ที่ ตช ๐๐๒๔(ตง).๕๑๓/๒๑๑๖

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยจังหวัดตรัง
ประจำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๐
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง
อ้ำงถึง หนังสือตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ที่ ตช ๐๐๒๔(ตง).๕๑๓/2228 ลงวันที่ 23 พฤษภำคม ๒๕60
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยงำนกำรประชุมประจำเดือน พฤษภำคม ๒๕60 จำนวน ๑ ฉบับ
ตำมหนั งสื อที่ อ้ำ งถึ ง ได้ก ำหนดให้ มีก ำรประชุ มคณะกรรมกำรรั กษำควำมมั่ นคงและควำมสงบ
เรียบร้อยจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๕/๒๕60 เมื่อวันอังคำรที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕60 นั้น
พร้อมนี้ ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมมำด้วยแล้ว หำกท่ำนมีกำรแก้ไขในรำยงำนกำรประชุม กรุณำแจ้งให้
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ทรำบภำยในวันศุกร์ที่ ๒3 มิถุนำยน ๒๕60 ก่อนเวลำ ๑๐.๐๐ น. www.trang.police.go.th
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันตำรวจโท พูนศักดิ์ เซ็งแซ่
(พูนศักดิ์ เซ็งแซ่)
ผู้กำกับกำรฝ่ำยอำนวยกำร ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยจังหวัดตรัง

ฝ่ำยอำนวยกำร ๓
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๗ ๒๒๑๓

-๒–

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 5/๒๕60
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรังชั้น ๕
.........................................
ผู้มาประชุม
๑. นำยศิริพฒ
ั
๒. นำยสำยัณห์
๓. พล.ต.ต.สมพงศ์
๔. นำยพงษ์ศักดิ์
๕. นำงณัฐสตรี
๖. นำงจริยำ
๗. นำยจักรกฤษ
๘. พ.อ.พิชิต
๙. พ.ต.สุรศักดิ์
๑๐. นำยชัยพร
๑๑. นำยอำเนช
๑๒. นำยเปลื้อง
๑๓. นำยชัชวำล
๑๔. นำยอำวุธ
๑๕. นำยสมศักดิ์
๑๖. นำยธีรกุล
๑๗. นำงนิรุบล
๑๘. นำยสุพจน์
๑๙. นำยสิทธิพันธ์
๒๐. นำยสมศักดิ์
๒๑. นำยเกียรติศักดิ์
๒๒. นำยสมชำย
๒๓. นำยประไพย์ศักดิ์
๒๔. นำยเกียรติศักดิ์
๒๕. นำยสุพัฒน์
๒๖. นำยประยูร
๒๗. นำยศุภศักดิ์
๒๘. นำยบรรจง
๒๙. นำยบุญชู
๓๐. พ.จ.อ.พงษ์พันธ์
๓๑. นำยวนิชย์
๓๒. นำยสุพรรณ

พัฒกุล
อินทรภักดิ์
ทองใบ
คำรภนนท์
โพชสำลี
อุยสุย
แก้วนำง
โชติแก้ว
สุขสวัสดิ์
พัฒนำรักษ์
โออิน
รัตนฉวี
สุนทรประทุม
วงศ์สวัสดิ์
ยุ้งย่ำง
แก้วสุวรรณ์
ทมีนจิตร
มุริชุน
ฉำยศิริวัฒนำ
วรรณบวร
เกษมพันธ์กุล
ศรีหมอก
สุขย้อย
ดีกล่อม
บุษพงค์ไพฑูรย์
หนูสุก
ศรีหมำน
นฤพรเมธี
ศิษศักดิพงษ์
แก้วพิมพ์
แกล้วทนงค์
สุทธินนท์

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง
ประธำน
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง
ผบก.ภ.จว.ตรัง
ปลัดจังหวัดตรัง
ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดตรัง
แทน ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลเยำวชน และครอบครัวฯ
แทน อัยกำรจังหวัดตรัง
รอง ผอ.รมน.จว.ต.ง.(ท)
แทน ผบ.ร.๑๕ พัน ๔
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดตรัง
แทน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดตรัง
แทน ผอ.สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมฯ
แทน ผู้บัญชำกำรเรือนจำจังหวัดตรัง
พำณิชย์จังหวัดตรัง
สรรพสำมิตพื้นที่ตรัง
ขนส่งจังหวัดตรัง
แทน แรงงำนจังหวัดตรัง
แทน จัดหำงำนจังหวัดตรัง
แทน นำยด่ำนศุลกำกรกันตัง
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
ประมงจังหวัดตรัง
แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยฯ
หัวหน้ำเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด
แทน หัวหน้ำอุทยำนเขำปู่เขำเขำย่ำ
แทน ผอ.สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลฯ
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดตรัง
นำยกสมำคมกำรท่องเที่ยวและโรงแรม
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดตรัง
ผอ.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนฯ
แทน ผอ.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตรัง เขต ๑
ประธำนกิจกรรมบริหำรกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฯ
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๓๓. นำยสุรินทร์
๓๔. นำยณรงค์
๓๕. นำงจิรำพันธ์
๓๖. นำยอมรชัย
๓๗. นำยนันทวัช
๓๘. นำยกมล
๓๙. นำยศิริพล
๔๐. นำงสิริรัศม์
๔๑. นำยไชยำ
๔๒. นำยอนันต์ธนำ
๔๓. นำยวรพันธุ์
๔๔. นำยธนำกร
๔๕. นำยสกุล
๔๖. นำยมำนะ
๔๗. ร.ต.อ.ยุทธนำ
๔๘. ร.ต.อ.สุรเดช
๔๙. ร.ต.ท.นิพนธ์
๕๐. พ.ต.ต.ณัฐวิทย์
๕๑. พ.ต.อ.เอกณรงค์
๕๒. พ.ต.อ.สุเชษฐ์
๕๓. พ.ต.อ.ภวัต
๕๔. พ.ต.ท.บุญเลิศ
๕๕. พ.ต.อ.พศิษฐ์
๕๖. พ.ต.อ.บัญชำ
๕๗. พ.ต.อ.ชัยรัตน์
๕๘. พ.ต.อ.ชัยโรจน์
๕๙. พ.ต.อ.ประทีป
๖๐. พ.ต.ท.ประดิษฐ์
๖๑. พ.ต.อ.ถนอม
๖๒. พ.ต.อ.สมศักดิ์
๖๓. พ.ต.ท.เจษฎำ
๖๔. พ.ต.ท.สมยศ
๖๕. พ.ต.ท.สุรินทร์
๖๖. นำยมณี
๖๗. นำยรักเกียรติ
๖๘. นำยสำรำญ
๖๙. พ.ต.ท.พงศ์ปณต
๗๐.พ.ต.ท.พิเชษฐ์

ศรมณี
หนูเนียม
จิโรภำส
พูนรมย์
เจริญวรรณ
ประเสริฐกุล
พิพัฒน์รัตนเสรี
ศรีสวัสดิ์
ถิน่ ทอง
ปฐมอรรฆย์กุล
สุวรรณะหำ
ชูจิตต์
ดำรงเกียรติกุล
เทือกสุบรรณ
พ้นภัย
พรหมอุบล
บัวทอง
ใจมีชื่น
สวัสดิกำรณ์
เกตุขำว
ชำญประสิทธิ์
ตรัสทโร
ศำนติปรัชญำ
มีบุญ
กำญจนเนตร
โพธิปฐม
เทพไชย
ชัยพล
อ่วมพรม
ต้นเจริญ
แสงมณี
สมบัติมำก
ฤทธิศักดิ์
แป้นน้อย
ชูแสง
คงพล
ชูแก้ว
กันทำส้ม

ป้องกันจังหวัดตรัง
จ่ำจังหวัด
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดตรัง
แทน สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำตรัง
นำยอำเภอเมืองตรัง
นำยอำเภอกันตัง
นำยอำเภอย่ำนตำขำว
แทน นำยอำเภอห้วยยอด
แทน นำยอำเภอปะเหลียน
แทน นำยอำเภอสิเกำ
นำยอำเภอวังวิเศษ
แทน นำยอำเภอรัษฎำ
นำยอำเภอนำโยง
นำยอำเภอหำดสำรำญ
แทน ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดตรัง
แทน ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๕
แทน สว.สทล.๒ กก.๗ บก.ทล.
สว.ส.ทท.๔ กก.๕
ผกก.สภ.เมืองตรัง
ผกก.สภ.ห้วยยอด
ผกก.สภ.ย่ำนตำขำว
แทน ผกก.สภ.ปะเหลียน
ผกก.สภ.สิเกำ
ผกก.สภ.วังวิเศษ
ผกก.สภ.รัษฎำ
ผกก.สภ.นำโยง
ผกก.สภ.หำดสำรำญ
แทน ผกก.สภ.บ้ำนคลองเต็ง
ผกก.สภ.เขำวิเศษ
ผกก.สภ.บ้ำนหนองเอื้อง
สวญ.สภ.บ้ำนในควน
สว.สภ.หนองตรุด
สว.สภ.บ้ำนโคกยำง
แทน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง
แทน นำยกเทศมนตรีตรัง
แทน นำยกเทศมนตรีตำบลลำภูรำ
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

