รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนอง
ครั้งที่ 4/๒๕๖2 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
…..................................................................
รายนามผู้มาประชุม
ส่วนราชการจังหวัด
๑. นายโชตินรินทร์
เกิดสม
รองผู้ว่าราชการฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. พ.ต.อ. นิวัติ
โพธิ์พร้อม
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
๓. พ.อ.กิตติ
จันทร์เอียด
รอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง
๔. นายนิติธร
เดชาราชสีห์ ปลัดจังหวัดระนอง
๕. นายสุรเดช
จานงค์หาญ
แทน อัยการจังหวัดระนอง
๖. นางสาวรัศมี
ศรีชื่น
แทน นายแพทย์สาธารณสุข
๗. นายสมพล
ห่วงจริง
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
๘. นายธีระพงศ์
มัสมูมาส
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดระนอง
๙. จ.อ.ณรงค์
ดากุล
แทน หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๑๐. นายสามารถ
เรืองพุ่ม
แทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. นายไพศาล
ขนานชี
แทน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ระนอง
๑๒. นายวรวุฒิ
โสโน
แทน ผอ.สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ สฎ.
๑๓. นางสาวรัชนก
ส่งศรี
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๑๔. นายสุรพันธ์
นะแก้ว
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๕. นายชูเกียรติ
ปิ่นสุวรรณ
ประมงจังหวัดระนอง
๑๖. นายปวินทร์วัฒน์ รุจิศาสตร์
แทน นายด่านศุลกากรจังหวัดระนอง
๑๗. นางสาววิลาวรรณ เจริญดี
แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิสาขาระนอง
๑๘. นางสุปราณี
จันทร์แก้ว
แทน ขนส่งจังหวัดระนอง
๑๙. นางจุฬาภรณ์
จันทนา
ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๒๐. นายอานนท์
ไชยชาติ
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
๒๑. นายณัฐวัจน์
ทิพย์ญาณ
แทน นายอาเภอกระบุรี
๒๒. นายมาณพ
เรืองสวัสดิ์
แทน นายอาเภอกะเปอร์
๒๓. นายเอก
เกียรติสิงห์ทอง แทน นายอาเภอละอุ่น
๒๔. นายวินัย
มุ่งกุ้ง
แทน นายอาเภอสุขสาราญ
ส่วนราชการตารวจ
25. พ.ต.อ. นิวัติ
โพธิ์พร้อม
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
26. พ.ต.ท. ธวัชชัย
ซุ้นเจริญ
แทน ผกก.สภ.เมืองระนอง
27. พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย ผะอบเพ็ชร์
แทน ผกก.สภ.กระบุรี
28. พ.ต.ท.วิลาศ
หนูเอียด
แทน ผกก.สภ.ปากน้า
29. พ.ต.อ.ธีระวัฒน์ เวชวงษ์
ผกก.สภ.ปากจั่น
30. พ.ต.ท.เชษฐรัตน์ ชาตะรักษ์
แทน ผกก.สภ.ราชกรูด
31. พ.ต.ท.อภิชา
หอมจันทร์
แทน ผกก.สภ.กะเปอร์
32. พ.ต.ท.สิชา
พูลวงษ์
ผกก.สภ.ละอุ่น
33. ร.ต.อ.สุธี
ฉัตรสุวรรณ
แทน สว.สภ.บางแก้ว
/31 ว่าที่ พ.ต.ต.ยุติธรรม…

-234 ว่าที่ พ.ต.ต.ยุติธรรม พันธ์สอน
35. ร.ต.อ.ทองเพียน อินบารุง
36. ร.ต.อ.อาพรรณ
ศรีสุวรรณ

ผกก.ตม.ระนอง
แทน ผบ.ร้อย ตชด.415
แทน หน.พฐ.จว.ระนอง

ส่วนราชการทหาร
37. ร.อ.ชวน
38. ร.ท.นิติธร

กงพาน
จันทร์แก้ว

แทน ผอ.ศปชล.ทพ.
แทน ผบ.ฉก.ร.25

39. พ.ต.ท.หญิงอารยา
40. นายวรุฒ
41. พ.ต.ต.ชัยพร
42.ร.ต.อ.ปราโมทย์
43. ส.ต.ต.กิตติธัช

