รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายจตุพจน์
ปิยัมปุตระ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดระนอง
๒. นายชาตรี
จันทร์วีระชัย
ปลัดจังหวัดระนอง
๓. นายสุรเดช
จานงค์หาญ
แทน อัยการจังหวัดระนอง
๔. นายสุธน
คุ้มเพชร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๕. นายสมพล
ห่วงจริง
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
๖. นายธีระพงศ์
มัสมูมาส
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
๗. นายสมพัฒน์ เพิงมาก
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. นายไพศาล
ขนานชี
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
๙. นางสาวรัชนก ส่งศรี
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๑๐. นางสุนิสา
วิชัยดิษฐ์
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๑. นายชูเกียรติ
ปิ่นสุวรรณ
แทน ประมงจังหวัดระนอง
๑๒. นายพันธรัฐ
จิช่อง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
๑๓. นายสุริยา
สารสิทธิ์
แทน นายอาเภอกระบุรี
๑๔. นายชัยศักดิ์
ชัยพหล
แทน นายอาเภอกะเปอร์
๑๕. นายเอก
เกียรติสิงห์ทอง
แทน นายอาเภอละอุ่น
๑๖. นายวินัย
มุ่งกุ้ง
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
๑๗.พ.ต.อ.อานวย ไกรวุฒิอนันต์
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
๑๘. พ.ต.ท.สานิตย์ ผอมสวัสดิ์
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
๑๙. พ.ต.ท.สาคร
ยังอุ่น
แทน ผกก.สภ.กระบุรี
๒๐. พ.ต.ท.อารมณ์ แช่มเกษม
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
๒๑. พ.ต.ท.เจริญ เจียรวิวัฒนวงศ์
แทน ผกก.สภ.สุขสาราญ
๒๒. พ.ต.ท.สุวสันต์ อารีรอบ
แทน ผกก.สภ.ปากนา
๒๓. พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เวชวงษ์
ผกก.สภ.ปากจั่น
๒๔. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรัตน์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
๒๕. ร.ต.อ.ณรงค์ สายสาคเรศ
แทน สว.สภ.บางแก้ว
๒๖. ร.ต.อ.สิทธิชัย เทียนทอง
แทน ผกก.ตม.จว.ระนอง
๒๗. ร.ต.อ.สุธรรม โปจ้ย
แทน ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๕
๒๘. ร.ต.อ.อภิวัฒน์ เสทธะยะ
แทน สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.
๒๙. ร.ต.อ.ชินวุฒิ บุญสนอง
แทน หน.พฐ.จว.ระนอง

-๒ส่วนราชการทหาร
๓๐. พ.อ.พรพิทักษ์ ศรีทอง
แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค ๔ (สย.๑)
๓๑. พ.ต.วิรัช
สังข์เพ็ชร
แทน ผบ.ฉก.ร.๒๕
๓๒. ร.อ.ชวน
แก้วกงพาน
แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
ส่วนเลขานุการ
3๔.พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขานุการ
๓๕. นายนิติธร
เดชาราชสีห์
ป้องกันจังหวัดระนอง/ผู้ช่วยเลขานุการ
3๖. ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. ส.ต.ต.กิตติธัช สมพงษ์
ควบคุมสื่อเทคโนโลยี
ผู้ร่วมประชุม
๓๘. ดวงแก้ว
ลิ่มสกุล
แทน นายก อบจ. ระนอง
๓๙. นายสันติ
ศุภสินถาวรกุล
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๔๐. นายธีรพัฒน์
ธีรประภาส
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๔๑. นายชนนต์
ธานินพงศ์
ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
รายนามผู้ไม่มาประชุม ประธาน
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน- ขอแจ้งข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดังนี
๑. แนวทางการปฏิบัติการบูรณาการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ทุกหน่วยที่
มีหน้าที่บูรณาการกันในการปฏิบัติทังฝ่ายปกครองท้องที่ ตารวจ ทหาร
๒. ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของทุก หน่ ว ยไปเน้ น ยาผู้ ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชาห้ ามไม่ ให้ เ ข้า ไปเกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ค้ามนุษย์และยาเสพติด
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบ เรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครังที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม -รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครังที่แล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การรายงานสถานการณ์ด้านการข่าวที่สาคัญ
๑. เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ – ไม่มี
๒. การเมือง/กลุ่มพลังทางการเมือง – ไม่มี
๓. เศรษฐกิจ – ไม่มี
๔. กลุ่มนักวิชาการ/องค์กรเอกชน/นักบวช/สื่อมวลชน – ไม่มี
๕. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/พลังงาน/สิ่งแวดล้อม – ไม่มี
๖.อาชญากรรมข้ามชาติ/ก่อการร้ายสากล – ไม่มี
๗. ปัญหาพืนที่ชายแดน – ไม่มี
๘. ปัญหายาเสพติด – ไม่มี
๙. ปัญหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ – ไม่มี

