
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 7/2560 

วันจันทร์ท่ี  25 กรกฏาคม 2560  เวลา  10.30  น. 
ณ  ห้องประชุม อาคารราชบุรีเกมส์  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ประธานกรรมการ 
2.  นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
3.  พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
4.  พ.อ.หญิง นิตยา เลาห์ประเสริฐ แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
5.  พ.อ.ภานุมาศ  คล้ายมงคล แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
6.  นายชนภัทร  วินวัฒน ์ อัยการจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
7.  นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
8.  นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
9.  นางแสงรว ี  อรรถสารโสภณ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
10. นายสานนท์  เจตสิกทัต แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
11. นางวิมล  สืบยศ  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
12. นายครองศักด์ิ สงรักษา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
13. นายสมพงษ์  เทียนชัยเกิดศิลป์ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
14. นายสุชาติ  กันฉ่ิง  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
15. นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบท   กรรมการ 
16. นายสันต์  บุญถาวร ผอ.สนง.ทสจ.ราชบุร ี    กรรมการ 
17. นายเกริก  ม่ันคง  แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
18. นางเยาวพา  ผ่องเคหา แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
19. นายบรรเทิง  สืบวงษ์  ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
20. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
21. นายอํานาจ  ปรัชญาพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
22. นางสุวัฒนา  แดงกรัด  ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นางโสภา  เย็นแจ่ม  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชน จ.ราชบุร ี กรรมการ 
24. นายปัญญา  จันทร์ละออ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
25. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
26. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
27. นางจันทนา  โฉมศรี   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1 กรรมการ 
28. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
29. นายรณภพ  เวียงสิมมา นอ.เมืองราชบุรี     กรรมการ 
30. นายสมยศ  พุ่มน้อย  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
31. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
32. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
33. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
34. นายนคร  ศิวิลัย  แทน นอ.ปากท่อ     กรรมการ 

/35. นายเสกสรร 
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35. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
36. นายสายชล  จันทร์เพ็ญ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
37. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
38. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
39. พ.ต.ท.ไวโรจน ์ แน่นพิมาย แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
40. พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ กุลศักด์ิ  แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
41. พ.ต.อ.ธนรัชน ์ สอนกล้า ผกก.สภ.บางแพ     กรรมการ 
42. พ.ต.ท.วชัรินทร์ มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
43. พ.ต.ท.ชินโชติ  โชติศิริ  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.สมศักด์ิ วิชัยกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
47. พ.ต.อ.กิตติพงศ์ เลี้ยงชีพ  ผกก.สภ.หลักห้า     กรรมการ 
48. พ.ต.ท.ฉัตรชัย  รังสิมันต์  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
49. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
50. พ.ต.อ.บัณฑิต ม่วงสุขํา  ผกก.สภ.ด่านทับตะโก    กรรมการ 
51. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุวรรณวงศ์ แทน สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
53. พ.อ.พงพัฒน์ ห้องสินหลาก แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ 
54. ร.ต.ท.จีรศักด์ิ กุลีน้อย  แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
55. นายธีรยุทธ  คําศิริ  แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
56. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
57. นายยุทธศักด์ิ เจริญทรง แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
58. นายธีรพันธ์  คฤหบดี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
59. นายพิชิต  ต้ังสุข  ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
60. นายลิขิต  ไพลดํา  จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
61. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
62. นายพัฒนะ   ศิริมัย  แทน ผอ.สน.จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
63. นายธาน ี  ฉายศรี  แทน ผอ.สน.บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) กรรมการ 
64. พ.ต.ท.รังสี  ประทุมพร สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/เลขาฯ 
65. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้า ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
 
เริ่มประชุมเวลา 11.30 น. 

