รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายจตุพจน์
๒. พ.ต.อ. นิวัติ
๓. พ.อ.กิตติ
๔. นายสุรเดช
๕. นางเจนจิรา
๖. นายสมพล
๗. นายนิติธร
๘. นางเรวดี
๙. นายธวัชชัย
๑๐. นายวรวุฒิ
๑๑. นายไพศาล
๑๒. นางภาวดี
๑๓. นางฉัตรปวีน์
๑๔. นางณิชปภา
๑๕. นายเชาว์
๑๖. นางสาววิลาวรรณ
๑๗. นายธรรมเนียม
๑๘. นายสุริยา
๑๙. นายมาณพ
๒๐. นายเอก
๒๑. นายวินัย
ส่วนราชการตารวจ
22. พ.ต.อ. นิวัติ
23. พ.ต.ท. ธวัชชัย
24. พ.ต.ท. สุมากร
25. พ.ต.ท. อภิชา
26. พ.ต.ท.อารมณ์
27. พ.ต.ท. พรชัย
28. พ.ต.ท. นันทชัย
29. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์
30. พ.ต.ท.สาคร
31. ร.ต.อ.บุญเลิศ
32. ร.ต.อ.อภิวัตน์
33. ร.ต.อ.สุธรรม

ปิยัมปุตระ
โพธิ์พร้อม
จันทร์เอียด
จานงค์กาญ
พรหมบุตร
ห่วงจริง
เดชาราชสีห์
อัจฉรานุพงษ์
พูลพิทักษ์
โสโน
ขนานชี
พรหมรัตน์
ถิรณิชารุจศิริ
สารารักษ์
เฉลิมเกียรติ
เจริญดี
บารุง
สารสิทธิ์
เรืองสวัสดิ์
เกียรติสิงห์ทอง
มุ่งกุ้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง (ทหาร)
แทน อัยการจังหวัดระนอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุข
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
ป้องกันจังหวัดระนอง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทน ผอ.สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ สฎ.
ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
ประมงจังหวัดระนอง
แทน นายด่านศุลกากรจังหวัดระนอง
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิสาขาระนอง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
แทน นายอาเภอกระบุรี
แทน นายอาเภอกะเปอร์
แทน นายอาเภอละอุ่น
แทน นายอาเภอสุขสาราญ

โพธิ์พร้อม
ซุ้นเจริญ
สูงปานเขา
หอมจันทร์
แช่มเกษม
สุขหงส์
ชูชื่น
ชาตะรักษ์
ยังอุ่น
แอบผักแว่น
เสทธะยะ
โปรจุ้ย

แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
แทน ผกก.สภ.กระบุรี
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
แทน ผกก.สภ.ละอุ่น
แทน ผกก.สภ.ปากน้า
แทน ผกก.สภ.ปากจั่น
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
แทน สว.สภ.บางแก้ว
แทน ผกก.ตม.ระนอง
สว.ส.รน.1 กก.8 บก.รน.
แทน ผบ.ร้อย ตชด.415

-234. พ.ต.ท.ปานย์สิริ
35. ร.ต.อ.อาพรรณ
ส่วนราชการทหาร

ศรีสวัสดิ์
ศรีสุวรรณ

สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3
หน.พฐ.จว.ระนอง

36. ร.ท.นิคม
37. พ.ท.อนุชาติ
38. พ.ต. วิรัช

ปัตเมฆ
บุญยศิลป์
สังข์เพ็ชร์

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

39. พ.ต.ท.อันธีร์
40. นายนิติธร
41. ร.ต.อ.ปราโมทย์
42. ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี
43. ส.ต.ต.กิตติธัช

ก่ออารี
เดชาราชสีห์
กุ้งทอง
รักนิ่ม
สมพงษ์

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

44. นางจุฬาภรณ์
45. นายสุวิทย์
46. นายสันติ
47. นายชนนต์

จันทนา
หลักธัม
ศุภรินถาวรกุล
ธานินพงศ์

แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
แทน นายก อบจ.ระนอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง

