รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ วันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายโชตินรินทร์ เกิดสม
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. พ.ต.อ. นิวัติ
โพธิ์พร้อม
แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๓. นายชาตรี
จันทร์วีระชัย
ปลัดจังหวัดระนอง
๔. พ.อ.พรพิทักษ์ ศรีทอง
แทน รอง.ผอ.รมน.จังหวัดระนอง(ทหาร)
๕. นายสมพล
ห่วงจริง
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
๖. นายธีระพงศ์
มัสมูมาส
แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
๗. นางฝ้าตีฮะ
ภักดี
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๘. นายนิติธร
เดชาราชสีห์
ป้องกันจังหวัดระนอง
๙. นายธวัชชัย
พูลพิทักษ์
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นายไพศาล
ขนานชี
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
๑๑. นายธันยบูรณ์ คลี่เกษร
จัดหางานจังหวัดระนอง
๑๒. นายชูเกียรติ
ปิ่นสุวรรณ
แทน ประมงจังหวัดระนอง
๑๓. นายเชาว์
เฉลิมเกียรติ
แทน นายด่านศุลกากรจังหวัดระนอง
๑๔. นางสาววิลาวรรณ เจริญดี
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิสาขาระนอง
๑๕. นายอานนท์
ไชยชาติ
แทน นายอำเภอเมืองระนอง
๑๖. นายสุริยา
สารสิทธิ์
แทน นายอำเภอกระบุรี
๑๗. นายมาณพ
เรืองสวัสดิ์
แทน นายอำเภอกะเปอร์
๑๘. นายเอก
เกียรติสิงห์ทอง
แทน นายอำเภอละอุ่น
๑๙. นายวินัย
มุ่งกุ้ง
แทน นายอำเภอสุขสำราญ
ส่วนราชการตำรวจ
๒๐. พ.ต.อ. นิวัติ
โพธิ์พร้อม
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๒๑. พ.ต.ต.ประสพสุข พรหมนอก
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
๒๒. พ.ต.ท.กฤษ
แท้สูงเนิน
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
๒๓. พ.ต.ท.วินิจ
มีสวัสดิ์
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
๒๔. พ.ต.ท.สุวสันต์ อารีรอบ
แทน ผกก.สภ.ปากน้ำ
๒๕. พ.ต.ท.นันทชัย ชูชื่น
ผกก.สภ.ปากจั่น
๒๖. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรัตน์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
๒๗. พ.ต.ท.ภัทรศาสน์ บัวแก้ว
สว.สภ.บางแก้ว
๒๘. พ.ต.ท. พิษณุ เบี้ยแก้ว
แทน ผกก.ตม.ระนอง
๒๙. ร.ต.อ.ทองเพียน อินบำรุง
แทน ผบ.ร้อย ตชด.415
๓๐. ร.ต.อ.อภิวัฒน์ เสทธะยะ
สว.ส.รน.1 กก.8 บก.รน.
๓๑. ร.ต.อ.ชาญณรงค์ รอดทองดี
แทน สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3
๓๒. ร.ต.อ.อำพรรณ ศรีสุวรรณ
แทน หน.พฐ.จว.ระนอง
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33.ร.อ.นิคม
ปัตเมฆ
34.ร.อ.ศักดิ์เขตต์ บุญพิทักษ์
35. ร.อ.พล
โต๊ะสกุล
ส่วนเลขานุการ
36. พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์
37. ว่าที่ ร.ต.ไพรัตน์ รุ่งเรือง
38. ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี รักนิ่ม
39. ร.ต.ท.หญิง คณิตา ทองวิจิตร์
ผู้ร่วมประชุม
40. นางดวงแก้ว
ลิ่มสกุล
41. นายเสกสรร
กุลวานิชไชยนันท์
๔2. นายอดิศักดิ์
ก้อนด้วง
๔3. นายสุวัชรินทร์ ตันโสภณ
44. นายวีระ
บุญราศี
45. นายเจี้ยว
ณ ถลาง
รายนามผู้ไม่มาประชุม -

