู้ต้องหา ๑๖๖ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน
จับ ๒๙ ราย ผู้ต้องหา ๔๔ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน
จับ ๘ ราย ผู้ต้องหา ๘ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ ๐ รายผู้ต้องหา ๐ คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๗ ราย
นาเข้า
จานวน - ราย
จาหน่าย
จานวน ๔ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๔๒ ราย
ครอบครอง
จานวน ๘๘ ราย
เสพ
จานวน ๒๒ ราย
แยกเป็น คนไทย ๑๒๕ คน , คนต่างด้าว ๔๑ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดระนอง (ก.ค.๖๑)
รับแจ้ง - ราย ผู้เสียชีวิต - ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย - ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว(ก.ค.๖๑)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๓๓ ราย/ ๓๓ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.เป็นต้นไป อาเภอเมืองระนอง ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
หน้าที่ของ ชรบ.หมู่ที่ ๒ ตาบลบางริน อาเภอเมืองระนอง เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน ให้คาแนะนาในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ ชรบ.
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๔๕ น. เป็นต้นไป อาเภอเมืองระนองร่ว มกับเจ้าหน้า ที่ฝ่ าย
ปกครอง ตารวจ ทหาร สาธารณสุข สมาชิก อส. ออกตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาร
เสพติดผู้ต้องขัง ณ เรือนจาจังหวัดระนอง จานวน ๒๐๗ คน ผลการปฏิบัติไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. สารวัตรกานันตาบลบางริน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ หมู่ที่ ๑ ตาบลบางริน พร้อมเจ้าหน้าที่ตารวจภูธรเมืองระนอง เข้าตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทใน
ซอยข้างร้านเอสโซ่ หมู่ที่ ๑ ตาบลบางริน เบืองต้นเป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่รักจึงให้ไปพบพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไป

-๔วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป นายบุญชัย สมใจ นายอาเภอเมืองระนอง
สั่งการให้นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอาเภอ พร้อมด้วยนายศักดินันท์ ปลัดอาเภองานปกครอง ลงพืนที่เพื่อแจ้ง
เตือนการเดินเรือให้บริการนักท่องเที่ยว(ท่าเรือเกาะพยาม) จากการสอบถามยังให้บริการตามปกติพร้อมได้
กาชับให้ติดตามสถานการณ์คลื่นลมในทะเลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอเมืองระนอง จับกุมนายเมา สัญชาติเมียนมาในข้อหาปลอมแปลง
เอกสารของทางราชการเพื่อใช้ในการขอมีบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนและใช้เอกสารปลอมในการ
รายงานตัว
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ น.เป็นต้นไป นายอาเภอเมืองระนอง สั่งการให้นายพันธรัฐ
จิช่อง ปลัดอาเภอ จัดกาลังสมาชิก อส.อาเภอเมืองระนอง ลงพืนที่ออกตรวจสถานบริการ โดยได้มีการชีแจง
และกาชับเจ้าของสถานประกอบการให้ตรวจสอบเรื่องอาวุธและห้ามเด็กอายุต่ากว่า ๒๐ ปี เข้าใช้บริการอย่าง
เด็ดขาด สาหรับร้านซีดผับตอนนีได้ปิดให้บริการ
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย- ไม่มี
4.2.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ 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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.มะมุ ต.นาจืด ต.ลาเลียง. และ ต.บางใหญ่ จับกุม
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบริเวณท่าเรือบ้านปากสวะ พืนที่ ม.๗ ต.มะมุ จานวน ๑๖ คน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทา
ความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.นาจืดน้อย ต.มะมุ และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการ
กระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ 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 ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ 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
- บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ ๗ ตาบลนาคา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๒ ฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบ
สังคม กาชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุม จานวน ๒ ครัง ใน
วันที่ ๑๑, ๑๒ กรกฎาคม 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 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ ๕ ตาบลบางแก้ ตังจุดตรวจ/จุดสกัด
บริเวณพืนที่บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ ๕ ตาบลบางแก้ว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การลักลอบขนแรงงานผิด
กฎหมาย อาวุธปืน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ไม่พบการกระทาผิด
๑.๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
เจ้ า หน้ า ที่ เ รื อ นจ าจั ง หวั ด ระนอง เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ทหาร เจ้ า หน้ า ที่ อส.จั ง หวั ด ระนอง และเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมตรวจค้นเรือนจาจังหวัดระนอง การปฏิบัติเป็นไปด้วยคามเรียบร้อย
๑.๓ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ออกตรวจ
เยี่ยมและร่วมกับราษฎร์ในพืนที่ซ่อม/สร้างบ้านเรือนให้กับราษฎรในพืนที่หมู่ที่ ๓ ตาบลบางพระเหนือ อาเภอ
ละอุ่น ซึ่งเสียหายจากลมกรรโชกแรง โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ สิ่งก่อสร้างจากมูลนิธิภ าคเอกชน และวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่น นากาลังสมาชิก อส. ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาท่วมบ้านเรือน
และวัดในพืนที่ตาบลละอุ่นใต้ อาเภอละอุ่น และเฝ้าระวังพืนที่เสี่ยงจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑.๔ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
กานันผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตาบลในวงเหนือ ตังจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณพินที่บ้าน
คอกช้าง หมู่ที่ ๒ ตาบลในวงเหนื อ เพื่อรั กษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการลั กลอบขนแรงงานผิด
กฎหมาย อาวุธปืน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ไม่พบการกระทาผิด