จินาราช
ไสวรัตน์
ขวัญเดือน
กุ้งทอง
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

44. นายสุวิทย์
45. นายนริศ
46. นายสุเมธ

หลักธัม
น้อยราช
ใจบุญ

แทน นายก อบจ.ระนอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
สื่อมวลชนอวุโส

ส่วนเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

รายนามผู้ไม่มาประชุม –
ประธาน
- นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ติดภารกิจจึงมอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ที่ประชุม – รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
- ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ทุก
สถานีตารวจ และ ทุกอาเภอ จัดทาป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการเมาแล้วขับพื้นที่ละ 1 ป้าย
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. อาชญากรรม...

-36. อาชญากรรมข้ามชาติ/ก่อการร้ายสากล -ไม่มี
7. ปัญหาพื้นที่แนวชายแดน -ไม่มี
8. ปัญหายาเสพติด -ไม่มี
9. ปัญหาอื่น ๆ – ไม่มี
๔.๑ ผลการดาเนินการของตารวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) ( เม.ย.62 )
๑) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที๑่ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ เม.ย.61 เกิด 7 คดี / เม.ย.62 เกิด 2 คดีเพิ่มลด -5 คดี
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เม.ย.61 เกิด 6 คดี/ เม.ย.62 เกิด 7 คดีเพิ่มลด +1 คดี
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ เม.ย.61 เกิด 20 คดี/ เม.ย.62 เกิด 15 คดีเพิ่มลด -5 คดี
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เม.ย.61 จับกุม 271 ราย /286 คน / เม.ย.62 จับกุม
252 ราย /261 คน เพิ่ม -19 ราย
๒) ด้านอาชญากรรม
- กลุ่มที่ ๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แยกเป็น
ไทย 2 คน
ต่างด้าว ๐ คน
- กลุ่มที่ ๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ แยกเป็น
ไทย 7 คน
ต่างด้าว 0 คน
- กลุ่มที่ ๓ คดีความผิดพิเศษ แยกเป็น
ไทย 9 คน
ต่างด้าว 0 คน
- กลุ่มที่ ๔ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย แยกเป็น
ไทย 194 คน ต่างด้าว 67 คน
๓) ผลการปฏิบัติด้านอบายมุข/การค้าประเวณี/บ่อนการพนัน ( เม.ย.62 )
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด จับ 168 ราย ผู้ต้องหา 173 คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.การพนัน จับ 2 ราย ผู้ต้องหา 5 คน
- ผลการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน จับ 23 ราย ผู้ต้องหา 27 คน
- ผลการจับกุม การค้าประเวณี จับ 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน
4) ผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน (เม.ย.62)
- ข้อกล่าวหา
- ผลิต
จานวน 5/5
ราย
- จาหน่าย
จานวน 24/26 ราย
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน 15/16 ราย
- ครอบครอง
จานวน 95/98 ราย
- เสพ
จานวน 43/43 ราย
- แยกเป็น คนไทย ๑46 คน , คนต่างด้าว 9 คน
5) ผลการปฏิบัติด้านจราจร
- สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง (เม.ย.62)
รับแจ้ง 21 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 18 ราย
- สถิติคดีการโจรกรรมรถยนต์รถจักยานยนต์ เปรียบเทียบ มี.ค.62
เดือน เดือน เม.ย.62 เกิด - ราย
6) ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว (เม.ย.62)
- จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จานวน 58 ราย / 58 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 เมษายน 2562
/๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง...