-๓๔.๒ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ มิ.ย.๖๑ เกิด ๙ คดี /มิ.ย.๖๒ เกิด ๒ คดี ลดลง ๗ คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มิ.ย.๖๑ เกิด ๑๑ คดี /มิ.ย.๖๒ เกิด ๗ คดี ลดลง ๔ คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ มิ.ย.๖๑ เกิด ๑๗ คดี/มิ.ย.๖๒ เกิด ๑๑ คดี ลดลง ๖ คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มิ.ย.๖๑ จับกุม ๔๓๖ ราย/๔๕๓ คน /มิ.ย.๖๒ จับกุม ๒๓๒ ราย/๒๕๒
คน ลดลง ๒๐๔ ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น ไทย ๒ คน ต่างด้าว - คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น ไทย ๗ คน ต่างด้าว – คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น ไทย ๘ คน ต่างด้าว ๓ คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น ไทย ๑๖๔ คน ต่างด้าว ๘๘ คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด
จับ ๑๓๘ ราย ผู้ต้องหา ๑๕๓ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน
จับ ๓ ราย ผู้ต้องหา ๗ คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน
จับ ๑๗ ราย ผู้ต้องหา ๑๗ คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี
จับ - ราย ผู้ต้องหา ๒ คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ข้อกล่าวหา
ผลิต
จานวน ๑ ราย/ ๑ คน
นาเข้า
จานวน - ราย/ - คน
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน ๒๓ ราย/ ๒๓ คน
ครอบครอง
จานวน ๗๐ ราย/ ๗๘ คน
เสพ
จานวน ๓๙ ราย/ ๔๔ คน
แยกเป็น คนไทย ๑๓๙ คน , คนต่างด้าว ๑๔ คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึนในพืนที่จังหวัดระนอง
รับแจ้ง ๓๖ ราย ผู้เสียชีวิต ๓ ราย บาดเจ็บ ๒๓ ราย
6)ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว
-จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน ๗๔ ราย/ ๗๔ คน
๔.๓ หน.สภ.ในพื้นที่ ที่เกิดเหตุอุกฉกรรจ์/สะเทือนขวัญ, เหตุสาคัญน่าสนใจรายงาน
- รายงานรายละเอียดของคดี และความคืบหน้าของคดี – ไม่มี
๔.๔ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ผลการดาเนินงานระดับ
อาเภอ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
๔.๔.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วั น ที่ ๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ ภายใต้ ก ารอ านวยการของอ าเภอเมื อ งระนอง นายชั ย วุ ฒิ บุ ต รศรี
ปลัดอาวุโส นายพันธรัฐ จิชิอง ปลัดอาเภอฯ หัวหน้ากลุ่มงานมั่นคง มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ เกษภิบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตาบลราชกรูด นายจีรศักดิ์ สทานสัตย์ ผรส. หมู่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.
ราชกรูด และทหารชุด ชพส.๔๐๑๗ ตังจุดตรวจ หน้าศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองของ ไม่พบการกระทาผิด

