บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มีนาคม 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.

นายวรพันธุ์
นายสัมพันธ์
ร.ท.เรือง
พ.ต.อ.นิพนธ์
ร.อ.พกร
นายธานี
นางมณี
นางวันประภา
น.ส.พิมสาย
นายวิจิตร
นายประวัติ
นายนฤพนธ์
นางกัญญารัตน์
นางอานวย
นางสุพัตรา
นายธีรวุฒิ
น.ส.ขวัญ
นายศุภชัย

สุวัณณุสส์
โภคบุตร
แสนเสนา
พานิชเจริญ
เอี่ยมไพฑูรย์
แสงสว่าง
ผลภาษี
เนื่องจากจันทร์
จึงตระกูล
ขาวขา
ศรีหมอก
ฉัตรไชยสิทธิกูล
จิรจินดา
คมแก้ว
ปรีชาศิลป์
ศรีประทุม
หอมเลิศ
จรรยาสวัสดิ์

๑๙.
๒๐.

ว่าที่ พ.ต.สุพิสฐิ แสนสุข
นางศิรินนั ท์
มณีโชติ

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นางพัชรินทร์
นางสิญา
นายสาอาง
นางพัชรินทร์

แปลงแดง
ทองดี
พุ่มสกุล
บัวแก้ว

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

พ.ต.เกื้อกูล
พ.ต.ท.สุรพล
นายอร่าม
น.ส.นลินี
นายณัฐพงษ์
นายดารง
เรือโท ภัทรชัย
นางวจิราพร
พ.ต.ท.ชนชล
พ.ต.ท.กิตติ
พ.ต.ท.ชินโชติ

คุ้มทรัพย์
สกุณา
ทัพหิรัญ
ชัยสุโรจน์
ศิริบุญ
นวลจันทร์
ขันธหิรัญ
อมาตยกุล
หาญชนะ
ตันเสียง
จินดาเวช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธานฯ
แทน อัยการจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก กรรมการ
แทน ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้บงั คับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ กรรมการ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ กรรมการ
แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก กรรมการ
แทน ผู้บญ
ั ชาการเรือนจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กรรมการ
แรงงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน จัดหางานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก กรรมการ
แทน ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
จังหวัดนครนายก
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก กรรมการ
แทน สรรพสามิตพื้นทีน่ ครนายก
กรรมการ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรรมการ
จังหวัดนครนายก
แทน สัสดีจังหวัดนครนายก
กรรมการ
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก กรรมการ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กรรมการ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก กรรมการ
นายอาเภอเมืองนครนายก
กรรมการ
แทน นายอาเภอบ้านนา
กรรมการ
นายอาเภอองครักษ์
กรรมการ
นายอาเภอปากพลี
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.เมืองนครนายก
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.บ้านนา
กรรมการ
แทน ผกก.สภ.องครักษ์
กรรมการ
/๓๖. พ.ต.ท.มาณพ….

๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

-๒พ.ต.ท.มาณพ แก้วกาเนิด
แทน ผกก.สภ.ปากพลี
กรรมการ
พ.ต.ท.ฤทธิชัย ทองเลิศ
แทน ผกก.สภ.ดงละคร
กรรมการ
พ.ต.ท.สมพร สุพลสงคราม สว.สภ.นาหินลาด
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ โรจนาปิยาวงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
กรรมการ
ส.อ.ณรงค์ชัย จันทร์ปลัง่
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
กรรมการ
นางบุษกร
ฮงพานิชตระกูล แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายประเสริฐ พิเชษฐพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ต.อ.นิธิศ
สุดใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุพรรณี
ยางเดี่ยว
แทน ป้องกันจังหวัดนครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ พรหมจันทร์ แทน สว.ฝอ.ภ.จว.นครนานยก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม / ติดราชการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
นายจิตวัฒน์
วิกสิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ปลัดจังหวัดนครนายก
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายก
ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครนายก
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนครนายก
นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดนครนายก

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดย นายวรพันธุ์ สุวั ณณุ ส ส์ รองผู้ว่ า ราชการจั ง หวั ดนครนายก/ประธานฯ ท าหน้ า ที่ ด าเนิ นการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ติดราชการสาคัญมอบหมายให้ทาหน้าที่
ประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้
รับทราบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ที่ประชุม

นายสุรนิ ทร์
นายสมชาย
นายบุญเลิศ
ด.ต.สมพร

ช่วยชูหนู
เดชะพรหมพันธ์
เฉลียวจิตร
ประดับเพ็ชร์

ประธาน
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นักวิชาการขนส่งชานาญการ สานักงานชนส่งจังหวัดนครนายก
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ปากพลี
จนท.ฝอ.๓ ภ.จว.นครนายก/จดบันทึกรายงานการประชุมฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความสงบเรีย บร้อยจั ง หวั ด นครนายก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จานวน ๑๒ หน้า
- ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม
รับรองรายงานการประชุมฯ
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔….

-๓ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ
(แทน สว.ฝอ.ภ.จว.
นครนายก)