แทน ผบ.ร.๒๕ พัน 2
แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขานุการ
ป้องกันจังหวัดระนอง/ผู้ช่วยเลขานุการ
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขานุการ
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี
แทน นายก อบจ. ระนอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
๑. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ด้วยรัฐบาลได้ประชุมขับเคลื่อนมอบนโยบาย ๒๐ กระทรวง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพเมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีข้อสั่งการสำคัญ ดังนี้
๑. ให้ใช้หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรมในการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ให้อำนาจ
๒. ให้ใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน กฎหมายบางเรื่องให้อำนาจแต่ไม่ควรกระทำ
กับเด็ก และสตรี
ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๖๒
-รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การรายงานสถานการณ์ด้านการข่าวที่สำคัญ
๑. เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ – ไม่มี
๒. การเมือง/กลุ่มพลังทางการเมือง – ไม่มี
๓. เศรษฐกิจ – ไม่มี
๔. กลุ่มนักวิชาการ/องค์กรเอกชน/นักบวช/สื่อมวลชน – ไม่มี
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๖.อาชญากรรมข้ามชาติ/ก่อการร้ายสากล – ไม่มี
๗. ปัญหาพื้นที่ชายแดน – ไม่มี
๘. ปัญหายาเสพติด – ไม่มี
๙. ปัญหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ – ไม่มี
๔.๒ ผลการดำเนินการของตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ส.ค.๖๑ เกิด 8 คดี /ส.ค.62 เกิด 2 คดี
ลดลง 6 คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ส.ค.๖๑ เกิด 10 คดี /ส.ค.62 เกิด 5 คดี
ลดลง 5 คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ ส.ค.๖๑ เกิด 20 คดี /ส.ค.62 เกิด 26 คดี เพิ่ม 6 คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ส.ค.๖๑ จับกุม 322 ราย/335 คน /ส.ค.๖2
จับกุม ๒55 ราย /๒64 คน ลดลง 77 ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย 2 คน ต่างด้าว 0 คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย 10 คน ต่างด้าว 0 คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย 18 คน ต่างด้าว 8 คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย 193 คน ต่างด้าว 71 คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ 193 ราย ผู้ต้องหา ๑93 คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ 5 ราย ผู้ต้องหา 11 คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ ๑5 ราย ผู้ต้องหา ๑5 คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ - ราย ผู้ต้องหา - คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จำนวน 2 ราย/ 2 คน
จำหน่าย
จำนวน 2 ราย/ 3 คน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย
จำนวน 19 ราย/ 20 คน
ครอบครอง
จำนวน 100 ราย/100 คน
เสพ
จำนวน 70 ราย/ 70 คน
แยกเป็น คนไทย ๑66 คน , คนต่างด้าว 29 คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง
รับแจ้ง 24 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 14 ราย
6) ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว
- จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จำนวน 42 ราย/ 42 คน
๔.๓ หน.สภ.ในพื้นที่ ที่เกิดเหตุอุกฉกรรจ์/สะเทือนขวัญ, เหตุสำคัญน่าสนใจรายงาน
- รายงานรายละเอียดของคดี และความคืบหน้าของคดี – ไม่มี
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อำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
๔.๔.๑ อำเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดำเนินการสำคัญในพื้นที่
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00น.-08.01 น. ของวันรุ่งขึ้น นายบุญชัย สมใจ
นายอำเภอเมืองระนอง มอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเมือง
ระนองที่ 2 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และป้องกันการกระทำความผิดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่ปกติ
ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของนายนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมือง
ระนอง นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเมืองระนอง นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอำเภอเมืองระนอง
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ได้มอบหมายให้ นายอานนท์ ไชยชาติ ปลัดอำเภอเมืองระนองและ สมาชิก
อส.อ.เมืองระนองที่ 2 ร่วมกับ นางบังอร พรหมมุนี ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ทรายแดง ได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมระโชกแรง ต้นไม้หักทับบ้านเรือน
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมือง
ระนอง นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเมืองระนอง นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอำเภอเมืองระนอง
หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานความมั ่ น คงได้ ม อบหมายให้ นายรุ ่ ง โรจน์ เกษภิ บ าลผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ม.๖ ต.ราชกรู ด
พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผรส. ร่วมกับทหาร ชุด ชพส. ที่ ๔๑๐๗ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา
ในทะเลอันดามันบริเวณของเขตพื้นที่ ม. ๖ บ้านคลองของพิกัดเกาะหมู/หาดแหลมสนซึ่งเป็นเขตแดนติดต่อ
กับ ม.๑ ต. ม่ว งกลวง อ.กะเปอร์ เพื่อป้องกั น การลั กลอบกระทำความผิด ขนแรงงานต่ างด้ าวเข้ าเมื อ ง