-๔วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป นายอาเภอเมืองระนอง และนายชัยวุฒิ
บุตรศรี ปลัดอาวุโส มอบหมายให้ นายนายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอาเภอกลุ่มงานความมั่นคง และสมาชิก อส.อ.
เมืองระนอง ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรระนอง
ร่วมกันตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรระนอง จานวน ๕๓ คน ผลการปฏิบัติไม่พบ
สารเสพติด
วัน ที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ ภายใต้ ก ารอ านวยการของอ าเภอเมื อ งระนอง นายชั ย วุ ฒิ บุ ต รศรี
ปลัดอาวุโส นายพันธรัฐ จิชิอง ปลัดอาเภอฯ หัวหน้ากลุ่มงานมั่นคง มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ เกษภิบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตาบลราชกรูด นายจีรศักดิ์ สทานสัตย์ ผรส. หมู่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.
ราชกรูด และทหารชุด ชพส.๔๐๑๗ ตังจุดตรวจ หน้าศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองของ ไม่พบการกระทาผิด
วัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ภายใต้การอานวยการของนายอาเภอเมืองระนอง
นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอาวุโสฯ มอบหมายให้ นายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอาเภอฯ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง
สมาชิก อส.อ.เมืองระนองที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ปากนา ทหาร แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออก
ตรวจพืนที่บ้านปากคลอง ต.ปากนา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์
๒.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย -ไม่มี
4.๔.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส.จานวน
๘ นาย ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อสืบสวนหาข่าวบริเวณบ้านในกรัง ม.๘ ต.จ.ป.ร. และตังจุดตรวจหาสารเสพ
ติด ผลการปฏิบัติไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคง ตารวจ ทหาร พร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ. อาสาพร้อมด้วยสมาชิก อส.จานวน ๘ นาย ออกลาดตระเวนเพื่อหาข่าวการขนแรงงาน
ต่างด้าวบริ เวณท่าเรื อ คอคอดกระ หมู่ที่ ๒ ต.มะมุ และแนวช่ องทางตามธรรมชาติบ้านหั ว ถนน หมูที่ ๓
ต.นาจืด ไม่พบการกระทาความผิด
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย ทหาร สมาชิก
อส. และ ชรบ. ตังจุดตรวจบริเวณบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ ๖ ต.ปากจั่น เพื่อตรวจสารเสพติดและความไม่สงบใน
พืนที่ ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย ทหาร สมาชิก
อส. ตังจุดตรวจบริเวณบ้านทับจาก หมู่ที่ ๔ ต.บางใหญ่ เพื่อตรวจสารเสพติดและความไม่สงบในพืนที่ ไม่พบ
การกระทาความผิดแต่อย่างใด
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอาเภอกระบุรี ปลัดฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชก อส. ออกตรวจ
สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ หมู่ที่ ๗ ต.ลาเลียง จานวน ๑ ร้าน เพื่อตรวจสอบการกระทาผิดและ
ความไม่สงบในพืนที่ ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด โดยได้ให้คาแนะนาข้อปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
รวมถึงข้อห้ามทีผ่ ิดกฎหมายให้ทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายปลั ดอาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้ว ย
สมาชิก อส. ออกลาดตระเวนเพื่อหาข่าวการลักลอบนาสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติพืนที่
บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑ บ้านปากสวะ ม.๗ ต..มะมุ และได้ตังจุดตรวจสุ่มตรวจปัสสาวะจานวน ๑๗ ราย ไม่พบ
ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี

-๕๔.๔.๓ อาเภอกะเปอร์
๑ ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การตังจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน จานวน ๑ ครัง บริเวณหมู่ที่ ๒ ตาบลม่วงกลวง ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
๑.๒ ตรวจพืนที่เสี่ยง ต่อการลักลอบนาพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
- บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบการกระทาความผิด
๑.๓ บูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร ปิดล้อมตรวจค้นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด จานวน
๕ จุด บริเวณ หมู่ที่ ๑, ๒, ๘ ตาบลกะเปอร์ และหมู่ที่ ๓ ตาบลม่วงกลวง พบผู้กระทาผิด ๕ ราย ของกลาง
ยาบ้าจานวน ๑๔ เม็ด พืชกระท่อมจานวน ๐.๕ กิโลกรัม และพบผู้มีสารเสพดิดในร่างกายจานวน ๔ ราย
๑.๔ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมง และ ตชด.๔๑๐๙ ทพการตรวจยึดโพงพางปากเสือ ซึ่งผิด
กฎหมายจานวน ๗ ชุด บริเวณอ่าวแหลมพ่อตา หมู่ที่ ๒ ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
2) รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การ
ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ – ไม่มี
๔.๒.๔ อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ วันที่ ๔, ๑๓, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาเภอละอุ่น ได้บูรณาการเจ้าหน้าที่ตารวจ สมาชิก อส.
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตังจุดตรวจ/จุดสกัด จุดตรวจแยกบ้านบางนา หมู่ที่ ๓
ตาบลบางพระใต้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุร้ายและการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพืนที่ ผล
การปฏิบัติไม่พบการกระทาผิด เหตุการณ์ปกติ
๑.๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันบูรณาการร่วมกับกานันตาบลบางพระเหนือ สารวัตรกานัน
ชุด ชรบ. ตังจุดตรวจ/จุดสกัด และลาดตระเวนร่วมกันในพืนที่ หมู่ที่ ๑ ๕ ตาบลบางพระเหนือ เพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุร้ายและการกระทาผิดกฎหมายในพืนที่ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดแต่อย่าง
ใด
๑.๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้บูรณาการร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางแก้วใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลบาง
แก้ว และตารวจตระเวนชายแดนชุดเฝ้าตรวจที่ ๔๑๐๗ ตังจุดตรวจ/จุดตรวจ ในพืนที่เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกันเหตุร้ายและและการกระทาผิดกฎหมายในพืนที่ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาความผิด
๑.๔ วันที่ ๔, ๑๓, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้จัดกาลังสมาชิก อส. ออกลาดตระเวน ตรวจตราดูแลความ
สงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุร้ายและการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพืนที่หมู่บ้าน ชุมชน สถานที่สาธารณะ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ ช่องทางข้ามแดนธรรมชาติ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิด เหตุการณ์
ปกติ
๑.๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้จัดกาลังสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ เข้าปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยประจาหน่วยเลือกตังผู้แทนเกษตร พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๓ หน่วย
ในพืนที่ตาบลบางพระใต้ ตาบลบางแก้ว และตาบลในวงเหนือ เสร็จสินการดาเนินการในเวลา ๑๕.๐๐ น. โดย
การเลือกตังแต่ละหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ -ไม่มี