-๔–

๗๑.ร.ต.อ.เจษฎำ

มุขตำ

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
๒. พัฒนำสังคมละควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ๓. หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหม
๔. หัวหน้ำศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้ตรัง ๕. นำยกสมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ๖. นำยกสมำคมกำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดตรัง
๗. นำยกสมำคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง ๘. ผอ.กลุ่มงำนอำนวยกำร สำนักงำนจังหวัดตรัง
๙. พัฒนำกำรจังหวัดตรัง
๑๐. ผกก.9 บก.รน.
๑๑. ผกก.สภ.กันตัง
๑๒. นำยกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ๑๓. นำยกเทศมนตรีตำบลนำวง
๑๔. นำยกเทศมนตรีตำบลย่ำนตำขำว
๑๕. นำยกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษ ๑๖. นำยกเทศมนตรีตำบลทุ่งยำว
๑๗. นำยกเทศมนตรีตำบลท่ำข้ำม
๑๘. นำยกเทศมนตรีตำบลสิเกำ
๑๙. นำยกเทศมนตรีตำบลนำโยงเหนือ ๒๐. นำยกเทศมนตรีตำบลย่ำนตำขำว
๒๑. นำยกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ

ไปรำชกำร
” - ” ” ” - ” ” - ” ” ” ” ” ” - ” ” ” ” - ” ” - ”–
- ” -

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
นำยศิริพัฒ พัฒนกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง ประธำน ได้ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร
รักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยจังหวัดตรัง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60

-๕–

ระเบียบวาระที่ ๓
(รอง ผอ.รมน.ตง.ท)

มติที่ประชุม
ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง

-

-

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๓.๑ การปฏิบัติงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. กำรตรวจเยี่ยมของคณะกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงได้ไปตรวจสอบพื้นที่กำรบุกรุกบริเวณ
อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ห ำดเจ้ ำ ไหมได้ รั บ ทรำบปั ญ หำในพื้ น ที่ อ.กั น ตั ง ซึ่ ง ปั ญ หำกำรบุ ก รุ ก
ทรัพยำกรธรรมชำติซึ่งเป็นนโยบำยของ กอ.รมน.ตง.(ท) ที่ต้องดำเนินกำรให้ถูกต้องและ
เป็นกำรทวงคืนผืนป่ำที่จะไม่ให้ประชำชนเกิดควำมเดือดร้อนยังมีส่วนรำชกำรที่เข้ำมำร่วมกัน
ทำงำนผลกำรตรวจสอบว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่ำวหำว่ำมีกำรกระทำควำมผิดในกำร
ครอบครองพื้นที่และได้เรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำพูดคุยเพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
๒. คณะทำงำนที่สัมมนำที่ จว.ภูเก็ต ได้เข้ำมำในพื้นที่ จว.ตรัง เรื่องที่เกี่ยวกับ กำรบริหำร
จัดกำรปัญหำขยะและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จว.ตรัง เพื่อต้นเป็นแบบในกำรแก้ไขปัญหำ
และยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ,อำชญำกรรมข้ำมชำติ,กำรค้ำมนุษย์,
แรงงำนผิดกฎหมำยและกำรทำกำรประมง ซึ่งได้นำข้อมูลให้ ผวจ.ตรังได้รับทรำบได้มีกำรสั่ง
กำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติไปเรียบร้อย และมีกำรบรรยำยชี้แจงหำวิธีกำรในกำร
แก้ไขปัญหำ ต่อมำได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์แจ้งเรือเข้ำ – ออก ในเดือนนี้ ผวจ.ตรังได้เชิญประชุม
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงให้เป็นรูปธรรมและให้มีกำรทำงำน
แบบบูรณำกำรกันอย่ำงจริงจัง
รับทราบ
๓.๒ สถานภาพอาชญากรรมและผลการปฏิบัติงานของตารวจภูธรจังหวัดตรัง
สถำนภำพอำชญำกรรมในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕60 ในพื้นที่จังหวัดตรัง
กลุ่มที่ ๑ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (เป้าหมาย ๗4.47%)
- พ.ค.๖๐ รับแจ้ง 23 รำย จับ 10 รำย
- เม.ย.60 รับแจ้ง ๑9 รำย จับ 16 รำย
คดีเกิดเพิ่มขึ้น 4 รำย จับกุมได้ร้อยละ 43.48
ประเภทความผิดกลุ่มที่ 1 (เดือน พ.ค.60)
- ฆ่ำผู้อื่น
รับแจ้ง 4 รำย จับ 1 รำย
- พยำยำมฆ่ำ
รับแจ้ง 9 รำย จับ 3 รำย
- ทำร้ำยร่ำงกำย
รับแจ้ง 7 รำย จับ 5 รำย
- ข่มขืนกระทำชำเรำ รับแจ้ง 2 รำย จับ - รำย
ทำร้ำยผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย
รับแจ้ง ๑ รำย จับ ๑ รำย
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เดือน พ.ค.60 เกิด 4 คดี
- รู้ตัว (จับกุมแล้ว) 1 คดี
- ไม่รู้ตัว 3 คดี
กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (เป้าหมาย ๖6.99%)
- พ.ค.60 รับแจ้ง 43 รำย จับ 16 รำย
เม.ย.60 รับแจ้ง 60 รำย จับ 35 รำย
คดีเกิดขึ้นลดลง 17 รำย จับกุมได้ร้อยละ 37.21

