บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครนายก
……………………..........
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

นายวรพันธุ์
นายอุดม
พ.อ.เฉลิม
นายอนุวรรตน์
พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์
ร.ท.พัฒน์ภูมิ
นายสัมฤทธิ์
นายประสงค์ศักดิ์
นายนิรันดร์
นายถาวร
นายชัยมงคล
นายประวัติ
นายวิทยา
นายธนสุนทร
จ.ส.อ.ปรีชา
นายไพบูรณ์
นางเพชรรัตน์
ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย
นายธนา

สุวัณณุสส์
ชินวงศ์
เรืองทอง
จันทรสุขเกษม
สร้อยศรี
วิรัชติ
กองเงิน
นครขวาง
ช่วยเจริญ
บุษยาวงษ์
จารูญ
ศรีหมอก
สิงหะหล้า
สว่างสาลี
จันทร์ศรี
วังสนตระกูล
โสตถิโภคา
เกบุ้ย
ยิ่งเจริญ

๒๐.
๒๑.

นายพงศกร
นายบุษกร

บุษรารัตน์
อาพรรณทัต

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางพัชรินทร์
นางสิญา
นายอดิศักดิ์
นางพัชรินทร์

แปลงแดง
ทองดี
ศรีดารานุชติ
บัวแก้ว

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

พ.ต.เกื้อกูล
พ.ต.ต.อุทัย
นายกุลมล
นางพัชรินทร์
นางอัมพาพร
นายดารง
นายเพชนา
นายสมคิด
พ.ต.ท.พชต
พ.ต.ท.กิตติ

คุ้มทรัพย์
บุญรอด
พลวัน
ขันติบุตร
น้าทิพย์
นวลจันทร์
ศรีอร่าม
ชังเจริญ
วงศ์ประณุต
ตันเสียง

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

-๒๓๖. พ.ต.ท.ชินโชติ จินดาเวช
แทน ผกก.สภ.องครักษ์
กรรมการ
๓๗. พ.ต.ท.ชวินทร์ มัธยมานันท์
แทน ผกก.สภ.ปากพลี
กรรมการ
๓๘. พ.ต.ท.ฤทธิชัย ทองเลิศ
แทน ผกก.สภ.ดงละคร
กรรมการ
๓๙. พ.ต.ท.สมพร สุพลสงคราม สว.สภ.นาหินลาด
กรรมการ
๔๐. นายณรงค์ศักดิ์ โรจนาปิยาวงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๔๑. นางจันทร์จรัส ซิมพัฒนานนท์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
กรรมการ
๔๒. นางบุษกร
ฮงพานิชตระกูล แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๔๓. นายธนาศักดิ์ จิรโอฬารนนท์ ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๔๔. นายมานะ
แสงอรุณ
ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดนครนายก กรรมการ
๔๕. นายประเสริฐ พิเชษฐพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๖. พ.ต.อ.นิธิศ
สุดใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๗. นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม แทน ป้องกันจังหวัดนครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๘. นายสัมฤทธิ์
กองเงิน
หน.กลุ่มงานอานวยการ สนง.จังหวัดนครนายก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๙. ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ พรหมจันทร์ แทน สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม / ติดราชการ
๑.
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ประธานฯ
๒.
ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
รองประธาน
๓.
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนครนายก
กรรมการ
๔.
นายธีระพันธ์ สมานวรวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก
กรรมการ/เลขานุการ
เริ่มประชุม
เวลา ๐๘.๓๐ น.
โดย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/ประธานฯ ทาหน้าที่ ดาเนินการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ติดราชการสาคัญมอบหมายให้ ทาหน้าที่ประธาน
การประชุมฯ ในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
เลขานุการฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙ จานวน ๘ หน้า
- ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ สรุปสถานภาพอาชญากรรม ของจังหวัดนครนายก
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณฯ สถานภาพอาชญากรรมของ จว.นครนายก ช่วงวันที่ ๑ - ๒๔ พ.ค.๕๙ เปรียบเทียบช่วงเดือนเดียวกัน
(แทน สว.ฝอ.ภ.จว.นย.) กับปีที่ผ่านมา (๑ - ๒๔ พ.ค.๕๘) ดังนี้

