
 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรยีบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 8/2561 

วันอังคารท่ี 15 สิงหาคม 2561  เวลา  15.00  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวิสิษฎ์  พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
2.  พ.ต.ท.ธนพัฒน์ สีหะวงเดช แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
3.  พ.ท.สิทธิพร  วรมิศร์  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
4.  พ.อ.สุรินทร์   เศรษฐศักดาศิริ แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
5.  พ.ต.ณเดชน ์  บุนนาค  แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
6.  ร.อ.บุญเลิศ  นิวาศะบุตร แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
7.  นายอุดมศักด์ิพศิณ เย็นใส  แทน อัยการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
8.  นางสาวกรรณิการ์ จงสกุล  แทน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี  กรรมการ 
9.  นายนพพล  กฤษณะเศรณี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
10. นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
11. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
12. นายเพ่ิมศักด์ิ กองเพ่ิมพูล สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
13. นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
14. นายเทวินทร์ นรินทร์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
15. นายชีพ  น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
16. นายสรรเสริญ ชาติดี  แทน ผอ.การแขวงทางหลวงราชบุรี  กรรมการ 
17. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
18. นางสาวมนปภพ สงวนสัตย์ แทน สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
19. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวัสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นางลัชชา  พิชิตวัฒนา แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
21. นายเกริกฤทธิ์ เกิดฤทธิ์  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรี  กรรมการ  
22. นายอธิศ  ปิยะธนาพิพัฒน์ แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
24. นายพีรพล   น่วมศรี  แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี  กรรมการ 
25. นายนคร   กุญแจนาค แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
26. นางปิยมาศ  อริยเดช  แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี กรรมการ 
27. นางสาวเปรมยุดา  ใจแก้ว  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
28. นางสาวประภัสสร  เก้าเอ้ียน แทน แรงงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
29. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
30. นางวัจนา  ชาสิงห์แก้ว แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
31. นางสาวญาวีร ์ โกมลเปริน  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
32. นางสาวสมจิตร พุทธพงษ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
33. นางอารมณ์  วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
34. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 

/35. นายสุชาติ 
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35. นายสุชาติ  บัวบาง  ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
36. นายอดุนย์  ทําไธสง  แทน ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) กรรมการ 
37. นางจินตนา   ปัญจะ  แทน ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จ.ราชบุรี กรรมการ 
38. นายปิยะ  พรหมสถิต ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8   กรรมการ 
39. นายสมพันธ์  คชสิงห์  แทน ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
40. นายจํานงค์  จันทร์วงค์ แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
41. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
42. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
43. นายวสันต์  หงส์ศุภางค์พันธ์ แทน นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
44. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
45. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
46. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
47. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
48. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
49. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
50. ร.ต.จิรทีปต์  วัฒนานุสิทธ์ แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ  
51. ร.ต.ท.ทรงกรต โพพันธ์  แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
52. นายธวัชชัย   ประสิทธิโชค แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
53. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
54. พ.ต.ท.หญิง นันท์ลิน ีสาลีผลิน แทน สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.สุประพันธ์ โพธิภิรมย์ แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
56. พ.ต.ท.สัมพันธ ์ มาลัย  แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.มงคล วิลัยเกษม แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
58. พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์  แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
59. พ.ต.ท.วชัรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
60. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
61. พ.ต.ท.อนุชา  จิตนิยม  แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
62. พ.ต.ท.ดิเรก  ม่ันคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
63. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
64. พ.ต.ท.จารุต  อัตตดิเรก แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
65. พ.ต.ท.ทศพร ทองเฉลิม แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
66. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
67. พ.ต.ท.ยิ่งยง  มีคุณ  แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ  
68. พ.ต.ท.ขวัญชัย  ด่านปรีดา แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
69. พ.ต.ท.สมชาย รอดแก้ว  แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
70. พ.ต.ท.พันทัตพงศ์  เดชสิทธิ์นัจกร แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
71. ร.ต.อ.เริ่ม  เกตุสุวรรณ์ แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
72. นายยุทธศักด์ิ เจริญทรง แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุร ีกรรมการ 
73. นายสมภพ  ปันศรีละ แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
74. นายพิสัณห์   เรืองเดช  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
75. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ.ราชบุรี กรรมการ 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปริยะ  กลิ่นศรีสุข ปลัดอําเภอโพธาราม 
2. นายลือชา  วงศ์เป่ียม ปลัดอําเภอปากท่อ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   - นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวิสิษฎ์  พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม       - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือทราบ(ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   - เม่ือวันท่ี 8 ส.ค. 2561 เวลาประมาณ 11.00 น. กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 , 
สภ.โพธาราม ชุดจับกุม ได้รับข้อมูลจากผู้ต้องหาในคดียาเสพติด ชื่อ น.ส.ชัญญาภัค 
หรือโอ๋ ฉายแก้วธนดล ว่าสามารถล่อซ้ือยาเสพติดจาก นายประสงค์ หรือน้อง ธรรม
โลกา เพ่ือท่ีตนจะได้ลดโทษ จึงได้วางแผนล่อซ้ือยาเสพติดและสามารถจับกุมตัวและ
ได้ดําเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมของกลางได้แก่ 

