บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ 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.

นายประดิษฐ์
นายวรพันธุ์
นายพงษ์พันธ์
พ.ท.สุชาญ
นายคมทัตต์
พ.ต.อ.สุพจน์
พ.อ.อาทิตย์
นางพัชรี
นางมณี
นางกลอยสุข
น.ส.พิมสาย
นายวิจิตร
นายประชา
นายนฤพนธ์
นางกัญญารัตน์
นางอานวย
น.ส.อัญชลี
นายธีรวุฒิ
นายเจษฎา
นายศุภชัย

ยมานันท์
สุวัณณุสส์
นิชพันธ์
วิจิตรจินดา
ตันติยมาศ
ควนวิไล
ดีประเสริฐ
ศาลาศิลป์
ผลภาษี
เมืองคา
จึงตระกูล
ขาวขา
นาคอาทิตย์
ฉัตรไชยสิทธิกูล
จิรจินดา
คมแก้ว
เผยกลิ่น
ศรีประทุม
มูลธรรม
จรรยาสวัสดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธานฯ
แทน อัยการจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก กรรมการ
ปลัดจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้บงั คับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ กรรมการ
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
กรรมการ
รกท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กรรมการ
แรงงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
รกท.จัดหางานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก กรรมการ
แทน ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
ว่าที่ พ.ต.สุพิสฐิ แสนสุข
แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายบุษกร
อาพรรณทัต
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรรมการ
จังหวัดนครนายก
น.ส.จิดาภา
หลวงทิพย์
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายพิทักษ์
นวมนิ่ม
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก กรรมการ
นางวันเพ็ญ
อาไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพืน้ ที่นครนายก
กรรมการ
นางพัชรินทร์ บัวแก้ว
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรรมการ
จังหวัดนครนายก
พ.ต.เกื้อกูล
คุ้มทรัพย์
แทน สัสดีจังหวัดนครนายก
กรรมการ
พ.ต.ท.สุรพล
สกุณา
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก กรรมการ
นายอร่าม
ทัพหิรัญ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กรรมการ
นางพัชรินทร์ ขันติบุตร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก กรรมการ
นายณัฐพงษ์
ศิริบุญ
นายอาเภอเมืองนครนายก
กรรมการ
นายดารง
นวลจันทร์
แทน นายอาเภอบ้านนา
กรรมการ
เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ
นายอาเภอองครักษ์
กรรมการ
นางวจิราพร
อมาตยกุล
นายอาเภอปากพลี
กรรมการ
พ.ต.ท.ชนชล หาญชนะ
แทน ผกก.สภ.เมืองนครนายก
กรรมการ
/๓๖. พ.ต.ท.กิตติ....

-๒๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

พ.ต.ท.กิตติ
ตันเสียง
พ.ต.ท.ชินโชติ จินดาเวช
พ.ต.ท.มาณพ แก้วกาเนิด
พ.ต.ท.ฤทธิชัย ทองเลิศ
พ.ต.ท.สมพร สุพลสงคราม
นายณรงค์ศักดิ์ โรจนาปิยาวงศ์
ส.อ.ณรงค์ชัย จันทร์ปลัง่
นางบุษกร
ฮงพานิชตระกูล
นายมานะ
แสงอรุณ
นายประเสริฐ พิเชษฐพันธ์
พ.ต.อ.นิธิศ
สุดใจ
นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ พรหมจันทร์

แทน ผกก.สภ.บ้านนา
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.องครักษ์
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.ปากพลี
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.ดงละคร
กรรมการ
สว.สภ.นาหินลาด
กรรมการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
กรรมการ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
กรรมการ
ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครนายก กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ป้องกันจังหวัดนครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.นครนานยก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม / ติดราชการ
๑.
นายจิตวัฒน์
วิกสิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธานฯ
๒.
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๓.
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๔.
นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก
กรรมการ/เลขานุการ
๖.
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ เตชย์เมธีวงศ์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดนครนายก
๒.
ส.อ.สมคิด
ชังเจริญ
ปลัดอาเภอปากพลี
๓.
ส.อ.หญิง ผกาพรรณ พุทธราช
ปลัดเทศบาลตาบลองครักษ์
๔.
นางศิริพร
พิญทรัพย์
ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตาบลองครักษ์
๕.
นายสมชาย
เดชะพรหมพันธ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ
๖.
นายบุญเลิศ
เฉลียวจิตร
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บาน อ.ปากพลี
๗.
นางสุพรรณี
ยางเดี่ยว
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนครนายก
๘.
ด.ต.สมพร
ประดับเพ็ชร์
จนท.ฝอ.๓ ภ.จว.นครนายก/จดบันทึกรายงานการประชุมฯ
เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/ประธานฯ ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ
ให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ หลังใช้ ม.๔๔ พื้นที่วัดธรรมกาย อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ดังนี้
๑.๑ ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองคนที่จะผ่านพื้นที่ จว.นครนายก ไม่ว่าไปหรือกลับ ฝ่ายปกครอง ตารวจ
ทหาร ร่วมกันดาเนินการ ไม่รู้ว่าคนที่ไปมีจิตใจบริสุทธิ์หรือไม่ หรือถือโอกาสนี้แสวงหาประโยชน์อย่างอื่น
ฉะนั้นขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ จังหวัดได้ประสานเป็นการภายในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องส่วนหนึ่งแล้ว
๑.๒ ให้ติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทั้งประชาชน พระภิกษุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบว่า
มีผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปร่วมให้หัวหน้า หน่วยงานรายงานทางลับให้จังหวัดทราบโดยด่วน เป็นข้อสั่งการจาก
หน่วยเหนือ
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒….

ที่ประชุม

-๓ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความสงบเรีย บร้อยจั ง หวั ด นครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ จานวน ๑๐ หน้า
- ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม
รับรองรายงานการประชุมฯ
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ

เรื่อง เพื่อทราบ
ประชุมครั้งต่อไป ให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูล ห้วงวันที่ ๒๑ ของเดือนที่ผ่านมา ถึง ๒๐ ของเดือนปัจจุบนั
เรื่องที่ ๑ สรุปสถานภาพอาชญากรรม ของจังหวัดนครนายก (ตารวจภูธรจังหวัดนครนายก)
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ สถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดนครนายก ช่วงวันที่ ๑-๒๐ ก.พ.๖๐ ดังนี้
(แทน สว.ฝอ.ภ.จว.
๑. ฐานความผิ ด เกี่ ย วกับ ชี วิ ต ร่ า งกายและเพศ เกิด ๕ คดี จั บ ๓ คดี ได้ แก่ คดี ฆ่ า ผู้ อื่ น ๑ คดี
นครนายก)
ยังจับกุมผู้กระทาผิดไม่ได้ เกิดเหตุพื้นที่ สภ.ปากพลี, ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย ๑ คดี จับกุมผู้กระทาผิด
๒ คน เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก, คดีพยายามฆ่า ๑ คดี ยังจับกุมผู้กระทาผิดไม่ได้ เกิดเหตุพื้ นที่
สภ.บ้านนา, และคดีทาร้ายร่างกาย ๒ คดี จับ ๑ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.บ้านนา ๑ คดี จับกุมผู้กระทาผิดได้ และ
สภ.ปากพลี ๑ คดี ยังจับกุมผู้กระทาผิดไม่ได้
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด ๕ คดี จับ ๒ คดี ได้แก่ คดีลักทรัพย์ ๓ คดี จับ ๒ คดี เกิดเหตุ
พื้นที่ สภ.เมืองนครนายก ๒ คดี จับ ๑ คดี, สภ.บ้านนา ๑ คดี จับ ๑ คดี, และคดีฉ้อโกง ๒ คดี ยังจับกุม
ผู้กระทาผิดไม่ได้ เกิดเหตุพื้นที่ สภ.องครักษ์
๓. ฐานความผิดพิเศษ เกิด ๒ คดี จับ ๒ คดี ความผิด พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔
๔. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิด ๒๐๐ คดี จับ ๒๒๓ คน ได้แก่ คดียาเสพติด ๑๔๑ คดี ๑๔๒
คน, อาวุธปืนและวัตถุระเบิด ๙ คดี ๙ คน ได้แก่ อาวุธปืน ธรรมดา(ไม่มีทะเบียน) ๕ คดี ๕ คน, อาวุธปืน
ธรรมดา(มีทะเบียน) ๔ คดี ๔ คน, การพนัน ๑๒ คดี ๓๔ คน ได้แก่ สลากกินรวบ ๓ คดี ๓ คน และการพนัน
อืน่ ๆ ๙ คดี ๓๑ คน (ไพ่ผสมสิบ ๔ ราย ๙ คน/ไพ่รัมมี่ ๒ ราย ๙ คน/ไพ่ผ่องไทย ๒ ราย ๙ คน/โปปั่น ๑ ราย
๔ คน), พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ๓๘ ราย ๓๘ คน
ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ คดีชีวิต ร่างกาย ๕ คดี เป็นคดีฆ่าผู้อื่น ๑ คดี ช่วงเวลาเกิดเหตุเวลา
๐๐.๐๑-๐๖.๐๐ น. ในเคหสถาน, คดีท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย ๑ คดี ช่วงเวลาเกิดเหตุ เวลา ๐๐.๐๑๐๖.๐๐ น. ในเคหสถาน, พยายามฆ่า ๑ คดี ช่วงเวลาเกิดเหตุ เวลา ๑๘.๐๑-๒๔.๐๐ น. ถนนสาธารณะ และ
คดีทาร้ายร่างกาย ๒ คดี ช่วงเวลาเกิดเหตุ ๐๖.๐๑-๑๒.๐๐ น. ในเคหสถาน ๑ คดี และทางสาธารณะ ๑ คดี
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักทรัพย์ ๓ คดี ช่วงเวลา ๐๐.๐๑-๐๖.๐๐ น. ๒ คดี ช่วงเวลา ๐๖.๐๑๑๒.๐๐ น. ๑ คดี เกิดเหตุในเคหสถาน ๒ คดี และสาธารณะ ๑ คดี
เปรียบเทียบฐานความผิด ๔ กลุม่ ห้วงปีที่ผา่ นมาวันที่ ๑-๒๐ ก.พ.๕๙ กับวันที่ ๑–๒๐ ก.พ.๖๐
ประเภทความผิด
๑. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ (๕ ฐานความผิด)
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

๑ – ๒๐ ก.พ.๕๙ ๑ – ๒๐ ก.พ.๖๐
เกิด
จับ
เกิด
จับ
๖
๖
๕
๓

เพิ่ม
ลด

จับ ผลการ
% ปฏิบัติ
- ๑ ๔๐% (ไม่ไม่นบ้อรรลุ
ยกว่า

๑๒

๗

๕

๒

- ๗ ๒๐%

๓

๓

๒

๒

-๑

๒๑๙

๒๓๖

๒๐๐

๒๒๓

- ๑๙

(๑๑ ฐานความผิด)

๓. ฐานความผิดพิเศษ

๘๗.๙๕%)
ไม่บรรลุ
(ไม่น้อยกว่า
๕๘.๐๙%)

(๑๗ ฐานความผิด)

๔.คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
( ๘ ฐานความผิด)

/คดียาเสพติด…..

-๔-

ประธานฯ

นายประเสริฐ
(ผู้ทรงคุณวุฒิฯ)

