
 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรยีบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 8/2561 

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

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
2.  พ.ต.ท.ธนพัฒน์ สีหะวงเดช 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.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
6.  ร.อ.บุญเลิศ  นิวาศะบุตร แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
7.  นายอุดมศักด์ิพศิณ เย็นใส  แทน อัยการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
8.  นายอัมรินทร์  สินธุ์ธารทอง แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
9.  นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
10. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
11. นายสานนท์  เจตสิกทัต แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
12. นางสาวพัฒิยา หงษ์ทอง แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
13. นางสุวรรณา ติระการ  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
14. นางกัลยา   จิรวชิรศักด์ิ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
15. นางสาวรัตนา ตาละลักษกร แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
16. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
17. นางสาวนวลจันทร ์ มาลัยศรี  แทน สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
18. นางลัชชา  พิชิตวัฒนา แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ  
19. นายนุกกุน  สีแพน  แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นายสมมาตย์ สุราช  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
21. นายคนอง  รอดทอง    ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
22. นางโสภา  เย็นแจ่ม  แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี กรรมการ 
23. นางเรวดี  สีฟ้า  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
24. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
25. นายวรัชญ์   คงคาวงค์ แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
26. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
27. นางสาวญาวีร ์ โกมลเปริน  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
28. นายประกอบ คงเขียว  อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
29. นางอารมณ์  วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
30. นายชัยรัตน ์ ลิมปสายชล แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน  กรรมการ 
31. นายสุชาติ  บัวบาง  ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
32. นายยรรยง  เลขาวิจิตร ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) กรรมการ 
33. นายปิยะ  พรหมสถิต ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8   กรรมการ 
34. นายสมพันธ์  คชสิงห์  แทน ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 

/35. นายจํานงค์ 
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35. นายจํานงค์  จันทร์วงค์ แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
36. นายณัฐพัชร์  งามศิริโรจน์ แทน นอ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
37. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
38. นายวสันต์  หงส์ศุภางค์พันธ์ แทน นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
39. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
40. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
41. นายชวลิต  ประทีป  แทน นอ.จอมบึง     กรรมการ 
42. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
43. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
44. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
45. ร.ต.จิรทีปต์  วัฒนานุสิทธ์ แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ  
46. ร.ต.อ.สุรัตน ์ ดีรื่น  แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
47. นายเฉลิมพล  สุคนธมาน แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
48. พ.ต.ท.หญิง นันท์ลิน ีสาลีผลิน แทน สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
49. พ.ต.ท.รัฐศักด์ิ อ่ิมฤทธา  แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
50. พ.ต.ท.สัมพันธ ์ มาลัย  แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.กิตติ   ทองห่อ  แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.ธนกร  อังฤรวิโรจน์ แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
53. พ.ต.ท.วชัรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
54. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.อนุชา  จิตนิยม  แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
56. พ.ต.ท.ดิเรก  ม่ันคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.อัฑฒาสิษฏฐ์  พุ่มเกตุแก้ว แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
58. พ.ต.ท.จารุต  อัตตดิเรก แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
59. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
60. พ.ต.ท.ยิ่งยง  มีคุณ  แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ  
61. พ.ต.ท.ขวัญชัย  ด่านปรีดา แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
62. พ.ต.ท.ไพโรจน์ แม้นบุตร แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
63. พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผกก.สภ.เขาดิน     กรรมการ 
64. ร.ต.อ.สมชาย ชัยโพธิ์  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
65. นางเพ็ญพร   พลายแก้ว แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุร ีกรรมการ 
66. นายธีรพันธุ์  คฤหบดี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
67. นายพิชิต  ต้ังสุข  ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
68. นายพิศิษฐ์   ศรีเทพประดิษฐ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
69. พ.ต.ท.ปฐม  ทองยา  สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือทราบ(ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   - เม่ือวันท่ี 6 ก.ค. 2561 เวลา 14.00 น. กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี,กก.สส.ภ.3,
บก.สส.ภ.7 และฝ่ายปกครอง ชุดจับกุม ได้รับแจ้งว่า นายนฤนาท หรือเก่ง เช้าเท่ียง 
มีพฤติการณ์จําหน่ายยาเสพติดมาบวชอยู่ท่ีวัดท้ายเมือง และเก็บยาบ้าบางส่วนไว้ท่ี
บ้านเช่า ต.หินดอง อ.เมืองฯ และนําบางส่วนจําหน่ายให้กับลูกค้าในวัดและเก็บไว้ท่ี
กุฎิ จึงเข้าทําการตรวจค้นพบของกลางได้แก่ 