   1. ยาบ้า  2 มัด (20 ถุงๆ ละ 200 เม็ด รวมจํานวน 4,000 เม็ด  
   2. ยาไอซ์  น้ําหนัก 23.32 กรัม 
   3. อาวุธปืนและอ่ืนๆ รวม 37 รายการ 

   - เม่ือวันท่ี 18 ส.ค. 2561 เวลาประมาณ 15.30 น. กก.สส.3, บก.สส.ภ.7,  
กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี, กก.1 บก.ทท.3 และฝ่ายปกครอง ชุดจับกุม ได้ร่วมกันตรวจค้น
บ้านพักของ นางบุญตา หรือบุ๋มฯ ผลพบของกลางได้แก่ 

   1. ยาบ้า  จํานวน 4 ถุง รวมจํานวน 1,077 เม็ด  
   2. โทรศัพท์มือถือ จํานวน 1 เครื่อง 
  ได้ยึดไว้และจับกุมตัวสอบถามรับว่าตนเองซ้ือยาบ้ามาจาก นายเศกสิทธิ์ หรือเจน 

สว่างกุล จึงนําตัวพร้อมของกลางส่ง พงส.ดําเนินคดีตามกฎหมาย และได้ตรวจยึด
ทรัพย์สินไว้ ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ 2 รายการ คือ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า สีเทา 
ทะเบียน ชฎ 4534 กทม., โทรศัพท์มือถือ จํานวน 1 เครื่อง 

   - เม่ือวันท่ี 29 ส.ค. 2561 เวลาประมาณ 03.50 น. สภ.บ้านโป่ง และฝ่าย
ปกครอง ชุดจับกุม ได้รับข้อมูลจาก นายวุฒิ มักเขียว ผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพติดว่า
ตนเองซ้ือยาบ้ามาจาก นายเดชา หรือเบ้นซ์ นุ่มนวล ซ่ึงขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพ้ืนท่ี 
และพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าไม่ทราบบ้านเลขท่ี ม.6 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

/จึงวางแผน... 
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   จึงวางแผนเข้าตรวจค้นจับกุม พบ ยาบ้า จํานวน 4 ถุง รวมจํานวน 1,930 เม็ด  
และสามารถจับกุมตัว นายเดชาฯ พร้อมของกลางดังกล่าวข้างต้นดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 

เลขาฯ  4.2 สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนกันยายน 2561 

  -  กลุ่มท่ี 1 ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 31 ราย จับ 28 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 56 รายจับ 40 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 3 ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 16 ราย จับ 12 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 4 คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 942 ราย จับ 1,005 คน 

จัดหางานจังหวัด 4.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน กันยายน 2561) 

   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 -  จํานวนแรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทุกประเภท) แยกอําเภอ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

   /ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
  

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 46,057 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 830 3,134 
3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 97 
4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 201 647 