ประธานฯ

คดี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ ช่ ว งวั น ที่ ๑ – ๒๐ ก.พ.๖๐ จั บ กุม ๑๔๑ ราย ๑๔๒ คน แยกประเภทคดี
แอมเฟตามีน(ยาบ้า) ๑๑๖ ราย ๑๑๖ คน (ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๒๐ ราย ๒๐ คน/ครอบครอง ๒๙ ราย
๒๙ คน/เสพ ๖๗ ราย ๖๗ คน) ของกลาง ๑,๔๘๖ เม็ด, ไอซ์ ๘ ราย ๘ คน (ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๔ ราย
๔ คน/ครอบครอง ๒ ราย ๒ คน/เสพ ๒ ราย ๒ คน) ของกลาง ๕๖.๙๐ กรัม, กัญชาสด ๑ ราย ๑ คน(ผลิต)
ของกลาง ๒๓ ต้น, กัญชาแห้ง ๑๒ ราย ๑๒ คน (ครอบครอง ๑๑ ราย ๑๑ คน/เสพ ๑ ราย ๑ คน) ของกลาง
๙๔.๔๘ กรัม และพืชกระท่อม ๔ ราย ๕ คน (ครอบครอง) ของกลาง ๓๓๗ กรัม
ห้วงวันที่ ๑-๒๐ ก.พ.๖๐ คดีและเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในพื้นที่ จว.นครนายก ๔ เรื่อง
๑. คดีฆ่าผู้อื่น ๑ คดี พื้นที่ สภ.ปากพลี คนไทยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงฆ่าพ่อเลี้ยงสัญชาติเมียนมาร์ ที่บ้านพัก
และมีพฤติกรรมติดยาเสพติด รู้ตัวออกหมายจับอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวมาดาเนินคดีตามกฎหมาย ผู้ตาย
เป็นมุสลิมทาพิธีกรรมทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว
๒. คดีทาร้ายร่างกายถึงแก่ความตาย เกิดเหตุในเรือนจาจังหวัด สาเหตุความโกรธแค้นส่วนตัวตอนอยู่
นอกเรือนจา และอีกฝ่ายถูกจับกุมอยู่ในเรือนจา ถูกทาร้ายร่างกายและเสียชีวิตในเวลาต่อมา การตายอยู่
ระหว่างการควบคุม เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการตามขั้นตอนวิธีการสอบสวน เมื่อศาลพิพากษาออกมาอย่างไร
ก็เป็นไปตามนั้น
๓. เหตุ เพลิ ง ไหม้ บ ริษั ท สานิ ต แอนด์ ซั นส์ จ ากัด พื้ น ที่ หมู่ ที่ ๖ ต.ป่ า ขะ อ.บ้ า นนาฯ เมื่อวั น ที่
๑๕ ก.พ.๖๐ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสเปร์กระป๋องน้าหอมและยาฉีดแมลง เจ้าหน้าที่
จากหน่วยต่างๆ เข้าระงับเหตุช่วยกันดับเพลิง เพลิงสงบเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต
๔. เมื่อวัน อาทิต ย์ที่ ๑๒ ก.พ.๖๐ พบกลุ่ มรถจั กรยานยนต์ ประมาณพัน กว่ าขับขี่กัน มาเต็ มถนน
กีดขวางการจราจร บนถนนสุวรรณศร ไปทาง อ.บ้านนา ประสานทางตารวจให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหา และ
สอบถามหน่ ว ยต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรู้ ห รื อ ไม่ ว่ า จะมี ก ลุ่ ม รถจั ก รยานยนต์ ร วมตั ว กั น จ านวนมากในพื้ น ที่
จว.นครนายก ทุกหน่วยไม่รู้เรื่อง เมื่อมาถึงแยกสัญญาณไฟจราจรจะปิดกั้นการจราจรให้กลุ่มของตนผ่านไป
ซึ่งเป็นเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยและเป็นการทาลายการท่องเที่ยวของ จว.นครนายก ฝากทุก หน่วย
ที่เกี่ยวข้องตรวจตราดูแลป้องกันเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยว
คดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตารวจให้ความสาคัญจับกุมผู้กระทาผิด พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ
๒ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน พื้นที่ สภ.เมืองนครนายก ให้ตรวจตราดูแลการกระทาผิดอย่างต่อเนื่อง
คดี ย าเสพติ ด ให้โ ทษส่ ว นใหญ่ ข้อ หาเสพ คดี รายส าคัญ ไม่ มี ข้อ หาครอบครอง ครอบครอบเพื่ อ
จาหน่ายและจาหน่ายเกิดขึ้น ไม่มาก คดีแอมเฟตามีนมากที่สุด คดีอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนธรรมดาไม่มีอาวุธ
สงคราม คดี ก ารพนั น เป็ น การพนั น ทั่ ว ๆ ไป เรื่ อ งบ่ อ นการพนั น ที่ ร้ อ งเรี ย นมาทางจั ง หวั ด ได้ สั่ ง การให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบแล้ว เน้นย้าบ่อนการพนันอย่าให้มี
เกิดขึ้น ในพื้นที่โดยเด็ดขาด และอย่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
เหตุเพลิงไหม้โรงงาน อ.บ้านนา ทราบจากพนักงานของโรงงานว่าเป็นโรงงานผลิตสเปร์กระป๋อง
น้าหอม แต่ความจริงไม่ได้ผลิต สเปร์กระป๋องน้าหอมอย่างเดียวตามที่เข้าใจกัน ผลิตอย่างอื่นด้วยไม่ทราบ
ว่าอะไร เวลาทดทะเบียนกับทางราชการจดทะเบียนอย่างไร มีถังก๊าซขนาดใหญ่จานวนหลายถัง และสินค้า
ที่ผลิตส่งออกนอกประเทศด้วย
ถังก๊าซเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ การจดทะเบียนของโรงงานแห่งนี้ความจริงคืออะไร หน่วยงานใดทราบ
รายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบ หากไม่มีมอบให้หัวหน้าสานักงานจังหวัด ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อาทิ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด แรงงานจังหวัด รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบในครั้งต่อไป
และให้ตรวจสอบในพื้นที่มีโรงงานในลักษณะนี้อีกหรือไม่
หน่วยงานรายงานข้อมูลตามระเบียบวาระที่ ๔ ขอทราบว่าในเดือนต่อไปมีแผนงานอย่างไรในเรื่อง
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อย่างเช่นของตารวจภูธรจังหวัด มีแผนงานที่จะดาเนินการโครงการถนนปลอดภัย
เรื่องนี้ขอเชิญทางตารวจภูธรจังหวัด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
/พ.ต.อ.สุพจน์ฯ....

