
 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรยีบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 7/2561 

วันอังคารท่ี 17 กรกฏาคม 2561  เวลา  15.30  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

................................... 

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
2.  พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักด์ิสมบูรณ์ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
3.  พ.ท.สิทธิพร  วรมิศร์  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
4.  พ.ท.ศักด์ิชาย  เตาวโรดม แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
5.  พ.ต.ณเดชน์   บุนนาค   แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
6.  นางพิมพรรณ พูนศรีสวัสด์ิ แทน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี  กรรมการ 
7.  นายนพพล  กฤษณะเศรณี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
8.  นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
9. นายสุชาติ  ชัยศักดานุกูล แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
10. นายเพ่ิมศักด์ิ กองเพ่ิมพูล สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
11. นางสาวศิวะพร  จงประสิทธิ์ แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
12. นางสาวจินตนา ฉุนพ่วง  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
13. นายเทวินทร์ นรินทร์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
14. นายชีพ  น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
15. นายสรรเสริญ ชาติดี  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
16. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
17. นางสาวฉลวย สัญนิชาติ แทน สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
18. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวัสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
19. นางจิรนันท์  บัวสําล ี  แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นายเกริกฤทธิ์ เกิดฤทธิ์  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
21. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
22. นายสมมาตย์ สุราช  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
23. นายคนอง  รอดทอง    ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
24. นางเรวดี  สีฟ้า  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
25. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
26. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
27. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
28. นางสาวสมจิตร์  พุทธพงษ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
29. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
30. นายพีระ  อัฑฒพงษ์ แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กรรมการ 
31. นายอดุลย์   ทําไธสง  แทน ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (บ้านโป่ง) กรรมการ 
32. นายสมพันธ์  คชสิงห์  แทน ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
33. นายภานุพงน์ แย้มนาม แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
34. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
35. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 

/36. นายพงษ์พันธ์ 
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36. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
37. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
38. นายลือชา  วงศ์เป่ียม แทน นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
39. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
40. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
41. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
42. ร.ต.พิสิฎฐ ์  ทองธรรมชาติ แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ  
43. พ.ต.ท.วิษณุ  ชนะอักษร แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
44. นายธวัชชัย   ประสิทธิ์โชค แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
45. พ.ต.ท.ณภัทรพงศ สุภาพร  สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
46. พ.ต.ท.รัฐศักด์ิ อ่ิมฤทธา  แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
47. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย อินทรปรีชา ผกก.สภ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
48. พ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศรี ผกก.สภ.บางแพ     กรรมการ 
49. พ.ต.ท.ธนกร  อังฤรวิโรจน์ แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
50. พ.ต.ท.วชัรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.อภิเชษฐ ์ ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
53. พ.ต.ท.ดิเรก  ม่ันคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
54. พ.ต.ท.อัฑฒาสิษฏฐ์  พุ่มเกตุแก้ว แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.จารุต  อัตตดิเรก แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
56. พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตรสงวนชัย แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
58. พ.ต.อ.สุรวุฒ ิ เจริญจิตร ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ  
59. พ.ต.ท.ขวัญชัย  ด่านปรีดา แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
60. พ.ต.ท.ไพโรจน์ แม้นบุตร แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
61. พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผกก.สภ.เขาดิน     กรรมการ 
62. ร.ต.อ.แสงรุ่ง สีนวล  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
63. นายสมภพ  ปันศรีละ แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
64. นายพิศิษฐ์   ศรีเทพประดิษฐ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
65. นายปิยะ  พรหมสถิต ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี)  กรรมการ 
66. นายธนเดช  การะเกตุ แทน จัดหางานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
67. พ.ต.ท.ปฐม  ทองยา  สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
68. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   - นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม       - รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

   3.1 อําเภอปากท่อดําเนินการประสานกับ อบต.ที่มีพืน้ที่ติดกับเขตป่าสงวน ฯ ให้ดําเนนิการ
   ติดตั้งปา้ยประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการลักลอบตดัไม้รวกในเขตปา่สงวนมีความผดิตามกฎหมาย 

อ.ปากท่อ  - อ.ปากท่อ ได้ประสานกับทาง อบต.ในพ้ืนท่ีจัดทําป้ายให้ประชาชนได้รับทราบการ 
   ตัดไม้รวกในเขตป่าสงวนฯมีความผิด ซ่ึงขณะนี้ได้มีการดําเนินงานในส่วนของ ต.อ่างหิน  
   ในส่วนของ ต.ยางหัก อยู่ในข้ันตอนของการดําเนินงาน 

