บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครนายก
……………………..........
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

นายประดิษฐ์
นายวรพันธุ์
นายจิตวัฒน์
นายอุดม
พ.อ.เฉลิม
นายคมทัตต์
พ.ต.อ.สุจินต์
ร.อ.นิรุตต์
นายพชรกฤต
นางบุษยา
นางกลอยสุข
นายสมศักดิ์
นายประชา
นายธนสุนทร
นางอานวย
นายไพบูรณ์
นางเพชรรัตน์
น.ส.ขวัญ
นายศุภโชค

ยมานันท์
สุวัณณุสส์
วิกสิต
ชินวงศ์
เรืองทอง
ตันติยมาศ
มีกะจิตต์
ดอกบานเย็น
ขยันกิจ
ใจกล้า
เมืองคา
เพชรพรหม
นาคอาทิตย์
สว่างสาลี
คมแก้ว
วังสนตระกูล
โสตถิโภคา
หอมเลิศ
เต็มสอาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธาน
อัยการจังหวัดนครนายก
กรรมการ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก กรรมการ
ปลัดจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้บงั คับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ กรรมการ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการ
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กรรมการ
แรงงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
จัดหางานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
ว่าที่ พ.ต.สุพิสฐิ แสนสุข
แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายบุษกร
อาพรรณทัต
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนครนายก
น.ส.ชูจิต
ทองย้อย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายพิทักษ์
นวมนิ่ม
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก กรรมการ
นางวันเพ็ญ
อาไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพืน้ ที่นครนายก
กรรมการ
นางพัชรินทร์ บัวแก้ว
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรรมการ
จังหวัดนครนายก
พ.ต.เกื้อกูล
คุ้มทรัพย์
แทน สัสดีจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายประธาน
มธุรพจน์
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กรรมการ
นางพัชรินทร์ ขันติบุตร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก กรรมการ
นายสานิตย์
ศรีทวี
แทน นายอาเภอเมืองนครนายก
กรรมการ
นายดารง
นวลจันทร์
แทน นายอาเภอบ้านนา
กรรมการ
จ.อ.สมศักดิ์
เอ่งฉ้วน
แทน นายอาเภอองครักษ์
กรรมการ
ส.อ.สมคิด
ชังเจริญ
แทน นายอาเภอปากพลี
กรรมการ
พ.ต.ท.ชนชล หาญชนะ
แทน ผกก.สภ.เมืองนครนายก
กรรมการ
พ.ต.ท.กิตติ
ตันเสียง
แทน ผกก.สภ.บ้านนา
กรรมการ
พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ อยู่ไพร
แทน ผกก.สภ.องครักษ์
กรรมการ
/๓๗. พ.ต.ท.มาณพ…

-๒๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

พ.ต.ท.มาณพ แก้วกาเนิด
พ.ต.ท.พรชัย
กิตติชญาน์ธร
พ.ต.ท.สมพร สุพลสงคราม
จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ พลสาย
ส.อ.ณรงค์ชัย จันทร์ปลัง่
นางบุษกร
ฮงพานิชตระกูล
นายธนาศักดิ์ จิรโอฬารนนท์
นายมานะ
แสงอรุณ
นายมูมัด
มั่นคง
นายประเสริฐ พิเชษฐพันธ์
พ.ต.อ.นิธิศ
สุดใจ
พ.ต.ท.ธนเทพ กองชุมพล
นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ พรหมจันทร์

แทน ผกก.สภ.ปากพลี
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.ดงละคร
กรรมการ
สว.สภ.นาหินลาด
กรรมการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
กรรมการ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
กรรมการ
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายก
กรรมการ
ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครนายก กรรมการ
แทน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนครนายก กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
แทน ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก
กรรมการ/เลขานุการ
ป้องกันจังหวัดนครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม / ติดราชการ
๑.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗
๒.
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
๓.
นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์
๔.
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดนครนายก

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๘.๓๐ น.
โดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/ประธานฯ ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายวรพันธุ์ฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ติดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เมื่อเสร็จสิน้ การประชุมฯ จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ
๑. การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช ณ พระที่ นั่ง ดุสิ ตมหาปราสาท ตั้ งแต่เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. ทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับภารกิจในการสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ได้กาหนดแผนให้แต่ละจังหวัดนาประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ
จว.นครนายก กาหนดวันให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ในวันที่ ๔, ๒๓
พ.ย.๕๙, วันที่ ๑๒, ๓๑ ธ.ค.๕๙ และ ๑๙ ม.ค.๕๙ แต่ละครั้ง จานวน ๗๕๐ คน ให้ทางอาเภอประชาสัมพันธ์
ไปยังผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่นทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ สาหรับประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เน้นย้าเรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์และขั้นตอน เนื่องจากช่วงเวลาที่จะเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบั งคมพระบรมศพฯ ต้ องใช้ ระยะเวลา บุ คคลที่จ ะเดิน ทางการตรงต่ อเวลา จั งหวัด กาหนดให้
อบต.ละ ๗๕ คน ของแต่ละอาเภอ แต่ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปโดยรถส่วนตัวได้แต่ต้องปฏิบัติ
ตามที่ทางราชการกาหนด
๒. การส่งข้อมูลข่าวสารรูปภาพทางไลน์ ต้องตรวจดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจน บางเรื่องไม่สมควรส่งต่อ
เพราะอาจเป็ นภาพตั ด ต่อ เนื้ อหาบิด เบือนจากความจริง อาจกระท าผิด กฎหมายหรือบางกรณีอาจหมิ่ น
พระบรมเดชานุภาพได้ ให้ทุกส่วนราชการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในสังกัด และฝากหน่วยงานความมั่นคงของ
จังหวัดในเรื่องนี้
รับทราบ

(รอง ผวจ.นครนายก)

ที่ประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๒….

-๓ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความสงบเรีย บร้อยจั ง หวั ด นครนายก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ จานวน ๘ หน้า
- ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม
รับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
พ.ต.ท.ธนเทพฯ
(สว.ฝอ.ฯ/ผู้ช่วยเลขาฯ)

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ สรุปสถานภาพอาชญากรรม ของจังหวัดนครนายก
สถานภาพอาชญากรรมของ จว.นครนายก ช่วงวันที่ ๑ - ๒๕ ต.ค.๕๙ เปรียบเทียบช่วงเดือนเดียวกัน
กับปีที่ผ่านมา (๑ - ๒๕ ต.ค.๕๘) ดังนี้
ประเภทความผิด
๑. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ (๕ ฐานความผิด)
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

๑ - ๒๕ ต.ค.๕๘
เกิด
จับ

๑ - ๒๕ ต.ค.๕๙
เกิด
จับ

เพิ่ม
ลด

จับ
%

ผลการ
ปฏิบัติ

๗

๕

๒

๑

- ๕ ๕๐ % ไม่บรรลุ

๔๓

๒๗

๑๐

๒

- ๓๓ ๒๐ % ไม่บรรลุ

๒

๑

๐

๐

-๒

๑๖๐

๒๐๕

๑๖๙

๑๘๔

๙

(๑๑ ฐานความผิด)

๓. ฐานความผิดพิเศษ
(๑๗ ฐานความผิด)

๔.คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
( ๘ ฐานความผิด)

ที่ประชุม

แต่ละฐานความผิด มูลเหตุเกี่ยวกับช่ วงเวลา สถานที่เกิดเหตุ อาวุธที่ใช้กระทาผิด ของคดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ปรากฏตามเอกสารแจกจ่าย
คดียาเสพติดให้โทษ ช่วงวันที่ ๑ – ๒๕ ต.ค.๕๙ จับกุม ๑๑๐ ราย ๑๑๔ คน แยกประเภทคดียาบ้า
๑๐๗ ราย ๑๑๐ คน (จาหน่าย ๖ ราย ๗ คน/ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๑๕ ราย ๑๗ คน/ครอบครอง ๒๐ ราย
๒๐ คน/เสพ ๖๖ ราย ๖๖ คน) ของกลาง ๒,๑๓๙ เม็ด และกัญชาแห้ง ๓ ราย ๔ คน (ครอบครอง) ๒๑.๕๖
กรัม
รับทราบ
เรื่องที่ ๒ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายก
การจับกุมคนต่างด้าวกระทาผิดในพื้นที่ จว.นครนายก
ช่วงวันที่ ๑-๒๗ ต.ค.๕๙ พบการกระทาผิดคนต่างด้าว ๘๕ คน (ชาย ๓๑ คน/หญิง ๕๔ คน) ดังนี้
๑. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน ๒๖ คน สัญชาติ

พ.ต.ท.ธนเทพฯ
(สว.ฝอ.ฯ/ผู้ช่วยเลขาฯ)

กัมพูชา
๒. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยใบอนุญาตสิน้ สุด จานวน ๕ คน สัญชาติ
กัมพูชา
๓. เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ตารวจ ณ สถานีตารวจท้องที่ของจังหวัด ที่ตนเดินทางไปอยู่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง จานวน ๕๔ คน สัญชาติกัมพูชา
๖. ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทางานได้ขณะเจ้าพนักงานเรียกตรวจ จานวน ๑๔ คน สัญชาติพม่า
๖ คน ลาว ๑๕ คน กัมพูชา ๒๖ คน และเวียดนาม ๗ คน
ไม่พบการกระทาผิดของนายจ้าง ผู้นาพาแต่อย่างใด
/นายวรพันธุ์ฯ…