-๕พ.ต.อ.สุพจน์ฯ

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ ได้วิเคราะห์สาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง และเส้นทางที่เกิด เหตุ
(แทน ผบก.ภ.จว.
ผู้บั งคับการตารวจภูธรจัง หวั ด จึ งได้จั ดท าโครงการถนนปลอดภัยขึ้น กาหนดยุ ทธศาสตร์ ไ ว้ ๒ ด้า น คื อ
นครนายก)
ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย กาหนดเส้นทางถนนปลอดภัยแต่ละสถานีตารวจ ดาเนินคดีผู้กระทาผิด
๗ ข้อหาเข้มข้น ได้แก่ ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เมาสุรา ขับรถเร็ว ย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ไฟหน้าไฟเลี้ยว
ไฟเบรกชารุด และไม่สวมหมวกนิรภัยหรือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และยุทธศาสตร์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จัดทาข้อตกลงกับส่วนราชการเพื่อ เป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน โดยจะเชิญ
หัว หน้ า ส่ว นราชการท าข้อตกลงร่วมกัน ที่ จ ะปฏิบั ติ ต ามกฎจราจร โดยเฉพาะขับ ขี่รถจั กรยานยนต์ ต้ อง
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนน ความสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รายละเอียด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประธานฯ
โครงการถนนปลอดภัย ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ได้ทาหนังสือนาเรียนให้ทราบและเห็นชอบแล้ว
เป้ า หมายกวดขั น วิ นั ย จราจรลดอุ บั ติ ท างถนน จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บ ติ เ หตุ ต่ อ ประชากรแสนคน
จว.นครนายก อยู่ ในล าดั บต้น ๆ ของประเทศไทย ประเด็ นหลั ก ของโครงการ ให้หัวหน้ าส่ วนราชการร่ว ม
ทาบั นทึ กข้อตกลง (MOU) กวดขัน ผู้ใต้ บั งคับบั ญชาให้ป ฏิบั ติต ามกฎจราจรและประชาชนที่ เข้ามาติ ดต่ อ
ราชการในพื้นที่ กาหนดถนนปลอดภัยในเส้นทางสาคัญบางช่วงบางตอนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือในพื้นที่
ชุมชนเป็นถนนนาร่องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นไม่ทาผิดกฎจราจรและลดอุบัติเหตุ จากสถิติพบว่า
คนใน จว.นครนายก ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังนั้นถ้าหมวกนิรภัยมีมาตรฐาน
สวมใส่ได้อย่างถูกต้องสามารถลดการเสียชีวิตได้ ๔๐% ลดการบาดเจ็บสาหัสได้ ๗๐% เรื่องนี้ทุกภาคส่วน
จะต้องดาเนินการร่วมกัน มีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก แจ้งว่าเมื่อทางวิทยาลัยเข้มงวดกวดขัน
กับ เด็ กนั กเรีย นที่ นารถจักรยานยนต์ เข้า มาในวิท ยาลัย จะนาไปจอดไว้ข้างนอกแล้ว เดิ นเข้า มา จึ งขอให้
ทางตารวจตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ซึ่งเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
ของจังหวัดที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ด้า นการบั ง คับ ใช้ กฎหมาย ด้ า นการให้ความรู้ และประชาสั ม พั น ธ์ แต่ ก็ยั ง มี คนเข้า ไปโพสต์ ในเว็ บ ไซต์ ว่ า
ทาไมไม่จับ ยาบ้า มาจั บคนขายพวงมาลั ย เป็น ตรรกะที่เลวร้าย ถ้าไม่บัง คับ ใช้กฎหมายต่อไปก็มี สิ นค้ าอื่น
ขายเต็มบ้านเต็มเมือง ภาครัฐมีหน้าที่คุ้มครองดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคม ทางตารวจ
ริเริ่มบังคับใช้กฎหมายเห็นด้วยทุกส่วนต้องให้ความร่วมมือ เกิดอุบัติเหตุทางถนนครั้งหนึ่งรัฐเสีย ทรัพยากร
ของชาติ เท่ าใด ถ้า พิ การเสีย ค่าเลี้ย งดู เท่ าใดเป็ นภาระกั นทุ กฝ่า ย เป็ นงานรักษาความสงบเรีย บร้อยเรื่อง
วินัยจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ต้องร่วมด้วยช่วยกันเดินหน้าต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๒ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ผลการจับกุมคนต่างด้าวกระทาผิดในพื้นที่ จว.นครนายก (ตารวจภูธรจังหวัดนครนายก)
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณฯ ช่วงวันที่ ๑-๒๒ ก.พ.๖๐ พบการกระทาผิดคนต่างด้าว จานวน ๔๒ คน (ชาย ๓๑ คน/หญิง ๑๑ คน)
(แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ฯ/ แยกการกระทาผิด ดังนี้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ)
๑. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน ๒๑ คน สัญชาติ
กัมพูชา ๑๘ คน (ชาย ๑๑ คน/หญิง ๗ คน) ลาว ๓ คน (ชาย)
๒. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ ๑(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย จานวน ๑ คน สัญชาติเมียนมาร์ (ชาย)
๓. เป็ น บุ คคลต่ างด้ า วเข้า มาและอยู่ ในราชอาณาจักรโดยไม่ ได้ รับ อนุ ญ าต และท างานโดยไม่ ไ ด้
รับอนุญาต จานวน ๑๔ คน สัญชาติกัมพูชา (ชาย ๑๐ คน/หญิง ๔ คน)
๔. เป็นคนต่างด้าวไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทางานได้ขณะเข้าพนักงานเรียกตรวจ จานวน ๖ คน
สัญชาติกัมพูชา (ชาย)
พบการกระทาผิดของคนไทย จานวน ๑ ราย ข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยเหลือ หรือช่วยด้วยประการใดๆ
เพื่อให้คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุม พื้นที่ สภ.ปากพลี ดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
/การจัดระบบ…

-๖-

น.ส.อัญชลีฯ
(รกท. จัดหางาน
จังหวัดฯ)

การจัดระบบคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในพื้นที่ จว.นครนายก (สานักงานจัดหางานจังหวัด
นครนายก)
จ านวนคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตท างานในพื้ น ที่ จว.นครนายก ณ วั น ที่ ๒๒ ก.พ.๖๐
รวม ๑๐,๓๗๐ คน (เข้ า เมื อ งถู ก กฎหมายได้ รั บ อนุ ญ าตท างาน จ านวน ๕,๙๘๑ คน ร้ อ ยละ ๗๙.๖๘
เข้าเมืองผิดกฎหมายได้รับอนุญาตทางาน จานวน ๔,๓๘๙ คน ร้อยละ ๔๒.๓๒) แยกรายอาเภอและการเข้ามา
ในราชอาณาจักร ดังนี้

อาเภอ

รวมทั้งสิ้น

ม.๙

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
ที่ได้รับอนุญาตทางาน (คน)
พิสูจน์สญ
ั ชาติ
นาเข้า(MOU)

(ประเภท
ชั่วคราว)

ประธานฯ
น.ส.อัญชลีฯ
(รกท. จัดหางาน
จังหวัดฯ)

อ.เมืองฯ
อ.บ้านนา
อ.องครักษ์
อ.ปากพลี

๑,๙๓๓
๒,๖๕๙
๕,๕๙๓
๑๘๕

๕๔
๒๙
๘๔
๑

รวมทั้งสิ้น

๑๐,๓๗๐

๑๖๘

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่
ได้รับอนุญาตทางาน (คน)
ชนกลุ่ม อยู่ในราชอาณาจักร
น้อย ชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับ
(พม่า ลาว และกัมพูชา)

๒๒๑
๔๔๓
๔๖๖
๔๑
๑,๑๗๑

๕๐๑
๔๖๑
๓,๖๖๔
๑๖
๔,๖๔๒

(เมียนมาร์๗๗๖/ลาว (เมียนมาร์๒,๖๙๒/ลาว
๑๘๔/กัมพูชา๒๑๑) ๑๐๗/กัมพูชา๑,๘๔๓)

๑๗
๒
๗๑
๙๐

๑,๑๔๐
๑,๗๒๔
๑,๓๐๘
๑๒๗
๔,๒๙๙
(เมียนมาร์ ๒,๑๓๓/ลาว
๓๘๑/กัมพูชา ๑,๗๘๕)