-๓ประเภทความผิด
๑. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ (๕ ฐานความผิด)
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

๑ - ๒๔ พ.ค.๕๘
เกิด
จับ

๑ - ๒๔ พ.ค.๕๙
เกิด
จับ

เพิ่ม
ลด

จับ
%

ผลการ
ปฏิบัติ

๔

๓

๔

๒

๐

๕๐% ไม่บรรลุ

๗

๕

๗

๑

๐

๑๔ % ไม่บรรลุ

๔

๔

๔

๒

๐

๕๐ %

๒๖๗

๓๑๐

๒๒๒

๒๔๙

- ๔๕

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

๐
๐

๑
๐

๐
๐

เพิ่ม
ลด

(๑๑ ฐานความผิด)

๓. ฐานความผิดพิเศษ
(๑๗ ฐานความผิด)

๔. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
( ๘ ฐานความผิด)

โจรกรรมรถยนต์
โจรกรรมรถจักรยานยนต์

๑
๐

-๑
๐

แต่ละฐานความผิด มูลเหตุเกี่ยวกับช่วงเวลา สถานที่เกิดเหตุ อาวุธที่ใช้กระทาผิด ของคดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ปรากฏตามเอกสารแจกจ่าย
คดียาเสพติดให้โทษ ช่วงวันที่ ๑ - ๒๔ พ.ค.๕๙ จับกุม ๑๒๕ ราย ๑๒๖ คน แยกประเภท คดียาบ้า
๑๑๕ ราย ๑๑๖ คน (จาหน่าย ๒ ราย ๓ คน/ครอบครองเพื่อจาหน่าย ๘ ราย ๘ คน/ครอบครอง ๑๖ ราย ๑๖
คน/เสพ ๘๙ ราย ๘๙ คน) ของกลาง ๘๔,๓๘๗ เม็ด, ไอซ์ ๑ ราย ๑ คน (ครอบครอง) ของกลาง ๑.๙๐ กรัม,
กัญชาแห้ง ๓ ราย ๓ คน (ครอบครอง) ของกลาง ๖.๑๓ กรัม และพืชกระท่อม ๕ ราย ๕ คน (ครอบครอง)
ของกลาง ๕๙ กรัม
ประธานฯ
คดีชิงทรัพย์ในปั๊มน้ามันพีที เมื่อคืนวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองนครนายก และ อ.บ้านนา
ความคืบหน้าคดีนี้เป็นอย่างไร
พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์ฯ
ทางการสืบสวนสอบสวนคดีชิงทรัพย์เมื่อคืนวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ในปั๊มน้ามันพีที ๒ แห่ง เวลาประมาณ
(แทน ผบก.ภ.จว. ๐๑.๐๐ น. ต.วั ง กระโจม อ.เมืองฯ และเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ต.พิ กุลออก อ.บ้า นนาฯ มีความยุ่ง ยาก
นครนายก)
พอสมควรเนื่องจากกล้องวงจรปิดใช้การไม่ได้และคุณภาพของกล้องจับภาพคนร้าย ตรวจดูหมายเลขทะเบียน
รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ไม่เห็น ทราบแต่เพียงเป็นรถยนต์เก๋งสีดาโตโยต้า รุ่นวีออส เบื้องต้นจากการสอบสวน
ผู้เสียหายและพนักงานปั๊มน้ามันทราบว่าเป็นคนร้ายมีพฤติก รรมคล้ายกันน่าจะเป็นชุดเดียวกัน และน่าจะมี
คนในเกี่ยวข้อง คนร้ายรู้ทรัพย์สินอยู่ตรงไหน เปิดตู้เซฟได้อย่างไร รวมทรัพย์สินที่ได้ ประมาณ ๔ แสนบาท
ซึ่งจะต้องสืบสวนสอบสวนติดตามคนร้ายรายนี้ต่อไป
ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดให้มีคุณภาพใช้การได้ดี เพราะเป็นพยาน
สาคัญที่สามารถสืบสวนติดตามคนร้ายได้ในหลายๆ คดี
ประธานฯ
ให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กรณีมีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ ตรวจสอบใช้การได้และมีคุณภาพมองเห็นอย่างชัดเจน หลายคดีติดตามจับกุมคนร้าย
ได้ก็เนื่องมาจากการสืบสวนจากกล้องวงจรปิด
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๒ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครนายก
การจับกุมคนต่างด้าวกระทาผิดในพื้นที่ จว.นครนายก
ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณฯ ช่วงวันที่ ๑ - ๒๕ พ.ค.๕๙ พบการกระทาผิดคนต่างด้าว ๙๘ คน (ชาย ๔๐ คน/หญิง ๕๘ คน) ดังนี้
(แทน สว.ฝอ.ภ.จว.นย.)
๑. เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน ๓๑ คน สัญชาติ
กัมพูชา ๒๘ คน, ลาว ๒ คน และกระเหรี่ยง ๑ คน ( สัญชาติลาว ๑ คน คดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑
(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย)
/๓. เป็นบุคคล….