-๖–

-

-

ประเภทความผิดกลุ่มที่ 2 (เดือน พ.ค.60)
- วิ่งรำวทรัพย์ รับแจ้ง 3 รำย จับ 3 รำย
- ลักทรัพย์
รับแจ้ง 23 รำย จับ 11 รำย
- ฉ้อโกง
รับแจ้ง 5 รำย จับ 1 รำย
- ยักยอกทรัพย์ รับแจ้ง ๑๐ รำย จับ 2 รำย
- ทำให้เสียทรัพย์ รับแจ้ง ๒ รำย จับ - รำย
กลุ่มที่ ๓ ความผิดพิเศษ (ความผิดตามพ.ร.บ.)
- พ.ค.60 รับแจ้ง 7 รำย จับ 1 รำย
เม.ย.60 รับแจ้ง 2 รำย จับ 0 รำย
คดีเกิดลดลง 5 รำย จับกุมได้ร้อยละ 14.29
ประเภทควำมผิดกลุ่มที่ 3 (เดือน พ.ค.60)
- พ.ร.บ.ป่ำไม้ รับแจ้ง 2 รำย จับ – รำย
- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ รับแจ้ง 2 รำย จับ - รำย
- พ.ร.บ.ว่ำด้วยกระทำผิดคอมพิวเตอร์ รับแจ้ง 3 รำย จับ 1 รำย
กลุ่มที่ ๔ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
- พ.ค.60 รับแจ้ง 617 รำย ผู้ต้องหำ 707 คน
- เม.ย.60 รับแจ้ง 263 รำย ผู้ต้องหำ 283 คน
จับได้ตำกว่
่ ำ มี.ค.60 จำนวน 354 รำย
ประเภทความผิดกลุ่มที่ 4 (เดือน พ.ค.60)
ยาเสพติด
จับ 278 ราย ผู้ต้องหา 340 คน
- ผลิต
จับ 42 รำย ผู้ต้องหำ 61 คน
- จำหน่ำย
จับ 2 รำย ผู้ต้องหำ 2 คน
- ครอบครองเพื่อจำหน่ำย
จับ 45 รำย ผู้ต้องหำ 51 คน
- ครอบครอง
จับ 96 รำย ผู้ต้องหำ 127 คน
- เสพยำเสพติด
จับ 93 รำย ผู้ต้องหำ 99 คน
อาวุธปืนและวัตถุระเบิด จับ 38 ราย ผู้ต้องหา 37 คน
- อำวุธปืนธรรมดำ(ไม่มีทะเบียน) จับ 30 รำย ผู้ต้องหำ 30 คน
- อำวุธปืนธรรมดำ(มีทะเบียน) จับ 5 รำย ผู้ต้องหำ 5 คน
- วัตถุระเบิด(บขส.จ.ตรัง)
จับ 1 รำย ผู้ต้องหำ - คน
- เครื่องกระสุนปืน
จับ 2 รำย ผู้ต้องหำ 2 คน
การพนัน จับ 19 ราย ผู้ต้องหา 54 คน
สลำกกินรวบ
จับ 7 รำย ผู้ต้องหำ 7 คน
- ทำยผลฟุตบอล
จับ 1 รำย ผู้ต้องหำ 1 คน
- กำรพนันอื่น ๆ
จับ 11 รำย ผู้ต้องหำ 46 คน
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
จับ 6 ราย ผู้ต้องหา 6 คน
ปรามการค้าประเวณี จับ 17 ราย ผู้ต้องหา 17 คน
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คดีโจรกรรมรถ
๑. คดีโจรกรรมรถยนต์
- พ.ค.60 รับแจ้ง - รำย จับ - รำย
เม.ย.60 รับแจ้ง ๑ รำย จับ - รำย
๒. คดีโจรกรรมรถ จยย.
- พ.ค.60 รับแจ้ง 3 รำย จับ - รำย
เม.ย.60 รับแจ้ง 6 รำย จับ 5 รำย
คดีลดลง 1 รำย จับกุมได้ร้อย ๕๐.๐๐
โจรกรรมรถ จยย. (เดือน พ.ค.60)
- สภ.ห้วยยอด รับแจ้ง 2 รำย จับ - รำย
- สภ.หนองตรุด รับแจ้ง 1 รำย จับ - รำย
คดีที่น่าสนใจ
1. เหตุชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน, สถานที่เกิดเหตุร้านสะดวกชื้อ 7-11 สาขานาวง
เลขที่ 142 ม.5 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เหตุเมื่อ 25 เม.ย. 2560 เวลาประมาณ
02.30 น.
พฤติการณ์
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560 เวลำประมำณ 02.30 น. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ สภ.ห้วยยอด
ได้รับแจ้งมีเหตุชิงทรัพย์โดยใช้อำวุธ จึงเดินทำงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทรำบว่ำมีคนร้ำย
จำนวน 2 คน ได้ใช้อำวุธปืนชิงทรัพย์จำกร้ำนสะดวกซื้อ 7-11 สำขำนำวง แล้วขับขี่รถ
จยย. หลบหนี ร.ต.อ.เอกพงษ์ ช่วยชะนะ พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ความเสียหาย
1. Keyboard คีย์ขอ้ มูลเครื่องคิดเงิน จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 3550 บำท
2. ลิ้นชักเครื่องคิดเงิน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,600 บำท รวม 7,200 บำท รวม
3. โทรศัพท์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น J2 จำนวน 1 เครื่อง รำคำ 4,390 บำท
4. เงินในเครื่องคิดเงิน จำนวน 3,816 บำท
วัตถุพยาน
1. ดอกยำงล้อรถบนพื้นดิน
2. ภำพจำกกล้องวงจรปิด
3. เศษหัวกระสุนปืน
4. รองเท้ำแตะ 1 ข้ำง
ผลของการสืบสวน
1. ได้ออกตรวจสอบเส้นทำงหลบหนีของคนร้ำยโดยได้ทำกำรออกตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เส้นทำงที่คำดว่ำคนร้ำยใช้เป็นทำงหลบหนี
2. ตรวจเช็คข้อมูลกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่มีประวัติเกี่ยวข้องในพื้นที่
3. ตรวจสอบประวัติพนักงำนที่ทำงำนและที่ลำออกไปแล้วรวมถึงตรวจสอบสำมี
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ผลการสืบสวน
จำกกำรสืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนของชุดสืบสวนคดีสำคัญ ภ.จว.ตรัง นำโดย
พ.ต.ท.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผกก.ฯรรท.ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง พร้อมพวก, ชุดสืบสวน
สภ.ห้วยยอด นำโดย พ.ต.ท.รัฐกร ภักดีวำนิช รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยยอด
พร้อมพวกสำมำรถทรำบตัวคนร้ำยที่ก่อเหตุในครั้งนี้ คือ นำยธนุวัฒน์ พลภักดี อำยุ 20 ปี
อยู่บ้ำนเลขที่ 153 ม.9 ต.เกำะขันธ์ อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช
- เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 ได้สนธิกำลังกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ,ทหำร ปิดล้อมตรวจค้น
พบตัวนำยธนุวัฒน์ พลภักดี อยู่บ้ำนเลขที่ดังกล่ำวข้ำงต้น สอบถำมนำยธนุวัฒน์ พลภักดี
ให้กำรรับสำรภำพว่ำ ได้ร่วมกับนำยนิรันดร์ เดชสุวรรณ อำยุ 27 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 6/1 ม.4
ต.บำงกุ้ง อ.ห้วยยอด จว.ตรัง ชิงทรัพย์ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น สำขำนำวง จริง
นาไปตรวจยึดพยานหลักฐานได้ดังนี้
1) รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้ำ รุ่นโนวำ สีดำ ไม่ปิดแผ่นป้ำยทะเบียน จำนวน 1 คัน ซึ่งใช้เป็น
พำหนะ
2) กล่องโทรศัพท์สีส้ม ยี่ห้อซันซุง Galaxy J2 หมำยเลขอีมี่ 353563082536558
จำนวน 1 กล่อง
3) สำยไฟที่ต่อเชื่อมกับเครื่องคิดเงินของร้ำนเซเว่นอิเลฟเว่น จำนวน 1 เส้น
4) ตัวน๊อตลิ้นชักเครื่องเก็บเงิน จำนวน 2 ตัว
5) เสื้อจำนวน 2 ตัว เป็นเสื้อแขนสั้นสีดำ จำนวน 1 ตัว, เสื้อแขนยำวลำยหวำงสีน้ำเงิน-ขำว
จำนวน 1 ตัว ซึ่งผู้ต้องหำทั้งสองได้สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
6) กำงเกงยีนส์ขำยำว สีน้ำเงิน ยี่ห้อเอ็มพี จำนวน 1 ตัว
7) รองเท้ำแตะ ยี่ห้อ O-sider เบอร์ 8 จำนวน 1 คู่
8) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง สีบรอน์ทอง รุ่น เจ 2 หมำยเลขอีมี่53563082536558
9) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง สีดำ รุ่น เจ 2 พร้อมซิมกำร์ดทรูมูฟ หมำยเลขโทรศัพท์
09-7142-1705 เลขอีมี่ 357623081268524/01 จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับนำยนิรันดร์ เดชสุวรรณ ถูกควบคุมตัวในควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด สอบสวน
เบื้องต้นให้กำรปฏิเสธตลอดข้อกล่ำวหำ อยู่ระหว่ำงรวบรวบพยำนหลักฐำน เพื่อจะได้
แจ้งข้อกล่ำวหำให้ทรำบต่อไป
2. 2. จับร่ วมพวกที่หลบหนี มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใ นครอบครอง
เพื่อจาหน่าย จับ 1 ราย 3 คน พื้นที่ สภ.นาโยง
- เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2560 เวลำประมำณ 18.00 น. ภำยใต้กำรอำนวยกำรและ
สั่งกำรของนำยศิรินทร์ ยำสิทธิชัย เลขำธิกำร ปปส. พร้อมพวก ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ชุด
จับกุม
ได้ร่วมกันจับกุมตัว
1. นำยฤทธิชัย หรือ อู๊ด ทองผึ้ง อำยุ 29 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 185 ม.1 ต.เขำเขน
อ.ปลำยพระยำ จว.กระบี่
2. นำงสมศรี หรือ ศรี แสงทิพย์ อำยุ 45 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 214 ม.5 ต.ช่อง อ.นำโยง
จว.ตรัง

-๙–

3. นำยไพรสณฑ์ หรือ บอล เขี้ยวแก้ว อำยุ 30 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 48 ม.5 ต.ช่อง อ.นำโยง
จว.ตรัง
พร้อมด้วยของกลาง
1. ยำบ้ำ 2,040,000 เม็ด วำงอยู่บนท้ำยรถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีเทำ หมำยเลข
ทะเบียน ถอ.2634 กทม
2. ยำบ้ำ 1,224,000 เม็ด พบอยู่ห่ำงจำกรถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีเทำ หมำยเลข
ทะเบียน ถอ.2634 กทม.ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมำณ 50 เมตร
3. ยำบ้ำ 204,000 เม็ด พบอยู่ห่ำงจำกรถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีเทำ หมำยเลข
ทะเบียน ถอ.2634 กทม.ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมำณ 100 เมตร บริเวณริม
ลำธำร 4. ยำบ้ำ 612,000 เม็ด พบอยู่ห่ำงจำกรถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีเทำ หมำยเลข
ทะเบียน ถอ.2634 กทม.ไปทำงทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประมำณ 120 เมตร บริเวณริม
ลำธำร รวมยำบ้ำ 4,080,000 เม็ด (สี่ล้ำนแปดหมื่นเม็ด)
5. รถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีเทำ หมำยเลขทะเบียน ถอ-2634 กทม. พบจอดอยู่ภำยใน
สวนยำงพำรำ บริเวณบ้ำนเลขที่ 214 ม.5 ต.ช่อง อ.นำโยง จว.ตรัง
6. รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้ำ สีน้ำเงิน หมำยเลขทะเบียน ขมข 299 ตรัง พบจอดล้มอยู่ภำยใน
สวนยำงพำรำ บริเวณบ้ำนเลขที่ 214 ม.5 ต.ช่อง อ.นำโยง จว.ตรัง
7. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง
เหตุเกิด ภำยในสวนยำงพำรำ บริเวณบ้ำนเลขที่ 214 ม.5 ต.ช่อง อ.นำโยง จว.ตรัง, หน้ำ
บ้ำนเลขที่ 214 ม.5 ต.ช่อง อ.นำโยง จว.ตรัง เวลำประมำณ 18.00 น. ถึงเวลำประมำณ
23.30 น. ของวันที่ 18 พฤษภำคม 2560 ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
ประธาน

