
 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรยีบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 6/2561 

วันจันทร์ท่ี 13 มิถุนายน 2561  เวลา  15.30  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ประธานกรรมการ 
2.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
3.  พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักด์ิสมบูรณ์ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
4.  พ.ท.สิทธิพร  วรมิศร์  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
5.  พ.ท.ศักด์ิชาย  เตาวโรดม แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
6.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
7.  นางสาวบุญนลิน วารีวนิช  แทน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี  กรรมการ 
8.  นายอภินันท์  เอกอนุพนธ์ แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
9.  นายวรปรชัญ์  ศรีคัตธมาตย์ แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
10. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
11. นายสานนท์  เจตสิกทัต แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
12. นายกฤติพงค์  บุญโต  แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
13. นางสาวจินตนา ฉุนพ่วง  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
14. นายเทวินทร์ นรินทร์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
15. นางสาวลักษณา รวมญาติ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
16. นายสรรเสริญ ชาติดี  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
17. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
18. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
19. นายสรศักด์ิ  ท่าใหญ่  แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นางจิรนันท์  บัวสําล ี  แทน พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
21. นายภูวเนธ  มะลินิล  แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
22. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
23. นายสมมาตย์ สุราช  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
24. นายคนอง  รอดทอง    ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
25. นายกัมปนาท สงวนแสง แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี กรรมการ 
26. นางเรวดี  สีฟ้า  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
27. นางสุธีรา  ทรงความดี แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
28. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
29. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
30. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
31. นางแก้วตา  เงินโสภา แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
32. นางอารมณ์  วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
33. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
34. นายเชียง  เดชธนู  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กรรมการ 

/35. นายสุชาติ 
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35. นายสุชาติ  บัวบาง  ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
36. นายสมพันธ์  คชสิงห์  แทน ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
37. นายปริพล  ทัดแก้ว  แทน นอ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
38. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
39. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
40. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
41. นายลือชา  วงศ์เป่ียม แทน นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
42. นายชวลิต  ประทีป  แทน นอ.จอมบึง     กรรมการ 
43. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
44. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
45. นายมนตรี  โภคานิตย์ แทน นอ.บ้านคา     กรรมการ 
46. พ.ต.ท.วิษณุ  ชนะอักษร แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
47. นางสาวรักษิณา สุ่นสุข  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
48. พ.ต.ท.หญิง นันท์ลิน ีสาลีผลิน แทน สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
49. พ.ต.ท.สุประพันธ์  โพธิถิรมย์ แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
50. พ.ต.ท.รัฐฐนินท์ ดิษฐ์ธิวรกูล แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
51. พ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศรี ผกก.สภ.บางแพ     กรรมการ 
52. พ.ต.ท.มาโนช จันทร์เท่ียง แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
53. พ.ต.ท.วชัรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
54. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.อภิเชษฐ ์ ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.จอมบึง    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.ท.ชุมพร ฉัตรสงวนชัย แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
60. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
61. พ.ต.ท.ยิ่งยง  มีคุณ  แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ  
62. พ.ต.ท.ขวัญชัย  ด่านปรีดา แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
63. พ.ต.อ.บัณฑิต ม่วงสุขํา  ผกก.สภ.ด่านทับตะโก    กรรมการ 
64. พ.ต.ท.พันทัตพงศ์ เดชสิทธิ์นัจกร แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
65. ร.ต.อ.แสงรุ่ง สีนวล  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
66. นายสรายุทธ์  กุลสนาวงค์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
67. นายพิศิษฐ์   ศรีเทพประดิษฐ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
68. พ.ต.ท.ปฐม  ทองยา  สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
69. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปิยะ  พรหมสถิต ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 
2. นางสาวสุกัญญา ดิษยืม  นักวิชาการอุตสาหกรรม 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 14.50 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   - วันท่ี 16 มิ.ย. 61 ต้ังแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ท่ีจวน ผวจ. หลังเก่าริมน้ํา จะมี
   สับปะรดโรงงานท่ีปลูกในพ้ืนท่ี จ. ราชบุรี มาจําหน่าย ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร 
   ของทางจังหวัดคือ “คนราชบุรีช่วยเกษตรกรราชบุรี” 
   - วันท่ี 18 มิ.ย. 61 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
   เสด็จเยี่ยมการดําเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง  
   จ.ราชบุรี ให้ส่วนราชการทุกหน่วย ช่วยกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
มติท่ีประชุม       - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือทราบ(ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

ลําดับท่ี รายละเอียด 
1. หน่วยท่ีจับกุม สภ.บ้านโป่ง, สภ.โพธาราม, กก.1 บก.ปส.4 บช.ปส. 