รวม 49,935 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุร ี 10,711 

2 บ้านโป่ง 8,931 

3 โพธาราม 8,368 

4 ดําเนินสะดวก 4,411 

5 ปากท่อ 4,943 

6 จอมบึง 3,444 

7 บางแพ 1,865 

8 วัดเพลง 344 

9 สวนผึ้ง 1,096 
10 บ้านคา 1,944 

รวม 46,057 
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ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
 ประจําเดือน สิงหาคม 2561 

  1. สถานท่ี ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 4  ราย  
   ของกลาง  - รถบรรทุก 4 ล้อ ยี่ ห้อ อี ซู ซุ  สี เขียว หมายเลขทะเบียน  
    บร 8467 ราชบุรี  
    - ตะกร้าผลไม้ 6 ใบ 
    - มึดตัดผลไม้ 2 เล่ม 
   พ้ืนท่ีบุกรุก (ไร่) 19 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา 

  2. สถานท่ี ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา - ราย  
   พ้ืนท่ีบุกรุก (ไร่) 416 ไร่ 3 งาน 43.25 ตารางวา 
   พ้ืนท่ีบุกรุก (ไร่) 108 ไร่ 1 งาน 8.875 ตารางวา 
มติท่ีประชุม       - รับทราบ  

พัฒนาสังคมฯ 4.5 ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
 จ.ราชบุรี 

 - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
สิงหาคม 2561 อ.เมืองฯ 1 ราย สาเหตุ ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ญาติพ่ีน้องฝ่ายภรรยา 

มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ  4.6 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
   (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ส.ค. - 14 ก.ย. 61) 

  ด้านดําเนินคดี 
  - ในรอบเดือน สภ.เขาดิน อ.โพธาราม มีการดําเนินคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 

จํานวน 1 คดี ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง สัญชาติไทย อายุ 11 ปี ถูกแสวงหาประโยชน์ใน
รูปแบบการบังคับใช้แรงงานและรูปแบบอ่ืนอันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์เพ่ือสนองความใคร่
ของผู้อ่ืน ผู้เสียหายปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมารดาท่ี จ.ปทุมธานี 

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  - ในรอบเดือนไม่มีการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.7 ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน ประจําเดือน กันยายน 2561 

  - ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,551 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   14 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต   จํานวน 205  ราย 

  - จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน  
  การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ระหว่างวันท่ี 1 - 13 ส.ค. 61 จํานวน 3 ครั้ง  
  การจู่โจมตรวจค้นปกติ ระหว่างวันท่ี 1 - 13 ส.ค. 61 จํานวน 13 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 
 

/ภ.จว.ราชบุรี 
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ภ.จว.ราชบุรี 4.9 สถานการณ์ข่าวความม่ันคงในพ้ืนท่ี  
  - การแก้ปัญหากรณีกลุ่มราษฎรชาวกะเหร่ียงบุกรุกอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 บ้านวังโค 
นายฉานฉาย ทองอุดม    - กรณีกลุ่มราษฎรชาวกะเหร่ียงบุกรุกอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านวังโคได้มี
 การประชุมไปแล้ว 2 คร้ัง ซ่ึงในคร้ังแรก ได้ประชุมในวันที่ 11 ก.ค. 2561 เพื่อ
 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในการแก้ไขในเร่ืองดังกล่าวฯ และในการประชุม
 ค ร้ั งที่  2  เ ม่ือวันที่  3  ส .ค .  2561 ได้ มีมติ  รับทราบข้อมูลตามที่ ผู้ แทน 
 จากอ.สวนผึ้ง มีการชี้แจงซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ทางอ.สวนผึ้งแจ้งให้ทราบว่าได้มี
 การประชุมร่วมกับกรรมการสิทธิมนุษย์ชน เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดี
 ที่สุด พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่บ้านวังโค กับ บ้านห้วยน้ําหนัก ซ่ึงในการแก้ปัญหามี
 เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ร่วมด้วย และ 
 อ.สวนผึ้ง ได้แจ้งว่า ในการย้ายครอบครัว ชาวกะเหร่ียงให้ครอบครัวที่พร้อมย้าย ให้
 เข้าไปอยู่ในบ้านสํารอง ที่เป็นบ้านว่างหลังใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังโคก่อน ระหว่าง
 ที่บ้านหลังใหม่ยังสร้างไม่เสร็จ และเม่ือสร้างเสร็จก็ให้ย้ายออกทีละหลังจนกว่าจะ
 ครบทั้ง 31 ครอบครัว หรือ 23 หลัง ในพื้นที่เดิม นอกจากนี้ พอช. ยังได้แจ้งให้
 ทราบว่า ในการก่อสร้างบ้าน พอช. จะสนับสนุนเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
 เป็นวงเงินหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ต่อมาประธานในที่ประชุม คือ นายวีรัช 
 ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1)  ขอใ ห้ฝ่ า ย เลขาฯ  (อ .สวนผึ้ ง ) 
 ดําเนินการจัดทําสรุปลําดับเหตุการณ์ - ลงวันและเวลา ให้ชัดเจน ว่า ราษฎรบ้าน
 วังโคตามแผนการเคลื่อนย้าย จํานวนทั้งสิ้น....หลังคาเรือน ปัจจุบันมีการย้ายมาอยู่
 ในพื้นที่ใหม่แล้วจํานวน......หลังคาเรือน.....คน เม่ือวันที่..... และในส่ วนที่ เหลือมี ก่ี
 หลังที่พร้อมจะย้าย เพื่อรายงานความคืบหน้าในแต่ละวัน แต่ละอาทิตย์ แล้วเสร็จไป
 มากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้หรือไม่ ผู้แทน กสม. กล่าว
 เสนอต่อที่ประชุม 2 ประการ ว่า 1) ขอให้คณะกรรมการฯมีการ พิ จ า ร ณ า ใ ห้
 ความเห็นชอบเบื้องต้นในการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 4 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ ร อ ง รั บ ก า ร
 อพยพของราษฎรบ้านวั ง โค จะได้บันทึก เป็นหลักฐานไว้ ในรายงานการ
 ประชุมต่อไป และ 2) ขอให้คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแก่ครอบครัว จํานวน 
 1 ครัวเรือน ที่มีการดําเนินการเคลื่อนย้ายออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทาง พอช.จะได้
 ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่า จะไม่รวมอยู่ในการเสนอโครงการรวมกับ 31 ครอบครัว 
นอ.สวนผ้ึง  - อ.สวนผึ้งได้ทําหนังสือถึง ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1 ในเร่ืองของการให้
 ความเห็นชอบเร่ืองพื้นที่ เพราะเดิมพื้นที่นั้นเป็นที่ของ ตชด. และเป็นพื้นที่ในความ
 ดูแลของกองพลพัฒนาท่ี 1 ดูแลแทนพื้นที่ราชพัสดุ โดยทาง ผู้บัญชาการกองพล-
 พัฒนาท่ี 1 มีหนังสือตอบกลับให้ความเห็นชอบมาว่า ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ท่ีใหม่
 จํานวน 4 ไร่ ในส่วนของ อ.สวนผึ้ง ได้ทําหนังสือเรียนมาท่ีจังหวัด พร้อม
 รายละเอียดของแผนท่ีจะทําการเลื่อนย้าย และอีกประเด็น คือ พอช. จะเข้ามา
 ช่วยสร้างบ้านหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ในส่วนนี้ทาง พอช. รอหนังสือให้
 ความเห็นชอบจากกองพลพัฒนาท่ี 1 ซ่ึง อ.สวนผึ้ง ได้ดําเนินการจัดส่ง
 เรียบร้อยแล้ว และจะมีการนัดประชุมอีกครั้งประมาณเดือน ตุลาคม 2561 
 เพ่ือจะประเมินราคาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง   
มติท่ีประชุม          -รับทราบ 
 
 

/ปภ. 
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ปภ. 4.9 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน สิงหาคม 

2561 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 9 คน 

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

 

   เลิกประชุมเวลา  16.50  น. 

  

       

 
  


