บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 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 ยมานันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ประธาน
นายวรพันธุ์
สุวัณณุสส์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธานฯ
ว่าที่ พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ เสมอเหมือน อัยการจังหวัดนครนายก
กรรมการ
พ.อ.สุรินทร์
ปรียานุภาพ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก(ท) กรรมการ
นายจิรศักดิ์
วรรณบวร
แทน ปลัดจังหวัดนครนายก
กรรมการ
พ.ต.อ.นิพนธ์ พานิชเจริญ
แทน ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดนครนายก
กรรมการ
พ.ท.สุทธิชัย
พร้อมเจริญ
แทน ผู้บงั คับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ กรรมการ
นางพัชรี
ศาลาศิลป์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นางมณี
ผลภาษี
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
กรรมการ
น.ส.กฤตยา
หน่องพงษ์
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการ
น.ส.พิมสาย
จึงตระกูล
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ กรรมการ
นายมงคล
ณ นคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว
แทน ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
กรรมการ
น.ส.อุไร
เล็กน้อย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กรรมการ
นางอานวย
คมแก้ว
แรงงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
น.ส.อัญชลี
เผยกลิ่น
แทน จัดหางานจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายธีรวุฒิ
ศรีประทุม
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก กรรมการ
น.ส.ขวัญ
หอมเลิศ
แทน ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครนายก
กรรมการ
นายศุภชัย
จรรยาสวัสดิ์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
นายอิทธิพัทธ์ อนุรักษ์โอฬาร แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
กรรมการ
นายสันติภาพ นาคะเกษียร
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
จังหวัดนครนายก
นางจริยา
บารุงกิจ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
กรรมการ
นางสิญา
ทองดี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก กรรมการ
นายสาอาง
พุ่มสกุล
แทน สรรพสามิตพื้นทีน่ ครนายก
กรรมการ
นายพิทักษ์
ทองแสง
แทน 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
จ.อ.สมศักดิ์
เอ่งฉ้วน
แทน นายอาเภอองครักษ์
กรรมการ
นางวจิราพร
อมาตยกุล
นายอาเภอปากพลี
กรรมการ
พ.ต.ท.ชนชล หาญชนะ
แทน ผกก.สภ.เมืองนครนายก
กรรมการ
พ.ต.ท.กิตติ
ตันเสียง
แทน ผกก.สภ.บ้านนา
กรรมการ
/๓๖. พ.ต.ท.ชินโชติ....

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

พ.ต.ท.ชินโชติ จินดาเวช
พ.ต.ท.มาณพ แก้วกาเนิด
พ.ต.ต.ไพรัช
มณีพันธ์
พ.ต.ท.สมพงษ์ เชื้อเชิง
นายณรงค์ศักดิ์ โรจนาปิยาวงศ์
ส.อ.ณรงค์ชัย จันทร์ปลัง่
นายวิสิทธิ์
ไพบูลย์วัฒนสกุล
นางบุษกร
ฮงพานิชตระกูล
นายประเสริฐ พิเชษฐพันธ์
พ.ต.อ.นิธิศ
สุดใจ
นายจิรศักดิ์
วรรณบวร
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ พรหมจันทร์

แทน ผกก.สภ.องครักษ์
แทน ผกก.สภ.ปากพลี
แทน ผกก.สภ.ดงละคร
แทน สว.สภ.นาหินลาด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
แทน ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายก
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
ป้องกันจังหวัดนครนายก
แทน สว.ฝอ.ภ.จว.นครนานยก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม / ติดราชการ
๑.
นายจิตวัฒน์
วิกสิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธานฯ
๒.
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๓.
ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครนายก
กรรมการ
๔.
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๕.
นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก
กรรมการ/เลขานุการ
๗.
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดนครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
ส.อ.สมคิด
ชังเจริญ
ปลัดอาเภอปากพลี
๒.
นายกิตติพงษ์ ไชยโสดา
ปลัดอาเภอองครักษ์
๓.
ร.อ.นิรุตต์
ดอกบานเย็น หน.ชป.กร.ป.พัน ๑๐๒ รอ.
๔.
นายสนอง
เชยกลิ่น
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านนา
๕.
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 ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ
ก่อนหน้ าที่ จะเกิด เหตุ การณ์ระเบิ ดที่ โ รงพยาบาลพระมงกุฎ ฯ เมื่อ วั นที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ หน่ ว ยงาน
ความมั่นคงตรวจพบจดหมายหลายฉบับส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ว่าจะมีการวางระเบิดและตรวจสอบถึงแหล่งทีม่ า
ของจดหมายยังไม่ปรากฏชัดเจน และเมื่อมีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ฯ เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด
เพราะเป็นโรงพยาบาลและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้สูงอายุ ขณะนี้ตารวจ ทหาร อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน
หาข้อมูล เพื่อติด ตามจับ กุมคนร้าย เป็ นสัญญาณเตือนให้ทุกหน่วยงานจะต้องมี มาตรการเฝ้าระวั ง ป้องกัน
การลอบวางระเบิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเห็นได้ว่าจุดที่เข้มแข็งที่สุดคือจุดที่อ่อนแอที่สุด ซึ่งคนทั่วไปไม่คิดว่าจะมี
ผู้ใดกล้าก่อเหตุขึ้น ฉะนั้นในพื้นที่ จว.นครนายก ก็เช่นเดียวกันอาจเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเชิงสัญลักษณ์
เมื่อมีการก่อเหตุขึ้นเพื่อหวังผลให้เป็นข่าวสร้างผลประโยชน์ได้คนร้ายก็อาจกระทาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจะต้อง
ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันให้ดีที่สุด ระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ หน่วยงานและระมัดระวังที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา
ที่จะเดินเข้าไปอยู่ใกล้และเกิดระเบิดขึ้นมาสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นเรื่องที่ หนักกว่าความ
เสียหายต่อหน่วยงาน เพราะหน่วยงานกระทบกับหัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบ
/สถานการณ์….