ส่วนเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

รายนามผู้ไม่มาประชุม –
ประธาน
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธาน ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562
ที่ประชุม –รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรายงานสถานการณ์ด้านข่าวที่สาคัญ
1. เกี่ยวกับสถานบันพระมาหากษัตริย์ - ไม่มี
2. การเมือง/กลุ่มพลังทางการเมือง - ไม่มี
3. เศรษฐกิจ - ไม่มี
4. กลุ่มนักวิชาการ/องค์กรเอกชน/นักบวช/สื่อมวลชน -ไม่มี
5. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/พลังงาน/สิ่งแวดล้อม - ไม่มี
6. อาชญากรรมข้ามชาติ/ก่อการร้ายสากล -ไม่มี
7. ปัญหาพื้นที่แนวชายแดน -ไม่มี
8. ปัญหายาเสพติด -ไม่มี

-39. ปัญหาอื่น ๆ - ไม่มี
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) ( ม.ค.62 )
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที๑่ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ม.ค.61 เกิด 6 คดี / ม.ค.๖2 เกิด 6 คดีเพิ่มลด 0 คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ม.ค.61 เกิด 7 คดี / ม.ค.62 เกิด 16 คดีลด +9 คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ ม.ค.๖1 เกิด 21 คดี/ ม.ค.๖2 เกิด 26 คดีเพิ่ม +5 คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ม.ค.61 จับกุม 322 ราย /348 คน / ม.ค.๖2 จับกุม
348 ราย /353 คน เพิ่ม +26 ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น
ไทย 6 คน
ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น
ไทย 16 คน ต่างด้าว 0 คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น
ไทย 22 คน ต่างด้าว 4 คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น
ไทย 289 คน ต่างด้าว 64 คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน( ม.ค.๖2)
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ 213 ราย ผู้ต้องหา 214 คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ 5 ราย ผู้ต้องหา 11 คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ 25 ราย ผู้ต้องหา 24 คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ 0 ราย ผู้ต้องหา 0 คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน ม.ค.62
- ข้อกล่าวหา
- ผลิต
จานวน 3/2 ราย
- จาหน่าย
จานวน 2/2 ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน 51/49 ราย
- ครอบครอง
จานวน 131/135 ราย
- เสพ
จานวน 26/26 ราย
- แยกเป็น คนไทย ๑50 คน , คนต่างด้าว 64 คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง (ม.ค.๖2)
รับแจ้ง 11 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บสาหัส - ราย บาดเจ็บ 9 ราย
- สถิติคดีการโจรกรรมรถยนต์รถจักยานยนต์ เปรียบเทียบ ธ.ค.61 กับ ม.ค.62
เดือน ม.ค.62 เกิด 1 ราย / จับ 1 คน
6) ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว (ม.ค.๖2 )
- จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน 98 ราย / 98 คน
๔.๒ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย ผลการด าเนิ น งาน
ระดับอาเภอ ประจาเดือน มกราคม 2562
๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.1 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 กลุ่มงานความมั่นคงอาเภอเมืองระนองนาสมาชิก อส. ร่วมกับชุด