 วันท่ี / เวลา 11 พ.ค. 61 เวลาประมาณ 18.40 น. 
 ผู้ต้องหา นายธีระศักดิ์ บุญสวัสดิ์ อายุ 27 ปี 
 ของกลาง ยาบ้า 2,000 เม็ด 
 ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ไว้ในความครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมาย 
 ท่ีเกิดเหต ุ บริเวณคอกวัวเก่าไม่มีเลขท่ี ม.4 ต.หนองโพ 

2. หน่วยท่ีจับกุม สภ.บ้านโป่ง 
 วันท่ี / เวลา 11 พ.ค. 61 เวลาประมาณ 10.00 น. 
 ผู้ต้องหา นายอัศวฤทธ์ิ ประสิทธ์ิ อายุ 46 ปี 
 ของกลาง ยาบ้า จํานวน 1,586 เม็ด และอ่ืนๆ รวม 6 รายการ  
 ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ไว้ในความครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพฯ 
 ท่ีเกิดเหต ุ บริเวณถนนเลียบคลองดิน ม.8 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง 

3. หน่วยท่ีจับกุม สภ.ด่านทับตะโก, ฝ่ายปกครอง 
 วันท่ี / เวลา 12 พ.ค. 61 เวลาประมาณ 18.10 น. 
 ผู้ต้องหา นายเฉลิมอํานาจ ปรางทอง อายุ 34 ปี 
 ของกลาง ยาบ้า จํานวน 1,157 เม็ด และรถจักรยานยนต์   ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นดรีมฯ 

จํานวน 1 คัน  
 ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ไว้ในความครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมาย  
 ท่ีเกิดเหต ุ ถนนสายแท้งค์นํ้า - บ้านแก้มอ้น ม.3 ต.แก้มอ้น 

/ตาราง (ต่อ) 
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ลําดับท่ี รายละเอียด 

4. หน่วยท่ีจับกุม สภ.เมืองราชบุรี 
 วันท่ี / เวลา 24 พ.ค. 61 เวลาประมาณ 16.00 น. 
 ผู้ต้องหา นายณัฐพล ศรีสังข์งาม อายุ 23 ปี 
 ของกลาง ยาบ้า 2,161 เม็ด, ยาไอซ์ 3.3 กรัม, อาวุธปืนรีวอล

เวอร์ ขนาด .38 จํานวน 1 กระบอก, เรื่องกระสุนปืน 
ขนาด .38 จํานวน 13 นัด 

 ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ไว้ในความครอบครอง
เพ่ือจําหน่ายฯ และเสพยาไอซ์ฯ และมีอาวุธปืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตฯ 

 ท่ีเกิดเหตุ บ้านเลขท่ี 74 ม.8 ต.คุ้งกระถิน 

เลขาฯ 4.2 สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนพฤษภาคม 2561 

  -  กลุ่มท่ี 1 ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 30 ราย จับ 24 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 81 รายจับ 67 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 3 ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 18 ราย จับ 15 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 4 คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 836 ราย จับ 909 คน 

จัดหางานจังหวัด 4.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน มิถุนายน 2561) 

   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
                       
 

/-  จํานวนแรงงาน... 
 
 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (เมยีนมา, ลาว, กัมพูชา) 
1.1 พิสูจน์สญัชาติ 7,759 คน 
1.2 นําเข้า 8,798 คน 
1.3 มติ 16 ม.ค. 61  
      - พิสูจน์สัญชาติ 27,878 คน 
      - ยังไม่พิสูจน์สญัชาติ 495 คน 

3,227 44,930 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 835 3,534 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 94 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 199 623 

รวม 49,181 
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 -  จํานวนแรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทุกประเภท) แยกอําเภอ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

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

 - การปฏิบัติงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จ.ราชบุรี 
 (เพ่ิมเติม) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดําเนินการจัดทําปรับปรุงทะเบียน
 ประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตรา อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และ
 อนุญาตทํางานให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพ่ิมเติม 
 ตั้งแต่วันท่ี 23 เม.ย. - 31 พ.ค. 61  

     ผลการดําเนินงาน 
    นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 2,272 ราย 
    แรงงานต่างด้าว   จํานวน 6,271 คน  