-๔นายวรพันธุ์ฯ
(รอง ผวจ.นครนายก)

นายไพบูรณ์ฯ
(จัดหางาน
จังหวัดฯ)

อาเภอ

สาเหตุหนึ่งที่ทาให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น จากค่าแรงขั้นต่า
ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นอาเภอ ตารวจ กาชับการปฏิบัติ ด่านตรวจจุดตรวจแต่ละพื้นที่ เพิ่มความเข้มในการตรวจตรา
ดูแลป้องกันอย่างเข้มงวด
การจัดระบบคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในพื้นที่ จว.นครนายก
๑. จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในพืน้ ที่ จว.นครนายก ณ วันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ รวม
๙,๙๑๐ คน (เข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตทางาน ๖,๑๗๗ คน ร้อยละ ๖๒.๓๓ เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ได้รับอนุญาตทางาน ๓,๗๓๓ คน ร้อยละ ๓๗.๖๗) แยกรายอาเภอและการเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

รวม
ทั้งสิ้น

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (คน)
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย (คน)
ที่ได้รับอนุญาตทางาน
ที่ได้รับอนุญาตทางาน
ม.๙
พิสูจน์
นาเข้า(MOU) แรงงาน ชนกลุ่มน้อย อยู่ในราชอาณาจักร
(ประเภท
สัญชาติ
เวียดนาม
ชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับ
ชั่วคราว)

(พม่า ลาว และกัมพูชา)

อ.เมืองฯ
๑,๘๔๐
อ.บ้านนา ๒,๔๕๘
อ.องครักษ์ ๕,๔๕๕
อ.ปากพลี
๑๕๗

๕๑
๒๙
๘๐
๑

๒๒๒
๔๔๖
๔๐๒
๔๒
๑,๑๑๒

๕๐๔
๕๐๗
๓,๗๘๗
๑๖
๔,๘๑๔

๒
๑
-

๑๗
๗๐
-

๑,๐๔๔
๑,๔๗๕
๑,๑๑๖
๙๘
๓,๗๓๓

รวมทั้งสิ้น ๙,๙๑๐

๑๖๑

(พม่า ๗๑๖/ลาว

(พม่า ๒,๗๓๖/
ลาว ๑๒๗/
กัมพูชา๑,๙๕๑)

๓

๘๗

(พม่า ๑,๗๗๔/ลาว ๓๑๑/
กัมพูชา ๑,๖๔๘)

ที่ประชุม

๑๘๕/กัมพูชา
๒๑๑)

รับทราบ

เรื่องที่ ๓ การเฝ้าระวังสถานบริการ/สถานประกอบการฯตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ
พ.ศ.๒๕๕๑ ของจังหวัดนครนายก
ว่าที่ พ.ต.สุพิสิฐฯ
ข้อมูลสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ จว.นครนายก
(แทน วัฒนธรรม
เดื อน ต.ค.๕๙ จ านวน ๒๑๓ ราย ประเภทเกม/อิ น เตอร์ เน็ ต ๙๓ ราย (อ.เมื อ งฯ ๔๙ ราย/อ.บ้ า นนา
จังหวัดฯ)
๒๕ ราย/อ.องครักษ์ ๑๐ ราย/อ.ปากพลี ๙ ราย), คาราโอเกะ ๑๖ ราย (อ.เมืองฯ ๘ ราย/อ.บ้านนา ๓ ราย/
อ.องครักษ์ ๓ ราย/อ.ปากพลี ๒ ราย) และจาหน่าย/ให้เช่า ๑๐๓ ราย (อ.เมืองฯ ๕๒ ราย/อ.บ้านนา ๒๓ ราย/
อ.องครักษ์ ๒๗ ราย/อ.ปากพลี ๑ ราย)
สถานประกอบการขอรับใบอนุญ าตใหม่ ไม่ มี และยกเลิกกิจการ จ านวน ๕ ราย ประเภทเกมส์ /
อินเตอร์เน็ต ๔ ราย (อ.เมืองฯ ๓ ราย/อ.บ้านนา ๑ ราย) และคาราโอเกะ ๑ ราย (อ.เมืองฯ)
การออกตรวจเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ช่วงนี้เป็นช่วงไว้อาลัยต่อการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การละเล่นให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่เกิดเสียงดัง การแต่งกายไว้ทุกข์
ปัญหายาเสพติด การพนัน การมั่วสุมของเด็กและเยาวชนอย่าให้มีเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด กาชับผู้ประกอบการดูแล
อย่างเข้มงวด สาหรับกล้องวงจรปิดสถานประกอบการที่อนุญาตเปิดใหม่ ให้ติดตั้งทุกราย สาหรับรายเก่ากาชับ
ติดตั้งให้ครบทุกรายเช่นกัน
นายวรพันธุ์ฯ
ผู้ประกอบการรายเก่าที่ยังไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เร่งรัดติดตั้งให้ครบทุกรายโดยเร็วทุกร้านเพื่อความ
(รอง ผวจ.นครนายก) ปลอดภัยของผู้ประกอบการเอง และกรณีเกิดปัญหาทางเจ้าหน้าที่ตารวจจะทางานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๔ ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของจังหวัดนครนายก
นายธนสุนทรฯ
ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จว.นครนายก ขณะนี้อยู่ระหว่าง
(พมจ.นย.)
การจัดทาแผนบูรณาการร่วมกันของจังหวัด ห้วงเดือน ต.ค.๕๙ ยังไม่ปรากฏมีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ดาเนินการ
ในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้
/กิจกรรมรณรงค์….