-4ปฏิบั ติการพิเศษฝ่ า ยปกครองจั งหวัดระนอง ตรวจสถานบริการและสถานบริการที่มีลั กษณะคล้ ายสถาน
บริการในพื้นที่อาเภอเมืองระนอง จานวน 6 แห่ง ผลการปฏิบัติ พบการกระทาผิ ดกฎหมายสถานบริ ก าร
และกฎ หมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ านว น 4 แห่ ง ตรว จปั ส สาว ะนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในเบื้ อ งต้ น พบ
มี ส ารเสพติ ด ในปั ส สาว ะจ านว น 5 ราย น าส่ ง ศู น ย์ คั ด กรองเพื่ อส่ ง เข้ า รั บ ก ารบ าบั ด ต่ อ ไ ป
1.2 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 กลุ่มงานความมั่นคงอาเภอเมืองระนองนาสมาชิก อส.สนธิกาลัง
กับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ราชกรูด เจ้าหน้าที่ท หาร ชพส.4107 และ ชป.รส.บก.ควบคุม มทบ.44 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง ตั้งด่านตรวจปัสสาวะค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ม.7 ตาบลราชกรูด
ผลการปฏิบัติ ทาการตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จานวน 19 ราย เบื้องต้นพบมีสารเสพติด (ยาบ้า)
ในปัสสาวะ จานวน 3 ราย นาส่งศูนย์คัดกรองเพื่อส่งเข้ารับการบาบัดต่อไป
1.3 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 กลุ่มงานความมั่นคงอาเภอเมืองระนองนาสมาชิก อส.สนธิกาลัง
กับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ราชกรูด เจ้าหน้าที่ทหาร ชพส.4107 และ ชป.รส.บก.ควบคุม มทบ.44 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดระนอง ตรวจตราแหล่งมั่ว สุ ม
บริเวณคลองหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง ผลการปฏิบัติ ทาการตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมาย จานวน 22 ราย
เบื้องต้นพบมีสารเสพติดในปัสสาวะ จานวน 7 ราย นาส่งศูนย์คัดกรองเพื่อนาส่งเข้ารับการบาบัดต่อไป
1.4 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 กลุ่มงานความมั่นคงอาเภอเมืองระนองนาสมาชิก อส.สนธิกาลัง
กับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ราชกรูด เจ้าหน้าที่ทหาร ชพส.4107 และ ชป.รส.บก.ควบคุม มทบ.44 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง ตั้งด่านตรวจปัสสาวะค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ม.3 ตาบลหงาว ผลการ
ปฏิ บั ติ ท าการตรวจปั ส สาวะกลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ จ านวน 18 ราย เบื้ อ งต้ น พบสารเสพติ ด (ยาบ้ า )
ในปัสสาวะ จานวน 5 ราย นาส่งศูนย์คัดกรองเพื่อนาส่งเข้ารับการบาบัดต่อไป
1.5 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 กลุ่มงานความมั่นคงอาเภอเมืองระนองนาสมาชิก อส.สนธิกาลัง
กับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.เมืองระนอง ตรวจแหล่งมั่วสุมในที่สาธารณะ ในพื้นที่ ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหา
1 ราย พร้อมของกลางน้าต้มพืชกระท่อมจานวน 1 ลิตร นาส่ง พงส.สภ.เมืองระนองดาเนินคดีตามกฎหมาย
1.6 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 กลุ่มงานความมั่นคงอาเภอเมืองระนองนาสมาชิก อส.สนธิกาลัง
กับเจ้าหน้าที่ ชป.รส.บก.ควบคุม มทบ.44 และ ร้อย ร.2521 ฉก.ร.25 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอเมือ ง
ระนอง ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ตั้งด่านตรวจป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายในพื้ นที่ ม.4 ตาบล
ผลการปฏิบัติ ทาการตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จานวน 19 ราย เบื้องต้นพบมีสารเสพติด (ยาบ้า)
ในปัสสาวะ จานวน 3 ราย นาส่งศูนย์คัดกรองเพื่อส่งเข้ารับการบาบัดต่อไป
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.1 วันที่ 2 ม.ค.62 นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ. ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต. จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทาผิ ด
แต่อย่างใด
วันที่ 7 ม.ค.62 นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ. ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.มะมุ ต.น้าจืด ต.ลาเลียง และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทา
ผิดแต่อย่างใด