นโยบายกรมการจัดหางาน ให้ตรวจสถานประกอบการ ตลาดนัดเปิดท้าย หาบเร่แผงลอย แย่งอาชีพ
คนไทย ที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้ าวประกอบอาชีพ ได้ประเภทกรรมการ และคนรับใช้ในบ้าน ประสาน
ฝ่ายปกครอง ตารวจ กอ.รมน.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจสอบร่วมกัน
ตามประกาศผ่อนผันกระทรวงมหาดไทยให้จดทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าว ขั้นตอน
เป็นอย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบและดาเนินการได้ถูกต้อง
แนวทางการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และ
การอนุญาตทางานของแรงงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนร์มา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๕ ต.ค.๕๙ สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้าง
แรงงานต่างด้าว ทราบถึงแนวทางดาเนินการ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ แรงงานต่างด้าวสัญ ชาติ เมี ยนร์ มา ลาว และกัมพู ชา ที่มี อายุไม่ เกิน ห้า สิบห้าปี รวมถึง
ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่อายุไม่เกินสิบแปดปี ที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๙ – ๒๙ ก.ค.๕๙ ซึ่งได้รับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย
(บัตรสีชมพู) บัตรหมดอายุ ๓๑ มี.ค.๖๑ การดาเนินการ
๑. ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปยื่นขอออกนอกพื้นที่จังหวัดที่ทาทะเบียนประวัติหรือจังหวัดที่ได้
อนุญาตให้ทางาน ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อเดินทางไปตรวจสัญชาติ
๒. แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางแล้ว ให้ไปขอรับการตรวจลงตราได้ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองจะตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่อนุญาตถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑
๓. เมื่ อแรงงานต่ างด้ าวได้ รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่ วคราว (Non-Immigrant-LA) และ
ประทับตรา ให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้ดาเนินการยื่นขออนุญาตทางานภายใน ๑๕ วัน โดยให้นายจ้าง
พาแรงงานต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทางาน (ตท.๒) ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
/กลุ่มที่ ๒…

-๗-

ประธานฯ
ที่ประชุม

กลุ่ มที่ ๒ แรงงานต่า งด้ า วสัญ ชาติ เมี ยนร์ ม า ลาว และกัม พู ช า ที่ มีอายุ ไ ม่ เกิน ห้า สิ บ ห้า ปี รวมถึง
ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่อายุไม่เกินสิบแปดปีที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๙ – ๒๙ ก.ค.๕๙ ซึ่งได้รับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรสีชมพู) ที่เคยผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว และมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางยังมีอายุ
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ณ วันที่ตรวจลงตรา (Visa) การดาเนินการ
๑. ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้า ว ที่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางยังมีอายุ
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ไปขอรับการตรวจลงตราได้ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งส านั กงานตรวจคนเข้า เมื องจะตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่ว คราว (Non-Immigrant-LA) และ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ราชาอาณาจักรตามระยะเวลาของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
ที่มีอายุเหลืออยู่แต่ไม่เกิน วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑
๒. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และ
ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้ดาเนินการยื่นขออนุญาตทางานภายใน ๑๕ วัน โดยให้นายจ้าง
พาแรงงานต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทางาน (ตท.๒) ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
กลุ่ มที่ ๓ แรงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เมี ย นมา ลาว และกัม พู ช า ที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิน ห้า สิ บ ห้า ปี ร วมถึ ง
ผู้ ติ ด ตามซึ่งเป็นบุตรที่อายุไม่เกินสิบแปดปี ที่ไม่ได้มารายงานตัวจดทะเบียนประวัติและขออนุญาตทางาน
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๙ ถึงวันที่
๒๙ ก.ค.๕๙ ไม่ได้รับบัตรประจาตัวคนซึงไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) แต่เคยผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว มี
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และเคยได้รับใบอนุญาตทางาน ซึ่งระยะเวลาการอยู่ใน
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลงระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑ การดาเนิ น การ
๑. ให้ น ายจ้ า งพาแรงงานต่ า งด้ า วไปขอหนั ง สื อ รั บ รองการท างานหรื อ เคยท างานกั บ นายจ้ า ง
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
๑) หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมสาเนา
๒) ใบอนุญาตทางาน พร้อมสาเนา
๓) สาเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
๕) หนังสือแจ้งผลการอนุญาตจ้างแรงงานค่างด้าว (โควตา)
๒. นาหนังสือรับรองการทางานหรือเคยทางานกับนายจ้าง ไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภท
คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามระยะเวลาของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออยู่ แต่
ต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑ (ให้ยื่นขอรับการตรวจลงตราอยู่ต่อในราชอาณาจักรก่อนวันอนุญาตเดิมจะสิ้นสุด)
๓. เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการลงตราแล้ว ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปยื่นขอใบอนุญาตทางาน
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด
กลุ่ ม ที่ ๔ บุ ตรของแรงงานต่ างด้ าวสั ญชาติ เมี ยนร์ มา ลาว และกั มพู ชา ที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ อยู่ ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต่อมามีอายุเกินสิบแปดปี (หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป จะต้อง
ทางานกับนายจ้าง) การดาเนินการ
๑. ให้นายจ้างพาไปยกเลิกรอยตราประทับ รหัส O (L-A) และให้ประทับตราอนุญาตประเภทคน
อยูช่ ั่วคราว รหัส L-A ภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
๒. เมื่ อได้ รับ การลงตราแล้ ว ให้น ายจ้ า งพาแรงงานต่ า งด้ า วไปยื่ น ขอใบอนุ ญ าตท างาน (ตท.๒)
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งอนุญาตให้ทางานได้ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑
ข้อมูลเรื่องนี้ให้นาเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดประจาเดือ น ก.พ.๖๐ ให้แยกแต่ละประเภท ประกอบ
อาชีพอะไรอยู่ในพื้นที่ใด ทางฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร จะได้ รับทราบ มีเวลาเตรียมการร่วมกันตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
รับทราบ
/เรื่องที่ ๓....

