
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 10/2560 

วันจันทร์ท่ี  31 ตุลาคม 2560  เวลา  15.30  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายชยาวธุ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ประธานกรรมการ 
2.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
3.  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
4.  นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
5.  พ.ต.อ.ธนรัตน์ สอนกล้า แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
6.  พ.อ.เอกธนา  เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)     กรรมการ 
7.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
8.  พ.อ.ภานุมาศ   คล้ายมงคล แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
9.  นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
10. ร.ต.ต.หญิง สุนันทา ยอดระยับ สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ  
11. นายศุภมาศ  กุลศลกู้เกียรติ สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
12. นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
13. นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล พมจ. ราชบุรี              กรรมการ 
14. นางรัตนา           แก้วเกียรติยศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
15. นายกนิษฐฐ์           เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
16. นายสว่าง              กองอินทร์         ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
17. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
18. นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี             กรรมการ 
19. นายสัญญา            ถิรเขมกุล          แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี                              กรรมการ 
20. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
21. นายสมมาตย์  สุราช            ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
22. นายคนอง           รอดทอง       ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
24. นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุร ี     กรรมการ 
25. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
26. นางสาวหนึ่งฤทัย  ธรรมพิทักษ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
27. นายรณภพ  เวียงสิมมา นอ.เมืองราชบุรี     กรรมการ  
28. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
29. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
30. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
31. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
32. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
 

/33. นายเสกสรร... 
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33. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
34. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
35. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
36. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
37 พ.ต.อ.อภิชาติ พุทธบุญ  ผกก.สภ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
38. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย อินทรปรีชา ผกก.สภ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
39. พ.ต.ต.อิทธิกร จิตต์หาญ แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
40. พ.ต.อ.สุชิน  กิจกสิกร  ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
41. พ.ต.ท.วชัรินทร์ มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
42. พ.ต.ท.ภาสกร  อยู่เย็น  แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
43. พ.ต.อ.ศราวุธ  สุทธวิชัย  ผกก.สภ.จอมบึง     กรรมการ 
44. พ.ต.ท.มานะ  เกิดเป่ียม แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
45. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์  ทองนาค  ผกก.สภ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
46. พ.ต.ท.สมศักด์ิ ธีระกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
47. พ.ต.ท.พรชัย อริยานนท์ ผกก.สภ.หลักห้า     กรรมการ 
48. พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.ทุ่งหลวง     กรรมการ 
49. พ.ต.อ.ฉลอง  ทองศรีสังข์ ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ 
50. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.รุจิรศักด์ิ สุวรรณ  แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
52. พ.ต.อ.อําพันธุ์ ชมกรด  ผกก.สภ.เขาดิน     กรรมการ 
53. พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพยาเสือ   กรรมการ 
54. พ.ต.ท.วิษณุ  ชนะอักษร ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
55. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
56. ว่าท่ี พ.ต.ท.พิงคะรัตน์ ประทุมพร สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
57. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
58. นางอัญชลี  รอดผล  ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
59. พ.ต.ท.รังสี  ประทุมพร สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/เลขาฯ 
60. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้า ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 

 
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายชยาวุธ จันทร ผูว้่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม        - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2560 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560   

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3     ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือทราบ (ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  
ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดท่ีสําคัญ 
  - ผลการตรวจยึดของกลางยาเสพติดในภาพรวม ภ.จว.ราชบุรี ช่วงต้ังแต่  

21 ก.ย. - 20 ต.ค. 60 

   - แยกตามข้อหา 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
    - แยกตามของกลาง 

 

  

 

 

 

 

  

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

 -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 17 ราย จับ 15 ราย  
-  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 70 ราย จับ 39 ราย  
-  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 8 ราย จับ 5 ราย  
-  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 872 ราย จับ 949 คน 
-  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังส้ิน รับแจ้ง 1,034 คดี จับ 968 คดี 

 
/ประธาน... 

ข้อหา ราย คน 

ผลิต 0 0 

จําหน่าย 5 7 

เพ่ือจําหน่าย 77 78 

ครอบครอง 108 108 

เสพ 313 313 

รวม 503 503 

ลําดับ ประเภทของกลาง จํานวน หมายเหตุ 

1 ยาบ้า 52,041 เม็ด  

2 ยาไอซ์ 24.43 กรัม  

3 กระท่อม 53 ใบ  

4 กัญชาสด -  

5 กัญชาแห้ง 1,141.99 กรัม  

6 ยาเค -  
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ประธาน   มีประชาชนร้องเรียนผ่านทาง Facebook ว่าจังหวัดราชบุรีมีการขายลอตเตอรี่เกิน
   ราคาจากท่ีรัฐบาลกําหนด ต้องการให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบควบคุม จึงขอ
   สอบถามทางเจ้าหน้าท่ีตํารวจว่ามีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไร 

ตํารวจภูธร จ.ราชบุรี ตํารวจมีการดําเนินการจับกุมในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแต่ ไม่ได้มีการรายงานให้จังหวัดทราบ
   ท้ังนี้จะนําผลการจับกุมมาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน ตุลาคม 2560) 

  -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2560)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/- ประเภทกิจการ... 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,225 39,227 

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 43,799 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 

