
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 3/2560 

วันจันทร์ท่ี  29 มีนาคม 2560  เวลา  10.30  น. 
ณ  ห้องประชุม อาคารราชบุรีเกมส์  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
3.  พ  .ต.ณรรรร ์ สุภาพ  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
4.  พ.ต.ท.ชินโชติ โชติศิริ  แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
5.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
6.  ร.อ.บุญเลิศ  นิวาสบุตร แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
7.  นายชนภัทร  วินวัฒน ์ อัยการจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
8. นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
9. นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
10. นางชญษร  อรุณรุมแสง แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
11. นายมนตรี   ลําลีวรรณ์ แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
12. นางอรธิชา  วิเศษโกสิน แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
13. นางสาวนวินดา  หัตถทิพย์ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
14. นายสุตติ  กันอ่ิง  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
15. นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบท   กรรมการ 
16. นายสันต์  บุญถาวร รักษาการแทน ผอ.สนง.ทสจ.ราชบุรี  กรรมการ 
17. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
18. นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
19. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
20. นายอํานาจ  ปรัชญาพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
21. นางสุวัฒนา  แดงกรัด  ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
22. นางปรีดา  ดีโยธา  ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
23. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีหาตา  แทน แรงงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
24. นายมนตรี   โอมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
25. นางจันทนา  โฉมศรี   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1 กรรมการ 
26. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
27. นายรณภพ  เวียงสิมมา นอ.เมืองราชบุรี     กรรมการ 
28. นายสมยศ  พุ่มน้อย  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
29. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
30. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
31. นายเกียรติศักด์ิ หอมเย็นใจ แทน นอ.โพธาราม    กรรมการ 
32. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
33. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
34. นายสายชล  จันทร์เพ็ญ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 

/35. นายฑรัท 
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35. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
36. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
37. พ.ต.ท.สุรินทร ์ แสงประทุม แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
38. พ.ต.ท.สรายุทธ บุรีวชิระ  แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
39. พ.ต.ท.สันทัด เจียมสกุล แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
40. พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์  แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
41. พ.ต.ท.รณรงค์ ชื่นจิตร์   แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
42. พ.ต.ท.ภาสกร  อยู่เย็น  แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
43. พ.ต.ท.ทว ี  ยุทธศักดารักษ์ แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
44. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์  เอกเผ่าพันธุ์ แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
45. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
46. พ.ต.ท.นพดล แฮตาล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
47. พ.ต.อ.นันทชัย เบ็ญจขันธ์ แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
48. พ.ต.ท.ฉัตรชัย  รังสิมันต์  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
49. พ.ต.ท.สธุ ี  เจากสิกร แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ 
50. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.อํานวย ฉํ่าษาพา  แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
52. พ.ต.ท.ชุมพล สานพคุณ แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
53. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
54. พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ 
55. นายธีระยุทธ์ คําศิริ  แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
56. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
57. นายเฉลิม  พิริยะโวทธิ์ แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
58. นายธีรพันธ์  คฤหบดี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
59. นายพิชิต  ต้ังสุข  แทน ประธานหอการค้า    กรรมการ 
60. นายอุดม  ใจเย็น  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
61. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ.ราชบุรี กรรมการ 
62. ร.ต.อ.พิริยะ  ณ บางช้าง อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
63. นายลิขิต  ไพลดํา  จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
64. นายนัสที   ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
65. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์กูล ผอ.สน.จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
66. นายยรรยง  เลขาวิจิตร ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) กรรมการ 
67. พ.ต.อ.ไพรวรรณ สาเพ่ิมทรัพย์ หน.ฝอ.สนง.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/เลขาฯ 
68. พ.ต.ท.รังสี  ประทุมพร สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/เลขาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 

 
 
 

/เริ่มประชุม.. 
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เริ่มประชุมเวลา 11.25 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายสุรพล  แสวงศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้   
     นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
   - ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการดูแล เรื่องการเรี่ยไรเงิน
   ตามสถานท่ีต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเรื่องการขายสุรา ถ้าพบว่ามีการ
   กระทําผิดให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
มติท่ีประชุม         - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 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 ก.พ. - 20 มี.ค. 2560 

   