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม

-๓สถานการณ์ขณะนี้ ยังไม่น่าไว้วางใจจนกว่าทางการจะพิสูจน์ได้ว่า เหตุผลที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใด
ที่ ผ่ า นมาก็ยั ง ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ค นร้า ยที่ กระท าผิ ด ได้ ฉะนั้ น มาตรการที่ ดี ที่ สุ ด ก็ คือการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น
จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ราชการหน่วยงานให้ดีอย่าประมาท ร่วมมือกับประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล
ในพื้นที่ ขณะเดียวกันถ้ามีกล้องวงจรปิดให้ ตรวจดูเช่นกัน กรณีโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ กล้องวงจรปิดเสีย
ขัด ข้ อ งหลายจุ ด ซึ่ ง อาจไม่ ไ ด้ เกิ ด จากมี ใ ครไปกระท าให้ ขั ด ข้อ งอาจขั ด ข้อ งโดยที่ ท างโรงพยาบาลไม่ ไ ด้
ตั้งหน่วยงานหรือมีผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
ก่อนเข้าสู่โรดแมปเลือกตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กาหนด อาจมีอะไรเป็นตัวแปร
สร้างผลกระทบให้เกิดสถานการณ์ขึ้น เดือนที่ผ่านมาปรากฏเป็นข่าวในบางพื้นที่มีการเผาทาลายรูปบุคคล
สาคัญของประเทศ ลักษณะเชิงก่อกวนหวังผลกระทบในภาพรวม หน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ และทุกหน่วยงานเฝ้าระวังป้องกันเช่นเดียวกัน
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
รายงานการประชุม คณะกรรมการรักษาความสงบเรีย บร้อยจั ง หวั ด นครนายก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวน ๑๐ หน้า
- ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม
รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
รับทราบ

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

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ สรุปสถานภาพอาชญากรรม ของจังหวัดนครนายก (ตารวจภูธรจังหวัดนครนายก)
สถานภาพอาชญากรรมของจังหวัดนครนายก ช่วงวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ – ๒๐ พ.ค.๖๐ ดังนี้
๑. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ เกิด ๙ คดี จับ ๗ คดี ได้แก่ คดีทาร้ายร่างกาย ๘ คดี
จับ ๗ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก ๒ คดี จับผู้กระทาผิดได้ทั้ง ๒ คดี, สภ.บ้านนา ๓ คดี จับกุม
ผู้กระทาผิดได้ทั้ง ๓ คดี, สภ.นาหินลาด ๒ คดี จับผู้กระทาผิดได้ ๑ คดี หลบหนี ๑ คดี, สภ.ดงละคร ๑ คดี
ผู้ต้องหาหลบหนี และคดีข่มขืนกระทาชาเรา ๑ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.องครักษ์ จับกุมผู้ต้องหาได้
ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ คดี ทาร้ายร่างกาย ๘ คดี ช่วงเวลา ๑๒.๐๑-๑๘.๐๐ น. ๕ คดี เวลา
๑๘.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. ๒ คดี และเวลา ๐๐.๐๑ – ๐๖.๐๐ น. ๑ คดี , ในเคหสถาน ๓ คดี สถานบั น เทิ ง
ร้านอาหาร ๒ คดี และถนนสาธารณะ ๓ คดี
๒. ฐานความผิด เกี่ยวกับทรัพ ย์ เกิด ๓๒ คดี จั บ ๑๑ คดี ได้ แก่ คดีลั กทรัพย์ ๒๔ คดี จับ ๙ คดี
เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก ๙ คดี จับ ๓ คดี สภ.บ้านนา ๙ คดี จับ ๓ คดี สภ.องครักษ์ ๓ คดี จับ ๓ คดี
สภ.ปากพลี ๑ คดี ผู้ต้องหาหลบหนี สภ.นาหินลาด ๒ คดี ผู้ต้องหาหลบหนี, คดียักยอกทรัพย์ ๓ คดี ผู้ต้องหา
หลบหนีทั้ง ๓ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก ๑ คดี สภ.บ้านนา ๒ คดี, คดี ฉ้อโกง ๒ คดี ผู้ต้องหา
หลบหนีทั้ง ๒ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.บ้านนา ๒ คดี, คดีวิ่งราวทรัพย์ ๒ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้ง ๒ คดี เกิดเหตุ
พื้นที่ สภ.ดงละคร ๒ คดี และคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ๑ คดี ผู้ต้องหาหลบหนี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองฯ
ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ คดีลักทรัพย์ ๒๔ คดี ช่วงเวลา ๑๒.๐๑-๑๘.๐๐ น. ๙ คดี เวลา ๐๖.๐๑๑๒.๐๐ น. ๗ คดี เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ๕ คดี และเวลา ๐๐.๐๑-๐๖.๐๐ น. ๓ คดี เกิดเหตุในเคหสถาน
บ้าน ๑๒ คดี บ้านเช่า ๒ คดี ร้านสะดวกซื้อ ๒ คดี ถนนสาธารณะ ๓ คดี และอื่นๆ ๕ คดี, คดีวิ่งราวทรัพย์
๒ คดี ช่วงเวลา ๐๖.๐๑-๑๒.๐๐ น. ๑ คดี และเวลา ๑๒.๐๑-๑๘.๐๐ น. ๑ คดี เกิดเหตุในบนทางสาธารณะ
๒ คดี และคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ๑ คดี ช่วงเวลา ๑๒.๐๑-๑๘.๐๐ น. เกิดเหตุบนทางสาธารณะ
๓. ฐานความผิดพิเศษ เกิด ๖ คดี จับ ๖ คดี ได้แก่ ความผิด พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
๒ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.องครักษ์, พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ ๑ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.บ้านนา, พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ๑ คดี
เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก, พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ๑ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.เมืองนครนายก และ พ.ร.บ.
การขุดดินถมดินฯ ๑ คดี เกิดเหตุพื้นที่ สภ.องครักษ์
/๔. คดีความผิด....

-๔๔. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายเกิด ๓๖๔ คดี จับ ๔๘๒ คน ได้แก่ คดียาเสพติด ๒๑๘ คดี ๒๒๒
คน, อาวุธปืนและวัตถุระเบิด ๙ คดี ๙ คน ได้แก่ อาวุธปืน ธรรมดา(ไม่มีทะเบียน) ๔ คดี ๔ คน, อาวุธปืน
ธรรมดา(มีทะเบียน) ๓ คดี ๓ คน, วัตถุระเบิด ๑ คดี ๑ คน (ระเบิดพลาสติกประกอบเอง), การพนัน ๒๕ คดี
๑๓๙ คน ได้แก่ สลากกินรวบ ๙ คดี ๙ คน, บ่อนการพนัน ๑ คดี ๘ คน (เกิดเหตุ อ.องครักษ์) และการพนัน
อื่นๆ ๑๕ คดี ๑๒๒ คน (ไพ่ผสมสิบ /ไพ่รัมมี่/ไพ่ผ่องไทย/ไฮโลว์), พ.ร.บ.คนเข้าเมื องฯ ๑๐๗ คน, พ.ร.บ.
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ๑ ราย ๑ คน และ พ.ร.บ.สุราฯ ๔ ราย ๔ คน
เปรียบเทียบฐานความผิด ๔ กลุม่ ห้วงปีที่ผา่ นมา ช่วงวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ – ๒๐ พ.ค.๕๙ กับช่วงวันที่
๒๑ เม.ย.๖๐ - ๒๐ พ.ค.๖๐
ประเภทความผิด
๑. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ (๕ ฐานความผิด)
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