-๔-

นายไพบูรณ์ฯ
(จัดหางาน
จังหวัดฯ)

๒. เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ตารวจ ณ สถานีตารวจท้องที่ ของจังหวัด ที่ตนเดินทางไปอยู่ เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง จานวน ๖๕ คน สัญชาติพม่า
๓๓ คน, ลาว ๘ คน และกัมพูชา ๒๔ คน
๓. กระท าการละเมิด ลิขสิท ธิ์ผู้ อื่นเพื่อการค้า หากาไร ในงานสร้างสรรค์ประเภทงานศิล ปกรรม
โดยการเสนอขายมีไว้เพื่อจาหน่ายฯ เป็นหญิง จานวน ๒ คน สัญชาติกัมพูชา
ไม่พบการกระทาผิดของคนไทยที่เกีย่ วข้องกับคนต่างด้าวกระทาผิดกฎหมายในพื้นที่แต่อย่างใด
การจัดระบบคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในพื้นที่ จว.นครนายก
๑. จ านวนคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตท างานในพื้ น ที่ จว.นครนายก ณ วั น ที่ ๒๕ พ.ค.๕๙ รวม
๗,๓๕๕ คน (เข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตทางาน ๕,๗๔๒ คน ร้อยละ ๗๘.๐๗ เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ได้รับอนุญาตทางาน ๑,๖๑๓ คน ร้อยละ ๒๑.๙๓) แยกรายอาเภอและการเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
อาเภอ

รวมทั้งสิ้น

อ.เมืองฯ
อ.บ้านนา
อ.องครักษ์
อ.ปากพลี
รวมทั้งสิ้น

๑,๑๘๕
๑,๖๖๙
๔,๔๐๘
๙๓
๗,๓๕๕

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย(คน)
ที่ได้รับอนุญาตทางาน
ม.๙
พิสูจน์ นาเข้า
(ประเภท สัญชาติ (MOU)
ชั่วคราว)
๔๔
๒๓๓
๔๕๗
๒๘
๔๕๙
๔๕๓
๗๙
๕๕๙
๓,๓๗๒
๑
๔๑
๑๖
๑๕๒
๑,๒๙๒ ๔,๒๙๘

คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย(คน)
ที่ได้รับอนุญาตทางาน
ชนกลุ่ม
ศสช.
น้อย
(พม่า ลาว และกัมพูชา)
๑๕
๗๐
๘๕