ลําดับ ประเภทยาเสพติด จํานวน หมายเหตุ 

1 ยาบ้า 9,523 เม็ด  

2 กัญชาแห้ง 326.70 กรัม  

3 ใบกระท่อม 109 ใบ  

4 ยาไอซ์ 20.57 กรัม  

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

 -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 34 ราย จับ 22 ราย  
-  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 68 ราย จับ 25 ราย  
-  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 3 ราย จับ 3 ราย  
-  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 842 ราย จับ 896 คน 
-  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังส้ิน รับแจ้ง 1,053 คดี จับ 965 ราย 
 
 
 
 
 

/จัดหางานจังหวัด 
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จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน มีนาคม 2560) 

  -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2560)   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 - จํานวนแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) แยกตามอําเภอ  

ลําดับท่ี อําเภอ นายจ้าง 
แรงงานต่างด้าว 

รวม 
เมียนมา ลาว กัมพูชา 

1 เมืองราชบุร ี 940 6,712 95 389 7,196 

2 โพธาราม 478 6,164 193 451 6,808 

3 บ้านโป่ง 588 5,120 223 319 5,662 

4 ปากท่อ 269 3,325 45 87 3,457 

5 จอมบึง 183 2,170 29 100 2,299 

6 ดําเนินสะดวก 297 1,767 141 212 2,120 

7 บางแพ 188 1,086 138 110 1,334 

8 บ้านคา 73 1,025 37 38 1,100 

9 สวนผึ้ง 30 246 1 0 247 

10 วัดเพลง 169 568 15 9 592 

รวม 3,215 28,183 917 1,715 30,815 

 - 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) 3,215 30,815 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 740 2,565 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 20 98 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 185 591 

รวม 4,160 34,069 



-5- 

 - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
 ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวท่ี
 แย่งอาชีพคนไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหาร
 (กองพลพัฒนาท่ี 1, กอ.รมน.) ตํารวจ ชุดตรวจอําเภอในพ้ืนท่ี และศร.ชล.เขต 1 
 (วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2560)  

  - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 12 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 274 คน 
  (เมียนมา 265 คน, ลาว 1 คน, บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 5 คน และ ญ่ีปุ่น 3 คน) 

  - พบการกระทําผิด 
  นายจ้าง จํานวน 3 ราย 

  - ข้อหารับคนต่างด้าวท่ีไม่มีใบอนุญาตทํางานเข้าทํางาน 2 ราย           
 - ข้อหาข้อหารับคนต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตทํางานเข้าทํางาน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้
ทํางานกับตนเอง 1 ราย  

 นายจ้างเข้าสู่กระบวนการพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 3 ราย 

 แรงงานต่างด้าว จํานวน 12 คน 

  - ข้อหาทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต 6 คน 
  - ข้อหาไม่ทํางานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องท่ีหรือ

สถานท่ีตามท่ีได้รับอนุญาต 6 คน 
 เข้าสู่กระบวนการพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 12 คน  

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการดําเนินคดีเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จ.ราชบุรี  

   -  มีการกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ในท้องท่ี อ.สวนผึ้ง สถานท่ีบริเวณสามแยกนาขุนแสน 
ม. 1 ต.ตะนาวศรี ข้อหาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48,73,70 ผู้ต้องหา 
1 คน ชื่อ นายหาญณรงค์ ไตรสรณะกุล ของกลาง ไม้กระยาแปรรูป 1.615 ม.3, รถยนต์
บรรทุก 10 ล้อ 1 คัน, โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 

  -  มีการกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ในท้องท่ี อ.ปากท่อ สถานท่ีบริเวณป่าตากแดด ม.2 
ต.ยางหัก ข้อหาความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11,73,69,54,55และ 72 , 
พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 มาตรา 14,31 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2559 มาตรา 
26/1,35 ของกลาง ไม้กระยาเลย 29 ท่อ 4.06 ม.3 พ้ืนท่ีตรวจยึด 23 3-43 ไร่ 

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

 - เหตุการณ์ปกติ 

 

 

 

 

/พัฒนาสังคมฯ 
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พัฒนาสังคมฯ 4.6  ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
       จ.ราชบุรี 

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

-รวมจํานวน ท้ังสิ้น 2 ราย 

กรณีท่ี 1 ระหว่างสามีภรรยา สาเหตุจากการหึงหวง เกิดการหน่วงเหนี่ยวทําร้ายจิตใจกัน มี
บุตรด้วยกัน 1 คน 

กรณีท่ี 2 ระหว่างตาและหลานชาย สาเหตุจากการเมาสุรา เลี้ยงดูไม่เหมาะสม 

- ยอดสะสมรวม ปี 2560 ยอดรวม 7 ราย 

- สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน มีนาคม 
2560 อําเภอเมืองราชบุรี 1 ราย และอําเภอสวนผึ้ง 1 ราย 