๒๑ เม.ย.๕๙ ๒๐ พ.ค.๕๙
เกิด
จับ
๑๕
๑๔

๒๑ เม.ย.๖๐ ๒๐ พ.ค.๖๐
เกิด
จับ
๙
๗

เพิ่ม
ลด

๑๔

๙

๓๒

๑๑

๑๘ ๓๕%

๒

๒

๖

๖

๔

๕๔๒

๕๙๘

๓๖๔

- ๖ ๗๘%

(๑๑ ฐานความผิด)

๓. ฐานความผิดพิเศษ

จับ
%

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

(๑๗ ฐานความผิด)

๔.คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

๔๘๒ - ๑๗๘

( ๘ ฐานความผิด)

คดียาเสพติดให้โทษ ช่วงวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ – ๒๐ พ.ค.๖๐ จับกุม ๒๑๘ ราย ๒๒๒ คน แยกประเภท
คดีแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ๒๐๒ ราย ๒๐๒ คน (จาหน่าย ๒ ราย ๒ คน/ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๒๑ ราย ๒๑
คน/ครอบครอง ๓๕ ราย ๓๕ คน/เสพ ๑๔๔ ราย ๑๔๔ คน) ของกลาง ๑,๘๑๗ เม็ด ,ไอซ์ ๕ ราย ๙ คน
(ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๒ ราย ๒ คน/ครอบครอง ๑ ราย ๕ คน/เสพ ๒ ราย ๒ คน) ของกลาง ๖๑.๔๐ กรัม,
กัญชาแห้ง ๗ ราย ๗ คน(ครอบครอง ๔ ราย ๔ คน/เสพ ๓ ราย ๓ คน) ของกลาง ๖๒๕.๙๑ กรัม , และ
พืชกระท่อม ๔ ราย ๔ คน (ผลิต ๒ ราย ๒ คน/ครอบครอง ๒ ราย ๒ คน) ของกลาง ๘๘,๙๐๖ กรัม
ประธานฯ
พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ จับกุม ๒ คดี เกิดเหตุที่ไหนอย่างไร
พ.ต.ท.ชินโชติฯ
เกิดเหตุพื้นที่ สภ.องครักษ์ ทั้ง ๒ คดี คดีแรกจับกุมผู้กระทาผิดได้บริเวณโรงสีในเขต ต.พระอาจารย์ฯ
(แทน ผกก.สภ.
ผู้ต้องหามาจากมีนบุรี กรุงเทพฯ เรียกดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน รายที่สองจับกุมได้ที่บริเวณสะพาน
องครักษ์)
ข้ามคลองไป ต.ฉิมพลี อ.บางน้าเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา ผู้ต้องหามาจาก จว.ปทุมธานี เรียกดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐
ต่อเดือนเช่นกัน พฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์ เรียกเก็บดอกเบี้ย ดาเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่
ตารวจอยู่ระหว่างสืบสวนหากลุ่มเครือข่าย และประสานการปฏิบัติไปยังสถานีตารวจพื้นที่ผู้กระทาผิดอาศัยอยู่
และข้างเคียง
ประธานฯ
แสดงว่าจับกุมผู้รับจ้างเก็บ ดอกเบี้ยไม่ได้จับกุมเจ้าของเงินกู้ ให้ขยายผลการจับกุมเครือข่ายรายนี้
ต่อไป
พ.ต.อ.นิพนธ์ฯ
พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม
(แทน ผบก.ภ.จว.
แตกต่ า งกัน ตรงกฎหมายใหม่ ออกมาครอบคลุ ม เล่ ห์ เพทุ บ าย วิ ธี การกระท าผิ ด ที่ ซั บ ซ้ อนขึ้ น ตามยุ ค สมั ย
นครนายก)
เพิ่ม บทลงโทษหนักขึ้น ตารวจภูธรจังหวัด นครนายกได้เร่งรัด ทุกหน่ว ยในสัง กัดกวดขันจั บกุม ผู้กระท าผิ ด
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเรียกเก็บ ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์แทน กดดัน
ให้ไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมามีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง
ประธานฯ
ให้ฝ่ายปกครอง ตารวจ ดาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเด็ดขาด อย่าให้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน
อัตราที่กฎหมายกาหนดและกดดันให้ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจาก
มีช่องทางให้ดาเนินการเรื่องนี้แล้ว เป็นคดีที่จับกุมได้ไม่ยากนักอยู่ที่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการหรือไม่
/กลุ่มขึ้นป้าย….

-๕กลุ่มขึ้นป้ายประเภทรับจานา ขายฝาก ก็เช่นเดียวกันปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงรับจานา พ.ศ.
๒๕๐๕ หรือไม่ ไม่ถูกต้องดาเนินคดีตามกฎหมาย ที่ผ่านมาฝ่ายปกครองจับกุม ๑ คดี เมื่อคดีสิ้นสุดจะสาเนา
สานวนคดีแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดต่อไป ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
จับกุมคดีความผิดที่มีโทษทางอาญาเป็นส่วนใหญ่ คดี รับจานาขายฝากไม่มี ที่ขึ้นป้ายตามสถานที่ต่างๆ คิดว่า
ไม่มีที่ใดดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย กรณีขายฝากดาเนินการได้เฉพาะที่จดทะเบียนนิติกรรมที่สานักงาน
ที่ดินเท่านั้น ส่วนกลุ่มร้านทองที่มีการรับจานาจะยุ่งยากต้องล่อซื้อและพบการกระทาผิดที่ชัดเจน ถือเป็น
นโยบายของจังหวัด ประชุมครั้งต่อไปให้ทางตารวจภูธรจังหวัด รายงานสถิติการจับกุมให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๒ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ผลการจับกุมคนต่างด้าวกระทาผิดในพื้นที่ จว.นครนายก (ตารวจภูธรจังหวัดนครนายก)
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณฯ ช่วงวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ – ๒๐ พ.ค.๖๐ พบการกระทาผิดคนต่างด้าว จานวน ๑๐๗ คน (ชาย ๖๘ คน/
(แทน สว.ฝอ.ภ.จว.ฯ/ หญิง ๓๙ คน) แยกการกระทาผิด ดังนี้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ)
๑. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน ๑๕ คน สัญชาติ
กัมพูชา ๙ คน, ลาว ๔ คน, เมียนมาร์ ๑ คน และอินเดีย ๑ คน
๒. เป็นคนต่างด้าวไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทางานได้ขณะเจ้าพนักงานเรียกตรวจ จานวน ๑๑ คน
สัญชาติกัมพูชา
๓. เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
ณ สถานีตารวจท้องที่ของจังหวัดที่ตนเดินทางไปอยู่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง จานวน ๘๐ คน สัญชาติกัมพูชา ๖๔ คน,
ลาว ๑๒ คน และเมียนมาร์ ๔ คน
๔. มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน ๑ คน
สัญชาติเมียนมาร์
พบการกระทาผิดของคนไทย จานวน ๒ ราย ข้อหาเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตเข้า
ทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑ ราย เกิดเหตุพื้นที่ สภ.องครักษ์ และข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยเหลือ หรือช่วยด้วย
ประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้พ้นจากการจับกุม ๑ ราย เกิดเหตุพื้นที่
สภ.ปากพลี ดาเนินคดีตามกฎหมาย