-๖๔.๒.๕ อาเภอสุขสาราญ
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๑)วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฝ่ายปกครอง ตารวจ สมาชิก อส. ร่วมตังจุดตรวจ บนถนนสาย
หลัก(เพชรเกษม) ด่านตรวจชุดปฏิบัติการ ๔๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตาบลกาพวน เพื่อตรวจค้นยานพาหนะ ป้องกันการ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด และการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพืนที่ ผลการปฏิ บัติไม่พบการกระทา
ผิดแต่อย่างใด
๒)วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปลัดอาเภอหัวหน้างานป้องกัน นาสมาชิก อส.ออกลาดตระเวน
รักษาความสงบเรี ย บร้ อยเพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด การลั กลอบ
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทังสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพืนที่หมู่ที่ ๒, ๓ ตาบลนาคา ไม่พบการกระทา
ความผิดแต่อย่างใด
๓)วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปลัดอาเภอหัวหน้างานป้องกัน นาสมาชิก อส.ออกลาดตระเวน
รักษาความสงบเรี ย บร้ อยเพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด การลั กลอบ
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ รวมทังสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพืนที่
หมู่ที่ ๒, ๔ ตาบลกาพวน ไม่พบการกระทาความผิดแต่อย่างใด
๑.๒ ตรวจสถานประกอบการ ๒)รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ
-ไม่มี
๔.๓ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนองการตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖๑ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (๒๖ พ.ค.๖๒ - ๒๕ มิ.ย.๖๒)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิดความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์นา

๑๕

๐

๒๗๔

-

ประมงทะเล

๗

๑

๕๗

-

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๔๕

๓

๑๕๒

๕

กิจการอื่นๆ

๒๙

๔

๑๖๙

๓

รวม

๙๖

๘

๑,๑๐๒

๘

-๗ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
๑. ฝากหน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเรื่ อ งการกวดขั น วิ นั ย จราจร การสวมหมวกนิ ร ภั ย การขั บ รถย้ อ ยศร
โดยเฉพาะเรื่องหมวกนิรภัยให้บังคับใช้โดยเริ่มจากในสถานศึกษา ในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะในศาลากลาง
จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าโดยเด็ดขาด
๒. ฝากสถานีตารวจเมืองระนอง ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการนาเอาเก้าอีวางขวางหน้าร้าน เนื่องจาก
เป็นการกีดขวางการจราจรและเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายจราจร
๓. ฝากทุกหน่วยเรื่องการแอบอ้างเรื่องการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ซึ่งการฝึกอบรมต้อง
เป็นการดาเนินการจากส่วนกลางเท่านัน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์ ตรวจทาน
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.ปราโมทย์ กุ้งทอง บันทึก/พิมพ์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

