รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายสุเทพ
วงษ์พานิช
รองผู้ว่าฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. ร.ท.สุทธิพงศ์ โกยวานิช
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
๓. นางเจนจิรา
พรหมบุตร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นางกัณกาญา มณีโชติ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
๕. นายเกรียงศักดิ์ สิฎร์สนธ์
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
๖. นาจีรวัฒน์
ศิรดุลย์พัฒน์
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๗. นายสมพัฒน์ เพิงมาก
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. นายไพศาล
ขนานชี
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
๙. นางสาวบุษยา หอสุชาติ
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๑๐. นายธวัชชัย
ล่องลัด
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๑. นายขจร
อิสริยานุพงศ์
แทน ประมงจังหวัดระนอง
๑๒. นายบัณฑ์ยเดช สุขขันศรี
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
๑๓. นายสิทธิชัย
วาณิชเสนี
แทน นายด่านศุลการกรระนงอง
๑๔. นายพันธรัฐ
จิช่อง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
๑๕. นายสุริยา
สารสิทธิ์
แทน นายอาเภอกระบุรี
๑๖. นายมานพ
เรืองสวัสดิ์
แทน นายอาเภอกะเปอร์
๑๗.นายธีรยุทธ
คงคล้าย
แทน นายอาเภอละอุ่น
๑๘. นายวราทิตย์
ด่านวิริยกุล
นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
๑๙. พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
๒๐. พ.ต.ท.อสัน
ชอบงาม
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
๒๑. พ.ต.ท.สุมากร สูงปานเขา
แทน ผกก.สภ.กระบุรี
๒๒. พ.ต.ท.ปารุส สามารถ
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
๒๓. พ.ต.ท.อารมณ์ แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
๒๔. พ.ต.อ.ณรงค์ จงศรี
ผกก.สภ.สุขสาราญ
๒๕. พ.ต.ท.พรชัย สุขหงษ์
แทน ผกก.สภ.ปากนา
๒๖. พ.ต.ท.นาวิน พยัฆยุทธิ์
แทน ผกก.สภ.ปากจั่น
๒๗. พ.ต.ต.ประเทือง สีสิน
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
๒๘. 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

๒๙. พ.ต.ท.พิษณุ เบียแก้ว
๓๐. ร.ต.อ.อุดมเกียรติ บุนาศย์
๓๑. พ.ต.ท.กมลศักดิ์ วันประดุง
๓๒. ร.ต.อ.อาพรรณ ศรีสุวรรณ
ส่วนราชการทหาร
๓๓. พ.ท.สารวม
ธิมากุล
แทน แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
๓๔. พ.ต.วิรัช
สังข์เพ็ชร์
แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕
ส่วนเลขานุการ
3๕. พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จิณรัฐ
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
๓๕. ว่าที่ ร.ต.ไพรัตน์ รุ่งเรือง
แทน 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. นายอัตพล
แจ่มใส
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๔๐. นายภัทรชน
ลิมสุวัฒนกุล
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๔๑. พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๒. นายนิตย์
อุ่ยเต็กเค่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๓. นายชนนต์
ธานินพงศ์
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
๔๔. นายสุเมธ
ใจบุญ
สื่อมวลชน
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 ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครังที่แล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) (ส.ค.๖๑)
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ส.ค.๖๐ เกิด ๖ คดี /ส.ค.๖๑ เกิด ๔ คดี ลด ๒ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ส.ค.๖๐ เกิด ๑๐ คดี /ส.ค.๖๑ เกิด ๙ คดี ลด ๑ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ ส.ค.๖๐ เกิด ๓๗ คดี/ส.ค.๖๑ เกิด ๑๐ คดี ลด ๒๗ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ส.ค.๖๐ จับกุม ๓๑๖ ราย/๓๕๑ คน /ส.ค.๖๑ จับกุม ๒๕๒ ราย/๒๗๓
คน ลด ๖๔ ราย

-๓๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๔ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๙ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๗ คน ต่างด้าว ๓ คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๒๐๕ คน ต่างด้าว ๖๘ คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน (ส.ค.๖๑)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด
จับ ๑๙๔ ราย ผู้ต้องหา ๒๐๐ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน
จับ ๒ ราย ผู้ต้องหา ๑๘ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน
จับ ๑๗ ราย ผู้ต้องหา ๑๗ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี
จับ ๕ ราย ผู้ต้องหา ๕ คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๕ ราย
นาเข้า
จานวน - ราย
จาหน่าย
จานวน ๕ ราย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๔๗ ราย
ครอบครอง
จานวน ๑๑๔ ราย
เสพ
จานวน ๒๓ ราย
แยกเป็น คนไทย ๑๖๕ คน , คนต่างด้าว ๓๕ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดระนอง (ส.ค.๖๑)
รับแจ้ง - ราย ผู้เสียชีวิต - ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บเล็กน้อย - ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว(ส.ค.๖๑)
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๓๓ ราย/ ๓๓ คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ภายใต้การอานวยการของนายอาเภอเมือง
ระนอง ได้มอบหมายให้สมาชิก อส.อาเภอเมืองระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาร
เสพติดนักเรียน ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ตรวจปัสสาวะนักเรียนจานวน ๑๓๐ คน พบผู้มีสารเสพติดประเภท
กัญชาจานวน ๒ คน ดาเนินการแจ้งผู้บริหารโรงเรียนเพื่อดาเนินการแก้ปัญหาต่อไป
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายใต้การอานวยการของนายอาเภอเมือง
ระนอง ได้มอบหมายให้นายพันธรัฐ จิช่องง ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายศักดินันท์ ธรรมพรหม
ปลัดอาเภองานปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตาบล
บางริน ได้ร่วมกันตรวจสอบไม้ท่อนและไม้แปรรูปบริเวณพืนที่หมู่ที่ ๑ ตาบลบางริน