คดีที่เกี่ยวกับกำรฆ่ำยังมีอยู่ทุกเดือนอยู่หรือไม่และมีพื้นที่ไหนที่ไม่มีคดีเกิดบ้ำง

ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง

มีคดีเกิดขึ้นอยู่ทุกเดือน

ประธาน

คดีที่เกิดขึ้นมำจำกสำเหตุที่เกี่ยวกับอำรมณ์กำรดื่มสุรำหรือสำเหตุมำจำกอะไรบ้ำง

ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง

คดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเรื่องยำเสพติด กรณีพื้นที่ อ.ห้วยยอด
และอ.ย่ำนตำขำว ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยำเสพติด

ประธาน

ให้นำยอำเภอที่เกี่ยวข้องให้ติดตำมคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นคดีที่ น่ำสนใจเพรำะได้มีกำรใช้
อำวุธสงครำมในกำรกระทำควำมผิด

มติที่ประชุม

รับทรำบ
๓.๓ การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของฝ่ายปกครอง
การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของฝ่ายปกครอง ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑. สนธิกำลังร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ทหำร ฯลฯ ปิดล้อมตรวจค้นจับกุม 18 คดี 28 รำย
ของกลำง ยำบ้ำ 651 เม็ด ไอซ์ 6.61 กรัม กัญชำ 63.68 กรัม ใบพืชกระท่อมสด
148.35 กก. น้ ำต้ ม พื ช กระท่ อ ม 2.15 ลิ ต ร ยำแก้ ไ อ 174 ขวด อำวุ ธ ปื น พกสั้ น
6 กระบอก เครื่องกระสุนปืน จำนวน 30 นัด

ปลัดจังหวัดตรัง

- ๑๐ –

๒. ตั้งจุดตรวจจุดสกัด/ลำดตระเวนรักษำควำมสงบ/เฝ้ำระวังป้องกันอำชญำกรรม/ค้นหำผู้
เสพยำเสพติด 104 ครั้ง
๓. กำรจัดระเบียบสังคมและป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ จำนวน 150 แห่ง
๔. กำรตัดทำลำยพืชกระท่อม จำนวน 39 ต้น
มติที่ประชุม

รับทรำบ
๓.๔ การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
๓.๔.๑ เรื่องสถานภาพผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดตรัง
ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง สถานภาพผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัดตรัง ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕60
๑. ผู้ต้องขังชำย ๑,659 คน
๒. ผู้ต้องขังหญิง ๒19 คน
รวมทั้งสิ้น 1,898 คน
เปรียบเทียบสถิติผู้ต้องขัง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กับ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
๑. ผู้ต้องขังชำย เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน ๑,659 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน ๑,๗๓๗ คน
ลดลง จำนวน ๗๖ คน
๒. ผู้ต้องขังหญิง เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน 219 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน 218 คน เพิ่มขึ้น
จำนวน ๑ คน
รวม เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน ๑,878 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน ๑,925 คน ลดลง จำนวน
๗7 คน
วิเคราะห์สถานภาพผู้ต้องขัง ตามประเภทความผิด
๑. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน 944 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน ๑,022 คน ลดลง จำนวน 78 คน
๒. ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน 419 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน 420 คน ลดลง จำนวน ๑ คน
๓. ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย
เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน 166 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน 168 คน ลดลง จำนวน 2 คน
4. ความผิดเกี่ยวกับเพศ
เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน 159 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน 161 คน ลดลง จำนวน ๑ คน
๕. ความผิดอื่นๆ
เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน 190 คน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน 184 คน เพิ่มขึ้น จำนวน 6 คน
ประธาน

สำเหตุที่มีผู้ต้องขังลดลงมำจำกสำเหตุที่มีกำรจับกุมไม่ได้หรือไม่มีกำรตัดสินคดี

ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง กำรลดลงของผู้ต้องขังมีอยู่บำงคดีที่ลดลงในเดือน พ.ค.๖๐
ประธาน

มำจำกสำเหตุ ๒ อย่ำง คือมีควำมผิดน้อยลงหรือจับกุมได้น้อยลง ขณะนี้ควำมจุในเรือนจำ
มีควำมเป็นอยู่หนำแน่นและแออัดหรือไม่

ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง ส่วนใหญ่จำนวนผู้ต้องขังจะมีควำมหนำแน่นและแออัดอยู่ภำยในเรือนจำ

- ๑๑ –

ประธาน

แนวโน้มว่ำจะมีกำรก่อสร้ำงโรงเรือนจะมีกำรสร้ำงขึ้นใหม่บ้ำงหรือไม่

ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง ไม่มีแนวโน้มที่จะสร้ำงใหม่ เพรำะส่วนใหญ่งบประมำณจะนำไปใช้เกี่ยวกับกำรบริโภคและ
ดำเนินกำรอย่ำงอื่นและกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงมีอยู่ในบำงจังหวัดที่จะมีกำรสร้ำงใหม่
ประธาน

กำรดำเนินกำรจะส่งผลให้จำนวนผู้ต้องขังอยู่กันไม่หนำแน่นหรือไม่และมีกำรฝำกตัวผู้ต้องขัง
ในจังหวัดอื่นหรือไม่

ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง กำรนำตัวผู้ต้องขังไปฝำกขัง ส่วนใหญ่เป็นคดีที่ตัดสินไปในกำรควบคุมเกินกว่ำ ๒๕ ปีจะนำมำ
ฝำกขังหรือจะมีผู้ต้องหำที่เข้ำโครงกำรของกรมรำชทัณฑ์เกี่ยวกับยำเสพติด จะเข้ำโครงกำร
วิวัฒน์พลเมืองที่ย้ำยออกไปทำให้จำนวนผู้ต้องขังลงลด
ประธาน

ได้นำผู้ต้องขังไปไว้ที่ไหน

ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง อยู่ที่ทัณฑ์สถำนบำบัดที่ จว.สงขลำ
ประธาน

เมื่อย้ำยไปแล้วจะกลับมำอยู่เรือนจำ จว.ตรัง อีกหรือไม่

ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง จะดำเนินกำรปล่อยไว้ที่ทัณฑ์สถำน จว.สงขลำ
ประธาน

กำรดำเนินบังคับบำบัดได้ดำเนินกำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง

ผู้แทน เรือนจา จว.ตรัง กำรดำเนินกำรรุ่นแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว และเป้ำหมำยที่คำดกำรไว้จำนวน ๑๕๐ คน
มติที่ประชุม

รับทรำบ
3.๔.๒ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ผู้แทน ทรัพยากรธรรมชาติฯ รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่า ของหน่วยงาน ทส.
ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
๑. อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหม อ.สิเกำ เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน ๑ คดี พื้นที่ 0.05 ไร่ อำคำร
๑ หลัง,กระเบื้อง 69 แผ่น,ค้อน ๑ หัว,เลื่อยโค้ง ๑ อันและบันได ๑ อัน
๒. เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด อ.ปะเหลียน เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน ๑ คดี เลื่อยโซ่ยนต์
๑ เครื่อง
๓. เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำเขำประ – บำงครำม อ.วังวิเศษ เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน ๑ คดี พื้นที่
๔.๖๔ ไร่
๔. สถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ ๓๑ (สิเกำ – ตรัง) อ.สิเกำ เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน ๔
คดี พื้นที่ 57.34 ไร่ มะพร้ำว ๑๕ ต้นสิ่งก่อสร้ำง ๔ หลัง
5. สถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ ๓2 (ย่ำนตำขำว – ตรัง) อ.หำดสำรำญ เดือน เม.ย.
๖๐ จำนวน ๔ คดี พื้นที่ 80.38 ไร่ ปำล์มน้ำมัน ๕๘๒ ต้น,มะพร้ำว 15 ต้นและยำงพำรำ
๑๐๖ ต้น อ.ย่ำนตำขำว เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน ๒ คดี พื้นที่ 84.03 ปำล์มน้ำมัน 2,734
ต้น,มะพร้ำว 218 ต้นและต้นจำก 980 ต้น