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ สรุปสถานภาพอาชญากรรม ของจังหวัดนครนายก (ตารวจภูธรจังหวัดนครนายก)
สถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดนครนายก ช่วงวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ – ๒๐ มี.ค.๖๐ ดังนี้
๑. ฐานความผิ ด เกี่ ย วกับชี วิ ต ร่า งกาย และเพศ เกิด ๔ คดี จั บ ๔ คดี ได้ แก่ คดี ฆ่ า ผู้ อื่น ๑ คดี
จับ ๑ คดี ผู้กระทาผิด ๑ คน เกิดเหตุพื้นที่ สภ.บ้านนา, คดีทาร้ายร่างกาย ๓ คดี จับกุมผู้กระทาผิดทั้ง ๓ คดี
ผู้ต้องหา ๓ คน เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก ๑ คดี, สภ.บ้านนา ๑ คดี และ สภ.องครักษ์ ๑ คดี,
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด ๑๒ คดี จับ ๕ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก ๒ คดี เป็น
คดีลักทรัพย์ ๑ คดี จับกุม ๑ คดี คดีฉ้อโกง ๑ คดี ผู้ต้องหาหลบหนี, สภ.บ้านนา ๖ คดี เป็น คดีลักทรัพย์
๒ คดี จับกุม ๑ คดี ผู้ต้องหาหลบหนี ๑ คดี ยักยอกทรัพย์ ๓ คดี ผู้ต้องหาหลบหนี และฉ้อโกง ๑ คดี ผู้ต้องหา
หลบหนี, สภ.องครักษ์ ๑ คดี คดีลักทรัพย์ผู้ต้องหาหลบหนี, สภ.ปากพลี ๑ คดี คดีลักทรัพย์ผู้ต้องหาหลบหนี
และ สภ.นาหินลาด ๒ คดี คดีลักทรัพย์ จับกุม ๑ คดี ผู้ต้องหาหลบหนี ๑ คดี
๓. ฐานความผิดพิเศษ เกิด ๘ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๘ คน เป็น ความผิด พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ
๒ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก, พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ๕ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมือง
นครนายก ๓ คดี สภ.บ้านนา ๒ คดี และ พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ๑ คดี เกิดเหตุ สภ.ดงละคร
๔. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิด ๒๐๗ คดี จับ ๒๑๔ คน เป็น คดียาเสพติด ๒๐๗ คดี ๒๑๔ คน
อาวุธปืนและวัตถุระเบิด ๙ คดี ๙ คน เป็น อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน) ๖ คดี ๖ คน, อาวุธปืนธรรมดา
(มีทะเบียน) ๓ คดี ๓ คน, การพนัน ๑๓ คดี ๒๙ คน ได้แก่ สลากกินรวบ ๙ คดี ๙ คน และการพนันอื่นๆ
๔ คดี ๒๐ คน (ไพ่ผสมสิบ ๑ ราย ๗ คน/ไพ่รัมมี่ ๑ ราย ๔ คน/ไพ่ผ่องไทย ๑ ราย ๔ คน/ชนไก่ ๑ ราย ๕ คน),
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ๔๒ ราย ๔๒ คน
ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ คดีชีวิต ร่างกาย ๔ คดี เป็นคดีฆ่าผู้อื่น ๑ คดี ช่วงเวลาเกิดเหตุเวลา
๐๐.๐๑-๐๖.๐๐ น. ในฟาร์มหมู, คดีทาร้ายร่างกาย ๓ คดี ช่วงเวลาเกิดเหตุ เวลา ๐๖.๐๑- ๑๒.๐๐ น. ๑ คดี
เกิดเหตุในทางสาธารณะ และช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ๒ คดี เกิดเหตุในทางที่สาธารณะ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักทรัพย์ ๗ คดี ช่วงเวลา ๐๐.๐๑-๐๖.๐๐ น. ๓ คดี ช่วงเวลา ๐๖.๐๑๑๒.๐๐ น. ๓ คดี และช่วงเวลา ๑๒.๐๑-๑๘.๐๐ น. ๑ คดี เกิดเหตุในเคหสถาน ๑ คดี ร้านสะดวกซื้อ ๑ คดี
และในทางที่สาธารณะ ๓ คดี
เปรียบเทียบฐานความผิด ๔ กลุม่ ห้วงปีที่ผา่ นมา ช่วงวันที่ ๒๑ ก.พ.๕๙ – ๒๐ มี.ค.๕๙ กับช่วงวันที่
๒๑ ก.พ.๖๐ – ๒๐ มี.ค.๖๐ ดังนี้
ประเภทความผิด
๑. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ (๕ ฐานความผิด)
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

๒๑ ก.พ.๕๙ ๒๐ มี.ค.๕๙

๒๑ ก.พ.๖๐ ๒๐ มี.ค.๖๐

เพิ่ม
ลด

เกิด
๑

จับ
๑

เกิด
๔

จับ
๔

๓ ๑๐๐%

๑๒

๗

๑๒

๕

๐

๓

๓

๘

๘

๕

๓๒๘

๓๖๕

๒๗๑

๒๙๔

- ๕๗

(๑๑ ฐานความผิด)

๓. ฐานความผิดพิเศษ

จับ
%

๔๑%

ผลการ
ปฏิบัติ
บรรลุ
(ไม่น้อยกว่า
๙๐.๓๓%)
ไม่บรรลุ
(ไม่น้อยกว่า
๖๕.๙๒%)

(๑๗ ฐานความผิด)

๔.คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
( ๘ ฐานความผิด)

คดียาเสพติดให้โทษ ช่วงวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ – ๒๐ มี.ค.๖๐ จับกุม ๒๐๗ ราย ๒๑๔ คน เป็นข้อหา
จาหน่าย ๔ คดี ๕ คน ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๒๖ คดี ๒๘ คน ครอบครอง ๕๓ คดี ๕๗ คน และเสพ ๑๒๔
คดี ๑๒๔ คน ของกลางยาเสพติด เป็น ยาบ้า ๒,๕๔๒ เม็ด ไอซ์ ๒.๙๙ กรัม กัญชาแห้ง ๖.๘๗ กรัม และ
พืชกระท่อม ๑๐๐ กรัม
/ประธานฯ…