น.ส.อัญชลีฯ
(แทน จัดหางาน
จังหวัดฯ)

การจัดระบบคนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตทางานในพื้นที่ จังหวัด นครนายก (สานักงานจัดหางาน
จังหวัดนครนายก)
จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในพื้นที่ จว.นครนายก ณ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๐ รวม ๗,๙๑๔ คน
(แรงงาน ๗,๗๓๒ คน ผู้ติดตาม ๑๘๒ คน) ประเภทแรงงานเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตทางาน จานวน
๔,๓๔๐ คน ร้อยละ ๕๖.๑๓ และเข้าเมื องผิ ดกฎหมายได้ รับอนุ ญาตทางาน จานวน ๓,๓๙๒ คน ร้อยละ
๔๓.๘๗) แยกประเภทการเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
๑. แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายได้รับอนุญาตทางาน จานวน ๓,๓๙๒ คน ผู้ติดตาม ๑๘๒ คน
ประเภทแรงงานต่างด้าว ม.๑๓ (บุคคลพื้นที่สูง) จานวน ๙๗ คน (ชาย ๔๘ คน หญิง ๔๙ คน) และแรงงาน
ต่างด้ าว ม.๑๓(๒) ได้รับ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจั กรเป็ นการชั่วคราวเพื่ อรอการส่ งกลับ ฯ ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙ (บัตรสีชมพู) จานวน ๓,๒๙๕ (ชาย ๑,๘๖๓ คน หญิง ๑,๔๓๒ คน)
๒. แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตทางาน จานวน ๔,๓๔๐ คน ประเภทแรงงาน
ต่างด้าว ม.๙ (คนต่างด้าวประเภทอยู่ชั่วคราว) จานวน ๑๘๙ คน (ชาย ๑๒๗ คน หญิง ๖๒ คน), แรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทางาน จานวน ๖๓๒ คน สัญชาติ
เมียนมาร์ ๕๗๕ คน (ชาย ๓๓๔ คน หญิง ๒๔๑ คน) ลาว ๑๕ คน (ชาย ๑๐ คน หญิง ๕ คน) กัมพูชา ๔๒ คน
(ชาย ๒๘ คน หญิง ๑๔ คน) และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบการนาเข้า (MOU) จานวน ๓,๕๑๙ คน สัญชาติ
เมียนมาร์ ๑,๗๙๓ คน (ชาย ๗๖๗ คน หญิง ๑,๐๒๖ คน) ลาว ๑๑๔ คน (ชาย ๕๓ คน หญิง ๖๑ คน) กัมพูชา
๑,๖๑๒ คน (ชาย ๘๓๐ คน หญิง ๗๘๒ คน)
/ตรวจสถาน.....

-๖ตรวจสถานประกอบการที่ยื่นขอโควต้ าแรงงานต่างด้าว จานวน ๕ แห่ง มีสถานประกอบการจริงและ
มีการขอจ้างแรงงานต่างด้าว จานวน ๕ คน เป็นประเภทร้านอาหาร บ่อปลา ผู้รับใช้ในบ้าน ขายส่ง และทาสวน
ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒ แห่ง ที่โลตัส สาขานครนายก ไม่มีการจ้าง
แรงงานต่างด้าว และที่ภูสักธาร รีสอร์ท อ.เมืองฯ มีการจ้างแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติลาว จานวน ๒ คน
ตรวจตามคาร้องเรียนจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัด จานวน ๑ แห่ง ประเภทก่อสร้าง ต.บางปลากด
อ.องครักษ์ พบการกระทาผิดของนายจ้าง ๑ ราย และแรงงานต่างด้าว จานวน ๒ คน ไม่มีใบอนุญาตทางาน
สัญชาติกัมพูชา นาส่ง สภ.องครักษ์ฯ ดาเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้นายจ้างได้มายื่นเรื่องขออนุญาตจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเข้าทางานอยู่ระหว่างการนาเข้าระบบ(MOU)
ประธานฯ
รายที่มาร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการก็เป็นการละเว้น จะดาเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างไรหารือกับผู้ประกอบการให้เข้าใจ
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๓ การเฝ้าระวังสถานบริการ/สถานประกอบการฯตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ
พ.ศ.๒๕๕๑ ของจังหวัดนครนายก (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก)
นายอิทธิพัทธ์ฯ
ข้อมูลสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ จว.นครนายก เดือน
(แทน วัฒนธรรม
พ.ค.๖๐ จานวน ๒๐๗ ราย ประเภทเกม/อินเตอร์เน็ต ๘๘ ราย (อ.เมืองฯ ๔๗ ราย/อ.บ้านนา ๒๕ ราย/
จังหวัดฯ)
อ.องครักษ์ ๘ 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) สถานประกอบการขอรับใบอนุญาตใหม่และยกเลิกกิจการไม่มี เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือน เม.ย.๖๐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตรวจสถานประกอบการ จานวน ๒ ครั้ง แนะนาให้ความรู้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไขที่กาหนด
และสถานประกอบการที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุให้มาดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๔ ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของจังหวัดนครนายก
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก)
น.ส.อุไรฯ
ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จว.นครนายก ห้วงเดือน พ.ค.๖๐
(พมจ.นย.)
ยังไม่ปรากฏมีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ได้ดาเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ พ.ค.๖๐ ได้บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ตารวจ ทหาร สาธารณสุข อพม.และหน่วยงานท้องถิ่น
ในพื้นที่ออกตรวจจัดระเบียบกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนขอทาน ตามพื้นที่จุดเสี่ยง จานวน ๗ ครั้ง
ดังนี้ วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตลาดนัดบ้านดง ต.สาริกา อ.เมืองฯ ไม่พบกลุ่มเป้าหมาย, วันที่
๑๗ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตลาดนัดวัดโพธิ์ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลีฯ ไม่พบกลุ่มเป้าหมาย, วันที่
๑๘ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตลาดนัดบ้านพริก ต.บ้านพริก อ.บ้านนาฯ ไม่พบกลุ่มเป้าหมาย, วันที่ ๑๙ พ.ค.
๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตลาดนั ดสาริกา ต.สาริกา อ.เมืองฯ ไม่ พบกลุ่ม เป้ าหมาย, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๐ เวลา
๑๖.๐๐ น. ตลาดนัดวัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ ฯ ไม่พบกลุ่มเป้าหมาย, วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๐ เวลา
๐๗.๓๐ น. ตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนาฯ ไม่พบกลุ่มเป้าหมาย และวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา
๑๖.๐๐ น. ตลาดนัดดอกไม้คลอง ๑๕ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ฯ ไม่พบกลุ่มเป้าหมาย
ประธานฯ
กรรมการท่านใดพบเห็นคนเร่ร่อนขอทานในพื้นที่บ้างหรือไม่ ทางคณะทางานออกตรวจแล้วไม่พบ
ถ้าไม่พบแสดงว่าข้อมูล ถูกต้องตรงกัน ไม่ได้หมายความว่าจะจับผิดการทางาน อาจเป็นเพราะบางช่วงเวลา
ที่ออกตรวจไม่พบ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งเตือน คนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนกับคนขอทานมักจะคาบเกี่ยวกัน
โอกาสจะเป็นขอทานก็น่าจะเป็นไปได้ นัยสาคัญ อยู่ที่ว่า คนกลุ่มนี้จานวนหนึ่งมิใช่ เป็น คนไร้ค่า เสียทีเดีย ว
สามารถนามาพัฒนาศักยภาพได้ ฉะนั้นเวลาที่พ บเจอจะต้องประสานกับทางสานั กงานพั ฒนาสัง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อนามาแก้ไขปัญหาของสังคมฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิต หากเป็นคนต่างด้าว
ผิดกฎหมายก็ผลักดัน กับประเทศ เรื่องนี้สาคัญเกี่ยวกับความมั่นคงถ้าคนกลุ่มนี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนวิกลจริต
เร่ร่อนอาจไปสร้างปัญหาและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมได้หรือถูกหลอกลวงนาไปสู่การค้ามนุษย์
ที่ประชุม
รับทราบ
/เรื่องที่ ๕…..