- ๑๒ –

6. สถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ ๓3 (ปะเหลียน – ตรัง) อ.ปะเหลียน เดือน เม.ย.๖๐
จำนวน 3 คดี พื้นที่ 121.87 ไร่ ปำล์มน้ำมัน 103 ต้น,บ้ำน ๒ หลังและมะพร้ำว 559 ต้น
๗. สถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ 40 (บำงสัก – ตรัง) อ.กันตัง เดือน เม.ย.๖๐ จำนวน
2 คดี พื้นที่ 52.07 ไร่
ประธาน

พื้นที่จำนวน ๔ ไร่มีดำเนินกำรเป็นอย่ำงไร

ผู้แทน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพื้นที่บุกรุกเก่ำตำมนโยบำยท้วงคืนผืนป่ำของกรมทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลนและ

ชำยฝั่ง
ประธาน

ในกำรดำเนินกำรมีประชำชนมำประท้วงหรือไม่

ผู้แทน ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีกำรชุมนุมประท้วงของประชำชน

ประธาน

ให้ติดต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำร กรณีของกลุ่มคนในพื้นที่ อ.นำโยง ที่ได้ไป
ร้องเรียนจำนวน ๒ คดี เพื่อที่เตรียมข้อมูลในกำรหำทำงที่จะแก้ไขปัญหำ ซึ่งได้รู้ก่อนล่วงหน้ำ
เพื่อที่จะดำเนินกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ กรณีพื้น อ.ย่ำนตำขำวได้มำร้องเรียนที่อำเภอบ้ำงหรือไม่

นายอาเภอย่านตาขาว ไม่มีชำวบ้ำนมำร้องเรียนที่อำเภอแต่อย่ำงใด
ประธาน

กรณีพื้นที่ อ.สิเกำ ที่จะมำกำรสร้ำงท่ำเรือที่เป็นพื้นที่มีเอกสำรสิทธิถูกต้องไม่มีกำรสุ่มเสี่ยง
ในกำรที่จะดำเนินกำรใช่หรือไม่ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่

นายอาเภอสิเกา

ได้ประสำนกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเรียบร้อยแล้วว่ำจะเข้ำทำกำรตรวจสอบ

ประธาน

ในกำรดำเนินงำนให้จัดกำรให้เรียบร้อยและให้ชำวบ้ำนได้รู้เรื่องก่อนที่จะมีกำรดำเนินกำร

นายอาเภอสิเกา

ชำวบ้ำนได้รู้ถึงเรื่องเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำนันและผู้ใหญ่บ้ำนได้ประชำสัมพันธ์ให้ชำวบ้ำน
ในพื้นที่ได้รับทรำบ

ประธาน

ในกำรดำเนินกำรเป็นประโยชน์แก่ชำวบ้ำนในพื้นที่หรือไม่ ในกำรดำเนินกำรให้กระทำโดย
ระมัดระวัง เมื่อเอกชนได้มำลงทุนเรียบร้อยแล้ว ภำยหลังมีชำวบ้ำนมำประท้วงจะทำให้กำร
ดำเนินกำรจะทำได้ยำกลำบำก เมื่อมีกำรมำประชุมประชำคมจำนวนคนที่มีควำมหลำกหลำย
ของสำขำอำชีพต่ำงๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.๔.๓ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทาลายทรัพยากรสัตว์น้า
รายงานผลการดาเนินงานด้านการประมง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60
๑. ผลคดี ด้ า นการประมง(ตกค้า ง)การประมง(ตกค้า ง)
วันที่เกิดเหตุ : วันที่ 25 เมษำยน 2560
เจ้ำของคดี : ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
ลักษณะควำมผิด/ข้อหำ : ตรวจยึดเรือประมง ไม่มีชื่อและทะเบียน

ประมง จว.ตรัง

- ๑๓ –

•

ตัวเรือทำด้วยไม้ ขนำดยำว 11 ม. กว้ำง 1.2 ม.ลึก 0.6 ม. จำนวน 1 ลำ
พร้อมเครื่องมือประมงอวนรัง ขนำดยำว 300 ม. กว้ำง 3.5 ม. สัตว์น้ำเบญจพรรณ
5 กิโลกรัม
ผู้ต้องสงสัย : กระโดดน้ำหนี
กำรดำเนินคดี : ปจว.สภ.กันตัง ข้อ 3 ลว. 25 เม.ย.60
วันที่เกิดเหตุ : วันที่ 18 พฤษภำคม 2560
เจ้ำของคดี : ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ร่วมกับประมง
อำเภอปะเหลียน และผญ. ม.3 ต.บ้ำนนำ อ.ปะเหลียน
ลักษณะควำมผิด/ข้อหำ : ใช้เครื่องมือครำดหอยประกอบเรือยนต์ ทำกำรประมงในที่จับ
สัตว์น้ำประเภทที่สำธำรณะประโยชน์ และใช้เรือไร้สัญชำติทำกำรประมง
สถำนที่เกิดเหตุ : ม.3 ต.บ้ำนนำ อ.ปะเหลียน 4. กำรตรวจ เรือที่มีขนำดแตกต่ำงจำก
ใบอนุญำตให้ทำกำรประมง(ตรวจ 3 ฝ่ำย) จำนวน 119 ลำ (วันที่ 17-27 เม.ย.60)
ของกลำง : เรือประมง 2 ลำ
ผู้ต้องหำ : จำนวน 2 คน
กำรดำเนินคดี : ปจว.สภ.ปะเหลียน
2. แจ้งคาสั่งทางปกครองผู้กระทาความผิด พรก. การประมง 58
๒.1 พักใบอนุญำตประมงพำณิชย์ เป็นเวลำ 15 วัน จำนวน 1 รำย
2.๒ พักใบอนุญำตประมงพำณิชย์ เป็นเวลำ 30 วัน จำนวน 1 รำย
๒.๓.กักเรือประมงจนกว่ำคดีถึงที่สุด จำนวน 1 รำย
3. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับคดี ตามพรก.
การประมง 58 จานวน 5 คดี
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ประธานคณะกรรมการฯอาเภอท้องที่ที่ติดชายฝั่งทะเล จานวน 1 ครั้ง 5 อาเภอ
5. แก้ ไ ขใบอนุญาตทาการประมงพาณิ ช ย์ ตามคาสั่ ง คสช. ที่ 22/2560
เรือประมงพาณิชย์ จานวน 11 ฉบับ
6.จัดพิมพ์ออกเล่มหนังสือคนประจาเรือ (Saebook) สาหรับแรงงานต่างด้าวใน
เรือประมง จานวน 67 ลา 440 เล่ม

ประธาน

ในกำรด ำเนิ น กำรจั บ กุม ไม่ต้ อ งไปเกรงกลั ว ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด และนำยอ ำเภอปะเหลี ย น
ได้รับทรำบข้อมูลแล้วหรือไม่

ประมง จว.ตรัง

นำยอำเภอได้รั บ ทรำบข้อ มูล เรียบร้อยแล้ ว และได้มี กำรเฝ้ ำ ระวังปรำกฏว่ำมี ปัญหำด้ำ น
มวลชนคือมีผู้ที่ดำเนินกำรขัดขืนไม่ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยกำหนดและได้มีกำรประสำนกับ
นำยก อบต.,กำนันและผู้ใหญ่บ้ำนและหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ เพื่อที่จะดำเนินกำรเข้ำไป
พูดคุยกับชำวบ้ำน

ประธาน

กำรประชุมครั้งต่อไปให้นำยอำเภอและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องรับทรำบข้อมูลที่เกิดขึ้ นใน
พื้นที่เพื่อที่จะมำตอบที่ประชุมได้รับทรำบ คือมีอยู่จำนวน 5 อำเภอที่ติดกับทะเลที่ได้มีกำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรเมื่อดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วในที่ประชุมมีแนวทำงในกำรปฏิบัติในด้ำน

- ๑๔ –

ป้องกันหรือมำตรกำรในกำรป้องกันแล้วหรือไม่ ในกำรประชุมให้มีกำรประชุมภำยในเดือนนี้
เพรำะจะมีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงจริงจังและกำรทำงำนจะได้เป็นรูปแบบเดียวกัน
มติที่ประชุม
ท่องเที่ยว จว.ตรัง