๔๓๖
๗๒๙
๓๒๘
๓๕
๑,๕๒๘

การดาเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวตามมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙ ณ ศูนย์ทะเบียนภาค
อาเภอบ้านนา ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๙ - ๒๕ พ.ค.๕๙ นายจ้างมายื่นขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จานวน
๓๓๙ ราย แรงงานต่างด้าว จานวน ๑,๕๗๑ คน (สัญชาติพม่า ๖๘๐ คน/ลาว ๑๔๘ คน/กัมพูชา ๗๔๓ คน)
รวมผู้ติดตาม จานวน ๖๒ คน (สัญชาติพม่า ๑๗ คน/ลาว ๑๘ คน/กัมพูชา ๒๗ คน)
พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์ฯ
มีนโยบายหรือมาตรการอย่างไรกับผู้ติดตามหรือไม่ กลุ่มนี้สร้างปัญหามาตลอด โดยเฉพาะเจ็บป่วย
(แทน ผบก.ภ.จว.ฯ) เข้ารับการรักษาพยาบาล
นายไพบูรณ์ฯ
กรณีผู้ ติดตามให้ขึ้นทะเบีย นกับ กรมการปกครอง เพื่อให้ทราบจานวนผู้ติดตาม ส่งกลั บประเทศ
(จัดหางาน
ต้นสังกัดได้ถูกต้อง และรู้ว่าบิดามารดาคือใคร ผู้ติดตามที่ ขึ้นทะเบียนจะได้รับการดูแล การประกันสุขภาพ
จังหวัดฯ)
สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐได้
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๓ การเฝ้าระวังสถานบริการ/สถานประกอบการฯ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ฯ
พ.ศ.๒๕๕๑ ของจังหวัดนครนายก
นายพงศกรฯ
ข้อมูลสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ จว.นครนายก
(แทน วัฒนธรรม
เดื อ น พ.ค.๕๙ จ านวน ๒๒๑ แห่ ง ประเภทเกม/อิ น เตอร์เ น็ ต ๙๙ แห่ง (อ.เมื องฯ ๕๓ แห่ ง /อ.บ้ า นนา
จังหวัดฯ)
๒๖ แห่ ง/อ.องครักษ์ ๑๑ แห่ง /อ.ปากพลี ๙ แห่ง), คาราโอเกะ ๑๙ แห่ง (อ.เมื องฯ ๑๑ แห่ง/อ.บ้า นนา
๓ แห่ง/อ.องครักษ์ ๓ แห่ง/อ.ปากพลี ๒ แห่ง) และจาหน่าย/ให้เช่า ๑๐๓ แห่ง (อ.เมืองฯ ๕๒ แห่ง/อ.บ้านนา
๒๓ แห่ง/อ.องครักษ์ ๒๗ แห่ง/อ.ปากพลี ๑ แห่ง)
สถานประกอบการขอรับใบอนุญาตใหม่ และยกเลิกกิจการไม่มี ออกตรวจเฝ้าระวังหมุนเวียนกันไป
แต่ละอาเภออย่างสม่าเสมอไม่พบการกระทาผิด กาชับมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมหรือมียาเสพติดโดยเด็ดขาด
ประธานฯ
ขอความร่ว มมื อผู้ป ระกอบการในการติ ดตั้ ง กล้ องวงจรปิด ทุ กแห่ง ตามที่ ได้ ป ระสานไว้ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเองกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบ
/เรื่องที่ ๔….