-๗เรื่องที่ ๕ สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก)
นายสันติภาพฯ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
(แทน หน.สนง.ปภ. จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเตือน
จ.นครนายก)
ไปยังพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๖ เม.ย.๖๐ แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เม.ย.๖๐ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พ.ค.๖๐ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘
พ.ค.๖๐ และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พ.ค.๖๐
สถานการณ์ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ ๗ เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเ วณประเทศไทยตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก เรื่ องนี้ ท างจั ง หวั ด ได้ มี ป ระกาศแจ้ ง เตื อนส่ ง ให้
หน่วยงานต่างๆ รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังป้องกัน เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ไว้แล้ว
นายวรพันธุ์ฯ
จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาเภอ รวมถึงเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
(รอง ผวจ.นครนายก) ทุกแห่ง เตรียมการขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้า ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ริมทางระวังป้องกันหักโค่นลงมา
เกิดอันตรายกับประชาชน
ประธานฯ
ประชาสัมพันธ์การเก็บกักน้าฝนไว้ด้วย เพราะคาดการณ์ จากกรมอุตินิยมวิทยาว่าช่วงเดือน มิ.ย.๖๐
เป็นต้นไป ฝนอาจทิ้งช่วง
ตามที่จังหวัดได้สั่งการลงไปควรจะมีการรายงานผลการดาเนินการแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทาหนังสือสั่งการในภาพรวมทั่วไปยังทุก
หน่วยงาน ส่วนสานักงานท้องถิ่นจังหวัดทาหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่โดยตรง
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๖ สถานการณ์บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก)
นายศุภชัยฯ
สถานการณ์ บุ ก รุกท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมในพื้ น ที่ จว.นครนายก ห้ ว งวั น ที่
(แทน ผอ.สนง.ทส. ๒๑ เม.ย.๖๐ – ๒๐ พ.ค.๖๐ ตรวจพบการกระท าผิ ด ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาใหญ่ แ ละด าเนิ น คดี ต าม
จ.นย.)
กฎหมาย จานวน ๒ คดี ให้ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รายงานที่ประชุมฯ รับทราบ
นายอร่ามฯ
คดีที่ ๑ เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยาน
(แทน หน.อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๖ เจ้าหน้าที่ ตารวจ สภ.เมืองนครนายก และ กก.๒ บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ทหาร มว.รส.
แห่งชาติเขาใหญ่)
ป.พัน ๑๐๒ รอ. และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต.สาริกาฯ ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ ถูกบุกรุก จานวน ๑๓ ไร่ ๖๐
ตารางวา และจับกุม นายนัน อาจเลิศ อายุ ๘๐ ปี บ้านอยู่หมู่ที่ ๑ ต.สาริกาฯ พร้อมด้วยของกลางมีดดายหญ้า
เลื่อยโค้ง เสียม จอบ คราด อย่างละ ๑ รายการ บริเวณป่าเขามดดา หมู่ที่ ๒ ต.สาริกา อ.เมือง จว.นครนายก
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบต้น ไม้ถูกกานรอบลาต้น ๖๐ ต้น พื้นที่มีไฟไหม้ เป็นความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้
พ.ศ.๒๔๘๔ และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ นาตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองฯ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
คดีที่ ๒ เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ เจ้าหน้าที่ เขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๖, หน่วย
พิทักษ์ฯ ขญ.๒๑ (เขื่อนขุนด่านปราการชล), หน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.๑๓ (นางรอง) สนธิกาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตการจัดการฯ ที่ ๕ เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการฯ อ่างเก็บน้าวังบอน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาเภอปากพลี เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ปากพลี กก.๒ บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ทหาร มว.รส.
ป.พัน ๑๐๒ รอ. และกานันตาบลหนองแสง ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จานวน ๕ ไร่ ๕๒ ตารางวา
และจั บ กุ ม นายค ารณ วั ง ยายฉิ ม อายุ ๖๔ ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ ๖๕/๓ หมู่ ที่ ๗ ต.หิ น ตั้ ง อ.เมื อ งฯ บริ เ วณ
ป่าบ้านเหล่าเดิ่น ม.๙ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จว.นครนายก ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นาตัวส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.ปากพลี ดาเนินคดีตามกฎหมาย
ที่ประชุม
รับทราบ
/เรื่องที่ ๗…

-๘นายมงคลฯ
( ผบ.เรือนจา
จังหวัดฯ)

ที่ประชุม
นางมณีฯ
(แทน สสจ.นย.)

