
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 4/2560 

วันจันทร์ท่ี  27 เมษายน 2560  เวลา  10.30  น. 
ณ  ห้องประชุม อาคารราชบุรีเกมส์  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายชัยวฒัน ์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ประธานกรรมการ 
2.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1)   กรรมการ 
3.  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2)   กรรมการ 
4.  นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3)   กรรมการ 
5.  นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
6.  พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์  ศักด์ิสมบูรณ์ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
7.  พ.ต.ณรรรร ์  สุภาพ  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
8.  พ.ต.ท.ชินโชติ โชติศิริ  แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
9.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
10. นายชนภัทร  วินวัฒน ์ อัยการจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
11. นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
12. นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
13. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
14. นายมนตรี   ลําลีวรรณ์ แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
15. ส.ต.ท.พงษ์สรรค์ ต้ังม่ัน  แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
16. นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
17. นายครองศักด์ิ สงรักษา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
18. นายกนิษฐฐ์  เจียมรุจีกุล แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
19. นายสุชาติ  กันฉ่ิง  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
20. นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบท   กรรมการ 
21. นายสันต์  บุญถาวร ผอ.สนง.ทสจ.ราชบุร ี    กรรมการ 
22. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
23. นายเกริก  ม่ันคง  แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
24. นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
25. นายบรรเทิง  สืบวงษ์  แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
26. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
27. นายอํานาจ  ปรัชญาพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
28. นางพรรณพัธฐา  เทียนร์สาย ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
29. นางโสภา  เย็นแจ่ม  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชน จ.ราชบุร ี กรรมการ 
30. นางปรีดา  ดีโยธา  ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
31. นางสุธีรา  ทรงความดี แทน แรงงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
32. นายมนตรี   โอมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
33. นางจันทนา  โฉมศรี   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1 กรรมการ 
34. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 

/35. นางสาวบุหงา 
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35. นางสาวบุหงา บุญประสพ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
36. นายรณภพ  เวียงสิมมา นอ.เมืองราชบุรี     กรรมการ 
37. นายสมยศ  พุ่มน้อย  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
38. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
39. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
40. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
41. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
42. นายสายชล  จันทร์เพ็ญ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
43. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
44. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
45. พ.ต.ท.พงศกร เข็มราช  แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
46. พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักด์ิสมบูรณ์ รักษาการแทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง   กรรมการ 
47. พ.ต.ท.นริสสร ี สังข์กระแสรี แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
48. พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์  แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
49. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย   แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
50. พ.ต.ท.ภาสกร  อยู่เย็น  แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.ทว ี  ยุทธศักดารักษ์ แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์  เอกเผ่าพันธุ์ แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
53. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
54. พ.ต.ท.นพดล แฮตาล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
55. พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ําวน ผกก.สภ.หลักห้า     กรรมการ 
56. พ.ต.ท.ฉัตรชัย  รังสิมันต์  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.สธุ ี  เจากสิกร แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ 
58. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
59. พ.ต.ท.ธีระภูมิ ธุรกิจ  ผกก.สภ.ด่านทับตะโก    กรรมการ 
60. พ.ต.ท.ชุมพล สานพคุณ แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
61. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
62. พ.ต.แก้วเพชร ต๋ังพัฒนพันธ์ แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ 
63. ร.ต.อ.ธวัชชัย ทองลิ่ม  แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
64. นายธีระยุทธ์ คําศิริ  แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
65. นายวันชัย  ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
66. นายเฉลิม  พิริยะโวทธิ์ แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
67. นายธีรพันธ์  คฤหบดี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
68. นายพิชิต  ต้ังสุข  แทน ประธานหอการค้า    กรรมการ 
69. นายอุดม  ใจเย็น  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
70. พ.ต.ท.รังสี  ประทุมพร สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/เลขาฯ 
71. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 

 
/เริ่มประชุม.. 
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เริ่มประชุมเวลา 11.25 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม  
มติท่ีประชุม         - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560   