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

/ระเบียบวาระท่ี 2  
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ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 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 มิ.ย - 20 ก.ค 2560 

ลําดับ ประเภทยาเสพติด จํานวน หมายเหตุ 

1 ยาบ้า 13,998 เม็ด  

2 ยาไอซ์ 330 กรัม  

3 ใบกระท่อม 1 ต้น 5 ใบ  

4 กัญชาสด 3 ต้น  

5 กัญชาแห้ง 537 กรัม  

6 ยาเค 2.9 กรัม  

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

 -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 22 ราย จับ 15 ราย  
-  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 61 ราย จับ 37 ราย  
-  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 11 ราย จับ 10 ราย  
-  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 917 ราย จับ 989 คน 
-  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังส้ิน รับแจ้ง 1,030 คดี จับ 958 ราย 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน กรกฎาคม 2560) 
  -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560)  

 
 
 
 
 
 
 

 

                           
/- จํานวนแรงงาน 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,215 34,425 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 762 2,912 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 20 102 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 188 573 

รวม 4,185 38,012 
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 - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 - การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวจังหวัดราชบุรี 

  สนง.จัดหางานจังหวัดราชบุรี ได้จัดต้ังศูนย์รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 
 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ดําเนินการ
 ต้ังแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เว้น
 วันหยุดราชการ 

 

 

 

/ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 

1 เมืองราชบุรี 7,990 

2 บ้านโป่ง 6,299 

3 โพธาราม 7,411 

4 ดําเนินสะดวก 2,322 

5 ปากท่อ 3,814 

6 จอมบึง 2,622 

7 บางแพ 1,621 

8 วัดเพลง 291 

9 สวนผึ้ง 624 

10 บ้านคา 1,423 

รวม 34,425 
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ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
  ประจําเดือน กรกฎาคม 2560 (ต้ังแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 60 - 25 ก.ค. 60) 

  1. ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง หมู่ท่ี 6   
   ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 54,72 ตรี, พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 
   2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2559 มาตรา 14,31 
   ผู้ต้องหา นายบุญกุ (ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง)  
   ของกลาง - 
   พ้ืนท่ีบุกรุก 0-0-35 ไร่ 

  2.  ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ หมู่ท่ี 4  
   ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ,73 
   ผู้ต้องหา นายปราลภ  ถาวร 
   ของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 10 แผ่น ปริมาตร 0.019 ม3, เลือยวงเดือนต้ังโต๊ะ 
   จํานวน 1 เครื่อง, โรเตอร์เซาะร่องไม้ จํานวน 1 เครื่อง 

  3.  ตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ หมู่ท่ี 5  
   ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 11 ,73, 
   พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2559 มาตรา 14,31 
   ผู้ต้องหา นายณรงค์  พันพวก 
   ของกลาง ไม้ไผ่รวก จํานวน 220 มัด เป็นจํานวน 1,600 ลํา, รถกระบะตอนเดียว 
   ยี่ห้อนิสสัน 1 คัน 

  4.  ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง หมู่ท่ี 2  
   ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 69 ,48 
   ผู้ต้องหา นายสุพัฒน์  อินรัสพงศ์ 
   ของกลาง ไม้ท่อน จํานวน 262 ท่อน ปริมาตร 4.465 ม3, ไม้แปรรูป จํานวน 18 แผ่น 
  ปริมาตร 0.499 ม3 

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6  ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
       จ.ราชบุรี 

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

-รวมจํานวน ท้ังสิ้น 4 ราย 

กรณีท่ี 1 ระหว่างสามีและภรรยา ทะเลาะวิวาท สาเหตุภรรยาป่วยทางด้านจิตใจ มีบัตรผู้พิการ 
กรณีท่ี 2 ระหว่างครอบครัวใหม่ของมารดาและบุตร ทะเลาะวิวาท ไม่มีเวลาดูแล สาเหตุบุตร
ป่วยทางจิตใจมีบัตรผู้พิการ 
กรณีท่ี 3 ระหว่างสามีกับภรรยา ทะเลาะวิวาท ทําร้ายร้างกาย ต้องการแยกทาง 
 

/กรณีท่ี 4 
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กรณีท่ี 4 ระหว่างมารดาสามี (ย่า) และบุตรสะใภ้ ทะเลาะวิวาท แย่งหลาน 

- ยอดสะสมรวม ปี 2560 ยอดรวม 27 ราย 

- สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน กรกฎาคม  
2560 อําเภอบ้านโป่ง 2 ราย, อําเภอจอมบึง 1 ราย, อําเภอบางแพ 1 ราย รวมท้ังส้ิน 4 ราย 

