
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 11/2560 

วันจันทร์ท่ี  15 พฤศจิกายน 2560  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
3.  นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
4.  พ.ต.อ.ธนรัตน์ สอนกล้า แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
5.  พ.ต.สิทธิพร  วรมิศร์  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
6.  พ.ท.ศักด์ิชาย เตาวโรดม แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
7.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
8.  ร.อ.พิทักษ์   ฉวีวรรณ์ แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
9.  นางณัฏฐธิดา  โสดยวง  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุร ี กรรมการ 
10. นางสุภัสสร  แช่มเทศ  แทน อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
11. นางฐิฎิพรรณ บุญศิริ  แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
12. นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
13. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ  
14. ว่าท่ี ร.ต.ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
15. นายพงษ์สรรค์  ต้ังม่ัน  ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
16. นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พมจ. ราชบุรี              กรรมการ 
17. นางสาววิไลพร ดอนตระกูล แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
18. นายสุนทร  แก้วศรีใส ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี    กรรมการ 
19. นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบท   กรรมการ 
20. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
21. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
22. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวีสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นายนุกกุน  สีแพน           แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี                              กรรมการ 
24. นายสถิตร์  แก้วมณี  แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ 
25. นายคนอง           รอดทอง       ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
26. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
27. นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุร ี     กรรมการ 
28. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
29. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
30. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธรรมพิทักษ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
31. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
32. นางนภาพร  ภู่เกตุ  แทน ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
33. นางอัญชลี  รอดผล  ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 

/34. นายอรรถพันธ์ 
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34. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
35. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
36. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
37. นายลือชา  วงศ์เป่ียม แทน นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
38. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
39. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
40. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
41. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
42. พ.ต.ท.วิษณุ  ชนะอักษร ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
43. นายประพันธ์ หติศคุณ  แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
44. นางรศริน  ไตรศุภโชค แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
45. พ.ต.ท.ณภัทรพงศ สุภาพร  สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
46. พ.ต.ท.พิษณุ  โกสิยวัฒน ์ แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
47. พ.ต.ท.รัฐฐนินท์ ดิษฐ์ธิวรกูล แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
48. พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์  แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
49. พ.ต.อ.นภดล รุ่งสาคร  ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
50. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.ชินโชติ  โชติศิริ  แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์  เอกเผ่าพันธุ์ แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
53. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์  ทองนาค  ผกก.สภ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
54. พ.ต.อ.ธน ู  ฮวบประเสริฐ ผกก.สภ.บ้านคา     กรรมการ 
55. พ.ต.อ.กิตติพงศ์ เลี้ยงชีพ  ผกก.สภ.หลักห้า     กรรมการ 
56. พ.ต.ท.ฉัตรชัย  รังสิมันต์  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.ยิ่งยง  มีคุณ  แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ 
58. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
59. พ.ต.อ.บัณฑิต ม่วงสุขํา  ผกก.สภ.ด่านทับตะโก    กรรมการ 
60. พ.ต.อ.อําพันธุ์ ชมกรด  ผกก.สภ.เขาดิน     กรรมการ 
61. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
62. น.ส.วิลาสิน ี สุพานิชวรภาชน ์ แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
63. นายภูวนารถ สุภาพเพชร นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
64. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 
65. พ.ต.ท.รังสี  ประทุมพร สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

ผู้เข้า ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายชยาวุธ จันทร ผูว้่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม        - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560   

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือทราบ (ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  
ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   เม่ือวันท่ี 22 ต.ค. 60 เวลาประมาณ 17.45 น. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุด ตชด.
137 พร้อมชุดสืบสวน สภ.ด่านทับตะโก และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ร่วมกันทําการ
ล่อซ้ือยาบ้า และจับกุมผู้ต้องหา นายจตุพลหรือยอด แรงครุฑ อายุ 51 ปี ท่ีอยู่ 15 
ม.8 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี พร้อมของกลางคือ 