โดยผิดกฎหมายเบื้องต้น ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองระนองได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบริการประชาชนแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูก จ้าง สมาชิก อส. และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระนอง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั ่ น คงภายในของพนั ก งานฝ่ า ยปกครอง ณ สนามยิ ง ปื น จั ง หวั ด ระนอง (บางกลาง) โดยมี
นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
ในพิธีเปิดทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 130 คน
2. ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย
วันศุกร์ที่ 9,16,23 สิงหาคม 2562 ภายใต้การอำนวยอำนวยการของนายบุญชัย สมใจ
นายอำเภอเมื อ งระนอง นายชั ย วุ ฒ ิ บุ ต รศรี ปลั ด อำเภออาวุ โ สอำเภอเมื อ งระนอง มอบหมาย
ให้นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอำเภอเมืองระนอง หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง และสมาชิก อส.อ.เมืองระนองที่ ๒
ออกตรวจป้องกันการกระทำความผิดและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การปฏิบัติการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำความผิด
เนื ่ อ งจากเดื อ นสิ งหาคม 2562 จั ง หวั ด ระนอง กรมอุ ต ุ น ิ ย มวิ ทยา และหน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ยวข้อง
ออกประกาศเตือน พายุ ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในพื้นที่ อ.เมืองระนอง ในการนี้
นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง มอบหมายให้ ปลัดอำเภอเมืองระนอง สมาชิก อส.อ.เมืองระนองที่ ๒
เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
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อำเภอทราบ อย่างเร่งด่วน
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของนายนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมือง
ระนอง นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเมืองระนอง นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอำเภอเมืองระนอง
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ได้มอบหมายให้ นายอานนท์ ไชยชาติ ปลัดอำเภอเมืองระนองและ สมาชิก อส.
อ.เมืองระนองที่ 2 ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขานิเวศน์ เข้าตัดแต่งต้นไม้บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองระนองหลัง
เก่า เพื่อป้องกันการหักโค่นลงใส่บ้านเรือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในช่วงฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง
4.๔.2 อำเภอกระบุรี
๑. ผลการดำเนินการสำคัญในพื้นที่
การป้องกันและแก้ไชปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
วัน ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุ รี
มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม ด้วยสมาชิก อส. จำนวน 8 นาย ออกลากตระเวนเพื่อหาข่าว
บริเวณบ้านคลองเงิน ม.7 ต.ลำเลียง และตั้งด่านตรวจหาสารเสพติด ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุ รี
มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม ด้วยสมาชิก อส. จำนวน 8 นาย ออกลากตระเวนเพื่อหาข่าว
การขนแรงงานพม่าบริเวณท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต.มะมุ และแนวช่องทางตามธรรมชาติบ้านหัว ถนน หมู่ที่ 3
ตำบลน้ำจืด ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี
มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ จำนวน 6 นาย พร้อมด้วยสมาชิก อส. จำนวน 2 นาย และ
ชุด ชรบ. ตั้งด่านบริเวณจุดตรวจป้อมน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย ได้ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
เพื่อตรวจสอบหาสารเสพติดและความไม่สงบในพื้นที่ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี
มอบหมายปลั ด อำเภอฝ่ ายความมั่ น คง ตำรวจ จำนวน 6 นาย พร้ อ มด้ ว ยสมาชิ ก อส. จำนวน 2 นาย
และชุ ด ชรบ. ตั ้ ง ด่ า นบริ เ วณจุ ด ตรวจบ้ า นปากสวะ หมู ่ ท ี ่ 7 ตำบลมะมุ ได้ ท ำการตั ้ ง จุ ด ตรวจจุ ดสกัด
เพื่อตรวจสอบหาสารเสพติดและความไม่สงบในพื้นที่ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี
มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม ด้วยสมาชิก อส. จำนวน 8 นาย ออกลากตระเวนเพื่อหาข่าว
บริ เ วณบ้ า นหนองจิ ก ม.3 ต.ปากจั ่ น และตั ้ ง ด่ า นตรวจหาสารเสพติ ด พบการกระทำความผิ ด ในการ
ใช้สารเสพติดจำนวน 8 ราย
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี
มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อม ด้วยสมาชิก อส. จำนวน 9 นาย ออกลากตระเวนตั้งจุดตรวจ
เพื่อหาข่าวการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนช่องทางธรรมพื้นที่บ้านปากสวะ ม.7 บ้านมะมุ ม.2
ต.มะมุ และได้ตั้งด่านตรวจได้เรีย กตรวจ สิ่งผิดกฎหมายและสุ่มตรวจปัสสาวะ ไม่พบผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับการใช้สารยาเสพติด
2. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
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๑. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่
๑.๑ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ ครั้ง บริเวณหมู่ที่ 7 ต.บ้านนา
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พบผู้มีส ารเสพติดในร่างกาย จำนวน 4 ราย จะได้ดำเนินการนำตัว เข้าสู่กระบวน
การบำบัดฟื้นฟูต่อไป
๑.๒ ตรวจพื้นที่เสี่ยง ต่อการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
- หมู่ที่ 1,2,3,4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ไม่พบการกระทำความผิด