-๖๑.๕ วันที่ ๑, ๗, ๘, ๑๔, ๑๕, ๒๑, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.ร้อย อส.
ละอุ่น ๓ ตังจุดตรวจ/จุดกัด และออกลาดตระเวนตามพืนที่เสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ราชการ จานวน ๗
ครัง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดราชการ
ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ -ไม่มี
๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๑)วั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปลั ด อ าเภอหั ว หน้ า ฝ่ า ยความมั่ น คง น าสมาชิ ก อส.ออก
ลาดตระเวน และตังจุดตรวจ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในพืนที่หมู่ที่ ๑ ตาบลกาบวน ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
๒)วั น ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปลั ด อ าเภอหั ว หน้ า ฝ่ า ยความมั่ น คง น าสมาชิ ก อส.ออก
ลาดตระเวน และตังจุดตรวจ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในพืนที่หมู่ที่ ๒, ๘ ตาบลนา ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
๓)วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นากาลังสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทาผิดกฎหมายต่างๆ
ในพืนที่หมู่ที่ ๑, ๒ ตาบลนาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๔)วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นากาลังสมาชิก อส.ออก
ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทาผิดกฎหมายต่างๆ
ในพืนที่หมู่ที่ ๓, ๔ ตาบลนาคา หมู่ ๒, ๔ ตาบลกาพวน ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๑.๒ ตรวจสถานประกอบการ
๑)วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นาสมาชิก อส.ออกตรวจ
สถานประกอบการเรือประมง หมู่ที่ ๗ ตาบลกาพวน เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบ
การกระทาผิดแต่อย่างใด
๑.๓ การดาเนินการตามโครงการวัดสีขาว
ชุดปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถาบันศาสนา อาเภอสุขสาราญออกตรวจ
เยี่ยมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ภายในวัดและที่พักสงฆ์โดยขอความร่วมมือจากเจ้าอาวาสเพื่อสอบถาม
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งอาจมีการมั่วสุมภายในวัด รวมทังเป็นการป้องปรามมิให้มีการมั่วสุมหรือใช้วัด
เป็นสถานที่แพร่ระบาดของยาเสพติด ดังนี
๑. ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วัดสถิตธรรมาราม หมู่ที่ ๒ ตาบลกาพวน
๒. ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วัดควนไทรงาม หมู่ที่ ๔ ตาบลนาคา
๓. ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พักสงฆ์ หมู่ที่ ๒ ตาบลนาคา
๔. ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พักสงฆ์ หมู่ที่ ๗ ตาบลนาคา
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

๕

-

๙๘๗

-

ประมงทะเล

-

-

-

-

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๗๐

๔

๑๐๔

๔

กิจการอื่นๆ

๑๔

-

๑๑๙

-

รวม

๘๙

๔

๑,๒๑๐

๔

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ฝากกาชับให้ฝ่ายตารวจภูธรจังหวัดระนอง หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง
ในพืนที่ ให้มีการตังจุดตรวจบริเวณหัว – ท้าย ถนนเรืองราษฎร์ ช่วงก่อนเวลาเปิด และใกล้เวลาปิดสถาน
บริการเพื่อตรวจค้นอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธปืนเพื่อป้องกันการก่อเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย โดยขอให้
บูรณาการกาลังฝ่ายทหาร และปกครองในพืนที่
๒. ฝากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องช่ว ยตรวจสอบ กรณีมีผู้ แจ้งเบาะแสศู นย์ด ารงธรรมจั งหวัดระนอง
ว่ามีการการลักลอบนาไม้กึ่งแปรรูปจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยบรรทุกด้วยเรือหัวโทงและมีการคลุมผ้าใบเพื่อ
ปกปิดเข้ามาฝั่งไทยในเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ป้องกันจังหวัดระนอง
เรื่องแนวทางการปัญญาความเดือนร้อนของประชาชน กรณีได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่าบริษัท
พันปีกรุ๊ป จากัด (ไทย – ลาว – กาพูชา) และบริษัทในเครือ มีพฤติกรรมในการหลอกลวงประชาชน ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเคลื่อนไหวในพืนที่ หากมีความเคลื่อนไหวให้ตรวจสอบ ว่ามีประชาชนถูก
หลอกลวงหรือไม่ และฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กานัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืนได้รับ
ทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จิณรัฐ ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