พัฒนาสังคมฯ  4.7 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 - ด้านดําเนินคดี 

  - อยู่ระหว่างดารดําเนินการของสํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี จํานวน 2 ราย 
จากการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี  

 - ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ดําเนินการ

ติดตามการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 
  1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณี จํานวน 2 ราย ปัจจุบันอยู่ในความคุ้มครองช่วยเหลือของสถานคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) 

  2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ
พนักงานปกครองอําเภอบ้านโป่ง เจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่าผา ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ี ให้ความ
ช่วยเหลืออดีตลูกเรือประมงท่ีตกค้างจากสาธารณอินโดนีเซีย ซ่ึงขณะนี้อยู่ในความ
ดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี โดยได้
พาลูกเรือฯ ให้ข้อมูลว่าเคยมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีดังกล่าว เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องการ
สืบเสาะข้อเท็จจริงและแสวงหาข้อมูลบิดามารดาญาติพ่ีน้อง สถานท่ีเกิด ภูมิลําเนา 
ผลการดําเนินงานจากลงพ้ืนท่ีได้ข้อมูล ดังนี้ 

   2.1 จากการตรวจสอบด้านทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏชื่อผู้เสียหาย 
   2.2 ตรวจสอบบ้านเช่าท่ีผู้ เสียหายอ้างว่าเคยพักอาศัยอยู่ กับ

ครอบครัว ได้ถูกรื้อถอนไปกว่า 10 ปีแล้ว และได้สอบถามเพ่ือนบ้านบริเวณใกล้เคียง
ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักผู้เสียหายฯ และครอบครัว 

   2.3 ผู้ เสียหายฯ ได้แจ้งว่าตนมีภรรยา ได้พักอาศัยอยู่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   2.4 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 
ได้ส่งตัวลูกเรือฯ กลับคืนสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี 
วันท่ี 16 มีนาคม 2560 

 
/ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 



-7- 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

 -  ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,620คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   23 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต  จํานวน 189  ราย 

 -  จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน ระหว่างวันท่ี 1 มี.ค. - 28 มี.ค. 60 
  - การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ จํานวน 3 ครั้ง  
  - การจู่โจมตรวจค้นปกติ จํานวน 28 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
 - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง  จํานวน 1,685 ราย 
 - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนแรกรับ (แดน4) จํานวน 446 คน 
 - มีผู้ต้องขังควบคุมภายในแดนควบคุมพิเศษ (แดน1)    จํานวน 197 คน 
 - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. - 28 มี.ค. 60 จํานวน 17 ราย 

 (ผู้ต้องขังรับย้ายจากเรือนจําอ่ืน) (เหตุการณ์ปกติ) 

 สรุปยอดผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง และท่ีต้อง
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2560 

  1. ได้รับย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจําอ่ืนท่ัวประเทศ จํานวน 1,834 ราย 
  2. มีตัวคุมขังท่ีเรือนจํากลางเขาบินอยู่แล้ว  จํานวน 540 ราย 
    รวมท้ังหมด   จํานวน 2,374 ราย 
  ปัจจุบันคงเหลือคุมขังอยู่ จํานวน 1,620 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 กุมภาพันธ์
2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2560 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 10 คน 

/- สรุปผลการ... 
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 - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนน ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 
การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,361 1,357 

ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,696 2,678 

เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 21 1 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 124 122 

รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 795 792 

ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 77 77 

ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 890 890 

ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 998 998 

รวมท้ังส้ิน 6,962 6,915 

 หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,825 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 853 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 0 คน 

  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 77 คน 
 - ผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 

2560 พบการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดใน อําเภอโพธาราม จํานวน 37 ครั้ง, อําเภอบ้านโป่ง  
27 ครั้ง และอําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 25 ครั้ง ฯลฯ 

 - ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
  ยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 พบการเสียชีวิต

จากการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 10 ราย ได้แก่ อําเภอบ้านโป่ง 1 ราย, อําเภอปากท่อ 1 ราย, 
อําเภอจอมบึง 5 ราย,  อําเภอสวนผึ้ง 2 ราย และอําเภอบางแพ 1 ราย  

 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5  
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี 

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 
 

   เลิกประชุมเวลา  12.25  น. 

 

       

      
 