-4๔.๒.๑ อาเภอเมืองระนอง
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.1 วันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มงานมั่นคง อ.เมืองระนอง นาสมาชิก อส.ร้อย
อส.เมืองระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง ตรวจปัสสาวะในการคัดเลือกทหาร ตรวจ
ปัสสาวะจานวน 80 ราย พบผู้มีสารเสพติด 5 ราย นาส่งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป
1.2 วันที่ 10,11,17,18 เม.ย.62 กลุ่มงานมั่นคง อ.เมืองระนอง นาสมาชิก อส.ร้อย อส.เมืองระนอง
ร่วมกับขนส่งจังหวัดระนอง ทหาร ชุด ชพส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอเมืองระนอง ตรวจปัสสาวะ
พนักงานประจารถโดยสารประจาทางที่ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดระนอง ตรวจปัสสาวะพบผู้มีสารเสพติด
จานวน 2 ราย ดาเนินคดี 1 รายตามพรบ.ขนส่ง และส่งเข้าสู่ขบวนการบาบัด 1 ราย
1.3 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 กลุ่มงานมั่นคง อ.เมืองระนอง นาสมาชิก อส.ร้อย อส. สนธิ ตั้งด่านตรวจ
ปัสสาวะค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่หมู่ 4 ตาบลบางริ้น (ป้อม ชรบ.) ผลการปฏิบัติ ทาการตรวจปัสสาวะ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จานวน 12 ราย เบื้องต้น พบมีสารเสพติด ในปัสสาวะจานวน 4 ราย นาส่งศูนย์คัด
กรองเพื่อส่งเข้ารับการบาบัดต่อไป
1.4 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 กลุ่มงานมั่นคง อ.เมืองระนอง นาสมาชิก อส.ร้อย อส.สนธิ ตั้งด่านตรวจ
ปัสสาวะค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่หมู่ 4 ตาบลบางริ้น (ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน) ผลการปฏิบัติ ทาการตรวจ
ปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จานวน 32 ราย เบื้องต้น พบมีสารเสพติด ในปัสสาวะจานวน 4 ราย นาส่ง
ศูนย์คัดกรองเพื่อส่งเข้ารับการบาบัดต่อไป
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.2 อาเภอกระบุรี
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.1 วัน ที่ 5 เม.ย.62 เวลา 15.00 น. นายเฉลิ มพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมาย
ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิก อส. จานวน 7 นาย ออกลาดตะเวนเพื่อหาข่าวบริเวณบ้านในกรัง
ม.9 ต. จ.ป.ร. จืด ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
1.2 วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมาย
ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.จานวน 8 นาย ออกลาดตะเวนเพื่อหาข่าวการขนแรงงาน
พม่าบริเวณท่าเรือปากสวะและแนวช่องทางตามธรรมชาติคอคอดกระ หมู่ที่ 2,7 ตาบลมะมุ ไม่พบการกระทา
ผิดแต่อย่างใด
1.3 วันที่ 13 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมาย
ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง ตารวจ จานวน 5 นาย ทหาร จานวน 2 นาย อส.จานวน 7 นาย ตั้งด่านบริเวณ
จุดตรวจโค้งพุทธรักษา หมู่ที่ 3 ตาบลปากจั่น ได้การตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อตรวจสอบหาสารเสพติดและความ
ไม่สงบในพื้นที่ ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
1.4 วันที่ 17 เม.ย.62 เวลา 07.30 น. นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี ปลัดอาเภอฝ่าย
ความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.จานวน 8 นาย ร่วมกิจกรรม เปิดอาคารอัดน้าบ้านบางปริกพร้อมระบบส่ง
น้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หมู่ที่9 ต.ปากจั่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน
/1.5 วันที่ 22 เม.ย.62..