ประธานฯ
ที่ประชุม

นายณัฐพงษ์ฯ
(นายอาเภอเมืองฯ)

เรื่องที่ ๗ สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจาจังหวัดนครนายก (เรือนจาจังหวัดนครนายก)
ข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ จานวน ๘๑๘ คน (ชาย ๖๘๙ คน,หญิง ๑๒๙ คน) ผู้ต้องกักขัง
จานวน ๑ คน (ชาย) เดือน เม.ย.๖๐ ผู้ต้องขัง จานวน ๗๘๑ คน เพิ่มขึ้นเนื่องจากรับ ตัวผู้ต้องขังจากเรือนจา
จังหวัดปราจีนบุรีเข้ามา จานวน ๓๘ คน ตามข้อตกลงร่วมกัน
แยกประเภทความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ๘๘ คน ร้อยละ ๑๐.๗๖, ร่า งกาย ๔๖ คน ร้อยละ ๕.๖๒,
ชีวิต ๖ คน ร้อยละ ๐.๗๓, เพศ ๑๗ คน ร้อยละ ๒.๐๘, ยาเสพติด ๕๐๐ คน ร้อยละ ๖๑.๑๒ (คดีเสพ ๑๘๘
คน (ยาบ้า ๑๓๐ คน/ไอซ์ ๕๗ คน/กัญชา ๑ คน) จาหน่าย ๑๔๗ คน (ยาบ้า ๑๑๘ คน/ไอซ์ ๒๙ คน) และ
ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๑๖๕ คน (ยาบ้า ๑๓๐ คน/ไอซ์ ๑๕ คน)), อาวุธปืน ๒๖ คน ร้อยละ ๓.๑๘ และ
อื่นๆ ๑๓๕ คน ร้อยละ ๑๖.๕๑ สถานการณ์ภายในเรือนจาสงบเรียบร้อย มีการอบรมตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
รับทราบ
เรื่องที่ ๘ สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บของจังหวัดนครนายก (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ จว.นครนายก ในห้วงเดือน พ.ค.๖๐ ดังนี้
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จว.นครนายก ตั้งแต่ ม.ค.๖๐ – เม.ย.๖๐ พบผู้ป่วยยืนยัน สะสม ๑๑
ราย (อ.เมืองฯ ๔ ราย/อ.ปากพลี ๔ ราย/อ.บ้านนา ๓ ราย/อ.องครักษ์ ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน) อัตราป่วย ๔.๒๕
ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยอยู่ลาดับที่ ๗ ของเขตสุขภาพที่ ๔ และอันดับที่ ๗๐ ของประเทศ
สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ตั้ งแต่เดือน พ.ค.๖๐ เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในทุกพื้น ที่
ของจังหวัด
ห้ว งวั น ที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ – ๒๓ พ.ค.๖๐ พบผู้ ป่ว ยสงสั ย เข้า ข่า ยเฝ้ า ระวั ง ควบคุม โรค จ านวน
๑๓ ราย ในพื้นที่ทั้ง ๔ อาเภอ จาแนกเป็นรายอาเภอ อ.เมืองนครนายก จานวน ๘ ราย ต.เขาพระ (ม.๕,๗,๘)
ต.สาริกา (ม.๒) และ ต.พรหมณี (ม.๘, ม.๑๔), อ.ปากพลี จานวน ๑ ราย ต.ปากพลี (ม.๒), อ.บ้านนา จานวน
๑ ราย ต.ศรีกะอาง (ม.๓) และ อ.องครักษ์ จานวน ๓ ราย ต.พระอาจารย์ (ม.๕) ต.ทรายมูล (ม.๑๐) และ
ต.บางปลากด (ม.๖) จานวนยุงลาย ๙๕% อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือน และ ๕% อยูต่ ามทุ่งหญ้า ป่าเขา ได้มี
การรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์กาจัดลูกน้า ยุงลาย เพื่อตัดวงจรการระบาด ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
๒. โรคอาหารเป็นพิษ เป็นโรคทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการทานอาหารที่มีการ
ปนเปื้อนเชื้อโรค พบในอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ อาการ มักมีไข้ ปวดท้อง ปวดเมื่อย คลื่นไส้อาเจียน อุจจาระร่วง
การรักษา หากเป็นไม่มากจะถ่ายเป็นน้า ไม่มีมูกเลือด ไม่มีไข้ หายได้เอง แต่ถ้าเป็นมากต้องได้รับน้าเกลือเสริม
โดยการดื่มหรือการให้ท างเส้ นเลือด การป้องกัน ปฏิบัติ ตนให้ถูกสุขลักษณะ กิน ร้อน ช้อนกลาง ล้างมื อ
โดยล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนปรุงอาหารรับประทานอาหาร หรือก่อนเตรียมนมให้เด็กและภายหลังจากการ
เข้าห้องน้าหรือห้องส้วมทุกครั้ง ดื่มน้าสะอาดหรือต้มสุก รับประทานอาหารที่สะอาดและสุกใหม่ๆ ไม่ควร
รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม เก็บรักษา
อาหารที่ป รุง สุ กแล้ วไว้รับ ประทานในภาชนะที่มิ ด ชิด กาจัด ขยะมูล ฝอย เศษอาหาร และสิ่ งปฏิกูล รอบๆ
บริเวณอาคารบ้านพักทุกวัน
ให้ ส านั กงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ประสานส านั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
รับทราบ
เรื่องที่ ๙ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอาเภอ
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอ ประจ าเดือน พ.ค.๖๐
แต่ละอาเภอปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายประเด็นเพิ่มเติม
อาเภอจัดฝึกอบรมให้กับกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เรียนรู้ในการดาเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในทุก
ตาบล สืบสวนหาข่าวจับกุมผู้กระทาความผิดกฎหมาย ช่วงที่ผ่านมาทุกตาบลมีผลงานการปราบปรามจับกุม
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและความมั่นคงค่อนข้างมาก อาจจะมีผลกระทบบ้างในหมู่บ้านที่ได้รับรายงานและ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจับกุมผู้กระทาความผิด
/ประธานฯ....

-๙ประธานฯ
นายดารงฯ

ชื่นชมการทางานของ อ.เมืองนครนายก อาเภออื่นจะนาแนวทางไปดาเนินการได้ จัดทาเข้มแข็ง
นาระบบที่ ว างไว้ ให้กานัน ผู้ ใหญ่ บ้ า นไปด าเนิ น การเป็ นรายตาบล ขับ เคลื่ อนงานได้ ผลดี ง านออกมาเป็ น
ที่น่าพอใจ
เรื่องร้องเรียนบ่อนการพนันในพื้นที่ นายอาเภอบ้านนาอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

(แทน นายอาเภอบ้านนา)