-๕เรื่องที่ ๔ ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของจังหวัดนครนายก
นายธนสุนทรฯ
ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จว.นครนายก ห้วงเดือน พ.ค.๕๙
( พมจ.นย.)
ยังไม่ปรากฏมีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ได้ดาเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้
๑. การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
นครนายก เป็นประจาทุกเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่ วางแผน บูรณาการทางานร่วมกัน
และรายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน
๒. กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ เพื่อให้
ประชาชนมี ค วามรู้เ ข้ า ใจในรู ป แบบของการแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการค้ า มนุ ษ ย์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ตนเ อง
ครอบครัว และชุ ม ชน มิ ให้ถูกล่ อลวงให้ต กเป็น เหยื่ อจากการค้า มนุ ษ ย์ และแสวงหาความร่ว มมื อในการ
แจ้ ง เบาะแสการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ กั บ ทางราชการ ในโครงการหน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ณ วัดอารีราษฎร์ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์
จว.นครนายก มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๕ สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
นายบุษกรฯ
สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จว.นครนายก ห้วงเดือนที่ผ่านมา
(แทน หน.สนง.ปภ. เกิดวาตภัยในพื้นที่ และได้ประกาศภัยพิบัติฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
จ.นย.)
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙ หมู่ที่ ๒, ๕ ต.นาหินลาด, หมู่ที่ ๑ – ๗ ต.โคกกรวด และ หมู่ที่ ๓, ๔, ๕,
๖ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลีฯ
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๙ หมู่ที่ ๓, ๔, ๗, ๙, ๑๑ ต.ป่าขะ อ.บ้านนาฯ
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙ หมู่ที่ ๑๑ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ฯ
ประธานฯ
สานักงาน ปภ.จ.นครนายก ปกติจัดหน้าที่เวรยามประจาศูนย์ฯ ติดตั้งเครือข่ายวิทยุเพื่อประสานงาน
กับ ท้ องถิ่น หรือไม่ เมื่อ ๒ วั น ก่อน เกิด เหตุ เพลิง ไหม้ ร้า นค้า ในตลาดนครนายก ลงไปอานวยการ สั่ง การ
มีหน่วยงานเทศบาลเมืองนครนายก อบต.ใกล้เคียง ตารวจลงพื้นที่ แต่ไม่มีเจ้า หน้าที่ของ สานักงาน ปภ.
จ.นครนายก ลงไปร่วม แสดงว่าไม่มีการประสานงานกัน ควรจะมีเครือข่ายวิทยุประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น
ตารวจ ปกครอง จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ตลอดเวลา ๒๔ ชม. เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อหน่วยข้างเคียงต้องมี เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจะได้เข้าแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
นายบุษกรฯ
สานักงาน ปภ.จ.นครนายก จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ประสานงานจะใช้ช่องทางโทรศัพท์เป็นหลัก
ประธานฯ
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประจาใน จว.เชียงราย และมีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหลายราย
ในพื้นที่ จว.นครนายก มีโรงเรียนกินนอนประจาหรือไม่ ดูแลเรื่องความปลอดภัยการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ให้ดี
อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับ จว.เชียงราย การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การแจ้งเตือน การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้ทันที
นายนิรันดร์ฯ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในพื้นที่ จว.นครนายก ไม่มีโรงเรียนกินนอน จะมี
(แทน สพป.นย.)
หรือไม่ในส่วนการศึกษาในสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
ประธานฯ
นอกจากสถานศึกษาทุกแห่ง แล้ ว ทุ กส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานจะต้องเตรีย มความพร้อมป้ องกัน
อัคคีภัยของหน่วยไว้เช่นเดียวกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๖ สถานการณ์บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
นายธนาฯ
สถานการณ์บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จว.นครนายก ช่วงวันที่ ๑-๒๙
(ผอ.สนง.ทส.
พ.ค.๕๙ ไม่พบการกระทาผิด และปลายเดือน เม.ย.๕๙ พบการกระทาผิด ๑ คดี เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดือน
จ.นย.)
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา (๑-๒๙ พ.ค.๕๘) เกิด ๑ คดี คดีลักลอบตัดไม้พะยูงพื้นที่ อ.เมืองนครนายก
เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๙ คณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ย., เจ้าหน้าทีส่ านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี, สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี), สภ.เมืองนครนายก, ตร.บก.ปทส.,สานักงาน
ที่ดินจังหวัดนครนายก, ทหารร้อย รส.ป.พัน ๑๐๒, สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ,
เจ้ า หน้า ที่ ฐ านปฏิบัติ การป้ อ งกันรักษาป่ า เขาอีโ ต้ , กานัน ต าบลสาริกา ร่ว มกัน ตรวจสอบเอกสารหนั ง สื อ
/รับรองการทา.....