-51.5 วันที่ 22 เม.ย.62 เวลา 17.00 น. นายเฉลิมพล ครุอาโพธิ์ นายอาเภอกระบุรี มอบหมาย
ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.จานวน 8 นาย ออกลาดตะเวนเพื่อหาข่าวการลักลอบสิ่งผิด
กฎหมายได้ เ รี ย กตรวจ 23 ราย พบผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด 4 ราย หมู่ ที่ 5 ต าบลมะมุ
ได้นาบาบัดในวันที่ 23 เม.ย.62 ต่อไป
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย - ไม่มี
๔.๒.3 อาเภอสุขสาราญ
๑. ผลการดาเนินการสาคัญในพื้นที่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
1.1 วั น ที่ 4 เม.ย.62 ปลั ด อ าเภองานป้ อ งกั น น าสมาชิ ก อส. ออกลาดตระเวนรั ก ษาความ
สงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย และสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2
ตาบลนาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
1.2 วั น ที่ 11 เม.ย.62 เวลา 17.00 น. ฝ่ า ยปกครองและสมาชิ ก อส. ออกตรวจตราสถาน
ประกอบการ ร้านค้า เพื่อป้องกันและประชาสาพันธ์ห้ามจาหน่าย ขาย ให้แก่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และสถานที่
ห้ามจาหน่ายสุราตามประกาศทางราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิด
แต่อย่างใด
1.3 วั น ที่ 19 เม.ย.62 ปลั ด อ าเภองานป้อ งกั นและปราบปราบการกระท าผิ ดกฎหมายว่าด้ว ย
ยาเสพติด การลั กลอบหนี เข้าเมืองโดยผิ ดกฎหมาย และสุ่ มตรวจหาสารเสพติดในปัส สาวะ รวมทั้งสิ่ งผิ ด
กฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 6 ตาบลกาพวน หมู่ที่ 1 , 2 ตาบลนาคา ไม่พบการกระทาผิดแต่อย่างใด
2.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 6 ต าบลบ้ า นนา
และ หมู่ที่ 5 ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย จานวน 2 ราย
1.2 ตรวจสถานบริการ อาเภอกระเปอร์ ไม่มีสถานบริการ 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
1.3 ตรวจพื้นที่เสี่ยง ต่อการลักลอบนาพาแรงงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
- บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- บ้านชาคลี หมู่ที่ 1 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- ไม่พบการกระทาผิด
1.4 ร่ ว มกับ เจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุ ข ตรวจปัส สาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย ของผู้ เข้ารับการ
คัดเลือกทหารกองเกิน เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ประจาปี 2562 พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย
จานวน 8 นาย
/1.5 บูรณาการร่วมกัน...

-61.5 บูรณาการร่วมกัน ระหว่างฝ่ายปกครอง,ตารวจ,ทหาร ปิดล้อมตรวจค้น แหล่งมั่วสุมยาเสพติด
ตามที่ได้รับเบาะแส จานวน 2 จุด พบมีสารเสพติดในร่างกาย จานวน 1 ราย และผู้ครอบครองอาวุธและ
เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 2 ราย
1.6 จัดกาลังสมาชิก อส.รั กษาความสงบในงานรื่นเริงต่างๆ จานวน 2 ครั้ง เหตุการณ์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
2.ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และการดาเนินการแก้ไขปัญหาของอาเภอ - ไม่มี
๔.๒.5 อาเภอละอุ่น
๑.ผลการดาเนินงานที่สาคัญในพื้นที่
1.1 อาเภอละอุ่น ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สมาชิก อส.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุร้ายและการกระทา
ผิดกฎหมายในพื้นที่ จานวน 10 ครั้ง ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิด เหตุการณ์ปกติ
1.2 ได้จัดกาลังสมาชิก อส.ออกลาดตะเวน ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย ป้องกันเหตุร้ายและการ
กระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่สาธารณ สถานที่ราชการ ช่องการข้ามแดนทางธรรมชาติ
จานวน 6 ครั้ง ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทาผิด เหตุการณ์ปกติ
1.3 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.62 อาเภอละอุ่นได้จัดกาลัง
สมาชิก อส.ประจาจุดตรวจ/จุดบริการ จุดตรวจหลักแยกบ้านบางนา และจุดตรงจหลักบ้านเขาฝาชี ปฏิบัติ
หน้าที่ตลอด 24 ชม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกผู้สัญจรเดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ผลการปฏิบัติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
๔.๔ ผลการดาเนินการดาเนินงานของสานักงานจัดหาวงานจังหวัดระนอง - ไม่มีเหตุการณ์
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทางานของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ปีงบประมาน ๒๕๖2 ประจาเดือน เมษายน 2562 ( ๒6 มี.ค. – 25เม.ย.62)
นายจ้าง/สถานประกอบการ
คนต่างด้าว
รายการ

ตรวจสอบ
(แห่ง)

พบกระทาผิด
ความผิด
(ราย)

ตรวจสอบ
(คน)

พบกระทาผิด
ความผิด
(คน)

แปรรูปสัตว์น้า

4

1

88

0

ประมงทะเล

7

0

55

0

แรงงานที่แย่งอาชีพคนไทย
กิจการอื่น ๆ

10
62
83

2
4
7

34
759
1120

รวม

0
0
0
/ระเบียบวาระที่ ๕..

-7ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา / สั่งการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
พ.ต.ท.หญิงอารยา จินาราช
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ร.ต.ท.หญิง ปภาวดี รักนิ่ม
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

ตรวจทาน
บันทึก/พิมพ์

