รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖1 เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายโชตินรินทร์
๒. พ.ต.อ. สมชาย
๓. ร.ท.สุทธิพงษ์
๔. นายปฏิวัติ
๕. นายจรัญ
๖. นายสมพล
๗. จ.อ.ณรงค์
๘. นายธวัชชัย
๙. นายวรวุฒิ
๑๐. นายไพศาล
๑๑. นางสาวรัชนก
๑๒. นายธวัชชัย
๑๓. นายชูเกียรติ
๑๔. นายเชาว์
๑๕. จ.อ.ทวี
๑๖. นางสุปราณี
๑๗. นายธรรมเนียม
๑๘. นายเฉลิมพล
๑๙. นายมานพ
๒๐. นายเอก
๒๑. นายวินัย
ส่วนราชการตารวจ
22. พ.ต.อ. สมชาย
23.พ.ต.ท. ธวัชชัย
24. พ.ต.ท. ปราโมทย์
25. พ.ต.ท.อภิชา
26. พ.ต.ท.อารมณ์
27. พ.ต.ท. ณรงค์
28. พ.ต.ท. พรชัย
29. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
30. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์

เกิดสม
ซื่อต่อตระกูล
โกยวานิช
ธนากรรัฐ
ผดุงสุนทร
ห่วงจริง
ดากุล
พูลพิทักษ์
โสโน
ขนานชี
ส่งศรี
ล่องวัด
ปิ่นสุวรรณ
เฉลิมเกียรติ
พรหมทอง
จันทร์แก้ว
บารุง
ครุอาพันธิ์
เรืองสวัสดิ์
เกียรติสิงห์ทอง
ยุ่งกุ้ง

รองผู้ว่าราชการฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
แทน อัยการจังหวัดระนอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุข
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
แทน หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทน ผอ.สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ สฎ.
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
แทน ประมงจังหวัดระนอง
แทน นายด่านศุลกากรจังหวัดระนอง
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิสาขาระนอง
แทน ขนส่งจังหวัดระนอง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
นายอาเภอกระบุรี
แทน นายอาเภอกะเปอร์
แทน นายอาเภอละอุ่น
แทน นายอาเภอสุขสาราญ

ซื่อต่อตระกูล
ซุ้นเจริญ
บุญทับ
หอมจันทร์
แช่มเกษม
จงศรี
สุขหงส์
กอบุตร
ชาตะรักษ์

รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
แทน ผกก.สภ.กระบุรี
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
ผกก.สภ.สุขสาราญ
แทน ผกก.สภ.ปากน้า
แทน ผกก.สภ.ปากจั่น
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
31./พ.ต.ท.ภัทศาสน์...

-231. พ.ต.ท.ภัทศาสน์
32. พ.ต.ท. เนติ
33. ร.ต.อ. อภิวัฒน์
34. ร.ต.อ. สุธรรม
35. พ.ต.ท.ปาณย์สิริ
36. ร.ต.อ. ชินวุฒิ

บัวแก้ว
ขันบุญ
เสทธะยะ
โปจุ้ย
ศรีสวัสดิ์
บุญสนอง

สว.สภ.บางแก้ว
แทน ผกก.ตม.ระนอง
แทน สว.ส.รน.1 กก.8 บก.รน.
แทน ผบ.ร้อย ตชด.415
สว.ส.ทท๒ กก.๒ บก.ทท.3
หน.พฐ จว.ระนอง

37. ร.ท.นิคม
38. พ.อ. ชีวนันท์
39.น.ต. ก้องคชา
40. พ.ต. วิรัช

ปัตเมฆ
ศิลปี
เกิดชูชื่น
สังข์เพ็ชร์

แทน ผบ.ร.๒๕ พัน ๒
แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
แทน ผบ.ฉก.ร.25

41.พ.ต.ท.อันธีร์
42. จ.อ.ณรงค์
43. ร.ต.อ.ปราโมทย์
45. ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี
46. ส.ต.ต.กิตติธัช

ก่ออารี
ดากุล
กุ้งทอง
รักนิ่ม
สมพงษ์

แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขาฯ
แทน ป้องกันจังหวัดระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขาฯ
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี/ผู้ช่วยเลขาฯ

47. นายธีรพัฒน์
48. นายสุพจน์
49. นายสันติ
50. นายสุเมธ

ธีรประภาส
วณิชพัฒน์
ศุภรินถาวรกุล
ใจบุญ

แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
แทน นายก อบจ.ระนอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนราชการทหาร

ส่วนเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

รายนามผู้ไม่มาประชุม –
ประธาน
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธาน - ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระนอง ติ ด ภารกิ จ จึ ง มอบหมาย รองผู้ ว่ า ราชการ จั ง หวั ด ระนอง
เป็นประธานแทน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑0/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ที่ประชุม–รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว– ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) ( พ.ย.๖1 )
/๑) ด้านอาชญากรรม….