รับทรำบ
3.๔.๔ เรื่องการบริการในการท่องเที่ยวและปัญหาข้อขัดข้อง
สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเดือนพฤษภำคม 2560 ในภำพรวมพบว่ำมีอัตรำ
กำรเข้ำพักเฉลี่ ย ร้อยละ 60 เนื่องด้ว ยสภำพอำกำศที่ไม่เอื้ออำนวยและเข้ำสู่ช่ว งมรสุ ม
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำรท่องเที่ยวชะลอตัว ส่งผลให้กำรเข้ำพักในสถำนพักแรมบน
เกำะค่อนข้ำงน้ อย ตลอดจนเข้ำ สู่ ช่ว งเปิด ภำคเรียน ทำให้ กลุ่ มนัก ท่องเที่ยวครอบครั ว
ในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทำงท่องเที่ยวน้อยลง ส่งผลให้อัตรำกำรเข้ำพักลดลงจำกเดือนเมษำยน
ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนำเข้ำพักยังสถำนพักแรมในตัวเมือง แต่มี
จำนวนไม่มำกนัก กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ได้มีกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติ
หำดเจ้ ำไหม เกำะมุก ถ้ำมรกต เกำะกระดำน เกำะเชือกและเกำะแหน ปิดระหว่ำงวันที่
๑ มิถุนำยน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ ของทุกปี แต่นักท่องเที่ยวยังคงสำมำรถเที่ยว
ตำมวิถีชุมชนบนเกำะได้ตำมปกติ

ประธาน

ช่วงมีกำรประกำศจะลงไปในทะเลเพื่อจะไปทำกิจกรรมต่ำงๆ ไม่สำมำรถที่จะทำได้ใช่หรือไม่

ท่องเที่ยว จว.ตรัง

กรณีในทะเลเมื่อมีกำรประกำศปิดเกำะจะลงไปทำกิจกรรมไม่ได้ แต่ที่ประกำศไว้คือเกำะมุก
,เกำะลิบง ฯลฯ สำมำรถที่จะไปอยู่บนเกำะได้ แต่จะไปทำกิจกรรมในทะเลไม่ได้

ประธาน

กำรที่จะไปเที่ยวที่เกำะมุกไปได้หรือไม

ท่องเที่ยว จว.ตรัง

กรณีที่จะไปเที่ยวที่เกำะมุกสำมำรถที่จะไปได้ แต่จะไปเที่ยวบริเวณถ้ำมรกตไม่ได้ ตำมที่
อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหมได้ประกำศเอำไว้

ประธาน

ในบริเวณเกำะมุกจะลงไปในทะเลได้หรือไม่

ท่องเที่ยว จว.ตรัง

บริเวณเกำะมุกไม่ได้ แต่ถ้ำไปเที่ยวที่บนเกำะไปได้ และกำรไปเที่ยวที่บริเวณถ้ำมรกตนั้นไม่
สำมำรถที่จะไปได้ เพรำะได้มีกำรประกำศมีกำรปิดอยู่ทุกปี

ประธาน

เกำะอื่นๆเช่นเกำะกระดำนจะไปเที่ยวบริเวณเกำะไม่สำมำรถไปเที่ยวได้ใช่หรือไม่

ท่องเที่ยว จว.ตรัง

เกำะกระดำนจะไปเที่ยวในพื้นที่บริเวณเกำะไม่ได้

ประธาน

ทำไม่ถึงกำรไปเที่ยวที่เกำะมุกสำมำรถไปได้

ท่องเที่ยว จว.ตรัง

บริเวณพื้นที่กรมอุทยำนและพันธุ์สัตว์น้ำได้ ประกำศเป็นของอุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหมนั้น
มีถ้ำมรกตและเกำะกระดำน

- ๑๕ –

ประธานหอการค้า

ในช่วงที่เป็นช่วงโลซีซั่นนั้นยังมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเที่ยวในพื้นที่ จว.ตรัง และยังมีกำรที่จะจัด
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มำเที่ยว เช่นเทศกำลหมูย่ำง,ขนมเค้ก ฯลฯ ที่จะจัด ขึ้นในเดือน
กันยำยนของทุกปี และขณะได้มีกำรประชุมกับผู้ประกอบกำรไปเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทรำบ
3.๔.๕ เรื่องสถานการณ์การใช้แรงงานต่างด้าว
คนต่างด้าวจดทะเบียนและขออนุญาตทางาน ประจาเดือน พฤษภาคม ๒560
ทั้งสิ้น 13,505 คน
๑. คนต่ำงด้ำวทั่วไป จำนวน 190 คน
๒. คนพื้นที่สูงอยู่ในควำมดูแลของกระทรวงมหำดไทย ม.๑๓ จำนวน 48 คน
๓. คนต่ำงด้ำวตำมบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงประเทศ (MOU) จำนวน ๓,37๙ คน
๔. คนต่ำงด้ำวกรณีพิเศษ ตำมมติ ครม. ๑๕ ม.ค.56 (กรณีพิเศษ) จำนวน 2,634 คน
๕. คนต่ำงด้ำวพิสูจน์สัญชำติ จำนวน ๓,583 คน
๖. มติ ครม. ศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 3,758 คน
๗. BOI ม.๑๒ จำนวน ๑4 คน
การตรวจสภาพการจ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดตรัง
วันนี้ (22 พฤษภำคม 2560) สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตรัง ร่วมกับชุดตรวจบูรณำกำร
กระทรวงแรงงำนออกตรวจสอบสถำนประกอบกำร นำยวิถี ไชยมณี บ้ำนเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๒
ตำบลเขำไพร อำเภอรัษฎำ จัง หวัด ตรัง ประกอบกิจ กำรเลี้ ยงไก่เ นื้อ มีกำรจ้ำ งแรงงำน
ต่ำงด้ำว สัญชำติเมียนมำ จำนวน ๒ รำย และนำยสุทธิวัตร พิบูลย์ บ้ำนเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑
ตำบลเขำไพร อำเภอรัษฎำ จังหวัดตรัง ประกอบกิจกำรเลี้ยงไก่เนื้อ โดยไม่มีกำรเลี้ยงไก่เนื้อ
เนื่องจำกอยู่ในช่วงปรับปรุงฟำร์มไก่ ขณะตรวจสอบไม่พบกำรกระทำผิดกฎหมำยตำม พรบ.
กำรทำงำนของคนต่ำ งด้ำว พ.ศ.๒๕๕๑ และ พรบ.ป้องกัน และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
พ.ศ.๒๕๕๑
วันที่ 19 พฤษภำคม 2560 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดตรังร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง
ออกตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว ณ ตลำดหน้ำดับเพลิ ง ตำบลห้ว ยยอด อำเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง ตำมนโยบำยแก้ไขปัญหำคนต่ำงด้ำว แย่งอำชีพคนไทย ในตลำดสด
หำบเร่ แผงลอย พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย มัคคุ เทศก์หรือนำเที่ยว ในธุรกิจท่องเที่ยว
ขณะตรวจสอบไม่ พ บกำรกระท ำผิ ด กฎหมำยตำม พรบ.กำรท ำงำนของคนต่ ำ งด้ ำ ว
พ.ศ.๒๕๕๑

จัดหางาน จว.ตรัง

ประธาน

กำรที่จะมีกำรสุ่มตรวจแรงงำนต่ำงด้ำวในพื้นที่ทำไมถึงมีกำรตรวจที่มำทำงำนไม่กี่คน ต้องมี
กำรตรวจแหล่งที่มีแรงงำนด้ำวมีอยู่จำนวนมำกหรือตรวจสถำนประกอบกำรที่ใหญ่ๆ

ผู้แทน จัดหางาน จว.ตรังกำรไปตรวจตลำดเพรำะว่ำมีแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนในตลำดอยู่ตลอด
ประธาน

กำรไปตรวจพยำยำมที่จะไปพบแรงงำนต่ำงด้ำวที่น่ำจะมำทำงำนอยู่มำก เช่น ตลำดควนปริง
,ตลำดกันตัง ฯลฯ