-๔ประธานฯ
กรณีทหารตารวจเข้าตรวจค้นและยึ ดอาวุธปืนสงครามและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมายจานวน
หลายรายการ เครือข่ายโกตี๋ในพื้นที่ หลายจังหวัด รวมทั้ง จว.ปทุมธานี เขตติดต่อ จว.นครนายก และมีคน
ในพื้ น ที่ จว.นครนายก รวมอยู่ ด้ ว ย ตามที่ ป รากฏเป็ น ข่ า วทางสื่ อ มวลชนและสนใจของประชาชนนั้ น
ให้หน่วยงานความมั่งคงตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวและอย่าให้มีเกิดขึ้นในพื้นที่
พ.ต.อ.นิพนธ์ฯ
การปราบปรามเงินกู้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดาเนินการ
(แทน ผบก.ภ.
ตรวจตราป้องกันและจับกุมการกระทาผิดในพื้นที่ พบแก๊งเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินกาหนดหรือมีข้อมูลข่าวสาร
นครนายก)
แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจทราบ เพื่อจับกุมดาเนินคดีตามกฎหมาย
ประธานฯ
เรื่องแก๊งเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย มีประชาชนร้องเรียนมาที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครนายก
จานวนมาก บางรายถูกข่มขู่ทาร้ายร่างกาย ผู้ใดพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตารวจ
กรณีมี กลุ่ม บุคคลมาขอถ่า ยส าเนาบั ต รประชาชน ส าเนาทะเบีย นบ้า น ของประชาชนเพื่อไปท า
ธุรกรรมบางอย่างในเขตพื้นที่ อ.ปากพลี อาทิ ทาสัญญาเช่าซื้อรถจักรยาน เงินกู้ หรือ ธุรกรรมการหลบเลี่ยง
การเสี ย ภาษี ของบริษั ท บางแห่ง โดยมี ค่า ตอบแทนให้ ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ บาท ประชาชนหลงเชื่อและ
เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยไปทาธุรกรรมกับบริษัท เพื่อหลบเลี่ยงภาษีของบริษัท เมื่อทาง
รัฐบาลเปิดขึ้นทะเบียนคนจนจะเสียสิทธิ ตรงนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรากฏเป็นผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กาหนด
ให้ฝ่ายปกครอง ตารวจ ตรวจสอบในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่าได้หลงเชื่อ
พ.ต.ท.มาณพฯ
พฤติกรรมดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแสง อ.ปากพลีฯ ได้มาปรึกษากับทางตารวจ นอกจาก
(แทน ผกก.สภ.
จะขอสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านแล้ว ยังให้เปิดบัญชีสมุดเงินฝากกับ ธนาคารกสิกรไทย ได้ให้
ปากพลี)
คาแนะนาถึงการที่จะถูกหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพและให้ยกเลิกการทาธุรกรรมดังกล่าว
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๒ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ผลการจับกุมคนต่างด้าวกระทาผิดในพื้นที่ จว.นครนายก (ตารวจภูธรจังหวัดนครนายก)
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณฯ ช่วงวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ – ๒๐ มี.ค.๖๐ พบการกระทาผิดคนต่างด้าว จานวน ๔๒ คน (ชาย ๓๐ คน/
(แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ฯ/ หญิง ๑๒ คน) แยกประเภทความผิด ดังนี้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ)
๑. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน ๑๗ คน สัญชาติ
กัมพูชา ๑๕ คน และสัญชาติเมียนมาร์ ๒ คน ในจานวนนี้ทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน ๖ คน (กัมพูชา
๔ คน/เมียนมาร์ ๒ คน)
๒. เป็นบุ คคลต่างด้ าวรับอนุ ญาตให้ทางาน ไม่ ทางานตามประเภทจริง หรือลักษณะงานและกับ
นายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต จานวน ๕ คน สัญชาติกัมพูชา
๓. เป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ตารวจ ณ สถานีตารวจท้องที่ของจังหวัด ที่ตนเดินทางไปอยู่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง จานวน ๑๙ คน สัญชาติกัมพูชา
๑๓ คน สัญชาติเมียนมาร์ ๖ คน
๔. คนต่างด้าวฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จานวน ๑ คน สัญชาติเมียนมาร์ เกิดเหตุพื้นที่ สภ.บ้านนา
พบการกระทาผิดของคนไทย จานวน ๑ ราย ข้อหาให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ หรือช่วยด้วย
ประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุม เกิดเหตุพื้นที่ สภ.
เมืองนครนายก เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐ ดาเนินคดีตามกฎหมาย
ประธานฯ
คดีคนต่างด้าวฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รายละเอียดเป็นอย่างไร
พ.ต.ท.กิตติฯ
เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๒.๓๐ น. ที่ฟาร์มเลี้ยงหมูชื่นสุข เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๓ ต.บางอ้อ
(แทน ผกก.สภ.
อ.บ้านนาฯ ผู้ต้องหาชื่อนายหม่ อง อลอน เซียน และผู้เสียชีวิ ต ชื่อนายโก ไม่ท ราบนามสกุล เป็น คนงาน
บ้านนา)
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ทางานอยู่ในฟาร์มหมูดังกล่าวทั้งคู่ ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้เดินตรวจดูความเรียบร้อย
บริเวณคอกหมู พบผู้ เสียชี วิตพยายามต้ อนหมูออกจากคอกและตะโกนถาม ผู้ เสีย ชีวิต ได้ถือมีด วิ่งเข้ามา
จะท าร้า ยผู้ ต้องหาได้วิ่ งหนี จนล้ มลงจากนั้น ผู้ต้ องหาเข้าแย่งมี ดได้ และจ้ว งแทงจนเสี ยชีวิ ต รอมอบตั วกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ อยู่ระหว่างดาเนินคดีตามกฎหมาย ตรวจสอบนายหม่อง อลอน เซียน มีเอกสารหลักฐาน
เข้าเมืองโดยถูกต้องกฎหมาย ส่วนนายโก ไม่พบเอกสารหลักฐานสอบถามพยานทราบว่าเดินทางมาจาก
ต่างจังหวัด
/ประธานฯ….