   1. ยาบ้า  จํานวน 804 เม็ด  
   2. ยาไอซ์  น้ําหนัก 7.3 กรัม 
   3. เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จํานวน 4 นัด 
   4. เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 
  และจับกุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมาย นายนฤนาทฯ รับว่าซ้ือยามาจากนายสมศักด์ิ  

บุญนาค บ้านพักอยู่ ต.ลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

   - เม่ือวันท่ี 25 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น. สภ.ทุ่งหลวง ชุดจับกุม ได้รับ
แจ้งจากสายลับว่าท่ีบ้านไม่มีเลขท่ี ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นบ้านพัก
ของ นายสมควร หรือนก เสือเฒ่า ลักลอบจําหน่ายยาบ้า จึงได้เข้าทําการตรวจค้นพบ
ของกลางได้แก่ 

   1. ยาบ้า  จํานวน 3 มัด 4,030 เม็ด  
   2. อาวุธปืนพกสั่นลูกซองไทยประดิษฐ์ จํานวน 1 กระบอก 
   3. เครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 จํานวน 1 นัด 
   4. โทรศัพท์มือถือ จํานวน 2 เครื่อง 
  และจับกุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมาย นายสมควรฯ รับว่าตนเองรับยาบ้ามาจาก นาย

ยอด ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง บ้านอยู่เขตพ้ืนท่ี อ.โพธาราม จํานวน 2 ครั้งแล้ว ซ่ึง
เคยรู้จักกันตอนอยู่ในเรือนจํากลางราชบุรี และมาพบกันโดยบังเอิญท่ีห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน ราชบุรี พูดคุยกันเรื่องยาบ้า 

   - เม่ือวันท่ี 26 ก.ค. 2561 เวลา 19.30 น. สภ.โพหัก, เจ้าหน้าท่ีทหาร ชุด 
ศรภ.บก.ทท. ชุดจับกุมได้รับข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดจาก จนท.ตร.สืบสวน สภ.เมือง
สมุทรปราการ ว่า นายธีรเกียรติ หรือหมี บุญอยู่ ผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพติดเม่ือวันท่ี 

    /14 มิ.ย. 61.... 
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  14 มิ.ย. 61 ให้ข้อมูลว่า น.ส.สุปราณี หรือไก่ จันทร์หล้า อายุประมาณ 35-40 ปี 
ค้ายาบ้าในพ้ืนท่ี อ.เมือง จ.นครปฐมและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ต่อมาพบและจับกุมตัว  
น.ส.สุปราณีฯ พร้อมของกลางคือ ยาบ้า จํานวน 3 มัด 6,000 เม็ด น.ส.สุปราณีฯ 
รับว่าตนเองซ้ือยาบ้ามาจาก นายพงษ์ธร หรือสอง นักคุ่ย พักอาศัยบ้านเลขท่ี 138  
ม.10 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี  

   - เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 2561 เวลา 14.30 น. สภ.เมืองฯ บูรณาการชุด 
ชตส.ภ.จว.ราชบุรี, ชุด ชปส.ภ.จว.ราชบุรี และ พฐ.จว.ราชบุรี ชุดตรวจยึด ได้รับแจ้ง
จากพลเมืองดีว่า พบยาบ้าบริเวณหมู่บ้านหนองยายกะตา ม.8 ต.หินกอง อ.เมือง จ.
ราชบุรี จึงร่วมเดินทางไปยังท่ีเกิดเหตุ พบยาบ้าลักษณะกลมแบบด้านหนึ่งผิวเรียบอีก
ด้านหนึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ WY สีส้ม อยู่ในถุงพลาสติกสีดํา จํานวน 7 ห่อ ๆ ละ 
5 มัด มัดละ 10 ถุง ถุงละ 200 เม็ด รวมท้ังหมด 70,000 ม็ด จากลักษณะถุงห่อ
ของมัดยาบ้าท่ีพบมีรากไม้แทงทะลุเข้าไปด้านในมัดยาบ้า จึงน่าเชื่อว่าเป็นยาบ้าท่ีฝังไว้
นานแล้ว จึงได้บันทึกตรวจท่ีเกิดเหตุ จัดทําแผนท่ีสังเขป และถ่านภาพไว้เป็นหลักฐาน 
และหาตัวผู้กระทําความผิดต่อไป ท้ังนี้ ในการประชุมคณะทํางาน ศอ.ปส.ภ.จว.
ราชบุรี ร่วมกับ จนท.ตร.สืบสวน สภ.เมืองฯ ได้หารือดําเนินการเก่ียวกับยาบ้าท่ีตรวจ
ยึดไว้ และได้ดําเนินการไปส่วนหนึ่งแล้ว ในการตรวจสอบประวัติบุคคลท่ีเคยกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ประสาน พฐ.จว.ราชบุรี ตรวจพิสูจน์ 
DNA ลายพิมพ์นิ้วมือ เพ่ือพิสูจน์ทราบและสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังเจ้าของหรือ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

เลขาฯ 4.2 สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนกรกฎาคม 2561 

  -  กลุ่มท่ี 1 ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 12 ราย จับ 10 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 53 รายจับ 35 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 3 ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 24 ราย จับ 16 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 4 คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 1,000 ราย จับ 1,060 คน 

จัดหางานจังหวัด 4.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน สิงหาคม 2561) 

   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฏาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 /-  จํานวน... 