๑.๓ วัน ที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอกะเปอร์ ร่ว มกับเจ้าหน้าที่
ตชด.4109 เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด ชป.กะเปอร์ ฉก.ร.25 และ ชุด ชพส.4108 ทำการปิดล้อมตรวจค้นแหล่ง
จำหน่ายค้า ยาเสพติด พื้น ที่ ม.2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จับกุมผู้จ ำหน่ าย ยาเสพติด (ยาบ้ า )
จำนวน 1 ราย และผู้ครอบครองยาเสพติด (พืชกระท่อม) จำนวน 1 ราย จึงควบคุมเพื่อส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1.4 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอกะเปอร์ นำกำลังสมาชิก อส.ร้อย
อส.อ.กะปอร์ที่ 4 ปิดล้อมตรวจค้นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ในพื้นที่ ม.5 ต.บางหิน อ.กะปอร์ จ.ระนอง สามารถ
ควบคุมตัวผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 1 ราบ และหลบหนีไปได้ จำนวน 3 ราย จะได้ติดตามตัวเพื่อ
นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป
2. รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาของอำเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อำเภอละอุ่น
๑. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ 8,14,15,22,26 และ 27 สิงหาคม ๒๕๖๒ อำเภอละอุ่น ได้บูรณาการนำสมาชิก
อส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ ตำบลบางพระใต้ ตำบล
ละอุ่นเหนือ ตำบลบางพระเหนือ และตำบลบางแก้ว และได้สุ่มตรวจสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42
ราย พบสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 2 ราย ได้ดำเนินการคัดกรอกนสู่กระบวนการบำบัดต่อไป สำหรับ
การกระทำผิดอื่น ๆ ไม่พบ
๑.๒ วัน ที่ 2,3,12 และ 21 สิงหาคม 2562 ได้จัด กำลังสมาชิก อส.ออกลาดตระเวน
ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย ป้องกันเหตุร้าย สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ธนาคาร สถานศึกษา สถานที่
สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลละอุ่นใต้ ตำบลบางพระใต้ และตำบลบาฃพระเหนือ ผลการปฏิบัติ
ไม่พบการกระทำผิด เหตุการณ์ปกติ
๑.๓ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2562 ได้นำกำลังสมาชิก อส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสา ดำเนินการเคลื่อนย้าย กวาดเก็บต้นไม้กิ่งไม้
หักโค่นล้มขวางถนน หักโค่นทับเกี่ยวบ้านเรือนราษฎรเนื่องจากลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักในห้วงดังกล่าว
จำนวน 7 ครั้ง 8 จุด โดยในพื้นที่อำเภอละอุ่นมีบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 30 หลัง และมีพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย จำนวน 2,231 ต้น เนื้อที่รวม 39.5 ไร่
๑.๔ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้นำสมาชิก อส.ร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รน 1
(ละอุ่น) เจ้าหน้าที่ ตชด.ชุดเฝ้าระวังตรวจชายแดนที่ 4107 (เขาฝาชี) เข้าตรวจสอบ/จับกุม การบุกรุก
ทำลายป่า บริเวณบ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่นเหนือ จังหวัดระนอง
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จำนวน 1-1-66 ไร่ ขณะเข้าตรวจสอบ/จับกุม ไม่พบผู้กระทำผิด ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ รน 1 (ละอุ่น)
ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๒.รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้น ที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้ อ ย
การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาของอำเภอ -ไม่มี
๔.๒.๕ อำเภอสุขสำราญ
๑. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่
๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ปลัดอำเภองานป้องกัน นำสมาชิก อส. ออกลาดตระเวนรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด การลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองโดยกฎหมาย รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ 2,3,4 ตำบลนาคา ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำ
ผิดแต่อย่างใด
2. วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ปลัดอำเภองานป้องกัน นำสมาชิก อส.ออกลาดตระเวนรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด การลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองโดยกฎหมาย รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ 1,2,3 ตำบลกำพวน ผลการปฏิบัติไม่พบการ
กระทำผิดแต่อย่างใด
3. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ปลัดอำเภองานป้องกัน นำสมาชิก อส.ออกลาดตระเวนรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด การลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองโดยกฎหมาย รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ 5,7 ตำบลนาคา 5,6 ตำบลกำพวน ผลการปฏิบัติ
ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด
๑.๒ ตรวจสถานประกอบการ ๒. รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาของอำเภอ -ไม่มี
๔.๓ ผลการดำเนินการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองการตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทำงานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕2
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทำงานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕2 ปีงบประมาน ๒๕๖2 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (๒๖ ก.ค. – 25 ส.ค.๖๒)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทำผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทำผิดความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์น้ำ