   3.2 พาณิชย์ ฯ และสิ่งแวดล้อมรวบรวมสถิติมาแถลงในท่ีประชุม 

พาณิชย์ฯ  -  สนง.พาณิชย์จังหวัด ได้ขอความร่วมมืออําเภอต่างๆ รวบรวมข้อมูล ล้ง รับซ้ือมะพร้าว
   น้ําหอมในพื้นที่ ซ่ึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลมาให้ทางพาณิชย์จังหวัด จึงได้แก้ไขปัญหา
   โดยการส่งเร่ืองไปทางอําเภอและอําเภอได้แจ้งไปทางเกษตรอําเภอเพื่อขอข้อมูล จํานวน
   ผู้ผลิต/ผู้ปลูก ทางเกษตรอําเภอได้ให้ข้อมูลมาว่าขณะนี้มีจํานวนล้ง ประมาณ 56 ล้ง  
   และพาณิชย์จังหวัดจะขอข้อมูลเพิ่มจากสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสรรพากรพื้นที่  
   เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป  

มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือทราบ(ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย. 2561 เวลา 17.00 น. กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี,กก.1บก.ทท.
3 และฝ่ายปกครอง ร่วมจับกุมผู้ต้องหาคือ นายอัตรวัฒน์ รุ่งศรีศิริ อายุ 34 ปี และ 
นายสิปปนนท์ ฉัตรชัยธิติธํารงค์ อายุ 39 ปี ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ 
ประเภท 1 ไว้ในความครอบครองเพ่ือจําหน่ายและจําหน่ายฯโดยผิดกฎหมาย พร้อม
ของกลาง ยาบ้า จํานวน 2,050 เม็ด และ ยาไอซ์ น้ําหนัก 49.72 กรัม สถานท่ีเกิด
เหตุ บ้านเลขท่ี 137 ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี และบ้านเลขท่ี 39 ซ.จรัญ
สนิทวงศ์ 82 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 

เลขาฯ 4.2 สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนมิถุนายน 2561 

  -  กลุ่มท่ี 1 ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 25 ราย จับ 16 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 169 รายจับ 150 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 3 ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 28 ราย จับ 25 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 4 คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 908 ราย จับ 998 คน 

จัดหางานจังหวัด 4.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน กรกฎาคม 2561) 

   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

 

/ตาราง 
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 -  จํานวนแรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทุกประเภท) แยกอําเภอ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 - ประเภทกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด 5 อันดับ 
  1) เกษตรและปศุสัตว์ 
  2) กิจการต่อเนื่องการเกษตร 
  3) ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าอีเล็กทรอนิคส์ 
  4) กิจการก่อสร้าง 
  5) ผลิตหรือจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
 
 
 

 /- สรปผล.. 
 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (เมยีนมา, ลาว, กัมพูชา) 
1.1 พิสูจน์สญัชาติ 7,667 คน 
1.2 นําเข้า 9,164 คน 
1.3 มติ 16 ม.ค. 61 27,659 คน 

3,226 44,490 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 835 3,472 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 97 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 199 622 

รวม 48,681 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 10,355 
2 บ้านโป่ง 8,564 

3 โพธาราม 8,308 

4 ดําเนินสะดวก 4,116 
5 ปากท่อ 4,736 

6 จอมบึง 3,395 

7 บางแพ 1,755 

8 วัดเพลง 338 

9 สวนผึ้ง 1,082 
10 บ้านคา 1,841 

รวม 44,490 
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 - สรปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
 การค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด (กองพลพัฒนาท่ี 1, กอ.รมน.) ตํารวจ 
 ปกครองอําเภอ (วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2561) 

     ผลการตรวจสอบ 
    นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 10 ราย 
    แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จํานวน 1,344 คน  

   ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
 ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 

  1. สถานท่ี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา -  ราย  
   ของกลาง มีการตัดไม้ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกป่าซ่ึงมีชนิดไม้ท่ีปลูก ได้แก่ ไม้สัก  
  ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้มะค่าโมง ม้มะขามป้อมและไม้อินทนิล โดยได้นําต้นกล้วย เงาะ 
  กาแฟ มะม่วง มะขาม และมะม่วงหิมพานต์ มาปลูกแทน 
 
   พ้ืนท่ีบุกรุก (ไร่) 1 แปลง (14-2-71) 

  2. สถานท่ี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย  
   ของกลาง เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง ขนาดความยาวบาร์ 20 นิ้ว  