ประธานฯ
นางสุพัตราฯ
(แทน จัดหางาน
จังหวัดฯ)

ประธานฯ
ที่ประชุม

-๕แสดงว่าผู้เสียชีวิตเป็น คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็ นคนงานของฟาร์มหมูแห่งนี้อยู่ด้วย
ให้ทางสานักงานจัดหางานจังหวัด ลงไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ได้ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์เข้าเมือง
ถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางมาจาก จว.ราชบุรี มาทางานกับนายจ้างที่ฟาร์มหมูแห่งนี้ แต่นายจ้างยังไม่ได้มา
แจ้งกับสานักงานจัดหางานจังหวัด และแจ้งโทษกับนายจ้างไปแล้ว
การจัดระบบคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตทางานในพื้นที่ 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 มี . ค.๖๐
รวม ๙,๕๒๕ คน (เข้ า เมื อ งถู ก กฎหมายได้ รั บ อนุ ญ าตท างาน จ านวน ๕,๘๐๐ คน ร้ อ ยละ ๖๐.๘๙
เข้าเมืองผิดกฎหมายได้รับอนุญาตทางาน จานวน ๓,๗๒๕ คน ร้อยละ ๓๙.๑๑) แยกรายอาเภอและการเข้ามา
ในราชอาณาจักร ดังนี้
๑. แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางาน จานวน ๓,๗๒๕ คน ดังนี้
๑.๑ แรงงานต่างด้าว ม.๑๓ (บุคคลพื้นที่สูง) จานวน ๙๔ คน (ชาย ๔๗ คน/หญิง ๔๗ คน)
๑.๒ แรงงานต่างด้าว ม.๑๓(๒) ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งกลับฯ (มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙ กลุ่มบัตรสีชมพู)) จานวน ๓,๖๓๑ คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาร์ จานวน ๑๖๙๘ คน (ชาย ๙๘๘ คน/หญิง ๗๑๐ คน) สัญชาติลาว จานวน ๓๑๗ คน (ชาย ๑๕๒ คน/
หญิง ๑๖๕ คน) และสัญชาติกัมพูชา จานวน ๑,๖๑๖ คน (ชาย ๙๒๕ คน/หญิง ๖๙๑ คน)
๒. แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทางาน จานวน ๕,๘๐๐ คน ดังนี้
๒.๑ แรงงานต่างด้าว ม.๙ (ประเภทอยู่ชั่วคราว) จานวน ๑๗๖ คน (ชาย ๑๑๔ คน/หญิง ๖๒ คน)
๒.๒ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา) ที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทางาน จานวน ๑,๒๑๐ คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนร์มา จานวน ๗๗๖ คน
(ชาย ๕๖๗ คน/หญิง ๔๔๐ คน) สัญชาติลาว จานวน ๖๘ คน (ชาย ๓๒ คน/หญิง ๓๖ คน) สัญชาติกัมพูชา
จานวน ๑๒๖ คน (ชาย ๘๑ คน/หญิง ๔๕ คน)
๒.๓ แรงงานต่ างด้าวที่ผ่านระบบการนาเข้า (MOU) จานวน ๔,๔๑๔ คน เป็นแรงงานต่างด้า ว
สัญชาติเมียนมาร์ จานวน ๒,๓๔๔ คน (ชาย ๙๙๓ คน/หญิง ๑,๓๕๑ คน) สัญชาติลาว จานวน ๑๔๓ คน (ชาย
๖๗ คน/หญิง ๗๖ คน) สัญชาติกัมพูชา จานวน ๑,๙๒๗ คน (ชาย ๙๘๕ คน/หญิง ๙๔๒ คน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มี .ค.๖๐ ผ่ อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๐
เม.ย.๖๐ ได้ แก่ แรงงานต่ า งด้ า วที่ ถือบั ต รประจ าตั ว ซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย (บั ตรสี ช มพู ) โดยด้ า นหลั ง บั ต ร
ประจาตัวระบุวันหมดอายุวันที่ ๑ พ.ย.๖๐ หรือ ๓๐ มี.ค.๖๑ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว
ดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี, แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญ ชาติรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงาน
ต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และแรงงานต่าง
ด้าวนาเข้าตามบันทึกความตกลงหรื อบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๑. นายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ยื่นคาร้องขอหนังสือรับรองเดินทางกับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๖๐ กับสานักงานจัดหางานจังหวัด
๒. สานักงานจัดหางานจังหวัด ออกหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยระบุด่านที่จะ
เข้า-ออก ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ก่อนวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๐ แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางกลับเข้ามา หากพ้นเวลาที่กาหนดถือว่าเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย และเมื่อกลับเข้ามาแล้วจะต้องมารายงานตัวต่อสานักงานจัดหางานจังหวัด
ให้ทางสานักงานจัดหางานจังหวัด จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เพื่อแจ้งไปยังเครือข่ายในพื้นที่แจ้งให้ประชาชนทราบ และอาเภอประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่ทราบ
รับทราบ
/เรื่องที่ ๓....