-5วัน ที่ 10 ม.ค.62 นายเฉลิ มพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ ายความมั่นคงพร้ อ ม
ด้วยสมาชิก อส. และ เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.กระบุรี , ตร.สภ.ปากจั่น และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวน
รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยเพื่ อ ป้ อ งกั น การกระท าผิ ด กฎหมายต่ า ง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้ น ที่
ต.น้าจืดน้อย ต.มะมุ และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทาผิดกฎหมายแต่อย่างใด
วัน ที่ 15 ม.ค.62 นายเฉลิ มพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ ายความมั่นคงพร้ อ ม
ด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวรรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทา
ผิ ด กฎหมายต่ า ง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้ น ที่ ต.จ.ป.ร. ต้ าจื ด น้ อ ย ต.มะมุ และ ต.น้ าจื ด
ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วัน ที่ 18 ม.ค.62 นายเฉลิ มพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ ายความมั่นคงพร้ อ ม
ด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทา
ผิ ด กฎหมายต่ า ง ๆ และสถานประกอบการในพื้ น ที่ ต. จ.ป.ร. ต.ล าเลี ย ง และ ต.ปากจั่ น ไม่ พ บการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
วั น ที่ 22 ม.ค.62 นายเฉลิ ม พล ครุ อ าโพธิ์ นายอ าเภอกระบุ รี มอบหมายฝ่ า ยความมั่ น คง
พร้อมด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการในพื้นที่ ต.น้าจืดน้อย ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการ
กระทาผิดแต่อย่างใด
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.3 อาเภอสุขสาราญ
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.1 วันที่ 15 ม.ค.62 ฝ่ายปกครองสนธิกาลังร่วมกับทหาร ตารวจ และสมาชิก อส. เข้าปิดล้ อม
ตรวจค้น บ้านเลขที่ 4/11 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลนาคา อาเภอสุขสาราญ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าบ้านดังกล่าว
มีย าเสพติดไว้ใ นครอบครองโดยมิ ได้รั บ อนุ ญาต ผลการตรวจสอบพบยาเสพติ ดประเภท 5 พืช กระท่ อ ม
จ านวน 460 กรั ม และยาไอ จ านวน 5 ขวด จึ ง ได้ แ จ้ ง ขอกล่ า วหาและน าตั ว ผู้ ต้ อ งหา จ านวน 1 ราย
พร้อมของกลาง เพื่อทาการบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1.2 วั น ที่ 16 ม.ค.62 ฝ่ า ยปกครองและสมาชิ ก อส. ตั้ ง จุ ด ตรวจในถนนสายรอง เพี่ อ ตรวจ
ค้น ยานพาหนะ ป้ องกัน การลั กลอบหลบหนีเข้าเมือง สุ่มตรวจปัส สาวะผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติด เพื่อนาผู้ เสพ
ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัด และการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตาบลกาพวน ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
1.3 วั น ที่ 17 ม.ค.62 ฝ่ า ยปกครองและสมาชิ ก อส. ตั้ ง จุ ด ตรวจในถนนสายรอง เพื่ อ ตรวจ
ค้นยานพาหนะ ป้องกัน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง สุ่มตรวจปัสสาวะผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัด
และการกระท าผิ ด กฎหมายต่า ง ๆ ในพื้นที่ห มู่ที่ 6 ตาบลกาพวน ผลการปฏิบัติห น้า ที่ ไม่ พ บการกระท า
ผิดแต่อย่างใด
1.4 วันที่ 19 ม.ค.62 ฝ่ายปกครองสนธิกาลังร่วมกับทหาร ตารวจ และสมาชิก อส. เข้าปิดล้อม
ตรวจค้ น บ้ า นเลขที่ 103/10 ในพื้ น ที่ หมู่ ที่ 2 ต าบลนาคา อ าเภอสุ ข ส าราญ เนื่ อ งจากได้ รั บ แจ้ ง ว่ า
บ้านดังกล่าวมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจสอบพบอาวุธปืน
ยาวชนิดไทยประดิษฐ์ ขนาด .22 จานวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน ขนาด .22 จานวน 28 นัด จึงได้แจ้ง
ข้อกล่าวหาและนหาตัวผู้ต้องหา จานวน 1 ราย พร้อมของกลาง เพื่อทาการบันทึก จับกุมส่งพนักงานสอบสวน
ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
- ตรวจสถานประกอบการ -

