
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 2 / 2561 

วันจันทร์ท่ี  15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  15.30  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ประธานกรรมการ 
2.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
3.  นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
4.  พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักด์ิสมบูรณ์ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
5.  น.อ.เกรียงไกร ไทยจําเนียร แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
6.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
7.  พ.อ.สิทธิพร  วิพัฒน์ครุฑ แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
8.  นางสาวชญาน ี เลียบทวี  แทน อัยการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
9.  นายอัมรินทร์  สินธุ์ธารทอง แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
10. นายสนธยา  เสนเอ่ียม แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
11. นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
12. นายสุชาติ  ชัยศักดานุกูล แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
13. นายสานนท์  เจตสิกทัต แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
14. นายกฤติพงค์  บุญโต   แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
15. นางวิมล  สืบยศ  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
16. นางรัตนา           แก้วเกียรติยศ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
17. นายสมพงษ์  เทียนชัยเกิดศิลป์ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
18. นายสรรเสริญ ชาติดี  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
19. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
20. นายณัฐวิโรจน ์ เตมีศักด์ิ  แทน สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
21. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวีสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
22. นายวิฑูร  สุขพูล  แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นายภานุมาศ คงพันธ์  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
24. นายเดชา  เรืองอ่อน แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ 
25. นายนคร  กุญแจนาค    แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
26. นางสาวสุพรรณี ม่ิงสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี กรรมการ 
27. นางเรวดี  สีฟ้า  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
28. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
29. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
30. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
31. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
32. นายประกอบ คงเขียว  อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
33. นางอารมณ์  วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
34. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 

/35. นายณัฐวุฒ ิ
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35. นายณัฐวุฒ ิ  แก่นนาค  แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
36. นายอัญชลี  รอดผล  ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
37. นายจํานงค์  จันทร์วงค์ แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
38. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
39. นายกิจจา  เสาวรส  แทน นอ.บางแพ     กรรมการ 
40. นายภักดี  ตนะวิไลกุล แทน นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
41. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
42. นายลือชา  วงศ์เป่ียม แทน นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
43. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
44. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
45. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
46. นายสมนึก   สุวรรณวงศ์ แทน นอ.บ้านคา     กรรมการ 
47. ร.ต.อ.จีรศักด์ิ กุลีน้อย  แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
48. นายเฉลิมพล สุคนธมาน แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
49. นางสุจินดา   พันธ์สาคร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
50. พ.ต.ท.พิงคะรัตน์  ซ้ายขวัญ แทน สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.รัฐฐนินท์ ดิษฐ์ธิวรกูล แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.อิทธิกร  จิตต์หาญ แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
53. พ.ต.ท.สายัณห ์ เพ็งบุญชู แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
54. พ.ต.ท.วชัรินทร์ มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.ภาสกร  อยู่เย็น  แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
56. พ.ต.ท.ดิเรก  ม่ันคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
58. พ.ต.ท.สมศักด์ิ วิชัยกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
59. พ.ต.ต.อภิชาติ ชูวิเศษ  แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
60. พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.ทุ่งหลวง     กรรมการ 
61. พ.ต.ท.สธุ ี  เจากสิกร แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ 
62. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
63. พ.ต.ท.ไพโรจน์ แม้นบุตร แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
64. พ.ต.ท.สมบัต ิ ครุฑธา  แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
65. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
66. พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย รอง ผกก.ฝอ ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุร  กรรมการ/เลขาฯ 

ผู้เข้า ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 16.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายชยาวุธ จันทร ผูว้่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม        - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2560   

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือทราบ (ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   - เหตุการณ์ปกติ 

เลขาฯ 4.2  สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนมกราคม 2561 

  -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 29 ราย จับ 21 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 66 ราย จับ 47 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 6 ราย จับ 4 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 660 ราย จับ 786 คน 
 -  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังสิ้น รับแจ้ง 944 คดี จับ 900 คดี 

 ผลการจับกุมการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เดือนมกราคม 2561 

ลําดับท่ี เขตพ้ืนท่ี รายละเอียดการจับกุม 
1 สภ.ปากท่อ จับกุม 8 ราย ผู้ต้องหา 8 คน 
   

รวม จับกุม 8 ราย ผู้ต้องหา 8 คน 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2561) 
   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2561)  

 

 
 
 
 
 
 
 

                    

 /- จํานวน... 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,210 39,559 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 833 3,940 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 99 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 196 628 

รวม 4,260 44,226 
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  - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
  ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัด
  กระทรวงแรงงาน (วันท่ี 12 - 30 ม.ค. 61)  

   - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 19 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 804 คน  

  (กัมพูชา 21 คน, ลาว 47 คน, เมียนมา 732 คน, ไต้หวัน 4 คน) 
   ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 
   - จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีต้องดําเนินการในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

  (One Stop Service) จ.ราชบุรี (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ม.ค. 61) 
    - ยอดรวมผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จํานวน 27,046 คน 
    - ยอดรอการพิสูจน์สัญชาติ จํานวน 10,226 คน   
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 

         ประจําเดือน มกราคม 2560  

  - 2 คดี พบพ้ืนท่ีบุกรุก 38 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 

/สภ.สวนผึ้ง 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 7,667 
2 บ้านโป่ง 7,849 

3 โพธาราม 6,459 

4 ดําเนินสะดวก 3,365 
5 ปากท่อ 3,970 

6 จอมบึง 3,216 

7 บางแพ 2,252 

8 วัดเพลง 425 

9 สวนผึ้ง 628 
10 บ้านคา 3,728 

รวม 39,559 
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สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6   ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
        จ.ราชบุรี 

 - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ อําเภอเมืองฯ จํานวน 2 ราย และ อําเภอโพธาราม จํานวน 1 ราย  
รวมท้ังส้ิน 3 ราย 

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

  ด้านดําเนินคดี 
  - ในระหว่างวันท่ี 13 ม.ค. - 7 ก.พ. 2561 มีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ในจังหวัด

ราชบุรี จํานวน 1 คดี ในช่วงเดือนมกราคม จนท.ตํารวจได้ดําเนินการจับกุมผู้ต้องหาจํานวน 
4 คน พร้อมท้ังนําตัวผู้ต้องหาท้ัง 4 คน ไปขออํานาจศาล จ.ราชบุรี ฝากขัง ณ เรือนจํากลาง
ราชบุรี เพ่ือจะได้ดําเนินคดีตามกฏหมายต่อไป 

  - สนง.พมจ.รบ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสอบคัดแยกบุคคลต่างด้าว สัญชาติ
เมียนมา จํานวน 6 ราย ณ สภ.เมืองฯ ซ่ึงคาดว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผลการ
สอบคัดแยกแรงงานท้ังหมด ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองจึง
ได้ดําเนินคดี และรอผลผลักดันกลับส่งกลับภูมิลําเนาต่อไป 

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สนง.พมจ.รบ ได้คุ้มครองช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 14 ปี สัญชาติไทย 

ปัจจุบันผู้ เสียหายยังได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์  
จ.นนทบุรี (บ้านเกร็ดตระการ) 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 
  - เหตุการณ์ปกติ 

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 
มติท่ีประชุม          - รับทราบ 
 

/ปภ.. 
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ปภ 4.10 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน 

มกราคม 2561 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิต
ในรอบเดือน จํานวน 17 คน 

  - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนนประจําเดือน 
มกราคม 2561 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 2,518 2,518 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 3,466 3,456 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 99 99 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 905 905 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 1,019 1,019 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 108 108 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 909 909 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 959 959 

รวมท้ังส้ิน 9,980 9,970 

   หมายเหตุ 
  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 2,342 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 1,114 คน 
  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 76 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 23 คน 
  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 7 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 98 คน 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  17.15  น. 

       
   