-3๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที๑่ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ พ.ย.60 เกิด 5 คดี /พ.ย.๖1เกิด 3 คดีลด - 2 คดี
- กลุ่มที่ ๒คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ พ.ย.60 เกิด 1๓ คดี /พ.ย.๖1 เกิด 3 คดีลด - 10 คดี
- กลุ่มที่ ๓คดีความผิดพิเศษพ.ย.60 เกิด 49 คดี/พ.ย.๖1 เกิด 30 คดีลด - 19 คดี
-กลุ่มที๔่ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย พ.ย.60 จับกุม 331 คน /341ราย /พ.ย.๖1 จับกุม
397 คน /408 รายเพิ่ม+63 ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๓ คน ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย 2 คน ต่างด้าว 1 คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย 25 คน ต่างด้าว 5 คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย 223 คน ต่างด้าว 185 คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน(พ.ย.๖1)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ ๑96รายผู้ต้องหา 203คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ 2ราย ผู้ต้องหา 9คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ 32 รายผู้ต้องหา 33 คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ6รายผู้ต้องหา 6 คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐
- ข้อกล่าวหา
- ผลิต
จานวน ๑0/11ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน 53/56ราย
- ครอบครอง
จานวน 98/99ราย
- เสพ
จานวน 32/33ราย
- แยกเป็น คนไทย ๑76 คน , คนต่างด้าว 27 คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง(พ.ย.๖1)
รับแจ้ง๑4 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บ 14 ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว(พ.ย.๖1 )
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน 158 ราย/ 158 คน
๔.๒ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
วันที่ ๖ พ.ย.๖๑ นาสมาชิก อส. อ.เมืองระนอง ตรวจรักษาความสงบและป้องกันการกระทากฎหมาย
บริเวณจุดผ่านแดนท่าเทียบเรือสะพานปลา ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทาผิด
วันที่ 10 - 11 พ.ย.61 นาสมาชิก อส. อ.เมืองระนอง ร่วม รปภ.องคมนตรี และคณะในการตรวจ
เยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 39 จ.ระนอง ผลการปฏิบัติ เหตุการณ์ปกติ
วันที่ 13 พ.ย.61 นาสมาชิก อส. อ.เมืองระนอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หมู่ที่ 3 ต.ปากน้า
/ตรวจรักษาความ…
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3ต.ปากน้า ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิด จนกระทั่งเวลาประมาณ 21.00 น. ได้รับการแจ้งจากฝ่าย
ปกครองในพื้นที่ว่าพบยาเสพติดบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 4010 บ้านเขานางหงส์ -หินช้าง หมู่ที่ 5 ต.
ปากน้ า เป็ นจานวนมาก จึงได้สนธิกาลังกับเจ้าหน้าที่ตารวจ นาไปสู่การจับกุมยาเสพติด (ยาบ้ า) ล็อตใหญ่
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว
วันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 18.00 – 20.00 น. นาสมาชิก อส. อ.เมืองระนอง ร่วมกับสมาชิก อส.จ.
ระนอง และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ราชกรูด ตั้งจุดตรวจบริเวณสามแยกราชกรูด ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทาผิด
วั น ที่ 15 พ.ย.61 เวลา 05.00 น. น าสมาชิ ก อส. อ.เมื อ งระนอง ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร
ชุด ฉก.ร.2521 ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายตามคาสั่ง บก.อส.จ.ระนอง จานวน 2 ชุด ผลการปฏิบัติ ไม่
พบการกระทาผิด
วันที่ 19พ.ย.61 เวลา 17.00น. นาสมาชิก อส. อ.เมืองระนอง ออกตรวจความปลอดภัยของโป๊ะ
ท่าเรือ สถานที่สาหรับให้ประชาชนใช้ลอยกระทง ของเทศบาลเมืองระนอง และเทศบาลเมืองบางริ้น ผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่ามีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะให้บริการประชาชนด้วยความปลอดภัย
วัน ที่ 19 พ.ย.61 เวลา 18.00 น. น าสมาชิ ก อส. อ.เมือ งระนอง ร่ว มกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
ออกตรวจเฝ้าระวังการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณงานลอยกระทง จ.ระนอง ประจาปี 2561 ผล
การปฏิบัติ ไม่พบการกระทาผิด
วันที่ 22พ.ย.61 เวลา 18.00 น. นาสมาชิก อส. อ.เมืองระนองออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณงานลอยกระทง จ.ระนอง ประจาปี 61 เหตุการณ์ปกติ
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
วันที่ 2 พ.ย.61 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ. ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่างๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต. จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่าง
ใด
วันที่ ๗ พ.ย.61 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ. ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่ า งๆ และสถานประกอบการ ในพื้ น ที่ ต.มะมุ ต.น้ าจื ด ต.ล าเลี ย ง และ ต.ปากจั่ น ไม่ พ บการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 13 พ.ย.61 นางเพ็ญศรี รสสุคนธ์ รักษาราชการแทนนายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความ
มั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ. ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายต่างๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต. จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น จับกุมพม่า
หลบหนีเข้าเมืองบริเวณ ม.๔ ต.มะมุ จานวน 145 คน ได้ประสานตรวจคนเข้าเมืองดาเนินคดีต่อไป
วันที่ 16 พ.ย.61 นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.กระบุรี , ตร.สภ.ปากจั่น และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่างๆ และสถานประกอบการในพื้นที่ ต.น้าจืดน้อย ต.มะมุ
และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
/วันที่ 27 พ.ย.61…
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ด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทา
ผิ ด กฎหมายต่ า งๆ และสถานประกอบการในพื้ น ที่ ต. จ.ป.ร. ต.ล าเลี ย ง และ ต.ปากจั่ น ไม่ พ บการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.3 อาเภอสุขสาราญ
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
วัน ที่ 6 พ.ย.61 ฝ่ ายปกครองสนธิกาลังร่ว มกับทหาร และสมาชิก อส.ตั้งด่านตรวจเพื่อตรวจค้น
ยานพาหนะ ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทากฎหมายต่าง ๆ ณ ด่านตรวจ กม.70 หมู่ที่ ๑
ตาบลนาคา ผลการปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 6 พ.ย.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทากฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๔ ตาบลนาคา ไม่
พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 21 - 22 พ.ย.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใน
การจั ดงานลอยกระทง ณ วัดสถิตธรรมมาราม หมู่ที่ 2 ตาบลกาพวน การปฏิบั ติห น้ าที่เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 24 พ.ย.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการจัด
งาน “สืบสานพลังสัทธาเพื่อการศึกษากามาลุดดีน ”หมู่ที่ 2 ตาบลกาพวน การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 26 พ.ย.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลนาคา ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
- ตรวจสถานประกอบการ
วันที่ 26 พ.ย.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ออกตรวจสถานประกอบการเรือประมง
(ทักษิณมารีน)หมู่ที่ 4ตาบลกาพวน เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบการกระทาผิดแต่
อย่างใด
วันที่ 27 พ.ย.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ออกตรวจสถานประกอบการเรือประมง
หมู่ที่ 3 ตาบลนาคา เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ- ไม่มี
๔.๒.4 อาเภอกะเปอร์
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน จานวน 2 ครั้ง บริเวณหมู่ที่ 3 ตาบลม่วงกลวง และ หมู่ที่ 2
ตาบลบาหิน อาเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน 2 ราย
/ตรวจสถาน...