    1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมแฟตามีนหรือยาบ้า) จํานวน 3,290 เม็ด 
    2. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน รุ่น BIG M สีแดง ทะเบียน บท 7830 นครปฐม 
    3. โทรศัพท์ ยี่ห้อ OPPO สีขาว จํานวน 2 เครื่อง 
  สถานท่ีเหตุเกิด ภายในบริเวณ วัดรางเฆ่ ม.4 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี   

เลขาฯ 4.2  สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนตุลาคม 2560 

  -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 17 ราย จับ 15 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 72 ราย จับ 43 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 6 ราย จับ 4 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 812 ราย จับ 895 คน 
 -  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังสิ้น รับแจ้ง 951 คดี จับ 898 คดี 
 ผลการจับกุมการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เดือนตุลาคม 2560 
  
ลําดับท่ี เขตพ้ืนท่ี ว/ด/ป สถานท่ีจับกุม 

1 สภ.เมืองฯ 9/10/60 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองฯ 
  10/10/60 ตลาดศรีเมือง อ.เมืองฯ 
  12/10/60 ตลาดจอแจ ต.อ่างทอง อ.เมืองฯ 
2 สภ.โพธาราม 9/10/60 ถ.หน้าวัด ต.โพธาราม 

รวม 4 ราย 4 คน 
  

 
/ผลการจับกุม... 
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 ผลการจับกุมการลับลอบจําหน่ายดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 60
  
ลําดับท่ี เขตพ้ืนท่ี ว/ด/ป สถานท่ีจับกุม 

1 สภ.โพธาราม 1/11/60 ร้านธงชัยดอกไม้เพลิง 
   ข้อกล่าวหา ทําหรือค้าดอกไม้

เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ 
   ของกลาง พลุสี จํานวน 10 ลูก 

รวม 1 ราย 1 คน 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560) 

   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560)  

 
 
 
 
 
 
 

 

  - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 /- ประเภทกิจการ... 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,225 39,390 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 810 3,858 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 20 103 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 191 611 

รวม 4,246 43,962 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 8,398 
2 บ้านโป่ง 6,891 

3 โพธาราม 7,543 

4 ดําเนินสะดวก 2,795 
5 ปากท่อ 4,156 

6 จอมบึง 2,724 

7 บางแพ 1,578 

8 วัดเพลง 275 

9 สวนผึ้ง 787 
10 บ้านคา 4,243 

รวม 39,227 
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  - ประเภทกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด 5 อันดับ 
  1. เกษตรและปศุสัตว์ 
  2. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 
  3. กิจการก่อสร้าง 
  4. ผลิตหรือจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
  5. ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าอีเล็กทรอนิคส์ 

  - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
 ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวท่ี
 แย่งอาชีพคนไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 (วันท่ี 26 ต.ค. - 13 พ.ย. 60)  

   - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 6 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 1,263 คน  

  (เมียนมา 1,261 คน, บุคคลพ้ืนท่ีสูง 2 คน) 
   ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 

         ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560  

  1. ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง  
   ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 11 
   ของกลาง ไม้กระยาเลย จํานวน 11 ท่อน ปริมาตร 2.66 ลบ.ม.  
   พ้ืนท่ีบุกรุก บริเวณพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้างขยาย เขตทางหลวงแผ่นดิน  
   หมายเลข 3087 ม.8 

  2. ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  
   ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 11,54,55,69,72 ตรี,73, 
   พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ  2507 มาตรา 14,31, พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 
   ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 26/1, 35 และ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 
   ผู้ต้องหา นายอังคาร (ไม่มีนามสกุล) 
   ของกลาง ไม้กระยาเลย จํานวน 5 ท่อน ปริมาตร 0.733 ลบ.ม. และเครื่องเลื่อย
   โซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 
   พ้ืนท่ีบุกรุก 11-2-85    

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

 

 

/พัฒนาสังคมฯ 
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พัฒนาสังคมฯ 4.6   ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
        จ.ราชบุรี 

 สถานการณ์ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 (ระหว่างวันท่ี 1-14 พ.ย. 2560) 

 - ในรอบเดือนท่ีผ่านมา ไม่มีผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 การติดตาม 