-๘เรื่องที่ ๓ การเฝ้าระวังสถานบริการ/สถานประกอบการฯตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ
พ.ศ.๒๕๕๑ ของจังหวัดนครนายก ( สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก )
ว่าที่ พ.ต.สุพิสิฐฯ
ข้อมูลสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ จว.นครนายก เดือน
(แทน วัฒนธรรม
ก.พ.๖๐ จานวน ๒๑๒ ราย ประเภทเกม/อินเตอร์เน็ต ๙๑ ราย (อ.เมืองฯ ๔๙ ราย/อ.บ้านนา ๒๕ ราย/
จังหวัดฯ)
อ.องครักษ์ ๘ ราย/อ.ปากพลี ๙ ราย), คาราโอเกะ ๑๗ 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) สถานประกอบการขอรับใบอนุญาตใหม่และยกเลิกกิจการไม่มี เมื่อเปรียบเทียบ
เดือน ม.ค.๖๐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จัดทาแผนการออกตรวจสถานประกอบการ เดือนละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง เข้มงวดการออกใบอนุญาต
การมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนอายุผู้เข้าไปใช้บริการ
ประธานฯ
แนวโน้มสถานประกอบการเป็นอย่างไร จานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ว่าที่ พ.ต.สุพิสิฐฯ
ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากคนเข้าไปเล่นในโทรศัพท์มือถือแทน
ประธานฯ
ต่อไปงานรักษาความสงบเรีย บร้อยเรื่องนี้ จ ะยากล าบากขึ้นในการตรวจตราดู แลของเจ้ า หน้ า ที่
ถ้ารวมอยู่ในสถานประกอบการ การตรวจตราดูแลง่ายขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๔ ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของจังหวัดนครนายก
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก)
นางกัญญารัตน์ฯ
ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จว.นครนายก ห้วงเดือน ก.พ.๖๐
(รกท.พมจ.นย.)
ยังไม่ปรากฏมีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ได้ดาเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้
๑. ประชุ ม คณะกรรมการคุ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ ประจ าจั ง หวั ด นครนายก ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๐ ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่ อพิจารณาสถานการณ์
ด้านการค้าประเวณี และดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณีของจังหวัด
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครนายก
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๐ ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อพิจารณา
สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์และติดตามการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
๓. กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้เข้าใจในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว
และชุม ชน มิให้ถูกล่อลวงให้ตกเป็น เหยื่อจากการค้า มนุ ษย์ และแสวงหาความร่วมมื อในการแจ้งเบาะแส
การค้ามนุษย์ในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการ ในโครงการหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ กั บ ประชาชน เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ ณ วั ด ชวดบั ว ต.ดอนยอ อ.เมื อ ง จว.นครนายก มี ป ระชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๘๐ คน
แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป ได้แก่ กิจกรรมการรณรงค์ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ฯ ในสถานศึกษาโดยบ้านพักเด็ กและครอบครัวจังหวัด กิจ กรรมบูรณาการทางานที่แต่ล ะ
หน่วยงานได้ส่งแผนงาน/โครงการ ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อาทิ สานักงาน
แรงงาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ต ารวจภูธ รจั ง หวั ด และกิ จ กรรมออกตรวจจั ด ระเบี ย บสั ง คม
คนขอทานในพื้นที่ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ประธานฯ
การป้องกันคนต่างด้าวที่จะเข้ามาขอทาน หรือค้ามนุษย์ในพื้นที่ จว.นครนายก อยู่ไกลชายแดน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่เช่นเดียวกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๕ สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก)
นายบุษกรฯ
สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จว.นครนายก ห้วง ๒๑ ม.ค.๖๐ (แทน หน.สนง.ปภ. ๒๐ ก.พ.๖๐ ไม่มีการประกาศภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด
จ.นครนายก)

/กรณีเหตุ….

-๙-

ที่ประชุม
นายศุภโชคฯ
(แทน ผอ.สนง.ทส.
จ.นย.)

ประธานฯ
นายศุภโชคฯ
ประธานฯ
ที่ประชุม
นายประวัติฯ
(แทน ผบ.เรือนจา
จังหวัดฯ)

ที่ประชุม
นางมณีฯ
(แทน สสจ.นย.)

ที่ประชุม

กรณีเหตุเพลิงไหม้บริษัทสานิต แอนด์ ซันส์ จากัด เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ หมู่ที่ ๖ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา
จว.นครนายก ตามที่ประธานฯ กล่าวในเรื่องที่ ๑ ในส่วนรายงานการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่าย
รับทราบ
เรื่องที่ ๖ สถานการณ์บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก)
สถานการณ์ บุ ก รุกท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมในพื้ น ที่ จว.นครนายก ห้ ว งวั น ที่
๒๑ ม.ค.๖๐ – ๒๐ ก.พ.๖๐ ไม่พบการกระทาผิดในพื้นที่
กรณีไฟไหม้ที่เขาหล่น ต.สาริกา อ.เมืองฯ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดได้ประสานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในพื้นที่เข้าดาเนินการดับไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทาแนวกันไฟ และลงพื้นที่ ตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง
กรณีชุดพญาเสือของกรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ DSI ลงตรวจสอบบุกรุกพื้นที่ในเขต อ.ปากพลีฯ และ
ได้ประสานทางจังหวัดเข้าร่วมดาเนินการ เรื่องนี้เป็นอย่างไร
เรื่องนี้ยังไม่ได้รับข้อมูล จะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นาเรื่องแผนป้องกันไฟป่า แจ้งในที่ประชุมฯ
รับทราบ เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขเนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง
รับทราบ
เรื่องที่ ๗ สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจาจังหวัดนครนายก (เรือนจาจังหวัดนครนายก)
ข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ จานวน ๑,๐๗๓ คน (ชาย ๙๖๑ คน,หญิง ๑๑๒ คน) ผู้ต้องกักขัง
จานวน ๓ คน (ชาย)
แยกประเภทความผิ ด เกี่ ย วกับ ทรัพ ย์ ๗๘ คน ร้อ ยละ ๗.๒๗, ร่า งกาย ๕๒ คน ร้ อยละ ๔.๘๕,
ชีวิต ๑๑ คน ร้อยละ ๑.๐๒, เพศ ๑๗ คน ร้อยละ ๑.๕๘, ยาเสพติด ๗๔๓ คน ร้อยละ ๖๙.๒๙ (คดีเสพ ๓๔๒
คน (ยาบ้า ๒๕๗ คน/ไอซ์ ๘๕ คน) จาหน่าย ๑๗๖ คน (ยาบ้า ๑๔๐ คน/ไอซ์ ๓๕ คน/กัญชา ๑ คน) และ
ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๒๒๕ คน (ยาบ้า ๑๙๒ คน/ไอซ์ ๓๓ คน)), อาวุธปืน ๓๗ คน ร้อยละ ๓.๔๕ และ
อื่นๆ ๑๓๕ คน ร้อยละ ๑๒.๕๘ สถานการณ์ภายในเรือนจาสงบเรียบร้อยมีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง
ให้ สภ.เมื องนครนายก เร่ง รัด คดี นักโทษท าร้ายร่า งกายกัน ถึง แก่ความตาย และนักโทษท าร้า ย
เจ้าหน้าที่ เมื่อเดือน ต.ค.๕๙
จานวนผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจาได้รับพระราชทานอภัยโทษ จานวน ๒๕ ราย ส่วนใหญ่คดียาเสพติด
ให้โทษ ข้อมูลการปล่อยตัวส่งผ่านรับมอบมอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว
รับทราบ
เรื่องที่ ๘ สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บของจังหวัดนครนายก (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ จว.นครนายก ในห้วงเดือน มี.ค.๖๐ ดังนี้
โรคไข้หวัดนก สถานการณ์ของประเทศไทย ข้อมูลกรมควบคุมโรคไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดนก
ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๑ เป็ น ต้ น มา ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี รายงานพบผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อสายพั น ธ์ H๗N๙ ในประเทศไทย
(พบในประเทศจีน) สถานการณ์ โรค จว.นครนายก ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๘
(เคยพบผู้ป่วยยืนยัน ธ.ค.๔๘ ต.บึงศาล อ.องครักษ์) มาตรการป้องกันเมื่อพบสัตว์ปีกตายผิดปกติในพื้นที่ให้แจ้ง
อสม. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้า ที่สาธารณสุข กาจัดสัตว์ปีกตายที่ถูกต้อง สวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัส
ไม่นามาชาแหละหรือรับประทาน หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัส
กับสัตว์ปีกหรือมีสัตว์ปีกป่วยตาย ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที
ปลายเดือน มี.ค.๖๐ จะมีการซักซ้อมแผนการป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยจะดาเนินการ ๒ ส่วน คือ
ส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข และส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน จะประชุมเรื่องนี้ในวันที่
๒๐ มี.ค.๖๐
รับทราบ
/เรื่องที่ ๙....