-6ตรวจสถานบริ ก าร อ าเภอกระเปอร์ ไม่ มี ส ถานบริ ก าร คงมี แ ต่ ร้ า นคาราโอเกะ จ านวน 2 ร้ า น
โดยฝ่ายปกครองและสมาชิก อส. อ.กะเปอร์ที่ 4 ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม
กาชับ ให้ ปฏิบั ติตามกฎหมาย เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญ หาเด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุมและการกระทาผิ ด
กฎหมายจานวน 1 ครั้ง ไม่พบการกระทาผิด
ตรวจโรงแรม จักชุดเฉพาะกิจออกตรวจโรงแรม จานวน 2 แห่ง
- แสงทองรีสอร์ท หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ดีดีรีสอร์ทหมู่ที่ 1 ตาบลกะเปอร์อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ไม่พบการกระทาผิด
ตรวจพื้นที่เสี่ยง
- บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านนา อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ไม่พบการกระทาผิด
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ - ไม่มี
๔.๒.5 อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖1 นากาลังสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ละอุ่น และเจ้าหน้าที่
ทหารชุ ด จุ ด ตรวจบ้ า นในวง ตรวจสอบตรวจค้ น บ้ า นเป้ า หมาย ม.๔ ต.บางพระเหนื อ อ.ละอุ่ น
จานวน 3 จุด ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
วันที่ 9 พ.ย.61 อาเภอละอุ่นนากาสมาชิก อส. ออกตรวจตราป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนี
เข้าเมื องของคนต่ างด้ าว การลั ก ลอบขนสิ น ค้าหลบหนี ศุ ล กากร และการกระท าผิ ด อื่น ๆ ณ จุด ผ่ อนปรน
บ้ านฝาชี ม.4 ม.4 ต.บางแก้ว และพื้ น ที่ ช่องทางข้ามทางธรรมชาติ ในพื้ น ที่ ม.4 บ้านเขาฝาชี และ ม.5
บ้านพรุตาโรย ต.บางแก้ว จานวน 4 จุด ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
วันที่ 11 พ.ย.61 อาเภอละอุ่นนากาสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ละอุ่น ตั้งจุดตรวจรักษา
ความสงบเรีย บร้อย ป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่างๆ ณ จุดตรวจสัมพันธ์บ้านบางนา ม.3
ต.บางพระใต้ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
วันที่ 13 พ.ย.61 อาเภอละอุ่นนากาสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ละอุ่น และเจ้าหน้าที่
ทหารชุดจุ ด ตรวจบ้ านในวง ตรวจสอบตรวจค้น บ้ านเป้ าหมาย จานวน 2 จุด ในพื้ น ที่ ม.2 บ้ านคอกช้าง
ต.ในวงเหนือ ม.3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น ผลการปฏิ บัติ จับกุมผู้กระทาผิด 2 ราย โดยผู้กระทาผิดมีอาวุธปืน
และเครื่ อ งกระสุ น ปื น ไว้ ค รอบครองโดยไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าต 1 รายผู้ ก ระท ามี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษประเภท 5
(พืชกระท่อม) จานวน 1 ราย
วั น ที่ 1 5 พ .ย .6 1 อ าเภ อ ล ะ อุ่ น น าก าส ม าชิ ก อ ส . ร่ ว ม เจ้ าห น้ าที่ ท ห าร ร.2 5 2 1
ตารวจ นปพ.ภ.จว.ระนอง กองกากับ การ สส.ภ.จว.ระนอง ร่วมตรวจสอบค้นบ้านเป้าหมาย ในพื้นที่ ม.๗
ต.ล าเลี ย ง อ.กระบุ รี จ.ระนอง จ านวน 2 จุ ด และเป้ าหมายในพื้ น ที่ ม.๔ และ ม.๕ ต.น้ าจื ด อ.กระบุ รี
จานวน 3 จุด จับผู้กระทาผิดจานวน 4 ราย โดยเป็นผู้กระทามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม)
จานวน 1 ราย ผู้กระทามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จานวน 192 เม็ด 1 ราย และผู้กระทาผิ ด
มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน 2 ราย
/วันที่ 20 พ.ย. 61...