- ๑๖ –

มติที่ประชุม

รับทรำบ
3.๔.๖ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรกันตัง
ผู้แทน ศุลกากรกันตัง รายงานผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากร ประจาเดือนเดือน เมษายน ๒๕60 (เพิ่มเติม)
1.คดีลักลอบหนีศุลกากร
ผู้ต้องหา ไม่มี (เป็นกำรฝำกส่งไม่ระบุผู้ฝำกส่งผู้รับที่ชัดเจน )
เหตุเกิดที่ ฝำกมำกับรถยนต์โดยสำรประจำทำงสำยหำดใหญ่ – ภูเก็ต ทะเบียน 10-1749
ตรัง จุดตรวจหน้ำโรงเรียนบ้ำนช่อง ต.ช่อง อ.นำโยง จ.ตรัง วันที่ 24 เมษำยน 2560
เวลำ 10.30 น
ชนิดของกลาง
1. ชำผง ตรำสำมม้ำ ขนำดถุงละ 1 กก.จำนวน 30 ถุงรวมน้ำหนัก 30 กก
2. อินผลัม ขนำด 500 กรัม จำนวน 84 กล่อง รวมน้ำหนัก 42 กก. มูลค่ำของกลำงรวมค่ำ
ภำษีอำกร 5,925.66 บำท
ผลของคดี คดีดังกล่ำวหำกพ้นจำกสำมสิบวันนับจำกวันตรวจยึด ของจะตกเป็นของแผ่นดิน
โดยผลของกฎหมำย
การดาเนินกับของกลาง ขำยเพื่อนำรำยได้เข้ำแผ่นดิน
2.คดีหลีกเลี่ยงภาษีอากร
ผู้ประกอบการนาเข้า ขออนุญำตนำเข้ำปุ๋ยจำกต่ำงประเทศ แต่ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณธำตุ
ในปุ๋ยที่นำเข้ำนั้นคลำดเคลื่อนไม่ตรงกับสูตรที่ขอไว้
ความผิด ฐำนสำแดงเท็จ ตำม มำตรำ 99 แห่ง พรบ.ศุลกำกร พ.ศ.2469
การแก้ไข ผู้นำเข้ำขอปรับสูตรกับกรมวิชำกำรเกษตรและได้รับอนุมัติแล้ว
การพิจารณาความผิด ผู้นำเข้ำขอระงับคดี โดยเสียค่ำปรับตำมระเบียบที่กำหนด และส่ง
เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมกำรเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ระงั บ คดี ต ำมมำตรำ 102 แห่ ง พรบ.ศุ ล กำกร
พ.ศ.2469 ซึ่งมีผู้แทนกรมศุลกำกร ผู้แทนกระทรวงกำรคลังและผู้แทนกรมตำรวจ
เพื่ออนุมัติต่อไป
ประธาน

รถกระบะบรรทุกที่ติดฟิล์มดำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำมีของที่ ผิดกฎหมำยและจะทำกำรตรวจสอบ
อย่ำงไร

ผู้แทน ด่านศุลกากร

จะต้องมีกำรตรวจสอบเมื่อผ่ำนด่ำนตรวจว่ำมีของผิดกฎหมำยอยู่หรือไม่

ประธาน

พื้นที่เมืองตรังยังคงมีน้ำมันปำล์มเถื่อนอยู่ในพื้นที่ให้ดำเนินกำรจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ำยที่มี
ที่เปิดเผยไม่สนใจกฎหมำย แต่กรณีประชำชนที่นำมำบริโภคอย่ำไปเคร่งครัด เพรำะอำจที่จะ
ทำให้เกิดควำมเดือนร้อนแก่ประชำชนได้

มติที่ประชุม

รับทรำบ
3.4.๗ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
ผลการปราบปรามผู้กระทาความผิดสรรพสามิต ประเดือน พฤษภาคม ๒๕60
๑. พ.ร.บ.สุรำ จำนวน 15 คดี ค่ำปรับ 59,500 บำท
๒. พ.ร.บ.ยำสูบ จำนวน ๑0 คดี ค่ำปรับ 284,595.50 บำท
รวมทุก พ.ร.บ. จำนวน ๒๕ คดี ค่ำปรับ 344,095.50 บำท
เป้ำหมำย จำนวน ๑๖ คดี ค่ำปรับ ๕๖๔,๕๐๐ บำท

สรรพสามิตพื้นที่ตรัง

- ๑๗ –

ประธาน

กำรจับกุมยำสูบในพื้นที่เป็นยำสูบที่หนีภำษีใช่หรือไม่

สรรพสามิตพื้นที่ตรัง

กำรจับกุมเป็นยำสูบที่หนีภำษี

ประธาน

กำรจับกุมส่วนใหญ่เป็นกำรจับกุมที่ไหน

สรรพสามิตพื้นที่ตรัง

กำรจับกุมส่วนใหญ่เป็นกำรจับกุมที่ร้ำนค้ำขำยปลีก

มติที่ประชุม

รับทรำบ
3.๔.๘ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
ผู้แทน เจ้าท่าภูมิภาคฯ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าท่าภูมิภาค ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕60
1.จัดพนักงำนประจำท่ำเที ยบเรือ ประจำท่ำเทียบเรือท่องเที่ยวที่สำคัญทุกวัน เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรเรือโดยสำร ในกำรขึ้นลงเรือ ควบคุม ตรวจสอบมิให้เรือบรรทุก
คนโดยสำรเกินกว่ำที่กำหนดไว้ในใบอนุญำตใช้เรือ และเข้มงวด กวดขัน คนโดยสำรต้องสวม
ใส่เสื้อชูชีพก่อนเรือออกจำกท่ำเทียบเรือ
2. สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำตรัง จัดเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำ – ออก
จังหวัดตรัง (PIPO) เพื่อตรวจตรำควบคุมกำร เข้ำ – ออก ของเรือประมงให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน
๓. ผลปฏิบัติงานตรวจตราปราบปรามการค้ามนุษย์
ออกตรวจตรำ 4 วัน เรือประมง จำนวน 9 ลำ คน 292 คน ผลกำรตรวจไม่พบผู้กระทำ
ควำมผิด
ประธาน

กำรดำเนินกำรจ่ำยค่ำปรับเกี่ยวกับกำรสร้ำงโรงเรือนที่ล้ำออกมำที่ลำน้ำหรือทะเล ซึ่งจะต้อง
มีกำรปรับตำรำงเมตรละ ๕๐๐ บำท ถ้ำกรณีไม่แจ้ง หรือไปแจ้งภำยหลังจะต้องจ่ำค่ำปรับ
ตำรำงเมตรละ ๑,๐๐๐ บำท ซึ่งกฎหมำยออกมำบังคับทั่วประเทศทำให้ประชำชนที่ติดกับ
แม่น้ำลำคลองหรือทะเลได้รับกำรเดือนร้อน จึงแนะนำให้ประชำชนที่เดือดร้อนไปแจ้งบันทึก
ไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยให้อำเภอได้ออกแบบฟอร์มให้กรอกที่ง่ ำยต่อกำรกรอกข้อมูล
และให้ผู้มำแจ้งว่ำอยู่บ้ำนเลขที่อะไรกับคำนวณว่ำมีประมำณกี่ตำรำงเมตร

ผู้แทน เจ้าท่าภูมิภาคฯ โดยเฉลี่ยหลังเล็กๆต่ำกว่ำประมำณ ๑๐ ตำรำงเมตร
ประธาน

กรณีที่มีกำรจ่ำยค่ำปรับเสร็จแล้วต้องมีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยอีกหรือไม่

ผู้แทน เจ้าท่าภูมิภาคฯ กฎหมำยใหม่นอกจำกมีกำรจ่ำยค่ำปรับแล้วต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี แล้วมีคำสั่งศำลให้
ทำกำรรื้อถอน แต่ถ้ำรื้อถอนไม่ แล้ว เสร็จต้องจ่ำยค่ำปรับอีกวันละ ๑,๐๐๐ บำท ในตอนนี้
กำลังที่หำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำให้ประชำชนผู้ได้รับควำมเดือนร้อนว่ำจะดำเนินกำร
อย่ำงไรเพื่อให้ได้รับผลกระทบ
ประธาน

ให้ทั้ง ๑๐ อำเภอให้ไปแจ้งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้ำนที่รับผลกระทบได้ไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
โดยให้อำเภอได้ทำแบบฟอร์มให้ประชำชนได้มำกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์ม

- ๑๘ –

มติที่ประชุม

รับทรำบ
3.๔.๙ เรื่องรายผลปฏิบัติงานของของสถานีตารวจน้า ๒ กองกากับการ ๙ กองบังคับ
การตารวจน้า
ผู้แทน ผกก.๙ บก.รน. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕60
๑. ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน.(ตำรวจน้ำตรัง) จัดเรือตรวจกำรณ์ ๕๒๕,๖๓๗ ออกตรวจ
เรือประมงเกี่ยวกับกำรลักลอบนำแรงงำนประมง ที่เข้ำ – ออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ประจำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๐ได้ทำกำรตรวจเรือประมง จำนวน ๑๗ ลำ
๒. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจประจำศูนย์แจ้งเรือเข้ำ – ออกเรือประมง (PORT IN – PORT OUT)
ตรวจเรือประมง/แรงงำนประมง ที่เข้ำ – ออก ณ จุดตรวจเรือสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค
สำขำ ตรัง อ.กันตัง จว.ตรัง
๓. ศูนย์แจ้งเรือเข้ำ – ออกเรือประมง (PORT IN – PORT OUT) ตรวจเรือประมง/แรงงำน
ประมง ที่เข้ำ – ออก ประจำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๐ เรือแจ้งเข้ำ ๒๙๐ ลำ ออก ๒๘๕ ลำ
แรงงำนไทย ๒,๙๗๖ คน,เมี ย นมำร์ ๑,๙๓๙ คน,กั ม พู ช ำ ๕๖๙ คนและลำว ๗ คน
รวมทั้งหมด ๕,๔๙๑ คน
๔. จัดเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ส.รน. ๒ กก.๙ บก.รน. ประจำหน่วยบริกำรประชำชน ดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชำชน ที่เดินทำงไปท่องเที่ยวตำมบริเวณเกำะต่ำงๆ
ที่ท่ำเรือหำดปำกเมง ต.ไม้ฝำด อ.สิเกำ จว.ตรัง ประจำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๐ ตรวจเรือ
โดยสำรท่องเที่ยว จำนวน ๒๓๔ ลำ นักท่องเที่ยว จำนวน ๑๐,๒๐๑ คน
๕. วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๐ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ชปส.ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน. บูรณำกำรร่วมกับ
จนท.สภ.หนองตรุด ตรวจค้นเป้ำหมำย หมู่ ๗ ต.หนองตรุด อ.เมือง จว.ตรัง ไม่พบกำรกระทำ
ผิดแต่อย่ำงใด
๖. วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ส.รน.๒ กก.๙ บก.รน. ได้ดูแลรักษำควำม
ปลอดภัย คณะนำยก อบจ.ทั่ว ประเทศ ที่ เดินทำงมำสั มมนำ ณ โรงแรมธรรมริน ทร์ธ นำ
อ.เมือง จว.ตรัง ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ พ.ค.๖๐ และได้เดินทำงไปท่องเที่ยวที่ ถ้ำมรกต
เกำะมุกด์ ต.เกำะลิบง อ.กันตัง จว.ตรัง
มติที่ประชุม