9

๐

394

ประมงทะเล

4

0

19

0
0

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย
กิจการอื่น ๆ
รวม

32
31
76

4
1
1

206
262
881

0
32
32

-8 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑. การจัดกิจกรรมอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ขอให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุน
๒. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อย ถือปฏิบัติตามนโยบายสำคัญเรื่อง
ยาเสพติ ด โดยเฉพาะพื ้ น ที ่ ช ายแดน การค้ า มนุ ษ ย์ โดยให้ เ น้ น การปฏิ บ ั ต ิ ใ นการป้ อ งกั น ปราบปราม
ทั้งต้นทางและปลายทาง
๓. การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เป็นนโยบายสำคัญ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
ความเสียหายอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิม
๔. การสร้ า งความรั บ รู ้ แ ก่ ป ระชาชน ขอให้ ห น่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งประชาสั ม พั น ธ์
ให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินการของรัฐบาลและของหน่วยงาน
๕. ให้ ท ุ ก หน่ ว ยที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ช่ ว ยกั น ดู แ ลความสงบเรี ยบร้ อ ยในสถานที ่ ส าธารณะ
เช่น สถานีขนส่ง สนามบิน ฯลฯ
๖. ให้ ห น่ ว ยที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ติ ด ตามสถานการณ์ จ ากกรมอุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยา และส่ ง ข้ อ มู ล
ให้พื้นที่ทราบ เพื่อหามาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินสถานการณ์เพื่อหามาตรการรองรับ การเคลื่อนย้าย
และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์ ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี รักนิ่ม
บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