-๖เรื่องที่ 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
มี.ค.๖๐ จานวน ๒๑๐ ราย ประเภทเกม/อินเตอร์เน็ต ๙๐ ราย (อ.เมืองฯ ๔๘ 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) สถานประกอบการขอรับใบอนุญาตใหม่ไม่มี และยกเลิกกิจการ ๑ ราย
เดือน มี .ค.๖๐ ดาเนิน การตามแผนการออกตรวจสถานประกอบการ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๐ พื้น ที่
อ.บ้านนา และวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๐ พื้นที่ อ.เมืองนครนายก ไม่พบการกระทาผิด ทุกแห่งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
เงื่อนไขที่กาหนด สาหรับเดือน เม.ย.๖๐ แผนออกตรวจสถานประกอบการพื้นที่ อ.องครักษ์ และ อ.ปากพลี
ประธานฯ
ช่วงนี้ปิดภาคเรียน ตรวจตราดูแลเด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นเกม/อินเตอร์เน็ต ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไขที่กาหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะระยะเวลาเปิด-ปิด อายุของเด็กที่เข้าไปเล่น
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๔ ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของจังหวัดนครนายก
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก)
นางกัญญารัตน์ฯ
ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จว.นครนายก ห้วงเดือน มี.ค.๖๐
(แทน พมจ.นย.)
ยังไม่ปรากฏมีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ได้ดาเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้
๑. โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
และฉบั บ เพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มี . ค.๖๐ กลุ่ ม เป้ า หมายเด็ ก คนพิ ก าร และเครื อ ข่ า ย
อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๐๐ คน ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ
๒. โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มี.ค.๖๐
กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และเครือข่ายอาสาสมัคร จานวน ๖๕ คน ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรม
จันทรา รีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรเผยแพร่
และรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่
ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ฎหมายออกมาบั ง คับ ใช้ กับ คนขอทานที่ มี ค วามสามารถในการแสดง จั ง หวั ด ได้ ตั้ ง
คณะทางานเรื่องนี้ เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานประจาตัว ความสามารถคนขอทานก่อนขึ้นทะเบียนและ
ออกหนังสือรับรองให้ ในเขตพื้นที่ที่กาหนด ได้ทาหนังสือแจ้งไปยังอาเภอทุกแห่ง ตรวจสอบคนขอทานที่มี
ความสามารถและประชาสัมพันธ์แนะนาให้มาขึ้นทะเบียนกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ที่ผ่านมายังไม่มีคนขอทานมายื่นขอจดทะเบียนแต่อย่างใด
ประธานฯ
ฝากทางอาเภอ ตารวจ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ถ้ามี คนขอทานและมีความสามารถ
พิเศษแนะนาให้มาขึ้นทะเบียนกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาหรับขอบเขต
พื้น ที่คนขอทานที่จ ะแสดงความสารถกาหนดให้ชัด เจน บางแห่ง มีรถตู้ รับ ส่ง คนขอทานตามจุ ด ที่ กาหนด
เข้าข่ายการค้ามนุษย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราดูแลพบการกระทาผิดจับกุมดาเนินคดีตามกฎหมาย
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๕ สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก)
นางศิรินันท์ฯ
สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จว.นครนายก ห้วง ๒๑ ก.พ.๖๐ (หน.สนง.ปภ.
๒๐ มี.ค.๖๐ ไม่มีการประกาศภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด
จ.นครนายก)
เรื่องไฟป่าหมอกควัน ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน ขณะนี้ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เป็นประจาทุกวัน
และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การ ให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และในวันที่ ๓ เม.ย.๖๐
ได้ เ ชิ ญ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บการปฏิ บั ติ
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากส่ ว นกลางมาบรรยายให้ ค วามรู้ ณ ห้ อ งประชุ ม ขุ น ด่ า น
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
/การเตรียมความ...

ประธานฯ

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

ประธานฯ
นายศุภชัยฯ
(แทน ผอ.สนง.ทส.จ.)

นางวจิราพร
(นายอาเภอปากพลี)

ประธานฯ

-๗การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ สานักงาน
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จั ง หวั ด ได้ ป ระชุ ม หารือหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องถึง นโยบาย แนวทางการ
ดาเนินงาน การเตรียมความพร้อมไว้แล้ว และในวันที่ ๔ เม.ย.๖๐ จะประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก ประเด็นที่ได้หารือจะแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มี.ค.๖๐ กรมอุตุ นิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
พื้นที่ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึง ภาคตะวั นออก ให้เฝ้าระวั ง แจ้งเตื อนประชาชนในพื้น ที่
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ปากพลี ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเป็นประจาทุกปี
มากกว่าอาเภออื่น
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 ก.พ.๖๐ – ๒๐ มี.ค.๖๐ ไม่พบการกระทาผิดในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง
กรณีชุดพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ DSI ลงตรวจสอบบุกรุก
พื้นที่ในเขต อ.ปากพลี ขอเรียนว่า เรื่องนี้ไม่มีการจับกุมหรือดาเนินคดีแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้มี
การสารวจถือครองของทางราชการไว้ เป็นเพียงแต่ขอให้ทางสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
ตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการสารวจถือครองจริงหรือไม่ ซึ่งทางสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
ได้ ตั้ ง คณะกรรมการขึ้น มาตรวจสอบ ผลสรุ ป การตรวจสอบของคณะกรรมการเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารส ารวจ
ถือครองไว้จริง จึงมีความเห็นรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอให้พิจารณายกเลิก
ผลการสารวจถือครองดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการทากินอย่างต่อเนื่อง และสภาพพื้นที่ยังคงมี
สภาพป่าสมบูรณ์อยู่
ต่อมาได้มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่ า
อนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท้องที่ จว.นครนายก เพื่อให้รับทราบเรื่องการเสนอเรื่องให้กรมอุทยานฯ
เพื่ อ เพิ ก ถอนผลการรั ง วั ด หรื อ การส ารวจสิ ท ธิ ค รอบครองดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ผลการประชุ ม คณะกรรมการฯ
มีความเห็นขอให้ทางสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ได้ทบทวนขอเสนอให้ยกเลิกผลการรังวัด
การสารวจถือครองตามที่ได้ดาเนินการไว้ก่อน ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบ ส่วนผลการดาเนินการต่อไปอย่างไร
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ได้ทราบในโอกาสต่อไป
ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
ประมาณ ๙๐๐ กว่าราย ผู้ที่ได้รับผลกระทบพยายามต่อสู้เรื่องนี้ เพราะต้องการพื้นที่ทากินของเขา
บางส่วนทากินในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่นและต้องการทากินตลอดไป และมีบางส่วนไม่ได้ทากินในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
จากการร่วมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวคาบเกี่ยวหลายตาบล ได้แก่ ต.หินตั้ง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
ต.นาหินลาด อ.ปากพลีฯ และพื้นที่บางส่วน อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของสานักบริหาร
พื้ น ที่ อ นุ รั กษ์ ที่ ๑ (ปราจี น บุ รี ) มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ตามที่ ส านั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกได้นาเรียน จานวนผู้มีสิทธิถือครอง ๑,๐๕๑ ราย เป็นผู้ถือครองทากินในพื้นที่
ต่อเนื่อง ๑๐๑ แปรง บางรายถือครองมากกว่า ๑ แปรง กระจายทั้ง ๓ ตาบล คณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื่อง
ความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องตอบเป็นรูปธรรมได้ยาก ขอให้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องไปทบทวนก่อนและ
ลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.นาหินลาด ยังไม่มีการจับกุมดาเนินคดี อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ
ถ้ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๔๑ ที่ให้ประชาชนถือครองที่ทากินในพื้นที่ประกาศยกเลิก ถือว่าบุกรุก
กระทาผิดกฎหมายจับกุมดาเนินคดีได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน
ฝากทางสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตรวจดูให้ละเลีย ดรอบคอบ จานวน
๙๐๐ กว่า ราย มากพอสมควร ถูกต้องหรือไม่ ถูกต้องตรวจสอบสิ ทธิ ถือครองให้ชั ดเจน กลั ว กลุ่ม นายทุ น
ผู้มีอิทธิพลเข้าไปถือครองแทนและบุกรุกพื้นที่
/นายประเสริฐฯ…

