
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 12/2560 

วันจันทร์ท่ี  15 ธันวาคม 2560  เวลา  15.35  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  นายณรงค์ศักด์ิ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
3.  พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
4.  ร.อ.กิตติพศ  สงวนไว้  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
5.  พ.อ.เอกธนา  เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)     กรรมการ 
6.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
7.  พ.อ.องค์อาจ แจ่มดี  แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
8.  นางเพ็ญสุภา  คเชนทร  แทน อัยการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
9.  นางณัฏฐธิดา  โสดยวง  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุร ี กรรมการ 
10. นางสุภัสสร  แช่มเทศ  แทน อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
11. นายสุชาติ  ชัยศักดานุกูล แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ  
12. ว่าท่ี ร.ต.ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
13. นางสุวรรณา ติระการ  แทน พมจ. ราชบุรี    กรรมการ 
14. นายสมพงษ์  เทียนชัยเกิดศิลป์ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
15. นายชัชวุฒ ิ  โกมลมรรค แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
16. นางสาวนวลจันทร ์ มาลัยศรี  แทน สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
17. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวีสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
18. นายนุกกุน  สีแพน           แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี                              กรรมการ 
19. นายเดชา  เรืองอ่อน แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรรมการ 
20. นายสมมาตย์ สุราช  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
21. นายคนอง           รอดทอง       ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
22. นางนลินนาถ ไกรนรา  ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
23. นางสาวภัทราภรณ์ โททวี  แทน แรงงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
24. นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุร ี     กรรมการ 
25. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
26. นางสุรภา  ขุนทองแก้ว  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
27. นายประกอบ คงเขียว  อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
28. นายพงษ์ศักด์ิ รื่นประเสิฐ แทน จัดหางานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
29. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
30. นายพีระ  อัทชยพงษ์  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กรรมการ 
31. นายสมพันธ์  คชสิงห์  แทน ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
32. นายรณภพ  เวียงสิมมา นอ.เมืองราชบุรี     กรรมการ  
33. นายสุชาติ  ดือเร๊ะ  แทน นอ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
34. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 

/35. นายภักดี 
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35. นายภักดี  ตนะวิไลกุล แทน นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
36. นายปริยะ  กลิ่นศรีสุข แทน นอ.โพธาราม    กรรมการ 
37. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
38. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
39. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
40. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
41. นายรณภา  ทอมโปร่ง ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
42. ร.ต.อ.นิรุต  ห่อทอง  แทน สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
43. พ.ต.ท.รัฐฐนินท์ ดิษฐ์ธิวรกูล แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
44. พ.ต.ท.อิทธิกร  จิตต์หาญ แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
45. พ.ต.ท.มาโนช จันทร์เท่ียง แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
46. พ.ต.อ.นพดล รุ่งสาคร  ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
47. พ.ต.อ.วรพล  ยิ่งเจริญ  ผกก.สภ.ปากท่อ     กรรมการ 
48. พ.ต.อ.ศราวุธ สุทธวิชัย  แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
49. พ.ต.ท.ดิเรก  ม่ันคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
50. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์  ทองนาค  ผกก.สภ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
51. พ.ต.ท.สมศักด์ิ วิชัยกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
52. พ.ต.ต.ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
53. พ.ต.อ.ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.สภ.ทุ่งหลวง     กรรมการ 
54. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
55. พ.ต.อ.บัณฑิต ม่วงสุขํา  ผกก.สภ.ด่านทับตะโก    กรรมการ 
56. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
57. นายธีรพันธุ์   คฤหบดี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
58. พ.ต.ท.รังสี  ประทุมพร สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

ผู้เข้า ร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.35 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายชยาวุธ จันทร ผูว้่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม        - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560   

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพ่ือทราบ (ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   วันท่ี 11 พ.ย. 60 เวลาประมาณ 12.30 น. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุด ตชด.137 
พร้อมชุดสืบสวน สภ.จอมบึง ชุด ชปส.ภ.จว.ราชบุรี กลุ่มงานข่าว บก.ขส.บช.ปส. 
ร่วมกันทําการซ้ือยาบ้า และจับกุมผู้ต้องหา 