-๕กิจ กรรมรณรงค์ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์ ฯ เพื่ อให้
ประชาชนมีความรู้เข้าใจในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว
และชุมชน มิให้ถูกล่อลวงให้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และแสวงหาความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
การค้ามนุษย์ในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการ ในโครงการหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ ณ วัดดงข่า ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จว.นครนายก มีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน ๒๓๐ คน
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๕ สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
นายบุษกรฯ
สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จว.นครนายก ห้วงเดือน ต.ค.๕๙
(แทน หน.สนง.ปภ. ที่ผ่านมาไม่มีการประกาศภัยพิบัติแต่อย่างใด
จ.นครนายก)
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสนับสนุนถุงยังชีพ จานวน
๑,๑๐๐ ถุง ให้กับ อบต.บางอ้อ เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
นายวรพันธุ์ฯ
กรณีสารวจผู้ประสบภัยหนาว ที่ผ่านมาทางอาเภอ ท้องถิ่น รายงานมายังจังหวัดมีผู้ประสบภัยหนาว
(รอง ผวจ.นครนายก) ประมาณสี่หมื่นกว่ารายถือว่ามากพอสมควรเมื่อเทียบสัดส่วนจานวนประชากรของจังหวัดประมาณสองแสน
กว่าคนไม่น่าจะมีประสบภัยหนาวขนาดนั้น ตรวจสอบข้อมูลให้สมเหตุสมผลและจะต้องเป็นผู้ประสบภัยหนาว
และผู้ยากไร้จริง
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๖ สถานการณ์บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
นายศุภโชคฯ
สถานการณ์บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จว.นครนายก ในรอบเดือน
(แทน ผอ.สนง.ทส. ต.ค.๕๙ พบการกระท าผิ ด ๒ คดี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บห้ ว งเดี ย วกั น กั บ ปี ที่ ผ่ า นมา ไม่ พ บการกระท าผิ ด
จ.นย.)
๑. เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จับกุมผู้กระทาผิด
๑ ราย ผู้ต้องหา ๑ คน ความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยมิได้รับอนุญาต ตรวจยึดซากกระรอกท้องขาว ๒ ซาก และอาวุธปืนแก๊ปพร้อมเครื่องกระสุน เหตุเกิด
บริเวณป่าเขามดดา ต.สาริกา อ.เมือง จว.นครนายก เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นาส่ง สภ.เมืองนครนายก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
๒. เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จับกุมผู้กระทาผิด
๑ ราย ๑ คน ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ข้อหาเก็บหาของป่าหวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต และ
มีของป่าหวงห้ามไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ตรวจยึดไม้กฤษณา จานวน ๐.๙ กิโลกรัม เหตุเกิดบริเวณ
ป่ า คลองทราย ต.หิน ตั้ ง อ.เมื อง จว.นครนายก เขตอุท ยานแห่ง ชาติ เขาใหญ่ น าส่ ง สภ.เมื องนครนายก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
นายวรพันธุ์ฯ
กรณีนักท่องเที่ยว จานวน ๒๓ ราย เดินหลงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามที่ปรากฏเป็นข่าว
(รอง ผวจ.นครนายก) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
นายศุภโชคฯ
ข้อเท็จจริงมิใช่เดินหลงป่า เพียงแต่ลงมาล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด และญาติพี่น้องโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้
(แทน ผอ.สนง.ทส. เนื่องจากไม่มีสัญญาณ แต่ทั้งหมดได้ลงมาอย่างปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับคนละ ๑๐๐-๒๐๐
บาท ข้อหาเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
นายศักดิ์สิทธิ์ฯ
เดินป่าในเขตอุทยานแห่งชาติสามารถเดินได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(แทน หน.อุทยานฯ และเส้นทางที่กาหนดไว้เฉพาะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัย ลักษณะแบบเช้าไป
เย็นกลับ สาหรับกรณีดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเดินเป็นกลุ่มเข้าไปเองโดยมีพรานท้องถิ่นนาทางซึ่งผิดกฎหมาย
ประธานฯ
จะเข้าไปในเขตอุทยานฯ ได้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เดินเข้าไปเองผิดกฎหมาย กฎหมาย
วางหลักเกณฑ์เหมือนกันไม่เช่นนั้นเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ วันนั้นสื่อออกข่าว ๒๓ คนผัดหลง ถ้ามี
เสียชีวิตขึ้นมาเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบและภาพลักษณ์ของจังหวัด ถ้าให้คน
เดิ น เข้าไปเขตอุท ยานฯ โดยไม่ ไ ด้ รับอนุ ญ าตได้ ต้ น ไม้ ของป่า เสี ย หายหมด วางกฎระเบี ยบให้ดี ไม่ เช่ น นั้ น
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางานเหนื่อยเพราะชาวบ้านคิดว่าเขามีสิทธิ เดินเข้าไปได้ กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย
กาชับเจ้าหน้าที่ให้ดีไม่เช่นนั้นจะบกพร่องต่อหน้าที่ได้เกิดเหตุซ้ารอยได้ ถามท่านอัยการจังหวัดที่พูดผิดหรือไม่
การเดินป่าในเขตอุทยานฯ เป็นข้อห้าม จะเดินได้ต้องรับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
/นายอุดมฯ….