- ๑๐ เรื่องที่ ๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอาเภอ
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอ ประจาเดือน ก.พ.๖๐
แต่ละอาเภอปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่าย ประเด็นเพิ่มเติม
นายณัฐพงษ์ฯ
กรณี เ กิด ไฟไหม้ บ นเขาหล่ น ตั้ ง แต่ ส องทุ่ ม สื บ ทราบว่ า มี การวางเพลิ ง ต่ อมาเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ จั บ กุ ม
(นายอาเภอเมืองฯ) ผู้กระทาผิดดาเนินคดีตามกฎหมาย ประวัติเคยต้องหาคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ได้เข้าไป
อานวยการดับเพลิง เพลิงสงบประมาณตีสาม
นายดารงฯ
เหตุเพลิงไหม้ บริษัทสานิต แอนด์ ซันส์ จากัด ขณะนี้ได้มีประกาศไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ สาเหตุ
(แทน นายอาเภอบ้านนา) อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
นายวรพันธุ์ฯ
กรณีกรมควบคุมมลพิษส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ ทางอาเภอ
(รอง ผวจ.นย.)
ติดตามผลเรื่องนี้ด้วย
ฝากทางแรงงานจังหวัดประสานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบโรงงานลักษณะนี้ในพื้นที่มีอีกหรือไม่
และถังดับเพลิงภายในโรงงานพร้อมใช้งานหรือไม่ ถังแต่ละประเภทใช้งานไม่เหมือนกัน ข้างถังจะมีสีกาหนดไว้
เรือโท ภัทรชัยฯ
ให้ปลัดอาเภอที่รับผิดชอบพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหวกรณีวัดธรรมกายในพื้นที่และทาความเข้าใจ
(นายอาเภอองครักษ์) กับ ประชาชน สถานการณ์ แรงงานต่ า งด้ า ว การค้ า มนุษ ย์ ตรวจสอบสถานบริ ก าร ไม่ พ บการกระท าผิ ด
กฎหมาย
นางวจิราพรฯ
แจ้งการเฝ้ าระวั งไฟไหม้ทุ่ง ในพื้ นที่ อ.ปากพลี เมื่อสองวัน ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ทุ่ งหญ้า ต.ท่ าเรือ
(นายอาเภอปากพลี) อ.ปากพลี ฯ ปรากฏเป็ น ข่า วทางสื่ อ ภาพที่ ป รากฏออกมากับ ข้อเท็ จ จริง ไม่ต รงกัน ไม่ใช่ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น
เป็ น การเผาวั ช พื ช เพื่ อ ใช้ พื้ น ที่ ท าการเกษตรของเกษตรกร มาตรการป้ อ งกั น ให้ เทศบาล อบต.ทุ กแห่ ง
เตรียมพร้อมเจ้ า หน้ า ที่ อุปกรณ์เครื่องมือ รถดั บเพลิง รถน้ า ประสานผู้ ปกครองท้องที่ ให้ประชาสั มพั น ธ์
ประชาชน กรณีที่จะเผาวัชพืช ขอให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นหรืออาเภอทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมในการ
ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ประธานฯ
จังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนรถบรรทุกดินในพื้ นที่ ต.ดงละคร อ.เมืองฯ ให้นายอาเภอเมืองนครนายก
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องสนามแข่งรถในพื้นที่ อ.องครักษ์ ฯ เกิดเสียงดังสร้างความเดือดร้อนราคาญกับ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ให้นายอาเภอองครักษ์ ร่วมกับตารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง

เพื่อพิจารณา (เหตุการณ์สาคัญ หรือเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้น)

- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ
เรื่อง จัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าบนผิวการจราจร
ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์ฯ
สืบเนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สินค้าประเภทพวงมาลัย สถานที่
(ผอ.กลุ่มงานศูนย์ จาหน่ายสินค้าบริเวณแยกสัญญาณไฟแดงองครักษ์ จากเทศบาลตาบลองครักษ์ แต่ถูกดาเนินคดีฐานกระทา
ดารงธรรมฯ)
ความผิด ซื้อขาย แจกจ่ายหรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทางโดยไม่มีเหตุอื่นสมควร หรือเป็นการ
กีดขวางการจราจร ก่อความเดือดร้อนราคาญ จึงขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครนายก
กฎหมายที่ เ กี่ย วข้ องเรื่ องนี้ ได้ แก่ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๖ ถึ ง ม.๑๓, ม.๓๘, ม.๔๕
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๔๑, ม.๔๒, ม.๗๗ และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๑๐,
ม.๑๔๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ถ้า ผู้ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตจ าหน่ า ยสิ น ค้า บนถนนของเทศบาลหรือสถานที่ ที่ เทศบาลกาหนดไม่ มี ปั ญ หา
ปัญหาจาหน่ายบนผิวทางจราจรทางหลวงที่ไม่ใช่ของเทศบาล เจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมดาเนินคดีตามกฎหมาย
ประธานฯ
ประเด็ น คือว่ า เทศบาลต าบลองครักษ์ ออกใบอนุ ญ าตให้ จ าหน่ า ยสิ น ค้า ผู้ รับ อนุ ญ าตน าสิ น ค้ า
มาจาหน่ายที่แยกไฟแดงองครักษ์ เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรองครักษ์ จับกุมดาเนินคดีตามกฎหมาย
แทนที่ จ ะยอมรั บ ผิ ด เลยมาร้ อ งที่ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด เรื่ อ งเป็ น เช่ น นี้ จึ ง ได้ น าเรื่ อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม ฯ
สิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างไรจะได้หาข้อสรุปร่วมกัน
/ส.อ.หญิง….