-๘นายประเสริฐฯ
พูดถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ สอบถามกรณีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ต.ศรีกะอาง ต.เขาเพิ่ม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อ.บ้านนาฯ และ ต.พรหมณี อ.เมืองฯ ซึ่งพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
ไว้ใช้ในราชการทหาร พ.ศ.๒๔๘๔ และตามที่ทางราชการได้ดาเนินการเข้ามารังวัดให้กับประชาชนในพื้นที่
ไปหลายปีแล้วนั้น บางแปลงออกโฉนดที่ดินไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ขอทราบความคืบหน้าเรื่องนี้หรือ
มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอย่างไร จะได้รับโฉนดที่ดินหรือไม่ และเมื่อใด
ประธานฯ
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทาหนังสือประสานสานักงานที่ดินจังหวัด ขอทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ และ
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป ประเด็นอย่างไรประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอร่ามฯ
ขอชี้แจงที่ดินแปลง CN หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๔๑ ทั้งหมด ๙๐๐ กว่าแปลง
(แทน หน.อุทยาน เนื้อที่ ป ระมาณ ๑,๔๐๐ กว่ า ไร่ ที่อยู่ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ มิใช่ เป็น การยกที่ ดิน ให้กับ ประชาชน
แห่งชาติเขาใหญ่)
ที่เข้าไปทากิน จะเข้าใจผิดว่าเมื่อขึ้นรูปแปลงที่ดินแล้วทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยกให้ ความจริงไม่ใช่ยังคง
เป็นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพียงแต่ให้เข้าไปเก็บกิน ผลผลิตเท่านั้น ผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นพืชทาง
การเกษตร อาทิ หน่อไม้ กล้วย เป็นต้น
นางวจิราพร
พื้นที่ อ.ปากพลี ประชาชนถือครองที่ดิน รักษากฎกติกาด้วยดี ดูแลรักษาป่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้างถาวร
(นายอาเภอปากพลี) อยู่ในขอบเขตที่กาหนดไม่มีเอกสารสิทธิ กรณีบางรายมีเอกสารสิทธิชุดพญาเสือของกรมอุทยานฯ จึงเข้ามา
ตรวจสอบเรื่องนี้ในพื้นที่
ประธานฯ
ขึ้นป้ายแจ้งเตื อนให้ประชาชนรับทราบ พื้ นที่ ทากินทาอะไรได้บ้าง นานวันไปอาจลืมหรืออาจมี
สิ่ง ก่อสร้า งถาวรเกิด ขึ้น รุ่น แรกถือครองที่ ดิ นท ากิน ไม่ มี ปัญ หา รุ่น ต่ อไปไม่ รู้เกิดปั ญหา ลั กษณะนี้ เกิด ขึ้น
ในหลายๆ จั งหวั ด กาหนดข้อความให้ชั ดเจน หรือ การท าบั น ทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ในกลุ่ ม จะช่ ว ย
ตรวจสอบดูแลป้องกัน หากมีการก่อสร้างหรือบุกรุกพื้นที่ให้สังคมชุมชนจัดการกันเอง ไม่ปฏิบัติตามให้ออก
จากพื้นที่ทากิน เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่ง ขอฝากไว้
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๗ สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจาจังหวัดนครนายก (เรือนจาจังหวัดนครนายก)
นายประวัติฯ
ข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๐ จานวน ๑,๐๗๑ คน (ชาย ๙๕๓ คน,หญิง ๑๑๘ คน) ผู้ต้องกักขัง
(แทน ผบ.เรือนจา จานวน ๒ คน (ชาย) ในจานวนนี้มีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ๑๓ คน พม่า ๙ คน ส่วนใหญ่คดียาเสพติด
จังหวัดฯ)
แยกประเภทความผิ ด เกี่ ย วกับ ทรัพ ย์ ๘๒ คน ร้อ ยละ ๗.๖๖, ร่า งกาย ๕๔ คน ร้อยละ ๕.๐๔,
ชีวิต ๑๑ คน ร้อยละ ๑.๐๓, เพศ ๑๗ คน ร้อยละ ๑.๕๘, ยาเสพติด ๗๒๖ คน ร้อยละ ๖๗.๗๙ (คดีเสพ ๓๒๕
คน (ยาบ้า ๒๕๔ คน/ไอซ์ ๖๙ คน/กัญชา ๑ คน/พืชกระท่อม ๑ คน) จาหน่าย ๑๗๔ คน (ยาบ้า ๑๔๐ คน/ไอซ์
๓๓ คน/กัญชา ๑ คน) และครอบครองเพื่อจาหน่าย ๒๒๗ คน (ยาบ้า ๑๙๑ คน/ไอซ์ ๓๖ คน)), อาวุธปืน
๓๖ คน ร้อยละ ๓.๓๖ และอื่นๆ ๑๔๕ คน ร้อยละ ๑๓.๕๔ สถานการณ์ภายในเรือนจาสงบเรียบร้อยมีการ
ตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๘ สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บของจังหวัดนครนายก (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)
นางมณีฯ
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ จว.นครนายก ห้วงเดือน มี.ค.๖๐ ดังนี้
(แทน สสจ.นย.)
โรคในช่วงฤดูร้อนและแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง สาเหตุเกิดจากภาวะอาหารและน้า จานวน ๕ โรค ได้แก่
โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไข้ไทฟอยด์ และโรคอหิวาตกโรค มักจะเกิดกับกลุ่มคนที่รวมกัน
หลายๆ คน อาทิ กลุ่มทัวร์ กลุ่มเข้าค่ายของนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น วิธีการป้องกันปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ
กินร้อนช้อนกลางก่อนสัมผัสอาหาร สถานประกอบอาหารก่อนปรุงต้องล้างมือให้สะอาด หากพบอาการของ
โรคต้องออกจากการปรุงหรือสัมผัสอาหารทันที
โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคด้วย “คาถา ๕ ย” ได้แก่ ย ที่ ๑ คือ อย่าแหย่ ให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ
โกรธ, ย ที่ ๒ คือ อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทาให้สุนัขหรือสัตว์ตกใจต่างๆ, ย ที่ ๓ คือ อย่าแยกสุนัข
หรือสัตว์ต่างๆ ที่กาลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า , ย ที่ ๔ คือ อย่าหยิบ จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัข
หรือสัตว์ต่างๆ กาลังกินอาหาร และ ย ที่ ๕ คือ อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ที่ไม่รู้จั กหรือไม่มี
เจ้าของ จว.นครนายก เคยพบพื้นที่เสี่ยง ๓ อาเภอ ได้แก่ อ.องครักษ์ อ.เมืองนครนายก และ อ.ปากพลี ที่เจอ
หัวสุนัขพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขหรือแมวกัดพบแพทย์รับการฉีดวัคซีนป้องกันทันทีให้ครบตามที่กาหนด
/โรคไข้หวัดนก….