นายอุดมฯ
(อัยการจังหวัดฯ)

ประธานฯ
นายวรพันธุ์ฯ
(รอง ผวจ.นครนายก)

ที่ประชุม
นายประชาฯ
(ผบ.เรือนจา
จังหวัดฯ)

ประธานฯ
ที่ประชุม
นางบุษยาฯ
(แทน สสจ.นย.)

-๖โดยหลักห้ามเข้าไปในเขตอุทยานฯ จะเข้าไปได้ต้องเป็นข้อยกเว้น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ
ด้วยความเป็นห่วงหากมีคนหลงป่าขึ้นมาอีกจะเกิดความวุ่นวาย มีการจัดทาเป็นแพ็คเกจทัวร์
โปรแกรมทัวร์ ค้นหาข้อมูลได้ทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ตหรือเฟสบุ๊ก การเดินป่าเกิดความเพลิดเพลิน หาก
ไม่ถูกต้องจะสร้างความเสียหายและเกิดอันตรายขึ้นมาได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบกพร่องต่อหน้าที่ ถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยหรืออาจถูกดาเนินคดีทางอาญาได้
รับทราบ
เรื่องที่ ๗ สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจาจังหวัดนครนายก
ข้ อ มู ล ผู้ ต้ อ งขั ง ณ วั น ที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ จ านวน ๑,๑๑๒ คน (ชาย ๙๗๗ คน,หญิ ง ๑๓๕ คน)
ผู้ต้องกักขังทั้งหมด จานวน ๓ คน (ชาย) เป็นผู้ต้องกักขังคดียาเสพติด ๑ คน
แยกประเภทความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ๑๐๔ คน ร้อยละ ๙.๓๕, ร่า งกาย ๗๓ คน ร้อยละ ๖.๕๖,
ชีวิต ๑๒ คน ร้อยละ ๑.๐๘, เพศ ๑๕ คน ร้อยละ ๑.๓๕, ยาเสพติด ๗๓๔ คน ร้อยละ ๖๖.๐๑ (คดีเสพ ๓๒๙
คน (ยาบ้า ๒๔๘ คน/ไอซ์ ๘๐ คน/พืชกระท่อม ๑ คน) จาหน่าย ๑๘๘ คน (ยาบ้า ๑๔๓ คน/ไอซ์ ๔๓ คน/
กัญชา ๑ คน/พืชกระท่อม ๑ คน) และครอบครองเพื่อจาหน่าย ๒๑๗ คน (ยาบ้า ๑๘๙ คน/ไอซ์ ๒๘ คน)),
อาวุธปืน ๔๗ คน ร้อยละ ๔.๒๓ และอื่น ๆ ๑๒๗ คน ร้อยละ ๑๑.๔๒
เรือนจาจะช่วยได้ทางด้านกาลังพลการพัฒนา ฝึกผู้ต้องขังให้กลับเป็นคนดีมีความรับผิดชอบทางาน
รับใช้สังคม ลดทอนความก้าวร้าวเพราะตอนอยู่ข้างนอกมีปัญหาทาร้ายสังคมมากเหลือเกิน อยู่ในเรือนจาพวก
เขาจะได้รับการฝึกอบรมทางานให้บริการสังคม และยินดีใช้พื้นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษา
ถึงความเป็นอยู่ในเรือนจาเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความคิดไม่กล้ากระทาผิดกฎหมายและห่างไกลจากเรือนจา
ปัญหายาเสพติด โทรศัพท์ มือถือไม่มี ด้วยคาสั่งของ คสช. ที่ดาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเด็ดขาด
ปัจจุบันความเป็นอยู่ภายในเรือนจาสงบเรียบร้อยมีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
ดู ส ถิ ติ ผู้ ต้ อ งราชทั ณ ฑ์ เ รื อ นจ าจั ง หวั ด มากที่ สุ ด ประเภทความผิ ด ยาเสพติ ด คดี ย าบ้ า มากที่ สุ ด
๖๖.๐๑% รองลงมายาไอซ์เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก เรื่องบริการทางสังคมทางจังหวัดจะได้ประสานขอผู้ต้องขัง
มาทาความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดอย่างไรจะได้หารือกับผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอีกครั้ง
รับทราบ
เรื่องที่ ๘ สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บของจังหวัดนครนายก
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จว.นครนายก ณ วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๙ พบผู้ป่วยสะสม ๖๔ ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ในลาดับที่ ๗ ของเขต และลาดับที่ ๗๒ ของประเทศ สถานการณ์โรคช่วง ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา
(๒๖ ก.ย.๕๙ - ๒๕ ต.ค.๕๙) จานวนผู้ป่วยกลุ่มสงสัยไข้เลือดออก (เพื่อการควบคุมโรค) และกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน
มีแนวโน้ม ลดลงทุกอาเภอ แต่ยังคงพบผู้ป่วยประปรายในบางพื้นที่ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยสงสัยต้องดาเนินการ
ควบคุมโรคทันทีไ ด้แก่ อ.เมืองนครนายก พื้นที่ ต.สาริกา ต.ดอนยอ ต.วัง ประโจม ต.ดงละคร ต.ศรีนาวา
ต.หินตั้ ง และ ต.นครนายก, อ.ปากพลี พื้ นที่ ต.ท่ าเรือ ต.นาหินลาด, อ.บ้า นนา พื้น ที่ ต.บ้า นพริก และ
อ.องครักษ์ พื้นที่ ต.ศีรษะกระบือ ได้มีการรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์กาจัดลูกน้ายุงลายเพื่อตัดวงจรการ
ระบาด ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
๒. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาของ จว.นครนายก ยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ แต่มีผู้ป่วยสงสัย
ภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด (จว.ฉะเชิงเทรา) เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มศว.องครักษ์
๑ ราย (ก.ย.๕๙) หลังการตรวจรักษาไม่พบเชื้อถือว่า จว.นครนายก ปลอดโรคไวรัสซิกา
๓. การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการ
เฝ้ า ระวั งผู้ แสวงบุญ ที่ มีภูมิ ล าเนา จว.นครนายก เดิ น ทางไปประกอบพิ ธีฮั จ ย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบี ย
ประจาปี ๒๕๕๙ มีผู้แสวงบุญ จานวน ๕๓ คน (อ.องครักษ์ ๔๘ คน, อ.เมืองนครนายก ๕ คน) และเดินทาง
กลับมาในพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙ ถึง ๑๓ ต.ค.๕๙ ครบทุกคนแล้ว พบผู้แสวงบุญมีอาการเข้าข่ายการ
สอบสวนโรค MERS เข้ า รับ การรัก ษาที่ ศู น ย์ ก ารแพทย์ มศว.องครัก ษ์ จ านวน ๕ คน ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้อ MERS ทุกราย และเฝ้าติดตามผู้แสวงบุญในชุมชนต่อเนื่องจนกว่าจะครบระยะ
เฝ้าระวัง พบว่าผู้แสวงบุญส่วนใหญ่มีสุขภาพเข็งแรงทุกคน
/ประธานฯ…..