-7วันที่ 20 พ.ย.61 อาเภอละอุ่นนากาสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ละอุ่น และเจ้าหน้าที่
ทหารชุดจุดตรวจบ้านในวง ตรวจสอบตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ในพื้นที่บ้านคอกช้าง ม.๒ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น
จานวน 2 จุด ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
๒)รายงานปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสงบ
เรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ -ไม่มี
๔.๔ ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖1 ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖1 ( ๒๖ ต.ค.- ๒6 พ.ย.๖1)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

35

-

๑,186

-

ประมงทะเล

-

-

-

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๑5

1

45

กิจการอื่นๆ

22

-

๑76

รวม

72

-

๑,๔07

0

1

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
- ช่ ว งเดื อ นธั น วาคม 2561 มี วั น ส าคั ญ วั น หยุ ด ราชการยาว ขอให้ ห น่ ว ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดาเนิน การในการเตรียมความพร้อมการจัดงานปั่นจักรยาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
กิ จ กรรมวั น คริ ส มาสต์ แ ละปี ใ หม่ 2562 ขอให้ ติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง สถานก ารณ์
ความปลอดภัย
- ขอความร่ ว มมื อ ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ดู แ ลความพร้อ มสถานที่ ราชการการ
จัดเวรยามให้มีผู้รับผิดชอบในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม 2562
- การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใหม่ ฝากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ให้สนธิกาลังในการดูแลความปลอดภัยทางถนน ยานพาหนะ

/ระเบียบวาระที่ ๖…

-8ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.อันธีร์ ก่ออารี ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี รักนิ่ม บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