- ๑๑ ส.อ.หญิง ผกาวรรณฯ ผู้ถูกจับกุมทางเทศบาลตาบลองครักษ์ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ และไม่ได้ระบุเป็นผู้ช่วยจาหน่ายใน
(ปลัดเทศบาลตาบล ใบอนุ ญ าตให้ ข ายพวงมาลั ย ส าหรั บ คนที่ ม าร้ อ งศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ข าย
องครักษ์)
ในที่สาธารณะ เพราะมีที่พักอาศัยอยู่ตรงสามแยกไฟแดงองครักษ์ ได้ทาความเข้าใจตกลงกันแล้วและยกเลิก
ใบอนุ ญ าตให้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ขณะนี้ เ ทศบาลต าบลองครั กษ์ อยู่ ระหว่ า งด าเนิ น การพิ จ ารณาพื้ น ที่ ใ ห้ขาย
ในที่ สาธารณะ จั ด สรรพื้น ที่ ให้จ าหน่ า ยคือบริเวณหน้ า ที่ว่ า การอาเภอองครักษ์ ทุ กวัน อังคารและวัน ศุ กร์
ของสั ป ดาห์ ปั จ จุ บั น เรื่ อ งด าเนิ น การเรีย บร้อ ยแล้ ว สรุ ป ผู้ ที่ ถูก จั บ กุม ทางเทศบาลต าบลองครั กษ์ ไ ม่ ไ ด้
ออกใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้า และผู้ช่วยจาหน่ายไม่ได้ระบุในใบอนุญาตให้จาหน่ายสินค้า
นายวรพันธุ์ฯ
การนารูป ไปติดในใบอนุญาตให้จาหน่ ายสินค้าระบุเป็นผู้ ช่วยจาหน่ ายถือว่า เป็นการปลอมแปลง
(รอง ผวจ.นย.)
เอกสารของทางราชการหรือไม่ ผู้มาร้องศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนาเอกสารดังกล่าวมาแสดง ซึ่งจะมีผลย้อนกับ
ไปยังผู้ร้องในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ การที่จะขายของบนทางหลวงแผ่นดินจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
พ.ต.ท.สมพรฯ
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ส่วนแรกปลอมทั้งฉบับ ปลอมบางส่วน เติม ตัดทอนข้อความ หรือ
(สว.สภ.นาหินลาด) แก้ ไ ขด้ ว ยประการใดๆ ในเอกสารที่ แ ท้ จ ริ ง ส่ ว นที่ ส องการลงลายมื อ ชื่ อ ปลอมหรื อ ประทั บ ตราปลอม
ประเด็น ดังกล่าวเป็น การเติม หรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไ ขด้ว ยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง แล้ วไป
ถ่ายเอกสาร การนารูปมาติดในใบอนุญาตที่แท้จริงถือเป็นการปลอมเอกสาร เอกสารนี้เจ้าพนักงานกระทา
ในหน้าที่หรือรับรองในหน้าที่ ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมของทางราชการ
ประธานฯ
สรุปเป็นนโยบายดังนี้ ในทางหลวงที่ไม่เกี่ยวกับทางหลวงเทศบาล เทศบาลทุกแห่งอย่าไปอนุญาต
หรือผ่อนผันทั้งสิ้นต้องทาตามกฎหมาย เทศบาลทุกแห่งต้องใช้ความระมัดระวังในการออกใบอนุญาตให้อยู่ใน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ เมื่อออกใบอนุญาตแล้วจะต้องซักซ้อมทาความเข้าใจกับผู้ได้รับใบอนุญาตถึงเงื่อนไข
การใช้ให้ชัดเจน
กรณี ข องเทศบาลต าบลองครั ก ษ์ มอบให้ นายวรพั น ธุ์ สุ วั ณ ณุ ส ส์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ไปดาเนินการต่อ หากพบความผิดอะไรเพิ่มเติมให้ดาเนินการไปตามกฎหมายอานาจหน้าที่
นายสมชายฯ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
(ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
เข้ า มาท างานจ านวนมาก เท่ า ที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส พู ด คุ ย บางส่ ว นเข้ า มาไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เข้ า ออก
ราชการฯ)
ประเทศไทยได้ ง่ า ยเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยประมาณสองพั น บาทก็ เ ข้ า ออกได้ คือ ลั ก ษณะเข้ า มาโดยผิ ด กฎหมาย
เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ความมั่นคง และความปลอดภัย หากทาผิดกฎหมายหลบหนีได้ง่าย
จะทาอย่างไรให้มีการกากับดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายให้ดีกว่านี้
ประธานฯ
สถิติผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ ในแต่ละเดือนจับกุม ๔๐-๕๐ คดี ให้ทุกหน่วย
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒินาไปตรวจสอบติดตามจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่
นโยบายแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลที่ได้แก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้แรงงานต่างด้าว
ทั้งหมดเข้าระบบ MOU แต่ก็ยังไม่เข้าระบบมาตรฐานสากล กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลักดาเนินการ
เรื่องนี้ ไม่ทันก็ให้โอกาสขยายเวลา ในฐานะหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหา
อย่างเต็มที่
พ.อ.อาทิตย์
เรื่ อ งมวลชนที่ เ ข้ า ไปร่ ว มวั ด ธรรมกาย อ.คลองหลวง จว.ปทุ ม ธานี ฝากทางอ าเภอ ส านั ก งาน
(ผู้แทน ป.๒ รอ.)
พระพุทธศาสนาจังหวัด ช่วยชี้แจงทาความเข้าใจกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุในพื้นที่ ส่วนกลางเน้นย้า
ให้มวลชนจบในท้องถิ่น อาเภอ หรือจังหวัดนั้นๆ ไม่ต้องการให้เข้าไปร่วมที่วัดธรรมกาย
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ กองพลพั ฒ นาได้ รั บ งบประมาณในการด าเนิ น การเรื่ อ งการบริ ห าร
ทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ทางหน่วยทหารได้ประสานกับทางอาเภอจัดทาโครงการขุดลอกคูคลอง ขุดสระ
สาหรับ จว.นครนายก จัดทาโครงการน้อยเกินไป ในโซนภาคตะวันออก ๔ จังหวัด จานวน ๗๖ โครงการ
จว.นครนายก จานวน ๔ โครงการ จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้ทางอาเภอจัดเตรียมโครงการ
ท้องถิ่นที่มีความต้องการเสนอโครงการของบประมาณผ่านทางอาเภอเข้ามา และทางทหารจะได้ประสาน
กองพลพัฒนา จัดสรรงบประมาณลงมาให้
/นายวรพันธุ์…

- ๑๒ นายวรพันธุ์
(รอง ผวจ.นย.)

ให้อาเภอเร่งรัดไปยัง อบต. ได้ตรวจสอบในพื้นที่จัดทาโครงการ เพื่อรองรับฤดูฝนที่จะมาถึงปีนี้
และขอให้ตรวจสอบดูให้ดีอย่าให้เข้าไปในพื้นที่เอกชน ถ้าเข้าพื้นที่เอกชนจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง
กรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุมฯ

ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๔๐ น.
.....................................

ด.ต.
บันทึกรายงานการประชุมฯ
( สมพร ประดับเพ็ชร์)
จนท.ฝอ.๓ ภ.จว.นครนายก

ตรวจรายงานการประชุม
ร.ต.ท.หญิง
( วิลาวรรณ พรหมจันทร์)
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