-๗ประธานฯ
บริเวณศาลากลางจังหวัดและบ้านพัก ของทางราชการ ยุงจานวนมากวางมาตรการป้องกันกาจัด
ลูกน้ายุงลายให้ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอาเภอ
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอ ประจาเดือน ก.ย.๕๙ แต่ละ
อาเภอปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่าย ประเด็นเพิ่มเติม
นายสานิตย์ฯ
กรณีกระบือล้มตายในพื้นที่ ม.๑ ต.เขาพระ อ.เมือง จว.นครนายก อาเภอได้ร่วมกับหน่วยงาน
(แทน นายอาเภอ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกตรวจสอบซึ่งป่วยเป็นโรคคอบวมด้วยเชื้อแบคทีเรีย จานวน ๓๑ ตัว และสานักงาน
เมืองฯ)
ปศุสัตว์จังหวัดได้ออกประกาศเขตควบคุมโรคระบาดสัตว์ในรัศมี ๕ กิโลเมตร ปัจจุบันไม่มีกระบือล้มตาย
ประธานฯ
เหตุเกิดในพื้นที่ อ.เมืองนครนายก และปรากฏเป็นข่าวขึ้นมา ๒ เรื่อง และตอนหลังได้เงียบหายไป
ไม่ทราบว่าทาง สภ.เมืองนครนายก มีข้อมูลหรือไม่
๑. พ่อเสพยาเสพติดข่มขืนลูก
๒. สุภาพสตรีเป็นผู้ปกครองท้องที่ใช้ของแข็งเคาะศีรษะนักร้องสาวเนื่องจากความหึงหวง
พ.ต.ท.ชนชลฯ
เรื่องที่ ๑ กรณีพ่อติดยาบ้าข่มขืนลูก เกิดเหตุในพื้นที่ สภ.ดงละคร และเป็นข่าวทางสื่อมวลชน
(แทน ผกก. สภ.
อยู่ระหว่างดาเนินคดีตามกฎหมาย
เมืองฯ)
เรื่องที่ ๒ สุภาพสตรีอ้างเป็นนักร้องถูกทาร้ายร่างกายและโพสลงในเฟสบุ๊ก ทางการสืบสวนผู้เสียหาย
ได้ ม าแจ้ ง ความร้อ งทุ ก ข์ที่ สภ.เมื องนครนายก และทางพนั กงานสอบสวนฯ ได้ เรีย กคู่ กรณี ม ารั บ ทราบ
ข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินคดีตามกฎหมาย
ประธานฯ
ที่ยกประเด็นขึ้นมาทั้ง ๒ เรื่อง จะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ไปปรากฏเป็นข่าวทางสื่อทาให้ประชาชน
ทั่วไปรับรู้และเป็นที่สนใจขึ้นมา เรื่องแรกพ่อเสพยาบ้าข่มขืนลูกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสังคมรับไม่ได้ ส่วนเรื่อง
ที่สองเกิดจากความหึงหวงทะเลาะกันในครอบครัวและภรรยาเป็นเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายกในครั้งต่อไป ขอให้นาเรื่องลักษณะ
เช่นนี้เข้ามาพูดคุยหารือกันจะได้มองเห็นปัญหาสังคมในมุมกว้างขึ้นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่วนข้อมูลตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมฯ รับรู้อยู่แล้วอ่านเองได้ในเอกสาร
นายดารงฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ ได้มีสามเณรวัดเขาคอก ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนาฯ ได้ขึ้นไปบนเขา
(แทน นายอาเภอ
แล้ ว เกิด หลงป่ า และลงกลั บ มาเมื่ อวั น ที่ ๑๓ ต.ค.๕๙ อย่ า งปลอดภัย ปรากฏเป็ น ข่า วขึ้น มาเช่ น กัน ไม่ ไ ด้
บ้านนา)
ดาเนินคดีแต่อย่างไร
ประธานฯ
สามเณรผิดกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะยังเด็กอยู่แต่ต้องเรียกมาดาเนินการอะไรสักอย่าง
ลักษณะเช่นนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการเดินเข้าไปในเขตอุทยานฯ เป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นจะมี
ผู้กระทาผิดลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
จ.อ.สมศักดิ์ฯ
จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ อส. ของอาเภอองครักษ์ เข้าร่วมบูรณาการตั้งจุดตรวจมั่นคง
(แทน นายอาเภอ
บริเวณสามแยกองครักษ์ ถ.รังสิต-นครนายก กับฝ่ายตารวจ ทหาร การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
องครักษ์)

นายธนาศักดิ์ฯ

ส.อ.สมคิดฯ
(แทน นายอาเภอ
ปากพลี)

ประธานฯ

ที่ประชุม

อาเภอองครักษ์ โดยปลัดอาเภอฝ่ายป้องกันฯ ได้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.องครักษ์
ร่ว มกัน ตั้ง จุ ดตรวจบริเวณสามแยกองครักษ์ การปฏิบั ติเป็ นไปตามแผนที่ กาหนด ในพื้ นที่ อาเภอองครักษ์
มีปัญหาเดียวเรื่องยาเสพติด ต้องดาเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้จาหน่ายก่อนแล้วผู้เสพจะหมดไป ทุกวันนี้เรือนจา
ทุกแห่งผู้ต้องขังคดียาเสพติดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ อส. ของอาเภอปากพลี เข้าร่วมบูรณาการตั้งจุดตรวจบริเวณ
ด่านตรวจถาวรบ้านปากพลี ถ.สุวรรณศร กับฝ่ายตารวจ ทหาร การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอบคุณท่านประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายกที่ให้ข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุมที่อาเภอ
ปากพลี มีประชาชนร้องเรียนว่าด่านตรวจถาวรบ้านปากพลี และจุดตรวจของ สภ.เมืองนครนายก ใกล้กัน
เกินไปขับรถเจอด่านตรวจที่อาเภอปากพลีแล้วเข้ามาเขตอาเภอเมืองนครนายกเจอจุดตรวจอีก เห็นด้วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ แต่ขอให้จัดแผนการตั้งจุดตรวจให้เหมาะสมฝากทางตารวจภูธรจังหวัดเรื่องนี้ด้วย
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕.....