-๙โรคไข้หวัดนก จว.นครนายก ส่วนกลางกาหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไข้หวัดนก พบครั้งสุดท้าย
เมื่อปี ๒๕๔๘ ที่ อ.องครักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สาหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ภาวะเสี่ยง
จะส่งตรวจไข้หวัดนกทุกราย
ประธานฯ
ฝากทางอาเภอ ปศุสัตว์ ทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่แจ้งเตือนระวังป้องกัน และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบทั่วกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอาเภอ
บันทึกรายงานการประชุ มคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอ ประจ าเดือน มี.ค.๖๐
แต่ละอาเภอปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่าย ประเด็นเพิ่มเติม
นายณัฐพงษ์ฯ
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. เกิดไฟไหม้บนเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองฯ สอบถาม
(นายอาเภอเมืองฯ) ประชาชนใกล้ เคี ย งแจ้ ง ว่ า เห็น ฟ้ า ผ่ า และเกิด ไฟไหม้ขึ้น จุ ด เกิด เหตุ อ าเภอร่ว มกับ หน่ว ยงานในพื้ น ที่ เข้ า
ควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดับไฟในครั้งนี้
เรือโท ภัทรชัยฯ
ติดตามสถานการณ์น้าเค็ม ขณะนี้เริ่มเข้ามาในพื้นที่ ต.บางสมบูรณ์ ต.บางลูกเสือ และ ต.ทรายมูล
(อาเภอองครักษ์)
หน่วยงานท้องถิ่น ได้เตรียมการน้ากินน้าใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่ไว้แล้ว
ประธานฯ
เส้นทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชล ร้องเรียนจากประชาชนมีการวางสิ่งของบนเส้นทางจักรยาน
ริมทางหลวง หน่วยทหารในพื้นที่ได้ลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ร.อ.พกรฯ
เรื่องนี้ปรากฏทางสื่อโซเชียลลงข่าวเช่นกัน มีการวางสิ่งของ กางร่มบนเส้นทางจักรยาน ริมถนน
(แทน ผบ.ป.๒ รอ.) ทางหลวง ถ.นครนายก-นางรอง และ ถ.เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.สาริกา อ.เมืองฯ ได้ร่วมกับแขวงทางหลวง
นครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือ นไม่ให้มีการตั้งสิ่งของกีดขวางบนเส้นทาง ได้รับความ
ร่วมมือด้วยดีจากผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน วันนี้ (๒๗ มี.ค.๖๐) จะลงตรวจพื้นที่อีกครั้งช่วงบ่าย
ประธานฯ
โครงการถนนปลอดภัยของตารวจภูธรจังหวัด ขอเชิญทางตารวจเน้นย้าเรื่องนี้ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ
พ.ต.อ.นิพนธ์ฯ
โครงการถนนปลอดภัย ได้เปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
(แทน ผบก.ภ.จว.
นครนายก (หลังเก่า) การดาเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของถนนปลอดภัยนาร่องแต่ละสถานีตารวจ
นครนายก)
บังคับเข้มข้นใน ๗ ข้อหาหลัก ได้แก่ ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมาย
กาหนด ขับรถย้อนศร ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับขี่รถที่ไม่มีไฟหน้า ไฟท้ายหรือไฟเบรก (อุปกรณ์
ส่วนควบไม่สมบูรณ์) และขับขี่รถไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับเป็นขั้นบันใด และส่วนของ
หน่วยงานราชการในจังหวัดทาบันทึกข้อตก (MOU) ร่วมกันที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรและประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังลดอุบัติเหตุทางถนน ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขณะนี้อยู่ในช่วง
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ติดป้ายแจ้งเตือนให้รับทราบโดยทัว่ กัน และตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๐ บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มข้นไม่มีว่ากล่าวตักเตือน
นายสมชายฯ
วันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเย็นนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ แยกประชาเกษม แยกบุ่งกระเบา
(ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
รถติดรอสัญญาณไฟจราจรยาวมาก ช่วงเวลาปล่อยรถสั้นเกินไปควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเปิด -ปิด ช่วงเวลา
ราชการฯ)
ดั ง กล่ า ว เป็ น การส่ ง แขกผู้ ม าท่ อ งเที่ ย วให้ ก ลั บ บ้ า นด้ ว ยความรวดเร็ ว ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องจั ง หวั ด และ
ความประทับใจที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จว.นครนายก
พ.ต.อ.นิพนธ์ฯ
รับ ไปด าเนิ น การ ปั ญ หารถติ ด บริ เ วณแยกสั ญ ญาณไฟจราจรตั้ ง แต่ แ ยกสุ พ รรณิ ก าร์ แยกช้ า ง
(แทน ผบก.ภ.จว.ฯ แยกบุ่งกระเบา แยกประชาเกษม ช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ ทางสถานีตารวจภูธรเมืองนครนายก ได้จัด วางกาลัง
นครนายก)
เจ้าหน้าที่ตารวจดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้านการจราจรมาโดยตลอด บางครั้งการจราจร
ติดขัดมากจะเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถในบางช่วงเวลา
ประธานฯ
โครงการถนนปลอดภัย ตามที่ตารวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักดาเนินการ หัวหน้าหน่วยงาน
จะต้องไปกาชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่เช่นนั้นจะผิดทั้งกฎหมายและวินัย
ตามคาสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลง ๒๑ มี.ค.๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และคาสั่ง หน.คสช. ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลง ๒๑ มี.ค.๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ขอเชิญสานักงานขนส่งจังหวัดแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ
/นายสุรินทร์ฯ….