-62.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ - ไม่มี
๔.๒.4 อาเภอกะเปอร์
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.1 การตั้ ง จุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด ภายในหมู่ บ้ า น จ านวน 2 ครั้ ง บริ เ วณหมู่ ที่ 5 ต าบลกระเปอร์
และ หมู่ที่ 2 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไม่พบการกระทาผิด
1.2 ตรวจสถานบริการ อาเภอกระเปอร์ไม่มีสถานบริการ คงมีแต่ร้านคาราโอเกะ จานวน 2 ร้าน
โดยฝ่ายปกครองและสมาชิก อส. อ.กะเปอร์ที่ 4 ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม
ก าชั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนเข้ า ไปมั่ ว สุ ม และการกระทา
ผิดกฎหมายจานวน 1 ครั้ง ไม่พบการกระทาผิด
ตรวจพื้นที่เสี่ยง
- บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านสานัก หมู่ที่ 3 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ไม่พบการกระทาผิด
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ - ไม่มี
๔.๒.5 อาเภอละอุ่น
๑.ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
1.1 วัน ที่ 3 ม.ค.62 อาเภอละอุ่น นาสมาชิ ก อส. ร่ว มกับเจ้าหน้า ที่ ตารวจ สภ..ละอุ่ น
ตั้งจุ ดตรวจรั กษาความสงบเรี ย บร้ อย ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิ ด ต่าง ๆ ณ จุดตรวจสั มพั น ธ์
บ้านบางนา ม.3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น ผลการปฏิบัติไม่พบการการะทาผิดหรือสิ่งกฎหมาย
1.2 วัน ที่ 7 ม.ค.62 อาเภอละอุ่น นาสมาชิ ก อส. ร่ว มกับเจ้าหน้า ที่ ตารวจ สภ..ละอุ่ น
เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตาบลบางพระใต้ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดรักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ณ จุดตรวจสัมพันธ์บ้านบางนา ม.3 ต.บางพระใต้
อ.ละอุ่น และได้สุ่ มตรวจสารเสพติดในร่างกายกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 ราย ผลปรากฏพบสารเสพติด
ในร่างกาย จานวน 4 ราย ซึ่งจะดาเนินการนาเข้าสู่การบาบัดต่อไป สาหรับการกระทาผิดอื่น ๆ ไม่พบ
1.3 วันที่ 11 ม.ค.62 นาสมาชิก อส.ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความ
ปลอดภัย หมู่บ้ าน (ชรบ.) หมู่บ้ าน 5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น ตั้งจุดตรวจขุดสกัดบริเวณพื้นที่ บ้านพรุต าโรย
หมู่ที่ 5 ตาบลบางแก้ว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันป้องปราบการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่
ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
1.4 วันที่ 1,7, และ 11 ม.ค.62 อาเภอละอุ่นนาสมาชิก อส.ออกลาดตระเวน ตรวจตรา
ความเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว
ส าคั ญ ช่ อ งทางธรรมชาติ สถานที่ ส าธารณะพื้ น ที่ ต าบลละอุ่ น ใต้ และพื้ น ที่ ต าบลบางแก้ ว ผลการปฏิ บั ติ
ไม่พบการกระทาผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
๒.รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ 2.1 เมื่ อ วั น ที่ 22 ม.ค.62 เวลาประมาณ 09.30 น. กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยคนรั ก ษ์ ภู เ ขาหิ น
บ้านในวง ตาบลในวงเหนือ และตาบลในวงใต้ อาเภอละอุ่น ได้รวมตัวและเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัด

-7ในเวลาประมาณ 11.00 น. โดยได้ เ ข้ า ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระนอง เพื่ อ ยื่ น ขอคั ด ค้ า น
การขอสัมปทานบัตรโรงโม่หินในพื้นที่บ้านในวง ของบริษัท ตรังภูทองอันดา จากัด ทั้งนี้ จังหวัดได้รับหนังสือ
คาร้ องขอคัดค้านของกลุ่ มเครื อข่ ายคนรัก ษ์ภูเ ขาหิ นบ้ านในวง ดังกล่ าวไว้เพื่อพิจารณาให้ ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว
๔.๔ ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖2 ประจาเดือน มกราคม 2562 ( ๒๖ ธ.ค.61 - ๒๕ ม.ค.62)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิด
ความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

7

0

951

0

ประมงทะเล

1

0

50

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

37

0

78

0

กิจการอื่น ๆ

8

0

177

0

รวม

50

0

1,196

0

0

0

0

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
- ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความเคลื่อนไหวการเลือกตั้ง อย่าให้มีการแอบอ้างสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในการหาเสียงเลือกตั้ง
- การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษในอากาศให้บูรณาการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ในการตรวจ
โรงงานอุตสาหกรรม
- ฝากพลเรือน ทหาร ตารวจ ดูแลเรื่องเด็กวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม ขอให้ใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก บังคับ
ใช้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง พร้อมทั้งจัดทาประวัติกลุ่มวัยรุ่น
- ฝากทุกหน่วยดูแลเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ

-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

2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
วันที่ 3 ธ.ค.61 นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ. ในพื้น ที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระท า
ผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต. จ.ป.ร. ต.มะมุ และ ต.ปากจั่น ไม่พบการกระทาผิ ด
แต่อย่างใด
วันที่ 6 ธ.ค.61 นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ 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 11 ธ.ค.61 นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.กระบุรี , ตร.สภ.ปากจั่น และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.น้าจืดน้อย
ต.มะมุ และ ต.บางใหญ่ ไม่พบการกระทาผิดกฎหมายแต่อย่างใด
วันที่ 14 ธ.ค.61 นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วย
สมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวรรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระท าผิ ด
กฎหมายต่าง ๆ และสถานประกอบการ ในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. ต.น้าจืด ต.มะมุ และ ต.น้าจืด ไม่พบการกระทาผิด
แต่อย่างใด
วัน ที่ 17 ธ.ค.61 นายเฉลิ มพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ ายความมั่นคงพร้ อ ม
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
วัน ที่ 20 ธ.ค.61 นายเฉลิ มพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมายฝ่ ายความมั่นคงพร้ อ ม
ด้วยสมาชิก อส. และ ชรบ.ในพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกั นการกระทา
ผิดกฎหมายต่างๆ และสถานประกอบการในพื้นที่ ต. จ.ป.ร. ต.ลาเลียง และ ต.ปากจั่น จับกุมพม่าหลบหนีเมือง
บริเวณ ม.5 ต.น้าจืด น้อย จานวน 15 คน ได้ส่ง สภ.กระบุรี ดาเนินคดี ต่อไป และจับกุมพม่าหลบหนีเมือง
บริเวณ ต.มะมุ จานวน 10 คน ได้ส่งให้ สภ.ปากจั่น ดาเนินคดี ต่อไป
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.3 อาเภอสุขสาราญ
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
วันที่ 6 พ.ย.61 ฝ่ายปกครองสนธิกาลั งร่ว มกับทหาร และสมาชิก อส.ตั้งด่านตรวจเพื่อตรวจค้น
ยานพาหนะ ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทากฎหมายต่าง ๆ ณ ด่านตรวจ กม.70 หมู่ที่ ๑
ตาบลนาคา ผลการปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 12 ธ.๕.61 ฝ่ายปกครองสนธิกาลังร่วมกับทหาร และสมาชิก อส.ตั้งด่านตรวจ เพื่อตรวจค้น
ยานพาหนะ ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ณ ด่านตรวจ กม.30 หมู่
ที่ 1 ตาบลนาคา ผลการปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด

วันที่ 13 ธ.ค.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ 1,2 ตาบล
นาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 17 ธ.ค.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ 3 ตาบล
นาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 18 ธ.ค.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ออกตรวจลาดตระเวนรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ 1,2 ตาบล
นาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
วันที่ 23 – 24 ธ.ค.61 ปลัดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
การจัดงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” ปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านกาพวน หมู่ที่ 2 ตาบล
กาพวน การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
- ตรวจสถานประกอบการ
วัน ที่ 20 ธ.ค.61 ปลั ดอาเภองานป้องกัน นาสมาชิก อส.ออกตรวจสถานประกอบการฟาร์ ม กุ้ ง
(ศิริวรรณปาร์ม) หมู่ที่ 2 ตาบลกาพวน เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบการกระทาผิด
แต่อย่างใด
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้ อง
ของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ - ไม่มี
๔.๒.4 อาเภอกะเปอร์
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดภายในหมู่บ้าน จานวน 2 ครั้ง บริเวณหมู่ที่ 5 ตาบลกระเปอร์ และหมู่ที่ 2
ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน 5 ราย
ตรวจสถานบริ ก าร อ าเภอกระเปอร์ ไ ม่ มี ส ถานบริ ก าร คงมี แ ต่ ร้ า นคาราโอเกะ จ านวน 2 ร้ า น
โดยฝ่ายปกครองและสมาชิก อส. อ.กะเปอร์ที่ 4 ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม
กาชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุ มและการกระทาผิ ด
กฎหมายจานวน 1 ครั้ง ไม่พบการกระทาผิด
ตรวจพื้นที่เสี่ยง
- บ้านชาคลี หมู่ที่ 1 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ไม่พบการกระทาผิด
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ - ไม่มี
๔.๒.5 อาเภอละอุ่น
๑) ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
วันที่ 3 ธ.ค.๖1 อาเภอละอุ่นนาสมาชิก อส. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ 5 ตาบลบางแก้ว ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณพื้นที่บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5
ตาบลบางแก้ว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติดและสิ่ง
ผิดกฎหมายต่าง ๆ ไม่พบการกระทาผิด