ประธานฯ

ได้มอบนโยบายให้ทุกอาเภอไว้แล้ว เรื่องยาเสพติดที่ร้องเรียนและไม่ร้องเรียนเข้ามาให้ดาเนินการ
ปราบปรามอย่างเด็ดขาด ส่วนเรื่องบ่อนการพนันถ้าร้องเรียนเข้ามาก็ต้องลงไปตรวจสอบ ส่วนการพนันทั่วไป
พบเห็ น จั บ กุ ม ถ้ า จะให้ เ ฝ้ า แต่ เ รื่ อ งการพนั น อย่ า งเดี ย วงานอื่ น จะเสี ย หายหรื อ ด าเนิ น การไม่ ทั น เวลา
ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายรู้ดีอยู่ดาเนินการให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทาได้ หากร้องเรียนเข้ามามากคนเดือดร้อนไม่พ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
จ.อ.สมศักดิ์ฯ
รอบเดือนที่ผ่านมาจับกุมการพนัน ๓ ครั้ง ตามที่ร้องเรียนเข้ามา ในพื้นที่ ต.ชุมพล ต.ศีรษะกระบือ
(แทน นายอาเภอ
และ ต.องครักษ์ ส่ว นใหญ่เป็น การพนั นไฮโลว์ และไพ่ จั บกุมผู้ ต้ องหา จ านวน ๕๖ คน ส่ ง สภ.องครักษ์
องครักษ์)
ดาเนินคดีตามกฎหมาย ติดตามการดาเนินงานเรื่องของยาเสพติด จานวน ๙ ครั้ง
ประธานฯ
ผู้ร้องเรียนบ่อนการพนันบางครั้งไม่ใช่ใครก็คนใกล้ชิดกับผู้ ที่เข้าไปเล่นอาจเป็นครอบครัวญาติพี่น้อง
สามีหรือภรรยา ต้องการยืมมือทางการเข้าไปจับกุมให้เลิกพฤติกรรม ไม่ดาเนินการตามที่ต้องการก็ต่อว่า
นางวจิราพรฯ
ประเด็นการประชุมฯ ของ อ.ปากพลี เรื่อง การจัดระบบคนต่า งด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน, ผลการ
(นายอาเภอปากพลี) ตรวจเฝ้าระวังสถานบริการ/สถานประกอบการฯ ที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการปิดภายในเวลา ๐๐.๐๐ น.,
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์, สถานการณ์บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
สาธารณภัย(วาตภัย)ในพื้นที่ และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การจัดระเบียบสังคม
ให้ทาง ป.พัน ๑๐๒ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๐
ร.อ.นิรุตต์ฯ
เรื่อง การเข้าควบคุมบุคคลในพื้นที่ อ.ปากพลี รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองทหารส่วนกลาง
(หน.ชป.กร.
เรื่องของบุคคลที่กระทาผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าข่าย มาตรา ๑๑๒ ได้ควบคุมตัวนาส่ง
ป.พัน ๑๐๒ รอ.)
หน่วยทหารที่รับผิดชอบดาเนินการตามกฎหมาย ฝากทุกหน่วยชี้แจงประชาชนเข้าใจถึงการโพสต์ข้อความ
ในเฟชบุ๊ค ไลน์ หรือสื่อโซเชียล ในเรื่องนี้
ประธานฯ
ในพื้น ที่ จว.นครนายก อาจใช้ คอมพิ วเตอร์ เป็ นเครื่องมือ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ใช้การเผาทาลายป้า ย
ต้องเฝ้าระวัง อาเภอตรวจสอบดูแลเป็นคนในหรือนอกพื้นที่ ทุกพื้นที่ต้องดาเนินการร่วมกัน ผู้ปกครองท้องที่
ต้องตรวจสอบคนในพื้นที่ คนที่มีพฤติกรรมแปลกๆ ความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันได้แต่ต้องไม่แตกแยก
ประเทศไทยจะไม่ยอมรับความคิด เห็นทางการเมืองที่บ่อนทาลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ ใครละเมิดจะต้องดาเนินการตามกฎหมาย หากตรวจพบในสื่อโซเชียล
ต้องแจ้งทางการ ถ้าแหล่งที่มาจากต่างประเทศก็ยากที่จะตรวจสอบ แต่ถ้าเกิดขึ้นในเฟชบุ๊คของเราและอ้างว่า
อยู่ในพื้นที่ จว.นครนายก เป็นเรื่องที่พวกเราจะเดือดร้อน เรื่องนี้มีมาตรการเฉพาะ พบข้อมูลข่าวสารแจ้ง
เข้ามาจะประสานทางทหารทราบดาเนินการต่อไป ที่ผ่านมางานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้ หน่วย
ทหารช่วยดูแล ล่าสุดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบกล้อง CCTV ในห้างสรรพสินค้าช่วยกันวางระบบ
เรื่องนี้ให้ดีขึ้น เมื่อพูดถึงเรื่อง CCTV จังหวัดมีหนังสือแจ้ง ทุกหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์
ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่และให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งาน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังกระโจม แจ้งว่าทาเรื่องของบประมาณติดตั้งกล้อง CCTV แล้วมีปัญหาอุปสรรค เรื่องเป็นอย่างไร
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด ทราบเรื่องนี้หรือไม่
นายนัธทวัฒน์ฯ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการ ICT จังหวัด เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังกระโจม
(แทน ท้องถิ่น
เสนอเรื่องเข้ามาและทางคณะกรรมการฯ ส่งเรื่องกลับไปให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังกระโจม แก้ไขมาใหม่
จังหวัดฯ)
ในรายละเอียด ซึ่งมีสานักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ
/นายวรพันธุ์ฯ.....

- ๑๐ นายวรพันธุ์ฯ
(รอง ผวจ.นครนายก)

ประธานฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เท่าที่ทราบเรื่อง เรื่องที่ส่งเข้ามาผิดพลาดและส่งกลับให้ไปแก้ไข ปัญหาคือเรื่องส่งกลับไปแก้ไขแล้ว
ไม่มีหนังสือนาส่งแต่เป็นหนังสือนาส่งฉบับเดิมเลยดูว่าล่าช้า เป็นการแก้ไขที่เนื้อหาภายใน ในหลายเรื่องหนังสือ
ที่ส่งเข้า มาและส่งกลับไปแก้ไขไม่มีหนังสือนาส่งให้ไปแก้ไขใช้หนังสือนาส่งฉบับเดิม ผู้บริหารไม่รู้ผิดพลาด
ตรงไหน แต่เจ้าหน้าที่ประสานงานกัน เอง ทราบว่า นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
จะนัดประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัด ในวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ จะเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่จะบันทึก
ข้อมูลด้วย ให้นาเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังกระโจม ทราบด้วย
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด ประสานสานักงานจังหวัด ขัดข้องตรงไหนประสานนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังกระโจม บางครั้งไม่มาประชุมด้วยตนเองส่งให้เจ้าหน้าที่ มาแทนเวลามีปัญหาไม่ผ่านที่ประชุม
ให้กลับไปแก้ไขใหม่ก็ไม่รู้เรื่อง
เรื่องการปฏิบัติงานของ จว.นครนายก แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ บางเรื่องเจ้าหน้าที่ตัดสินใจ
กันเองโดยหัวหน้าหน่วยไม่รู้เรื่อง ส่งเรื่องแก้ไขกันไปมาระหว่างเจ้าหน้าที่ ถามว่าเจ้าหน้าที่ทาหรือไม่เขาทา
แต่ทาแบบเจ้าหน้าที่ ไม่ให้หัวหน้าหน่วยรับรู้ หรือใช้ดุลพินิจตัดสินใจก่อน ต้องนาเสนอเรื่องอย่าเก็บเรื่องไว้
งานก็จะไม่จบบางครั้งเกิดปัญหาสร้างความเสียหายต่อทางราชการได้
รับทราบ
เรื่อง

เพื่อพิจารณา (เหตุการณ์สาคัญ หรือเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้น)

- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖
พ.อ.สุรินทร์ฯ
(รอง ผอ.รมน.
จังหวัด น.ย.)