- ๑๐ นายสุรินทร์ฯ
กล่าวโดยสรุป มาตรการตามคาสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลง ๒๑ มี.ค.๖๐ เรื่องหลัก ๓ ประเด็น
(นักวิชาการขนส่งฯ ประเด็นแรกให้อานาจเจ้าพนักงานเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือใช้เครื่องมือ
จ.นครนายก)
บังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด ไม่ต้องรับผิดความเสียหายใดๆ เว้นแต่จงใจ
เจตนาหรือประมาทเลินเล่อ และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ชาระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหรือใช้เครื่องบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษาระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงาน ประเด็นที่สองเรื่อง
ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และประเด็นที่สามเรื่องของการไม่ชาระค่าปรับตามใบสั่ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด กล่าวคือให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถ
มาชาระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน กรณีไม่มาชาระค่าปรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังนายทะเบียนแต่ละ
จังหวัดที่รถจดทะเบียนไว้ และให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชาระภาษีประจาปี
สาหรับรถคันนั้นทราบ เพื่อไปชาระค่าปรับที่ค้างชาระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้มาติดต่อขอ
ชาระภาษีประจาปี เป็นเพียงตัวแทนเจ้าของรถให้แจ้งกับเจ้าของรถทราบเพื่อชาระภาษีประจาปี ในการนี้
ให้นายทะเบียนรับชาระภาษีประจาปีสาหรับรถคันนั้นไว้โดยออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีประจาปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถแทน เมื่อเจ้าของรถชาระค่าปรับต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้นาหลักฐานมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อออกเครื่อ งหมายแสดงการเสีย
ภาษีประจาปี ถ้าไม่มาชาระค่าปรับตามระยะเวลาที่กาหนดดาเนินคดีตามกฎหมาย
มาตรการตามคาสั่ง หน.คสช. ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลง ๒๑ มี.ค.๖๐ ประเด็นหลัก เพิ่มความปลอดภัย
๒ ประการ ประการแรกเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่จะต้องตรวจสอบความพร้อมของ
รถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง ทางกรมขนส่งทางบกจะกาหนดขั้นตอนและวิธีการออกมาให้เจ้าของรถดาเนินการ
อย่ างไรบ้ า ง และตรวจความพร้อมของพนัก งานขับรถที่ จ ะออกให้บริการ ซึ่ ง แต่ ล ะเดื อนเจ้า ของรถหรือ
ผู้ประกอบการจะต้องส่งรายงานให้สานักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนทราบ ประการที่สองบังคับให้
เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการจัดทาประกันภัยภาคสมัครใจ
ประธานฯ
ต่อไปใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรที่ออกให้กับผู้กระทาผิดกฎหมายมีความสาคัญ ให้ไปชาระค่าปรับตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ทุกคนต้องอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมาย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เพื่อพิจารณา (เหตุการณ์สาคัญ หรือเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้น)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง อื่น ๆ
ประธานฯ
๑. ขายของบนทางหลวงหรือทางสาธารณะเป็นนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ให้มีสิ่งของขายบน
ทางหลวงเพื่ อความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพ ย์ ของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ทางตารวจ แขวงทางหลวง ท้องถิ่น
ตรวจสอบดูแลป้องกัน
๒. ปั ญ หารถที่ ออกมาจากทางซอย หรือทางร่ว มทางแยกอย่ างรวดเร็ว ตัด หน้ า และเกิดอุบั ติเหตุ
เฉี่ยวชนกัน ผู้ที่ขับขี่มาถูกต้องตามกฎหมายกลับได้รับความสูญเสียจากคนไม่มีวินัยการจราจร และกรณีรถ
ไม่ติดสัญญาณไฟท้าย เช่น รถอีแต๊ก ฝากผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือน บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
กรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุมฯ
ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๔๕ น.
.....................................

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

บันทึกรายงานการประชุมฯ

( สมพร ประดับเพ็ชร์)
จนท.ฝอ.๓ ภ.จว.นครนายก