   (กัมพูชา 412 คน, ลาว 131 คน, เมียนมา 5,728 คน) 
    ผู้ติดตาม   จํานวน 34 คน 
    (เมียนมา 32 คน, ลาว 2 คน) 

  - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
 การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 (วันท่ี 16 - 31 พ.ค. 61) 

 

/ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 10,476 
2 บ้านโป่ง 8,763 

3 โพธาราม 8,306 

4 ดําเนินสะดวก 4,064 
5 ปากท่อ 4,045 

6 จอมบึง 3,460 

7 บางแพ 1,758 

8 วัดเพลง 342 

9 สวนผึ้ง 1,073 
10 บ้านคา 2,043 

รวม 44,930 
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     ผลการดําเนินงาน 
    นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 9 ราย 
    แรงงานต่างด้าว   จํานวน 87 คน  

   (เมียนมา 48 คน, พ้ืนท่ีสูง 39 คน) 
    ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
 ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 

  1. สถานท่ี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย  
   ของกลาง ไม้ไผ่รวก 500 ลํา, รถยนต์กระบะ ยี่ก้อ MITSUBISHI 1 คัน, 
   มีดเหรียญ 1เล่ม 
   พ้ืนท่ีบุกรุก บ้านตากแดด ม.2 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี 

  2. สถานท่ี ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย  
   ของกลาง ไม้ไผ่รวก ยาว 2.50 ม. 1,600 ลํา, ไม้ไผ่รวก ยาว 3.00 ม. 400 ลํา, 
   รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA Fino 1 คัน, กระติกน้ํา 3 ใบ, เชือกฟาง 2 ม้วน  

   พ้ืนท่ีบุกรุก 2-0-19 

รองฯ  - ให้ นายอําเภอปากท่อไปดําเนินการประสานกับ อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับเขต 
  ป่าสงวน ฯ ให้ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการลักลอบตัด 
  ไม้รวกในเขตป่าสงวนมีความผิดตามกฎหมาย  

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

สภ.สวนผ้ึง 4.5 รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6 ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
 จ.ราชบุรี 

 - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
พฤษภาคม 2561 อ.เมืองฯ 4 ราย, อ.บ้านโป่ง 2 ราย, อ.โพธาราม 1 ราย, อ.ดําเนินฯ 2 ราย 
รวมจํานวน 9 ราย   

มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  ด้านดําเนินคดี 
  - ไม่มีการดําเนินคดี 
 
 

/ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
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  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สนง.พมจ.รบ ได้ติดตามคุ้มครองช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 14 ปี สัญชาติไทย 

ปัจจุบันผู้ เสียหายยังได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์  
จ.นนทบุรี (บ้านเกร็ดตระการ) บ้านเกร็ดอยู่ระหว่างการดําเนินการเรียกไหมให้
ผู้เสียหาย 

มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8 ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2561 

  - ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,388 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   10 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต   จํานวน 192  ราย 

  - จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน  
  การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ระหว่างวันท่ี 1 - 11 มิ.ย. 61 จํานวน 1 ครั้ง  
  การจู่โจมตรวจค้นปกติ ระหว่างวันท่ี 1 - 11 มิ.ย. 61 จํานวน 11 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ภ.จว.ราชบุรี 4.9 สถานการณ์ข่าวความม่ันคงในพ้ืนท่ี ตามหัวข้อข่าวสาร 9 ข้อ 
 (1) ด้านความมั่นคงเกี่ยวกบัพระมหากษัตริย์ 
 (๒) ด้านการเมือง 
 (๓) ด้านเศรษฐกิจ 
รองฯ ขอข้อมูลพาณิชย์ ฯ และสิ่งแวดล้อมรวบรวมสถิติมาแถลงในท่ีประชุมครั้งต่อไป  
                      3.1 พาณิชย์ ฯ รวบรวมข้อมูล ล้ง เป็นอย่างไร   
                     3.2  พาณิชย์ ฯ ในเรื่องแนวโน้ม ผลไม้การเกษตรท่ีน่าจะมีปัญหาในเรื่องใด  
     3.3  สิ่งแวดล้อม ฯ ให้นําข้อมูลฟาร์มเลี้ยงหมูท่ีเป็นปัญหาอยู่ใน
     เรื่องใดบ้างท่ีใดบ้าง     
 (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 

พฤษภาคม 2561 ผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอด
ผู้เสียชีวิตในรอบเดือน จํานวน 25 คน 

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

 

   เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 

  

        

                 
  