-๖รับ รองการท าประโยชน์ ( น.ส.๓) เล่ ม ๑ หน้ า ๕๗ เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๒ ต.สาริกา อ.เมื อง จว.นครนายก
มีนายมานิตย์ มาทวิมล เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง ปรากฏว่ามีการก่นสร้าง ยึดถือครอบครอง หรือกระทา
ด้วยประการใดๆ อันเป็นการทาลายป่านอกเขตเอกสารดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ ๕ – ๑ – ๐๐ ไร่ เป็นความผิด
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ นาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครนายก ดาเนินคดีตามกฎหมาย
ประธานฯ
นโยบายปลู กป่ า กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ต้ น กล้ า พื้ น ที่ ป ลู กป่ า เตรีย มการ
ให้พร้อม จังหวัดรณรงค์ปลูกป่าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันแม่แห่งชาติ เมื่อปลูกป่าแล้ว
จะต้องมีหน่วยงานดูแลรักษา
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๗ สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจาจังหวัดนครนายก
นายประวัติฯ
ข้ อ มู ล ผู้ ต้ อ งขั ง ณ วั น ที่ ๒๕ พ.ค.๕๙ จ านวน ๑,๑๑๗ คน (ชาย ๙๙๖ คน, หญิ ง ๑๒๑ คน)
( แทน ผบ.เรือนจา ผู้ต้องกักขัง จานวน ๑๒ คน (ชาย ๕ คน/หญิง ๗ คน) ผู้ต้องกักขังคดียาเสพติดให้โทษ ๒ คน
จังหวัดฯ)
แยกประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ๑๓๕ คน ร้อยละ ๑๒.๐๙, ร่างกาย ๓๖ คน ร้อยละ ๓.๒๒,
ชีวิต ๑๖ คน ร้อยละ ๑.๔๓, เพศ ๑๘ คน ร้อยละ ๑.๖๑, ยาเสพติด ๗๑๒ คน ร้อยละ ๖๓.๗๔ (คดีเสพ ๓๖๔
คน (ยาบ้า ๒๘๖ คน/ไอซ์ ๘๒ คน/พืชกระท่อม ๑ คน) จาหน่าย ๑๕๗ คน (ยาบ้า ๑๔๕ คน/ไอซ์ ๑๑ คน/
กัญชา ๑ คน) และครอบครองเพื่อ จาหน่าย ๑๙๑ คน (ยาบ้า ๑๗๖ คน/ไอซ์ ๑๕ คน)), อาวุธปืน ๒๕ คน
ร้อยละ ๒.๒๔ และอื่นๆ ๑๗๕ คน ร้อยละ ๑๕.๖๗
สถานการณ์ภายในเรือนจาจังหวัดความเป็นอยู่สงบเรียบร้อย ปัญหายาเสพติด โทรศัพท์มือถือในช่วง
ระยะ ๒ ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏ มีการตรวจค้นเรือนจาอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๘ สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บของจังหวัดนครนายก
นายประสงค์ศักดิ์ฯ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จว.นครนายก ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.๕๙ เป็นต้นมา จานวนผู้ป่วยกลุ่ม
(แทน สสจ.นย.)
สงสัยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ ดังนั้นต้องให้ความสาคัญในการ
สารวจและกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย เพื่อตัดวงจรการระบาด ป้องกันการเกิดโรคได้ และเมื่อวันที่
๓ พ.ค.๕๙ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดซื้อ
ทรายเคมี และยาพ่นกาจัดลูกน้ายุงลายมอบให้ และแจกจ่ายให้ อสม.ทุกอาเภอ ดาเนินการ สาหรับโรคซิกา
ซึ่งมากับยุงลายได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กรณีจังหวัดให้ตรวจสอบน้าส้มปั่นหรือคั้นปลอม ทางหน่วยงานสาธารณสุข ทุกพื้นที่ได้ดาเนินการ
ออกตรวจยังไม่พบ จะได้ออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป
ประธานฯ
สืบเนื่องจากน้าส้มปั่นหรือคั้นปลอมเกิด จากการผสมสารขัณฑสกรแพร่หลายใน จว.สระบุรี ทาง
จังหวัดจึงให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดออกตรวจสอบในพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับช่วงฤดูฝนให้เตรียมความพร้อมป้องกันให้ดี
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๑๐ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอาเภอ
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอ ประจาเดือน เม.ย.๕๙
แต่ละอาเภอปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่าย ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม
ประธานฯ
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว แต่ยัง คงควบคุมสถานการณ์น้าไว้ แทนที่จะเร่งระบายน้า
ในขณะนี้ เพราะไม่แน่ใจว่าฝนจะทิ้งช่วงอีกหรือไม่ ตรวจเช็คน้าในเขื่อนจะปล่อยมากก็ไม่ได้ ต้องขอความ
ร่ว มมื อประชาชนที่ อยู่ ริม คลองอย่ า เร่ง สู บ น้ าท าการเกษตร เป็ น ห่ว งถนนที่ อยู่ริม คลองจะผั ง ทลายลงมา
ในเส้นทางหลักถนนรังสิต-นครนายก หลายๆ จุด ถนนทรุดตัวแตกร้าวความชื้นหล่อเลี้ยงไม่มี ระบบนิเวศน์เสีย
ฝากอาเภอได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว เมื่อฝนเริ่มตกสถานการณ์คงจะเบาบางลง
ฝากเตือนไว้ล่วงหน้า กรณีเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย การแจ้งเตือนภัยจากฝนตกหนัก น้าป่าไหลหลาก
อย่างรวดเร็ว หน่วยงานใดแจ้งเตือนและเตือนมาที่หน่วยงานใด เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้า
ลาคลองรับทราบป้องกันเหตุได้ทันที เรื่องนี้ให้มีการซักซ้อมเตรียมการไว้ให้ดี
/นายบุษกรฯ….