-๘ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง

เหตุการณ์สาคัญ/เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จว.นครนายก

- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานฯ

นายมูมัดฯ

เรื่อง อื่น ๆ
มีข้อให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ๒ เรื่อง
๑. เวลาประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ๑ ชม. เพียงพอหรือไม่
๒. เอกสารที่จัดทาขึ้นตามระเบียบวาระที่ ๔ ทั้ง ๘ เรื่อง กรรมการสามารถอ่านได้ประสานกันได้เลย
ไม่ต้องมาอ่านให้ที่ประชุมฯ ทราบเพื่อกระชับเวลา ประชุมฯ ขอให้มีเนื้อหาสาระนอกเหนือจากเอกสารตาม
วาระที่จัดทาขึ้น ให้มากกว่านี้ ครอบคลุมปัญหาอาชญากรรม ความมั่นคงสงบเรียบร้อย รวมถึงปัญหาสังคม
ความยากจน ทรัพยากร ให้ช่วยกันตรวจตราดูแลและนาปัญหาขึ้นมาถกเถียงกันเพื่อแก้ไขอย่างไร จะได้เนื้อหา
สาระมากขึ้น ต้องทางานเชิงรุกเข้าถึงชุมชนผ่านองค์กรชุมชน คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตารวจชุมชน โดยมีตารวจ
กับปลัดอาเภอเป็นแกนกลางลงไปในชุมชนช่วยดูแลไม่ให้เกิด ปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด อีกทั้ง
จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวกันอย่างไร จะหารือกับทางปกครอง ตารวจ
กอ.รมน.จังหวัด น.ย. และฝ่ายเลขานุการ เรื่องของการจัดเนื้อหาการประชุมฯ และประชุมแต่ละครั้งขอให้
หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ให้ส่งตัวแทนสามารถตัดสินใจ
ได้เข้าประชุมฯ การประชุมครั้งต่อไปจะขอปรับเล็กน้อย ส่วนทางด้านเอกสารตามวาระการประชุมฯ ก็ให้
เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ต้องอ่านผ่านไป
เห็นด้วยกับท่านประธานฯ ที่ผา่ นมาจะรับฟังการอ่านตามเอกสารเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นไปได้ให้ต่อ
ยอดจากเอกสารที่ส่งมา จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อจะได้นาสู่วธิ ีการปฏิบัติ บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

(แทน ประธาน
คณะกรรมการอิสลามฯ)

ประธานฯ

มติที่ประชุม
พ.อ.เฉลิมฯ
(รอง ผอ.รมน.
จังหวัด น.ย.)

ประธานฯ
ที่ประชุม
ปิดประชุม

นัยสาคัญมุมมองของประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายก ประธานคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัดนครนายก ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดนครนายก เป็นอย่างไร ท่านมีส่วน
สาคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น ก่อนมาประชุมท่านจะต้องหารือในกลุ่มสมาชิกชมรมของตนตามที่มี
หน้าที่รับผิดชอบนาประเด็นเสนอขึ้นมาว่ามีมุมมองอย่างไร คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเป็น
เวทีสาคัญในการรักษาความสงบ จากนั้นนาไปแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบต่อไป หรือทางทหาร
จะมีเวทีมุมมองอย่างไรก็จะต้องมีประเด็นวาระเข้ามา
รับทราบ และเห็นชอบ
ช่วงนี้เป็นเทศกาลบุญกฐินของชาวไทยพุทธ พบข้อสังเกตบางพื้นที่จะไม่สามัคคีเท่าที่ควร ปัจจุบันมี
ลัทธิใหม่เข้ามามากและแสดงสัญลักษณ์ออกมา มีกลุ่มเอาป้ายขึ้นอีกกลุ่มไม่ยอม เช่นกลุ่มธรรมกายมาทาบุญ
แต่กลุ่มไทยพุทธในพื้นที่ไม่เห็นด้วย จะทาอย่างไรให้เกิดความสามัคคี
ปัญหานี้ฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร ชุมชน จะต้องเข้าไปสังเกตแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ไม่ควรมองข้าม
หากเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่พ้นจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหา
กรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุมฯ
รับทราบ
เวลา ๐๙.๓๐ น.
.....................................

ด.ต.
บันทึกรายงานการประชุมฯ
( สมพร ประดับเพ็ชร์)
จนท.ฝอ.๓ ภ.จว.นครนายก
ตรวจรายงานการประชุมฯ
ร.ต.ท.หญิง
( วิลาวรรณ พรหมจันทร์)
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

