
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 1/2561 

วันจันทร์ท่ี  15 มกราคม 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.  ร.อ.กิตติพศ  สงวนไว้  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
6.  พ.อ.เอกธนา  เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)     กรรมการ 
7.  พ.อ.องค์อาจ แจ่มดี  แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
8.  นางสาวภาณิน อภิรักษ์สันติกุล แทน อัยการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
9.  นายธวชัชัย  รุ่งอรุณ  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
10. นายวรปรัชญ์  ศรีคัตธมาตย์ แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
11. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
12. นายกฤติพงค์  บุญโต   แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
14. นางกัลยา  จิรวชิรศักด์ิ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
15. นายสมพงษ์  เทียนชัยเกิดศิลป์ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
16. นายคณิตสิตณ์ รอดคัง  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
17. นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบท   กรรมการ 
18. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
19. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวีสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นายวิฑูร  สุขพูล  แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
21. นายชาติชาย ไชยพิมล  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
22. นายเดชา  เรืองอ่อน แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ 
23. นายสัมพันธ์  การชนไชย แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี  กรรมการ 
24. นายโสภณ  สุมังคละสมบัติ   แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
25. นางนลินนาถ ไกรนรา  ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
26. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
27. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
28. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
29. นางสาวหนึ่งหทัย  ธรรมพิทักษ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
30. นางอารมณ์  วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
31. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
32. นางสาวชลธิชา ศรีสวัสด์ิ  แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี)  กรรมการ 
33. นายอัญชลี  รอดผล  ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
34. นายจํานงค์  จันทร์วงค์ แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
 

/35. นายประยงค์  
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35. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
36. นางสาวศุภานัน คมศิริ  แทน นอ.บางแพ     กรรมการ 
37. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
38. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
39. นายลือชา  วงศ์เป่ียม แทน นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
40. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
41. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
42. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
43. นายสมนึก   สุวรรณวงศ์ แทน นอ.บ้านคา     กรรมการ 
44. พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ  แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ 
45. พ.ต.ท.วิษณุ  ชนะอักษร แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
46. นายดํารงค์  มุสิกวัตร์  แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
47. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
48. พ.ต.ท.สมบัต ิ โพธิ์งาม  แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
49. พ.ต.ต.เอกพงษ์ ผูกพันธ์  แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
50. พ.ต.ท.อิทธิกร  จิตต์หาญ แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์  แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
52. พ.ต.ท.วชัรินทร์ มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
53. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
54. พ.ต.ท.ทว ี  ยุทธศักดารักษ์ แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.ดิเรก  ม่ันคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
56. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.สมศักด์ิ วิชัยกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
58. พ.ต.ต.ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
59. พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.ทุ่งหลวง     กรรมการ 
60. พ.ต.อ.ฉลอง  ทองศรีสังฃ์ ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ 
61. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
62. พ.ต.ท.อํานวย ฉัจบูรพา แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
63. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
64. พ.ต.ท.หญิง ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย รอง ผกก.ฝอ ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุร  กรรมการ/เลขาฯ 
65. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้า ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
2.  นายอดุน   ทําไธสง  หน.อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 15.35 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2560   

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือทราบ (ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   - เหตุการณ์ปกติ 

เลขาฯ 4.2  สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนธันวาคม 2560 

  -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 16 ราย จับ 10 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 43 ราย จับ 23 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 15 ราย จับ 12 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 955 ราย จับ 1,077 คน 
 -  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังสิ้น รับแจ้ง 1,238 คดี จับ 1,178 คดี 

 ผลการจับกุมการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เดือนธันวาคม 2560 

ลําดับท่ี เขตพ้ืนท่ี ว/ด/ป รายละเอียดการจับกุม 
1 สภ.ปากท่อ 1/12/60 จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน 
   สถานท่ีจับกุม บรเิวณ ม.1 
   ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ 
2 สภ.โพธาราม 1/12/60 จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน 
   สถานท่ีจับกุม บรเิวณ  

ตลาดนัดหนองโพ 
   ต.หนองโพ อ.โพธาราม 
    

รวม ผู้ต้องหา 2 ราย 

 

 

/จัดหางานจังหวัด 
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จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน มกราคม 2561) 

   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2561)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

/- สรุปผล... 

 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,217 43,234 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 813 3,952 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 102 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 193 622 

รวม 4,244 47,913 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 8,637 
2 บ้านโป่ง 8,165 

3 โพธาราม 8,114 

4 ดําเนินสะดวก 6,121 
5 ปากท่อ 4,520 

6 จอมบึง 3,527 

7 บางแพ 2,248 

8 วัดเพลง 428 

9 สวนผึ้ง 830 
10 บ้านคา 3,850 

รวม 43,234 
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  - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
  ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัด
  กระทรวงแรงงาน (วันท่ี 14 ธ.ค. 60 - 11 ม.ค. 61)  

   - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 4 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 365 คน  

  (เมียนมา 326 คน, บุคคลพ้ืนท่ีสูง 39 คน) 
   ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 

         ประจําเดือน ธันวาคม 2560  

  พบ 2 คดี ในตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ ไม่พบตัวผู้กระทําผิด  
  ของกลาง 
   - ไม้กระยาเลย จํานวน 15 ท่อน ปริมาตร 2.337 ลบ.ม. 
   - ไม้สักท่อน จํานวน 19 ท่อน ปริมาตร 1.867 ลบ.ม. 
   - ไม้ตะคร้ําท่อน จํานวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.238 ลบ.ม.  
  (ของกลางนําเก็บไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี รบ.3 (พุยาง) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ  
  จ.ราชบุรี)  

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6   ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
        จ.ราชบุรี 

 - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
มกราคม 2561 ได้แก่ อําเภอเมืองฯ จํานวน 1 ราย รวมท้ังส้ิน 1 ราย 

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

  ด้านดําเนินคดี 
  ในระหว่างวันท่ี 15 ธ.ค. - 12 ม.ค. 2560 มีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ในจังหวัด

ราชบุรี จํานวน 1 คดี เป็นการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ ในรูปแบบแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี  

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สนง.พมจ.รบ ได้คุ้มครองช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 14 ปี สัญชาติไทย 

เนื่องจากมารดาและบิดาเลี้ยงบังคับให้ค้าประเวณี เหตุเกิดท่ี อ.จอมบึง เข้ารับการตุ้ม
ครองท่ีบ้านพักเกและครอบครัว จ.ราชบุรี เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 

 
/ภ.จว.ราชบุร ี
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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 4.10 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน ธันวาคม 

2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 29 คน 

  - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนนประจําเดือน 
ธันวาคม 2560 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,421 1,421 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,369 2,336 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 48 48 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 287 287 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 715 715 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 8 8 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 873 873 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 974 974 

รวมท้ังส้ิน 6,695 6,662 

   หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,512 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 824 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 37 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 11 คน 
 

/- ดําเนินคดี 
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  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 8 คน 

   - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน 
  ธันวาคม 2560  

      

  

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5      
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  16.25  น. 

       
    

  
 