พัฒนาสังคมฯ  4.7 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 - ด้านดําเนินคดี 
  ในรอบเดือนท่ีผ่าน ไม่มีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ ในจังหวัดราชบุรี สนง.พัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี ได้ติดตาม 4 คดี ซ่ึง เป็นรูปแบบแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี 1) คดีการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี เด็กหญิง
อายุ 13 ปี อยู่ระหว่างดําเนินการของศาล 2) คดีการแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณี เด็กหญิงอายุ 17 ปี ศาลพิพากษา จําคุกผู้ต้องหา 16 ปี 3) คดีการแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี เด็กหญิงอายุ 14 ปี อยู่ระหว่างดําเนินการของศาล  
4) คดีการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี เด็กชายจํานวน 6 ราย คดีอยู่ระหว่าง
สืบพยานในชั้นศาล  

 - ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  ติดตามผู้เสียหาย  
  1) ผู้ เสียหายเด็กหญิง อายุ ตํ่ากว่า 18 ปี ยังได้รับการคุ้มครองท่ีสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ตตระการ) จ.นนทบุรี 
  2) เด็กหญิง อายุ 14 ปี ไม่มีความประสงค์เข้ารับการคุ้มครองปัจจุบันได้อยู่

กับญาติท่ี จ. เพชรบุรี 
  3) เด็กชาย จํานวน 6 ราย ได้กลับอยู่กับครอบครัวตามภูมิลําเนา จ.ราชบุรี 

5 ราย และ จ.กาญจนบุรี 1 ราย 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าวเข้ามา
 ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0211.4/ว 3230 ลงวันท่ี 
12 มิถุนายน 2560 แจ้งให้ จ. ราชบุรี ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้เน้นย้ําเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกหน่วยได้
ช่วยกันสอดส่อง ติดตาม และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการการค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ี และหาก
มีเจ้าหน้าท่ีรัฐรายใดเข้าไปยุ่งเก่ียวหรือสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์ หรือการลักลอบ
นําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องถูกลงโทษท้ัง
ทางวินัยและอาญาต่อไป  

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.9  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

 -  ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,561 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   23 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต  จํานวน 189  ราย 
 
 

/-  จากการตรวจค้น 
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 -  จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน ระหว่างวันท่ี 28 มิ.ย. - 21 ก.ค. 60 
  - การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ จํานวน - ครั้ง  
  - การจู่โจมตรวจค้นปกติ จํานวน 23 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
 - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง  จํานวน 1,651 ราย 
 - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนแรกรับ (แดน4) จํานวน 110 คน 
 - มีผู้ต้องขังควบคุมภายในแดนควบคุมพิเศษ (แดน1)    จํานวน 608 คน 
 - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 28 มิ.ย. - 21 ก.ค. 60 จํานวน 63ราย 

(เหตุการณ์ปกติ) 

 สรุปยอดผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง และท่ีต้อง
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

  1. ได้รับย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจําอ่ืนท่ัวประเทศ จํานวน 1,834 ราย 
  2. มีตัวคุมขังท่ีเรือนจํากลางเขาบินอยู่แล้ว  จํานวน 540 ราย 
    รวมท้ังหมด   จํานวน 2,374 ราย 
  ปัจจุบันคงเหลือคุมขังอยู่ จํานวน 1,592 ราย 

ภ.จว.ราชบุรี 4.10  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 มิถุนายน 

2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2560 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 17 คน 

 - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนน ประจําเดือน 
มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

/ตาราง 
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รายงานตามมติ ค.ร.ม. 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 
การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 2,327 2,327 

ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 3,278 3,269 

เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 4 4 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 175 175 

รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 774 774 

ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 12 12 

ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 834 821 

ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 975 962 

รวมท้ังส้ิน 8,379 8,344 

 หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 2,127 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 1,142 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 4 คน 

  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 12 คน 
 - ผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มิถุนายน 2560 
  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มิถุนายน

2560 พบการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดใน อําเภอโพธาราม จํานวน 36 ครั้ง, อําเภอบ้านโป่ง 
จํานวน 24 ครั้ง และอําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 21 ครั้ง ฯลฯ 

 - ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มิถุนายน 2560 
  ยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มิถุนายน 2560 พบการเสียชีวิต

จากการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 17 ราย ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี 3 ราย,อําเภอบ้านโป่ง  
1 ราย, อําเภอโพธาราม 4 ราย, อําเภอดําเนินฯ 2 ราย, อําเภอปากท่อ 3 ราย, อําเภอสวนผึ้ง 
2 ราย,  และอําเภอบางแพ 2 ราย 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5    
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี 

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  12.05  น. 

 

       

       
 