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 45,800 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 830 3,252 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 97 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 200 637 

รวม 49,786 
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 -  จํานวนแรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทุกประเภท) แยกอําเภอ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
 ประจําเดือน กรกฎาคม 2561 

  1. สถานท่ี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา -  ราย  
   ของกลาง  - เสาปูน กว้าง 8 ซม. ยาว 2 ม. จํานวน 18 ต้น 
    - เสาไม้ถากเปลือก 2 ต้น 
    - ต้นกล้วย 226 ต้น 
    - ต้นมะพร้าว 4 ต้น 
   พ้ืนท่ีบุกรุก (ไร่) 3 แปลง (1-0-88) 

  2. สถานท่ี ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย  
   ของกลาง - ไม้สักแปรรูป 620 แผ่น 
    - ใบเลื้อยวงเดือนเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 และ 18 นิ้ว พร้อมแท่นเลื้อย 
    อย่างละ 1 ชุด 
    - เครื่องยนต์ดัดแปลงยี่ห้อยันม่า (ดีเซล) ดัดแปลงใช้สายพานติดกับ
    แท่นเลื่อย 1 เครื่อง 
    - เครื่องยนต์ดัดแปลงยี่ห้อ TAKARA (เบนซิน) ขนาด 6.5 แรงม้า 
    ดัดแปลงใช้สายพานติดกับแท่นเลื่อย 1 เครื่อง 
ประธาน  - ขอให้ฝ่ายปกครอง ติดตามคดีตัดไม้สักในพ้ืนท่ีด้วย 
มติท่ีประชุม       - รับทราบ 
 
 

/สภ.สวนผึ้ง 
 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 10,573 
2 บ้านโป่ง 8,881 

3 โพธาราม 8,500 

4 ดําเนินสะดวก 4,301 
5 ปากท่อ 4,917 

6 จอมบึง 3,435 

7 บางแพ 1,858 

8 วัดเพลง 344 

9 สวนผึ้ง 1,096 
10 บ้านคา 1,895 

รวม 45,800 
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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 
กรกฎาคม 2561 อ.เมืองฯ 3 รายและ อ.จอมบึง 1 ราย รวมจํานวน 4 ราย   

มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
   (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ค. - 14 ส.ค. 61) 

  ด้านดําเนินคดี 
  - ในรอบเดือน ได้คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จํานวน 1 ครั้ง เป็นแรงงาน

สัญชาติเมียนมาร์ จํานวน 7 ราย ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  - ในรอบเดือนไม่มีการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8 ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน ประจําเดือน สิงหาคม 2561 

  - ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,688 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   15 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต   จํานวน 205  ราย 

  - จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน  
  การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ระหว่างวันท่ี 1 - 10 ส.ค. 61 จํานวน - ครั้ง  
  การจู่โจมตรวจค้นปกติ ระหว่างวันท่ี 1 - 10 ส.ค. 61 จํานวน 10 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ภ.จว.ราชบุรี 4.9 สถานการณ์ข่าวความม่ันคงในพ้ืนท่ี  
 (1) ด้านความมั่นคงเกี่ยวกบัพระมหากษัตริย์ 
 (๒) ด้านการเมือง 
 (๓) ด้านเศรษฐกิจ 
 (๔) ด้านกลุ่มนกัวิชาการ องค์กรเอกชน นกับวชในศาสนา และส่ือมวลชน 
 (๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

 
/(๖) กลุ่มอาชญากรรม... 
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 (๖) กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากล 
 (๗) กลุ่มปัญหาในพ้ืนท่ีแนวชายแดน 
 (๘) กลุ่มปัญหาด้านยาเสพตดิ 
 (๙) ด้านอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจและท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
 (เหตุการณ์ปกติ) 
มติท่ีประชุม          -รับทราบ 
 

ปภ 4.10 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน 

กรกฎาคม 2561 ผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอด
ผู้เสียชีวิตในรอบเดือน จํานวน 18 คน 

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

 

   เลิกประชุมเวลา  16.50  น. 

  

       

 
  