 - ได้มีการประสานและติดตามผู้ใช้บริการเดิมจํานวน 4 ราย 

 ประชาสัมพันธ์ 

 - 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล  

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

  ด้านดําเนินคดี 
  ในระหว่างวันท่ี 1 - 14 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ในจังหวัด 

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  ระหว่างวันท่ี 10 - 11 ตุลาคม 2560 ได้พาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เด็กชายจํานวน 5 ราย ไปข้ึนศาลอาญารัชดา กทม. เพ่ือเป็นพยานในชั้นศาล จากการ
สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น ผู้เสียหายท้ัง 5 ราย ปัจจุบันกําลังศึกษาจํานวน 4 ราย อีก 1 ราย 
ได้ทํางานกับญาติ  

  ด้านการป้องกัน 
   ตรวจโรงงานสถานประกอบการ สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ตรวจสถานท่ี

ท่ีเสี่ยงแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี รวมกับจังหวัด 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

  - ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,416 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   21 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต  จํานวน 190  ราย 

  - จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน ระหว่างวันท่ี 1 - 13 พ.ย. 60 
  การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ จํานวน 3 ครั้ง  
  การจู่โจมตรวจค้นปกติ จํานวน 13 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
  - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง จํานวน  1,623 ราย 
  - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนแรกรับ (แดน4) จํานวน 58 คน 
  - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 1 - 13 พ.ย. 2560 จํานวน 82 ราย 

  ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ไป - กลับศาล จํานวน 2 ราย (ผลตรวจปกติ)
  ตรวจปัสสาวะย้ายระบายไป รจก.นครปฐม จํานวน 80 ราย (ผลตรวจปกติ) 

 
 

/สรุปยอด... 
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  สรุปยอดบัญชีแยกประเภทผู้ต้องขังรายสําคัญยอด ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

   ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ จํานวน  880 ราย 
  ตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง จํานวน 680 ราย 
  พฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ จํานวน  873 ราย 
  ย้ายปกติ จํานวน 942 ราย 
  เรือนจําชั่วคราวหนองนางแพรว จํานวน 37 ราย

 รวมท้ังหมด จํานวน 3,412 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 
มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

ปภ 4.10 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน ตุลาคม 

2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 12 คน 

  - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนนประจําเดือน 
ตุลาคม 2560 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,369 1,369 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,135 2,124 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 3 3 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 192 189 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 634 634 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 26 26 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 869 869 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 983 983 

รวมท้ังส้ิน 6,211 6,197 

  

/หมายเหตุ... 
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  หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,635 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 489 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 1 คน 

  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 26 คน 

  - ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน 2560 

  ยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน 2560 พบการ
เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 12 ราย ได้แก่ อําเภอบ้านโป่ง จํานวน 4 ครั้ง, 
อําเภอเมืองฯ จํานวน 2 ครั้ง, อําเภอบางแพ จํานวน 2 ครั้ง, อําเภอปากท่อ จํานวน 2 
ครั้ง และอําเภอจอมบึง จํานวน 2 ครั้ง 

 
  -  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

  ประจําเดือน ตุลาคม 2560      

  

 

/ระเบียบวาระท่ี 5      

 

 

อําเภอ 
การบังคับใช้กฏหมาย 

รวม ตรวจวัด   
แอลกฮอล์ 

ไม่สวมหมวก
นิรภัย 

ดัดแปลง
สภาพรถ 

ไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย 

ไม่มีใบอนุญาต 
ขับข่ี 

ขับรถเร็ว
เกินกําหนด 

เมืองฯ 2 319 224 1 469 0 1,015 
บ้านโป่ง 1 434 80 0 720 0 1,235 
โพธาราม 0 202 104 61 175 5 547 
ดําเนินฯ 0 159 81 36 765 0 441 
ปากท่อ 0 59 29 12 177 21 298 
จอมบึง 0 40 14 10 40 0 104 
สวนผึ้ง 0 85 50 0 193 0 328 
บางแพ 0 60 52 69 163 0 344 
วัดเพลง 0 0 0 0 9 0 9 
บ้านคา 0 11 0 0 13 0 24 
รวม 3 1,369 634 189 2,124 26 4,345 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  13.45  น. 

 

 

 

       

  

 

 
 