นายบุษกรฯ
(แทน หน.สนง.ปภ.
จ.นย.)

ประธานฯ
ที่ประชุม

-๗เรื่องพยากรณ์อากาศ ทางสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานงานกับสถานี
อุตุนิยมวิทยานครนายกมาโดยตลอด รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์และไลน์ให้ทราบทุกวัน จากนั้น
จะมีหนังสือแจ้งมาอีกครั้ง และแจ้งหน่วยข้างเคียงรับทราบ
กรณีแจ้งเหตุหรือสถานการณ์ต่างๆ ผ่านระบบไลน์ หากเกิน ๕ นาที ไม่มีการตอบรับหรือแจ้งกลับมา
ให้โทรศัพท์ประสานอีกครั้ง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เพื่อพิจารณา (เหตุการณ์สาคัญ หรือเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้น)
นางสุพรรณีฯ
ที่ทาการปกครองจังหวัดมีเรื่องแจ้งทุกส่วนราชการ อาเภอ แจ้งเตือนประชาชนกรณีซื้อ ขายรถยนต์
(ผู้ช่วยป้องกัน
มือสองผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากการลงพื้นที่หาข่าวรับแจ้งจากประชาชนอยู่ หมู่ที่ ๒ ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนาฯ
จังหวัดฯ)
และ หมู่ที่ ๓ ต.พรหมณี อ.เมืองฯ ทั้งสองรายแจ้งข้อมูลลักษณะเดียวกัน กล่าวคือซื้อขายรถยนต์ตกลงผ่านทาง
เว็บไซต์ขายดีดอทคอม หรือขายถูกดอทคอม รถที่ขายราคาถูกกว่าปกติครึ่งหนึ่ง ซื้อรถยนต์กระบะมือสองยี่ห้อ
อีซูซุ รุ่นดราก้อน ปกติราคาประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทลดลงเหลือเพียงเจ็ดหมื่น บาท วิธีการให้ผู้ซื้อโอน
เงินเข้าบัญชีก่อน จากนั้นติดต่อเบอร์โทรที่ให้มาไม่ได้ เมื่อตรวจเช็คชื่อบัญชีที่โอนเงินเข้าไปเป็นชื่อแปลกๆ
อายุ ๗๐-๘๐ ปี ตรวจสอบทะเบียนรถไม่ใช่รถที่ประกาศขายและเจ้าของรถก็ ไม่รู้เรื่องด้วย ฝากแจ้งเตือน
ระมัดระวัง
พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์
กรณีดังกล่าวข้างต้น เคยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น จากการซื้อขายรถ หลอกเจ้าของรถที่จะซื้อขายให้
(แทน ผบก.ภ.จว.นย.) นารถมาตรวจดูและลองขับรถไปด้วยกัน จากนั้นฆ่าเจ้าของรถนาศพไปทิ้ง อาจมีสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการตกลงซื้อขายรถกัน ฝากระวังเตือนภัยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประธานฯ
ซื้อรถมือสอง ให้ทางอาเภอประชาสัมพันธ์ไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ จะซื้อ
รถมือสองควรนาคู่มือการจดทะเบียนรถไปให้สานักงานขนส่งตรวจสอบก่อนว่าเป็นรถอย่างไร บางคันเป็นรถที่
ถูกขโมยมาแล้วมาขายมือสอง หรือเป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงเวลาโอนแล้วโอนไม่ได้ สานักงาน
ขนส่งจะมีระบบตรวจสอบว่ารถคันใดถูกอายัดหรือไม่
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่อง อื่น ๆ
ประธานฯ
๑. เมื่ อวั น ที่ ๒๘-๒๙ พ.ค.๕๙ คณะสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ง ชาติ (สนช.) ได้ ม ารั บ ฟั ง ปั ญ หาในพื้ น ที่
จว.นครนายก ได้ รับเรื่องไว้ในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ การขุดลอกคูคลอง
ในหลายๆ จุด โดยเฉพาะทุ่งบางกระชา ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกัก น้า เป็นทุ่ง
ขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ใช้งบประมาณจานวนมาก จังหวัดไม่มีงบประมาณในเรื่องนี้ได้ประสาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผลักดันนโยบายเรื่องนี้ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้าเค็ม
ภัยแล้งในพื้นที่ อ.องครักษ์
๒. ในวันที่ ๓ มิ.ย.๕๙ วิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตย ระดับจังหวัด หรือ ครู ก. จะนา
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับวิทยากรระดับอาเภอ สภาองค์กรชุมชน หรือ ครู ข. แต่ละอาเภอ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการ
รณรงค์ออกเสียงประชามติ จะเข้าสู่การอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้าน หรือ ครู ค. เพื่อทาหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
เผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๔ คน โดยระดับหมู่บ้าน จะเน้นยุทธศาสตร์วิธีการแบบเดิน
เคาะประตูบ้านตามครัวเรือนต่างๆ ส่วนร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็น เรื่องอนาคตข้างหน้า ขอให้
ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติให้มากที่สุด อย่าได้ชี้นาจะมีความผิด ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่
แจกจ่ายลงมาได้เร่งรัดไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นปัญหาหนึ่งของผู้ที่รับการอบรมครู ก ครู ข และครู ค
จะไปชี้แจงพูดคุยกับประชาชนอย่างไร กาหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ ๗ ส.ค.๕๙
นายธนาศักดิ์ฯ
การที่จะให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญมาก ควรจัดทาใบประกาศ
(ประธานชมรมกานัน ชมเชยเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ ห มู่ บ้ า นชุ ม ชนที่ มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ม าใช้ สิ ท ธิ ใ ช้ เ สี ย งมาก กระดาษ
ผู้ใหญ่บ้านฯ)
แผ่นเดียวสร้างขวัญและกาลังใจให้คนทางาน เชิดชูเกียรติให้หมู่บ้านชุมชนนั้นๆ
ประธานฯ
เรื่องนี้ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นกัน ในการจัดหางบประมาณมาดาเนินการเรื่องนี้ รวมถึง
จัดหารางวัลมอบให้จะนาไปพิจารณา ที่สาคัญให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงให้มากที่สุด
/๓. ฝากทุกส่วนราชการ.....

-๘๓. ฝากทุกส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้า กรณีงานพระราชพิธี รัฐพิธีสาคัญ
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีด้วยตนเอง ส่วนงานพิธีอื่นๆ ติดภารกิจให้มอบผู้แทนเข้าร่วม
กรรมการท่านใดมีเรื่องเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน และปิดการประชุมฯ
ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.
.....................................

ด.ต.

บันทึกรายงานการประชุมฯ

( สมพร ประดับเพ็ชร์ )
จนท.ฝอ.๓ ภ.จว.นครนายก
ร.ต.ท.หญิง

ตรวจรายงานการประชุมฯ

( วิลาวรรณ พรหมจันทร์ )
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