วันที่ 12 ธ.ค.61 อาเภอละอุ่น นาสมาชิก อส.ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตาบลในวงเหนือ ตั้งจุด/บริเวณพื้นที่บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 2 ตาบลในวง
เหนือ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
ต่าง ๆ ไม่พบการกระทาผิด
วันที่ 14 ธ.ค.61 อาเภอละอุ่น นาสมาชิก อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ..ละอุ่น ตั้งจุด
ตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดต่าง ๆ ณ จุดตรวจสัมพันธ์บ้านบางนา ม.
3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น ผลการปฏิบัติไม่พบการการะทาผิดหรือสิ่งกฎหมาย
วันที่ 26 พ.ย.- 5 ธ.ค.61 อาเภอละอุ่น นาสมาชิก ได้จัดกาลังพลสมาชิก อส. เข้ามาดูแล
ความสงบเรี ย บร้อยในงานแข่งขัน เรื อยาว ประจาปี 2561 ณ บ้านเขาฝาชี ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น ร่ว มกับ
หน่วยงานใน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 3,12, และ 14 ธ.ค.61 อาเภอละอุ่น นาสมาชิก อส.ออกกลาดตระเวนตรวจตราความ
เรียบร้อย การป้องกันการก่อเหตุร้าย การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าว การลักลอบสิ้นค้าหลบหนี
ศุลกากร และการกระทาผิดกฎหมายต่างง ๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ช่องทางข้ามทาง
ธรรมชาติ พื้นที่ตาบลละอุ่นใต้ และพื้นที่ตาบลบางแก้ว รวมทั้งสถานที่ราชการ/ที่สาธารณะ ผลการปฏิบัติไม่
พบการการะทาผิดหรือสิ่งกฎหมาย
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 ธันวาคม ๒๕๖1 ( ๒๖ พ.ย.- 25 ธ.ค.61 )
นายจ้าง/สถาน
คนต่างด้าว
ประกอบการ
รายการ
ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิด
ความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

26

0

๑,051

0

ประมงทะเล

6

0

49

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย

๑5

0

67

1

กิจการอื่นๆ

21

-

217

0

รวม

68

-

1,384

0

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ

0

0

- การตรวจสถานบริการฝากทุกอาเภอ ทุกสถานีตารวจ กวดขันให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
- ฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแล กวดขัน เรื่องยาเสพติดให้ปฏิบัติเข้มงวด
- ช่วงเทศกาลปีใหม่ การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเชิงสัญลักษณ์ ข้อให้ทุกหน่วยเพิ่ม
ความระมัดระวัง การจัดเวรยาม สถานที่ราชการ การสืบสวนหาข่าว ป้องกันการก่อเหตุ
- ให้ทุกหน่วยช่วยกันขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- จุดตรวจสัมพันธ์ให้ทุกสถานีตารวจปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ขอให้ตารวจช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่การจัดงานปีใหม่ และสถานที่
สวดมนต์ข้ามปี
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางน้าของเรือ แพ และตรวจสอบ
ความแข็งแรงสภาพความมั่นคง เพื่อป้องกันเหตุ
- การเปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกหน่วยเข้มงวดมาตรการ
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ระเบียบวาระที่ 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