ประธานฯ
พ.อ.สุรินทร์ฯ
(รอง ผอ.รมน.
จังหวัด น.ย.)

เรื่อง อื่น ๆ
แนะนาตัว พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ย. มารับตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๐
สังกัดเดิม นปก.ประจา มทบ.๑๒ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/ผอ.รมน.จังหวัด น.ย.
การประชุม คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด นครนายก ในมิติงานรักษาความมั่ นคงภายใน
จังหวัดนครนายก ขอเพิ่มเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกเข้าอยู่ในวาระการประชุม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดด้วย
เป็ น มติที่ ประชุ ม ฯ และให้ฝ่า ยเลขานุการฯ เพิ่ ม เรื่องสถานการณ์ด้ านความมั่ นคงภายในจั งหวั ด
นครนายก โดย กอ.รมน.จังหวัด น.ย. รับผิดชอบ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๑ ส่วนเรื่องอื่นๆ เรียงใน
ลาดับถัดไป
ขอเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบภารกิจหน้า ที่ความรับผิดชอบการดาเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด น.ย.
ดังนี้
๑. กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ ประกอบด้วย งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลัก
งานปรองดองสมานฉันท์และบูรณาการมวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๒. กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่ นคงทางสังคม ประกอบด้วย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง และงานจัดระเบียบสังคม
๓. กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ ประกอบด้ วย งานป้ องกันและแก้ไ ขปัญ หาการก่อ
การร้ายข้ามชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ และงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ในพื้ น ที่ จว.นครนายก อาจจะมี อ ยู่ แต่ ยั ง ไม่ ป รากฏขึ้น มา จั ง หวั ด ที่ ป รากฏแล้ ว เช่ น จว.จั น ทบุ รี มี กลุ่ ม
ชาวต่างชาติผิวสีมาจากแอฟริกาเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่เข้ามาอยู่อาศัยและสร้างปัญหาในพื้นที่ หน่วยงาน
ความมั่นคงในจังหวัดทุกหน่วยเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่
๔. กลุ่ ม งานเสริ ม สร้า งความมั่ น คงทางทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง งาน และอาหาร
ประกอบด้ ว ย งานเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ และงานเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงด้ า น
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ซึ่งงานกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
เพิ่มเติมเรื่องกล้อง CCTV หลังจากเกิดเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ทางผู้บัญชาการทหารบก
เน้นย้าเรื่องกล้อง CCTV ขอให้แต่ละจังหวัดสารวจกล้อง CCTV ให้ใช้งานได้เพ่งเล็งจุดสาคัญในพื้นที่รวมถึง
แสงสว่างมุมกล้องที่เหมาะสม ถ้ามีอยู่เดิมขอให้ใช้งานได้จริง หรือถ้าจะติดตั้งเพิ่มเติมให้พิจารณาจุดเสี่ยงจุด
ล่อแหลมหรือจุดเฝ้าระวัง เช่น สถานที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ที่รวมพล ย่านการค้า สาคัญ สถานที่ราชการ
/โดยเฉพาะ….

- ๑๑ โดยเฉพาะสถานที่ราชการถ้าเกิดเหตุ เป็นครั้งที่ ๒ ที่ไหนก็ตามจะเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจเป็น
อย่างยิ่ง ต้องมีมาตรการป้องกัน เป็นไปได้ควรมีคณะกรรมติดตั้งกล้อง CCTV ของจังหวัด เพื่อบูรณาการงาน
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันตามจุดต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นมิติด้านความมั่นคงภายในจังหวัด
แผนรั กษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด นครนายก จะเรี ย นเชิ ญ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องกั บ
งานความมั่นคงเข้าร่วมประชุมจัดทาแผนและในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะต้องมีแผนใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน โดย กอ.รมน.จังหวัด น.ย. เป็นหน่วยงานหลักเรื่องนี้
นายวรพันธุ์
เรื่องกล้อง CCTV ของจังหวัด เคยมีการเรียกประชุมหน่วยงานต่างๆ สารวจกล้อง CCTV ทั้งหมดของ
(รอง ผวจ.นครนายก) จังหวัด ที่เสียหายมากคือกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล ถ้าหน่วยงานมีกล้องเสียหรือใช้การไม่ได้ดาเนินการ
เร่งรัดปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้โดยเร็ว กรณีเกิดเหตุการณ์และกล้องใช้การไม่ได้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยนั้น สาหรับการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมใหม่วางแผนไว้แล้ว โดยให้ทางตารวจภูธร
จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักได้รับงบประมาณจากจังหวัดดาเนินการเรื่องนี้ สารวจจุดที่เหมาะสมจาเป็น จุดเสี่ยง
จุดล่อแหลม สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ และมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายตรวจดูภาพรวมของจังหวัดได้
ประธานฯ
ให้ทางตารวจภูธรจังหวัด เพิ่มเติมเรื่องกล้อง CCTV ที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดดาเนินการเรื่องนี้
ไปอย่างไร
พ.ต.อ.นิพนธ์ฯ
งบประมาณที่ได้รับห้าล้านบาทติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม นโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสารวจ
(แทน ผบก.ภ.จว.
จุดที่จะติดตั้งเป็นล่อแหลม จุดเสี่ยง ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ ได้สารวจ
นครนายก)
ตรวจสอบจุดที่จะติดตั้งกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว และกล้องทุกตัวต้องมีคุณภาพมีการเชื่อมต่อระบบมายัง
จุดศูนย์รวมเพื่อตรวจดูได้ ให้แต่ละทุกสถานีตารวจเป็นจุดเชื่อมโยง ขั้นตอนการดาเนินการได้ประมูลงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการติดตั้งประมาณ ๔ เดือน เสร็จเรียบร้อย
ประธานฯ
ตามที่ท างตารวจภูธรจัง หวัดด าเนินการเรื่องกล้ อง CCTV เป็น กล้องที่ มีคุณภาพความชัด เจนสู ง
มีศูนย์ควบคุมระบบ ถึงแม้งบประมาณที่ได้รับครั้งนี้จะติดตั้งไม่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ต้องค่อยเป็นค่อยไป
เป็นไปได้ถ้ามีเครือข่ายกล้อง CCTV ภาคเอกชนประสานการทางานร่วมกัน
กรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุมฯ
ปิดประชุม

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

ด.ต.

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

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