1 เมืองราชบุร ี 8,398 

2 บ้านโป่ง 6,891 

3 โพธาราม 7,543 

4 ดําเนินสะดวก 2,795 

5 ปากท่อ 3,993 

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 25 ก.ย. - 25 ต.ค. 60)  

   - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 4 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 142 คน (เมียนมา) 
   ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
         ประจําเดือน ตุลาคม 2560  

  - เหตุการณ์ปกติ 

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6  ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
       จ.ราชบุรี 

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

-รวมจํานวน ท้ังสิ้น 1 ราย 
กรณี กลัวสามีทําร้ายร่างกายซํ้า สาเหตุจากความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว  

- สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน ตุลาคม  
2560 อําเภอโพธาราม 1 ราย รวมท้ังส้ิน 1 ราย 

พัฒนาสังคมฯ  4.7 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 - ด้านดําเนินคดี 
  ในปีงบประมาณ 2560 มีคดี จํานวน 4 คดี เป็นรูปแบบการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณี 1) ศาลตัดสิน 1 คดี (คดีการแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี เด็กหญิงอายุ 17 ปี ศาลพิพากษา จําคุกผู้ต้องหา 16 ปี) 2) อยู่
ระหว่างดําเนินการคดีในชั้นศาล 3 คดี (คดีการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 
เด็กหญิงอายุต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 2 คดี ผู้เสีย 2 ราย คดีการแสวงหาประโยชน์จาก 

 
/การค้าประเวณี... 
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 การค้าประเวณี เด็กชายอายุต่ํากว่า 18 ปี จํานวน 1 คดี ผู้เสียหาย 6 ราย) 

 - ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  ในรอบเดือนท่ีผ่านมาติดตามผู้เสียหาย จํานวน 9 ราย 1) อยู่ในความดูแลใน

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ตตระการ) จ.นนทบุรี 
จํานวน 2 ราย (ผู้เสียหายเด็กหญิงสัญชาติไทย อายุตํ่ากว่า 18 ปี จํานวน 2 ราย) 2) 
อยู่ในความดูแลของครอบครัวจํานวน 7 ราย (ในจังหวัดราชบุรี จํานวน 5 ราย 
ต่างจังหวัดจํานวน 2 ราย จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี) 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

 -  ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,502 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   21 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต  จํานวน 190  ราย 

 -  จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน ระหว่างวันท่ี 26 ก.ย. - 30 ต.ค. 60 
  - การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ จํานวน - ครั้ง  
  - การจู่โจมตรวจค้นปกติ จํานวน 34 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
 - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง  จํานวน 1,623 ราย 
 - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนแรกรับ (แดน4) จํานวน 57 คน 
 - มีผู้ต้องขังควบคุมภายในแดนควบคุมพิเศษ (แดน1)    จํานวน 413 คน 
 - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 26 ก.ย. - 30 ต.ค. 60 จํานวน 13 ราย 

(เหตุการณ์ปกติ) 

 สรุปยอดผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง และท่ีต้อง
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 

  1. ได้รับย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจําอ่ืนท่ัวประเทศ จํานวน 1,834 ราย 
  2. มีตัวคุมขังท่ีเรือนจํากลางเขาบินอยู่แล้ว  จํานวน 540 ราย 
    รวมท้ังหมด   จํานวน 2,374 ราย 
  ปัจจุบันคงเหลือคุมขังอยู่ จํานวน 1,565 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 
 

/ประธาน... 
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ประธาน  - ให้โต๊ะข่าวอําเภอติดตามข่าวสารด้านยาเสพติด, ด้านความม่ันคง และด้านเศรษฐกิจ  
   ท่ีอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความไม่สงบในแต่ละพ้ืนท่ี  
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ปภ 4.10  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
 - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน 

2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2560 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 12 คน 

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

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,682 1,682 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,706 2,691 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 8 8 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 229 226 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 1,013 1,013 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 65 65 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 877 877 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 998 998 

รวมท้ังส้ิน 7,578 7,560 

 หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 2,120 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 571 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 6 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 2 คน 

  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 65 คน 
 - ผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน 2560 
  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน

2560 พบการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดใน อําเภอโพธาราม จํานวน 25 ครั้ง, อําเภอบ้านโป่ง 
จํานวน 18 ครั้ง และอําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 11 ครั้ง ฯลฯ 

 
 

/- ยอดผู้เสยีชีวิต... 
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 - ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน 2560 
  ยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน 2560 พบการ

เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 12 ราย ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี 2 ราย, 
อําเภอบ้านโป่ง 3 ราย, อําเภอโพธาราม 1 คน, อําเภอดําเนินฯ 2 ราย, อําเภอปากท่อ 1 ราย, 
อําเภอจอมบึง 3 ราย และอําเภอบางแพ 1 ราย 

ประธาน - ขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นประจํา 
ทุกเดือน  

มติท่ีประชุม             - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธาน  - เรื่องการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง มอบหมายให้ 
 ปลัดจังหวัด นําประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความ
 ปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ 
 หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกับพลุข้ึนไปสู่อากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถ่ินและหน่วยงานต่างๆ 
 รับทราบเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความสงบ
 เรียบร้อย   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  17.10  น. 

 

       

 

 
 