   พ้ืนท่ีบุกรุก - 

สภ.สวนผ้ึง 4.5 รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6 ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
 จ.ราชบุรี 

 - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
มิ ถุ นายน 2561 อ.เมื องฯ 1 ราย, อ.โพธาราม 1 ราย, อ.สวนผึ้ ง 1 ราย 
รวมจํานวน 3 ราย   

มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  ด้านดําเนินคดี 
  - ในรอบเดือน ได้คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จํานวน 2 ครั้ง เป็นไทย 

จํานวน 2 ราย เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ จํานวน 2 ราย รวมท้ังสิ้น 4 ราย ผู้ให้สัมภาษณ์
ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 
/ด้านการ.. 
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  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  - ในรอบเดือนไม่มีการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8 ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 

  - ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,370 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   14 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต   จํานวน 206  ราย 

  - จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน  
  การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ระหว่างวันท่ี 1 - 5 ก.ค. 61 จํานวน - ครั้ง  
  การจู่โจมตรวจค้นปกติ ระหว่างวันท่ี 1 - 5 ก.ค. 61 จํานวน 13 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ภ.จว.ราชบุรี 4.9 สถานการณ์ข่าวความม่ันคงในพ้ืนท่ี ตามหัวข้อข่าวสาร 9 ข้อ 
 (1) ด้านความมั่นคงเกี่ยวกบัพระมหากษัตริย์ 
 (๒) ด้านการเมือง 
 (๓) ด้านเศรษฐกิจ 
 (๔) ด้านกลุ่มนกัวิชาการ องค์กรเอกชน นกับวชในศาสนา และส่ือมวลชน 
 (๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 (๖) กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากล 
 (๗) กลุ่มปัญหาในพ้ืนท่ีแนวชายแดน 
 (๘) กลุ่มปัญหาด้านยาเสพตดิ 
 (๙) ด้านอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจและท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
 (เหตุการณ์ปกติ) 
มติท่ีประชุม          -รับทราบ 

ปภ 4.10 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน 

มิถุนายน 2561 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิต
ในรอบเดือน จํานวน 14 คน 

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

  5.1 การขออนุญาตจัดให้มีสถานท่ีเล่นการพนันชนไก่ (ขอต้ังบ่อนใหม่)  

นายอําเภอบ้านโป่ง  - ตามที่ ผวจ. ให้มีการอนุรักษ์ไก่พื้นบ้านในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง ประกอบกับ อ.บ้านโป่ง
ได้รับเร่ืองการขออนุญาตจัดตั้งสนามชนไก่พื้นบ้านของ ตลาด ฟิช วินเลจ เม่ือวันที่ 3 ธ.ค. 60 
ทางอําเภอบ้านโป่งจึงได้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ เม่ือวันที่ 28  ธ.ค. 60 ประกอบไปด้วย
ทหาร,ตํารวจ,ปกครองอําเภอ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้มีการประชุมและลงความเห็นว่า  
การจัดตั้งสนามชนไก่พื้นบ้านของ ตลาด ฟิช วินเลจ นั้น อยู่ในระเบียบของการตั้งอนุญาต อย่างถูกต้อง 
อยู่ห่างจาก โรงเรียน วัด และชุมชน ประมาณ 5 กม. เป็นพ้ืนท่ีของเอกชนและทําธุรกิจ 
                                                                                          /เก่ียวข้อง... 
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 เก่ียวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงปลาสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกัน และเพ่ือความรอบคอบ ผวจ.  
จึงได้สั่งการ ให้ อ.บ้านโป่ง ทําประชาคมในพื้นที่อีกคร้ังหนึ่ง ทั้งนี้ อ.บ้านโป่ง ได้จัด จนท.ลงพื้นที่  
หมู่ที่ 1 ต.หนองอ้อ พร้อมกับตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่บางส่วน  
เม่ือวันที่ 12 มิ.ย. 61 ลงมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งการสนามชนไก่พื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมพันธุ์ไก่ และเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ อ. บ้านโป่ง 

ประธาน  - ท่ีประชุมรับทราบ เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาต่อไป ฝากท่าน
นายอําเภอบ้านโป่ง ให้ควบคุมมวลชนท่ีเข้าสนามชนไก่ ควบคุมการอนุญาตให้เล่น 2-3 คร้ังต่อ
เดือน  

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

 

   เลิกประชุมเวลา  16.50  น. 

  

        

             

                     

 

 
  