รับทรำบ
๓.๔.๑๑ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
ผู้แทน ป้องกันและบรรเทาฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑. วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พร้อมรถส่องสว่ำงร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนภำรกิจ เกี่ยวกับผู้ต้องหำเกี่ยวกับยำเสพติด
ในพื้นที่ ม.๕ ต.ช่อง อ.นำโยง จว.ตรัง
๒. วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรภัยได้สนับสนุนรถส่องสว่ำงพร้อม
เจ้ำหน้ำที่ร่วมกับนำยอำเภอปะเหลียนในกำรค้นหำบุคคลที่จมน้ำสูญหำย
ประธาน

กำรเตรียมพร้อมเกี่ยวกับอุทกภัยในพื้นที่ จว.ตรัง ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่

ผู้แทน ป้องกันและบรรเทาฯ ได้ประกำศให้ทุกอำเภอติดตำมเรื่องสถำนกำรณ์อุทกภัยเรียบร้อยแล้ว

- ๑๙ –

ประธาน

กำรที่จะประกำศให้ทุกอำเภอได้รับทรำบ ต้องนำข้อมู ลเพื่อเสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง
ได้รับทรำบ เพรำะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับงำนนโยบำย

มติที่ประชุม

รับทรำบ

ประธาน

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตรัง
เรื่องของยำเสพติดในพื้นที่ จว.ตรัง ซึ่งได้มีกำรจับกุมเป็นจำนวนมำก และได้แจ้งให้ผู้ สื่อข่ำว
ได้รั บ ทรำบว่ำ กรณีพื้นที่ อ.นำโยงเป็นที่พัก ยำเสพติดจำนวนมำก โดยให้ มีมำตรกำรใน
กำรปฏิบัติหมั่นตรวจตรำและต้องสำมำรถที่จะจับกุมยำเสพติดในพื้นที่ให้ได้ ต้องมีกำรตั้ง
ข้อสั งเกตในกำรจั บ กุ มในพื้ นที่ อ.นำโยงและรั ษฎำ เพื่อจะมำเป็ น แนวทำงในกำรจับกุ ม
และยังมีกรณีที่ ผกก.สภ.เมืองตรังและผู้อำนวยกำรท่ำอำกำศยำนตรังพูดถึงเรื่องของกำร
ส่งยำเสพติดที่ลำดจอดรถของท่ำอำกำศยำน เรื่องของกล้องวงจรปิดให้เทศบำลช่ว ยกัน
ตรวจสอบกล้ อ งที่ ช ำรุด กรณี เ มื่ อเกิ ด เหตุ กำรณ์ ต่ ำ งๆเกิ ด ขึ้ น ได้ นำภำพมำตรวจสอบได้
โดยเฉพำะสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดตรัง ได้ไปตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำกล้องวงจรปิดที่ติด
ไว้ไม่ค่อยสมบูรณ์และยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับสถำนที่พักผู้โดยสำรที่มีอำกำศร้อนและกำรจัดวำง
ไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบเกี่ยวกับกำรรับฝำกของและกำรขำยตั๋ว รถประจำทำง น่ำที่จะมี
กำรกั้นแบ่งไว้เป็นโซนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้กับผู้โดยสำร ซึ่งสำมำรถ
ที่จะตรวจสอบว่ำกำรฝำกสิ่งของหรือวัสดุต่ำงๆนั้นมำจำกที่ไหนและใครเป็นผู้มำฝำก ในเรื่อง
นี้ น ำยก อบจ.ตรั ง จะดำเนินกำรอย่ำ งไรในกำรแก้ไขปัญหำและให้ มีกำรประชำสั มพัน ธ์
เกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุระเบิดให้ผู้โดยสำรได้รับทรำบและช่วยกันสอดส่องดูแลใน
สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดตรัง

รอง ผอ.รมน.จว.ตง(ท) ปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยรัฐบำลได้มีนโยบำยในกำรที่จะให้ประชำชนอยู่ดีกิน ดี เรื่องของ
ควำมมั่นคงอยำกให้แจ้งข้อมูลให้ทำงรัฐบำลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ในกำรส่งข้อมูลในกำรดำเนิน
ของหน่วยงำนต่ำงๆให้รำยงำนมำยัง กอ.รมน.จว.ตง(ท) เพื่อรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำได้รับ
ทรำบ โดยเฉพำะ คสช. ได้ให้นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงกับฝ่ำยทหำรโดยต่อเนื่อง เช่นแรงงำน
ต่ำงด้ำว,พลังงำนฯลฯ เรื่องที่เป็นปัญหำกำรจัดระเบียบสังคมที่จะนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำซึ่ง
ได้รับคำสั่งของ หน.คสช. เป็นประธำนในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่ำงๆซึ่งได้ให้
อำนำจในกำรประสำนใช้กำลังทหำรในกำรเข้ำปฏิบัติงำน เพรำะฉะนั้นในพื้นจังหวัดตรังมีอยู่
ที่ ร.๑๕ พัน ๔ ที่ค่ำยลำภูรำ หน่วยงำนรำชกำรใดที่จะขอกำลังทหำรในกำรปฏิบัติงำนใน
กำรลำดตระเวนหรือตรวจเรือฯลฯให้ประสำนมำยัง กอ.รมน.จว.ตง(ท) เพื่อจะมีกำรทำงำน
บูรณำกำรร่วมกันอย่ำงจริงจัง โดยมีกำรทำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ,ฝ่ำยปกครองและ
ประชำชนในพื้นที่ โดยเฉพำะศูนย์ดำรงธรรมที่ กอ.รมน.จว.ตง(ท) เป็นผู้ที่มีหน้ำที่ในกำร
ประสำนงำนในเรื่องของปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้มีกำรแก้ปัญหำ
ได้และเป็นผู้ประสำนงำนในกำรสนับสนุนหน่วยงำนรำชกำรและพูดคุยทำควำมเข้ำใจ เช่น
กำรทำกำรประมง,ป่ำไม้ฯลฯในกำรปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยและผิดกฎหมำยให้ดำเนินกำร
อย่ำงไรให้ประชำชนได้เข้ำใจและไม่ไปกระทำผิดกฎหมำย

- ๒๐ –

ประธาน

เรื่องของศูนย์ดำรงธรรมที่กำรผลักดันของประชำชนเกี่ยวกับกลุ่มอำชีพที่จะแสดงผลงำน
เพื่ออนำคตของตนเอง ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นหรือมีกำรเรียกร้องเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ,
กำรเวนคืนพื้นที่ของกรมชลประธำนและเรือประมงชำยฝั่งให้นำยอำเภอและหัวหน้ ำสถำนี
ตำรวจต้องระมัดระวังในกำรปฏิบัติงำน

มติที่ประชุม

รับทรำบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ) ดาบตารวจ

วีระพงษ์ แก้วทอง
บันทึก/พิมพ์รำยงำนกำรประชุม
(วีระพงษ์ แก้วทอง)
ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้ำที่ปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำม) สถำนีตำรวจภูธรหนองตรุด
ปฏิบัติหน้ำที่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
(ลงชื่อ) พันตารวจโทหญิง

สุใจ นาควิโรจน์
ตรวจรายงานประชุม
(สุใจ นาควิโรจน์)
สารวัตรฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดตรัง

(ลงชื่อ) พันตารวจโท พิเชษฐ์ กันทาส้ม
ตรวจรายงานประชุม
(พิเชษฐ์ กันทาส้ม)
รองผู้กำกับกำรฝ่ำยอำนวย ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รักษำรำชกำรแทน
ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดตรัง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตรัง