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือทราบ (ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ีสําคัญ 

  - ผลการตรวจยึดของกลางยาเสพติดในภาพรวม ภ.จว.ราชบุรี ช่วงต้ังแต่  
21 มี.ค. - 20 เม.ย. 2560 

   

ลําดับ ประเภทยาเสพติด จํานวน หมายเหตุ 

1 ยาบ้า 11,651 เม็ด  

2 กัญชาแห้ง 355.85 กรัม  

3 ใบกระท่อม 2 ใบ  

4 ยาไอซ์ 1,828.46 กรัม  

 - ผลการจับกุมยาเสพติดรายสําคัญ 
   รายท่ี 1 วันท่ี 22 มีนาคม 2560 จนท.ตร.สภ.เมืองราชบุรี ได้ร่วมกันทําการ
 จับกุมตัว นายณัฐพล บํารุงผล อายุ 31 ปี ท่ีอยู่ 219 ม.4 ต.แพงพวย อ.ดําเนินฯ จ.ราชบุรี 
 พร้อมของกลาง ยาบ้า 1,800 เม็ด เหตุเกิดและจับจุมได้ท่ี บริเวณใต้จุดกลับรถถนนเพชรเกษม 
 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 
   รายท่ี 2 วันท่ี 7 เมษายน 2560 จนท.ตร.สภ.เมืองราชบุรี ได้ร่วมกันทําการ
 จับกุมตัว นายชูพงษ์ โอฬาริสกุล อายุ 41 ปี ท่ีอยู่ 13 ถ.นิยมทัศ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 พร้อมของกลาง ยาบ้า 450 เม็ด ยาไอซ์หนัก 1,814.70 กรัม และอาวุธปืน M3 จํานวน  
 1 กระบอก เหตุเกิดและจับกุมได้ท่ี บ้านเลขท่ี 197/4 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

เลขาฯ  4.2 สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือนท่ีผ่านมา (ตั้งแต่วันท่ี 21 ก.พ. - 20 มี.ค. 60) 
  และคดี/เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ 

 -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 24 ราย จับ 12 ราย  
-  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 81 ราย จับ 47 ราย  
-  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 53 ราย จับ 51 ราย  
-  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 627 ราย จับ 731 คน 

/-  จํานวนคดี 
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-  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังส้ิน รับแจ้ง 930 คดี จับ 850 ราย 

คดีท่ีน่าสนใจ 

จับกุมเงินกู้นอกระบบ คดีอาญาท่ี 673/2560 ลง 9 เม.ย.2560  

ผู้ต้องหา 1. นายชัยยะ แก้งยิ่งโยชน์ 2. นายสมใจ(เบิร์ด) มีสาวงค์  
ฐานความผิด มีอาวุธไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้บุคคลอ่ืนกู้ยืมเงินโดยเรียกเก็บดอกเบ้ีย
เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว้และต้ังโรงรับจํานําโดยไม่ได้รับอนุญาต 
เหตุเกิดท่ี บ้านเลขท่ี 262/1 ม.1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เม่ือวันท่ี 9 
เม.ย.60 เวลาประมาณ 10.30 น. 
พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน จํานวนหลายรายการ ตู้เซฟและ
รถยนต์ 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน เมษายน 2560) 

  -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 เมษายน 2560)   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
 ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวท่ี
 แย่งอาชีพคนไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหาร
 (กองพลพัฒนาท่ี 1, กอ.รมน.) ตํารวจ ชุดตรวจอําเภอในพ้ืนท่ี และศร.ชล.เขต 1 
 (วันท่ี 27 มีนาคม - 25 เมษายน 2560)  

   

/- ผลการตรวจสอบ 

 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,215 30,738 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 748 2,069 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 20 95 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 186 582 

รวม 4,169 34,024 
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  - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 11 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 72 คน 
  (เมียนมา 65 คน, กัมพูชา 3 คน และ บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 4 คน) 

  - พบการกระทําผิด 
  แรงงานต่างด้าว จํานวน 6 คน ข้อหาไม่ทํางานตามประเภทหรือลักษณะงานและ

กับนายจ้าง ณ ท้องท่ีหรือสถานท่ีตามท่ีได้รับอนุญาต และประสงค์เข้าคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับ  

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการดําเนินคดีเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จ.ราชบุรี  

   -  มีการกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ในท้องท่ี อ.สวนผึ้ง จํานวน 2 คดี  
   1. สถานท่ีบริเวณบ้านบ่อหวี ม. 4  ต.ตะนาวศรี ข้อหาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.

2484 มาตรา 11,48,70 และ 73 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4
ผู้ต้องหา 1 คน ชื่อ นายวันชัย วันเย็น ของกลาง ไม้เลี่ยนแปรรูป 97 แผ่น 0.7289 ม.3 
และ ไม้ชิงชันแปรรูป 3 แผ่น 0.017 ม.3 

   2. สถานท่ีบริเวณบ้านท่ากุลา  ม. 2  ต.ตะนาวศรี ข้อหาความผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 
พ.ศ. 2507  มาตรา 14 และ 31, พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ (ฉ.4) พ.ศ.2559 พ.ศ.2559 มาตรา 
26/1,35 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4 ผู้ต้องหา 2 คน ได้แก่ 1. นายสมชาติ 
บุญมา และ 2. นายจ๋อ บุญเชิด ของกลาง ไม้ไผ่ลวก 200 มัด จํานวน 2,000 ลํา และ 
รถยนต์กระบะ 1 คัน 

  -  มีการกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ในท้องท่ี อ.จอมบึง สถานท่ีบริเวณหนองนกเรียน   
ม.10 ต.รางบัว ข้อหาความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11,73,48,69 และ 70 
ของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป 11 แผ่น 0.151 ม.3 , ไม้ประดู่ 2 ท่อน 0.201 ม.3 และ 
รถยนต์บรรทุก(จิ๊บป่า) 1 คัน 

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  - สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี (ในห้วงวันท่ี 21 มี.ค. – 20 เม.ย. 2560) 

  เหตุการณ์ปกติ 

  - คดีท่ีน่าสนใจ 

  คดีอาญาท่ี 112/2560 ลงวันท่ี 1 เม.ย. 60 
  ข้อหา "มีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง และแปรรูปไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับ

อนุญาต พยายามฆ่า และลักทรัพย์" 
  ผู้ต้องหา 1. น.อ.สําเริง บุญเหลือ อายุ 71 ปี ท่ีอยู่ 102 ม.4 ต.ตะนาวศรี  

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
                      2. นายชัย วันเย็น อายุ  61 ปี ท่ีอยู่  288/1 ม.4 ต.ตะนาวศรี  

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
 
 

/สถานท่ีเกิดเหตุ 
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  สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณบ้านบ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 60 
 เวลาประมาณ 10.00 น. 

พัฒนาสังคมฯ 4.6  ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
       จ.ราชบุรี 

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

-รวมจํานวน ท้ังสิ้น 4 ราย 

กรณีท่ี 1 ระหว่างพ่ีเขยกับน้องภรรยา สาเหตุจากสัมพันธภาพในครอบครัว ใช้อาวุธฆ่ากัน
เสียชีวิต 
กรณีท่ี 2 ระหว่างมารดาเลี้ยงกับบุตรติดสามี สาเหตุจากการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ทําร้าย
ร่างกายและจิตใจ 
กรณีท่ี 3 ระหว่างบิดากับบุตรชาย และทุกคนในครอบครัว สาเหตุจากการด่ืมสุราและขาด
สัมพันธภาพในครอบครัว 
กรณีท่ี 4 ระหว่างสามีกับภรรยา สาเหตุจากการด่ืมสุรา ทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย ข่มขู่ 

- ยอดสะสมรวม ปี 2560 ยอดรวม 11 ราย 

- สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน มีนาคม 
2560 อําเภอเมืองราชบุรี 1 ราย, อําเภอดําเนินฯ 1 ราย, อําเภอปากท่อ 1 ราย และ  
อําเภอจอมบึง 1 ราย และอําเภอสวนผึ้ง 1 ราย 

พัฒนาสังคมฯ  4.7 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 - ด้านดําเนินคดี 

  - อยู่ระหว่างดารดําเนินการของสํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี จํานวน 3 คดี
จากการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี  

 - ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ดําเนินการ

ติดตามการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 
 
  1) ติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จํานวน 3 

คดี ผู้เสียหายจํานวน 3 ราย ซ่ึงเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยการแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นหญิง อายุตํ่ากว่า 18 ปี 
ได้รับการคุ้มครองจากท่ี สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ด
ตระการ) จํานวน 2 ราย มีผู้เสียหาย 1 ราย ไม่มีความประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง  
จึงกลับไปอยู่กลับญาติท่ีจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันได้ประชุมคณะทํางานรับการ
พิจารณาเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จํานวน 2 ราย 

  2) ติดตามความช่วยเหลืออดีตลูกเรือประมงท่ีตกค้างจากสาธารณอินโดนีเซีย 
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ได้พาลูกเรือประมง ลงพ้ืนท่ี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องการสืบเสาะข้อเท็จจริงและแสวงหาข้อมูลบิดามารดาญาติพ่ีน้อง 
สถานท่ีเกิด ภูมิลําเนา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี  

/ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 
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ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

 -  ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,635 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   23 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต  จํานวน 189  ราย 

 -  จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน ระหว่างวันท่ี 1 มี.ค. - 28 มี.ค. 60 
  - การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ จํานวน 4 ครั้ง  
  - การจู่โจมตรวจค้นปกติ จํานวน 51 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
 - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง  จํานวน 1,686 ราย 
 - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนแรกรับ (แดน4) จํานวน 444 คน 
 - มีผู้ต้องขังควบคุมภายในแดนควบคุมพิเศษ (แดน1)    จํานวน 179 คน 
 - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. - 20 เม.ย. 60 จํานวน 341 ราย 

(เหตุการณ์ปกติ) 

 สรุปยอดผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง และท่ีต้อง
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ณ วันท่ี 20 เมษายน 2560 

  1. ได้รับย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจําอ่ืนท่ัวประเทศ จํานวน 1,834 ราย 
  2. มีตัวคุมขังท่ีเรือนจํากลางเขาบินอยู่แล้ว  จํานวน 540 ราย 
    รวมท้ังหมด   จํานวน 2,374 ราย 
  ปัจจุบันคงเหลือคุมขังอยู่ จํานวน 1,625 ราย 

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 มีนาคม 
2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2560 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 19 คน 

/- สรุปผล 
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 - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนน ประจําเดือน มีนาคม 
2560 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 
การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,428 1,425 

ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,653 2,644 

เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 3 3 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 190 190 

รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 835 832 

ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 30 30 

ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 825 825 

ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 973 973 

รวมท้ังส้ิน 6,937 6,922 

 หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,806 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 838 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 0 คน 

  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 30 คน 
 
 - ผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มีนาคม 2560 
  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มีนาคม 

2560 พบการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดใน อําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 43 ครั้ง, อําเภอโพธาราม 
จํานวน 33 ครั้ง และอําเภอดําเนินฯ จํานวน 19 ครั้ง ฯลฯ 

 - ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มีนาคม 2560 
  ยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มีนาคม 2560 พบการเสียชีวิต

จากการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 19 ราย ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี 5 ราย,อําเภอบ้านโป่ง 3 
ราย, อําเภอโพธาราม 4 ราย, อําเภอดําเนินฯ 3 ราย, อําเภอปากท่อ 1 ราย, อําเภอจอมบึง 
1 ราย,  อําเภอบางแพ 1 ราย และอําเภอบ้านคา 1 ราย  
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี 

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  12.08  น. 

 

       

      