-๔วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ภายใต้การอานวยการของนายอาเภอเมือง
ระนอง ได้มอบหมายให้สมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดพนักงาน ณ
บริษัท เดอะกาลล่า จากัด อาเภอเมืองระนอง จานวน ๒๔ คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
วั น ที่ ๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ภายใต้ ก ารอ านวยการของนายอ าเภอเมื อ งระนอง
มอบหมายให้ น ายพั น ธรั ฐ จิ ช่ อ ง ปลั ด อ าเภอหั ว หน้ า กลุ่ ม งานความมั่ น คง นายศั ก ดิ นั น ท์ ธรรมพรหม
ปลัดอาเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพืนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์นาท่วมในพืนที่หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยนาใส
ตาบลราชกรูด
วัน ที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอานวยการของนายอาเภอเมืองระนอง
มอบหมายให้นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส. ผู้ ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ ตาบลบางนอน ลงพืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพืนที่หมู่ที่ ๒ ตาบลบางนอน
วันที่ ๑๓ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอาเภอเมืองระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตารวจ
ทหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพืนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ดินสไลด์ทับถนน ในบริเวณพืนที่หมู่ที่ ๓ ตาบล ทราย
แดง
4.2.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๓ สิงหาคม 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 ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.มะมุ ต.นาจืด ต.ลาเลียง. และ ต.บางใหญ่ ไม่พบ
การกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๐ สิงหาคม 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 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.กระบุรี และ ชรบ.ในพืนที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพืนที่ ต.นาจืดน้อย ต.มะมุ และ
ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๗ สิงหาคม 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 ๒๓ สิงหาคม 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 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.อ.กะเปอร์ ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบ
สังคม กาชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเข้าไปมั่วสุม จานวน ๑ ครัง
ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๓ จัดชุดเฉพาะกิจตรวจโรงแรมจานวน ๒ แห่ง ไม่พบการกระทาความผิด
๑. เอส เอส รีสอร์ท หมู่ที่ ๑ ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์
๒. ดีดี รีสอร์ท หมู่ที่ ๑ ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์
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 ๕ สิงหาคม 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 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่นนากาลังสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ละอุ่น ๓ ร่วมกับ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตาบลในวงเหนือ ตังจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณพืนที่บ้านคอก
ช้าง หมู่ที่ ๒ ตาบลในวงเหนื อ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการลั กลอบขนแรงงานผิ ดกฎหมาย
อาวุธปืน ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ไม่พบการกระทาผิด
๑.๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอละอุ่น นากาลังสมาชิก อส. ร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยแก่คณะ ครม.สัญจร บริเวณบ่อนาร้อนรักษะวาริน และบริเวณร้านอาหาร
เคียงเล
๑.๔ วันที่ ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๘, ๑๙ สิงหาคม 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

-๖๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
-ออกลาดตระเวน และตังจุดตรวจ เพื่อรั กษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลั กลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและการกระทาผิดกฎหมายต่างๆ ในพืนที่ ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๑.๒ ตรวจสถานประกอบการ
-ออกตรวจสถานประกอบการเรือประมง ในพืนที่ เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การ
ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ -ไม่มี
๔.๓ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองการตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖๑ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ (๒๖ ก.ค.๖๑ - ๒๕ ส.ค.๖๑)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

แปรรูปสัตว์นา

๑๐

๑

๔๔๒

๒

ประมงทะเล

-

-

-

-

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๘

๒

๔๗

๒

กิจการอื่นๆ

๙

-

๑๐๔

-

รวม

๒๗

๓

๖๐๓

๔

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ฝากเน้นยาเรื่องการค้ามนุษย์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
ร่วมกันดูแลเรื่องการป้องกันปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์เป็นกรณีพิเศษ
๒. ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และในสถานศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ป้องกันจังหวัดระนอง
ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการจาหน่ายยาแก้ปวด “ทามาดอล”ที่จาหน่ายตามร้านขายยา ซึ่งเป็นยา
อัน ตราย มีกลุ่ มวัย รุ่ น น าไปกิน โดยมีการผสมกับนาอัดลม ขอให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน
ช่วยเข้มงวดการจาหน่ายของร้านจาหน่าย และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

-๗ปิดประชุม 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