   1) นายอนุพงษ์ หรือเจ รัตนเดชกําจาย อายุ 38 ปี 
   2) นายนเรศ หรือเล็ก อัตโสภณ อายุ 25 ปี 
   3) นายวสัตต์ิ หรือตาม อภัยจิต อายุ 27 ปี 
  พร้อมของกลาง 
   1) ยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) จาํนวน 6,000 เม็ด 
   2) รถเก๋ง ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Lancer สีน้ําเงิน ทะเบียน กบ 4787 ราชบุร ี
   3) โทรศัพท์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น Galaxy E 5 สีขาว หมายเลข 098-8890767 
   4) อาวธุปืน ยี่ห้อ Colt ขนาด .38 Super บบรจะกระสุนขนาด .38 จํานวน 7 นัด 
  เหตุเกิดและจับกุมได้ท่ี ริมถนน หน้าร้านอาหารตามสั่ง เจ๊จิ๋ม หมู่ 13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง 

เลขาฯ 4.2  สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนพฤศจิกายน 2560 

  -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 30 ราย จับ 25 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 42 ราย จับ 23 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 8 ราย จับ 6 ราย  
 -  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 908 ราย จับ 1,003 คน 
 -  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังสิ้น รับแจ้ง 1,072 คดี จับ 1,025 คดี 

 ผลการจับกุมการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เดือนพฤศจิกายน 
2560 
ลําดับท่ี เขตพ้ืนท่ี ว/ด/ป รายละเอียดการจับกุม 

1 สภ.ปากท่อ 13/11/60 ผู้ต้องหาเป็นหญิง อายุ 56 ปี 
   จับกุมท่ี ริมถนน ม.4 
   ต.ดอนทราย 
2 สภ.บ้านโป่ง 14/11/60 ผู้ต้องหาเป็นหญิง อายุ 27 ปี 
   จับกุมท่ี ร้านฉ่อยก่ี 69/71 
   ศรีวังตาล ต.บ้านโป่ง 
  16/11/60 ผู้ต้องหาเป็นชาย อายุ 25 ปี 
   จับกุมท่ี หน้าธนาคารกสิกรไทย 
   สาขาบ้านโป่ง 
   ผู้ต้องหาเป็นชาย อายุ 25 ปี 
   จับกุมท่ี หน้าธนาคารกสิกรไทย 
   สาขาบ้านโป่ง 
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ลําดับท่ี เขตพ้ืนท่ี ว/ด/ป รายละเอียดการจับกุม 
  16/11/60 ผู้ต้องหาเป็นหญิง อายุ 29 ปี 
   จับกุมท่ี หน้าธนาคารกสิกรไทย 
   สาขาบ้านโป่ง 
    

รวม ผู้ต้องหา 5 ราย 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน ธันวาคม 2560) 

   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560)  

 
 
 
 
 
 
 

 

  - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,225 43,301 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 810 3,952 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 102 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 193 622 

รวม 4,249 47,977 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 8,909 
2 บ้านโป่ง 7,779 

3 โพธาราม 8,576 

4 ดําเนินสะดวก 6,218 
5 ปากท่อ 4,549 

6 จอมบึง 3,492 

7 บางแพ 2,247 

8 วัดเพลง 423 

9 สวนผึ้ง 950 
10 บ้านคา 3,902 

รวม 43,301 
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  - ประเภทกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด 5 อันดับ 
  1) เกษตรและปศุสัตว์ 
  2) กิจการต่อเนื่องการเกษตร 
  3) กิจการก่อสร้าง 
  4) ผลิตหรือจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
  5) ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าอีเล็กทรอนิคส์ 

  - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
 ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวท่ี
 แย่งอาชีพคนไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 (วันท่ี 14 พ.ย. - 13 ธ.ค. 60)  

   - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 18 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 1,429 คน  

  (เมียนมา 1,428 คน, บุคคลพ้ืนท่ีสูง 1 คน) 
   ไม่พบการกระทําผิดท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 

         ประจําเดือน ธันวาคม 2560  

  - ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ  
   ข้อหาความผิดตาม  
   1) พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 54, 72 ตรี, 55, 11, 73, 69 
   2) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 14, 31, 
  26/1 
   3) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
  26/1, 35  
   ของกลาง ไม้กระยาเลย จํานวน 15 ท่อน ปริมาตร 2.337 ลบ.ม.  
   พ้ืนท่ีบุกรุก 4-3-79 ไร่ 

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6   ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
        จ.ราชบุรี 

 - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
ธันวาคม 2560 ได้แก่ อําเภอเมืองฯ จํานวน 1 ราย, อําเภอโพธาราม จํานวน 2 ราย,  
อําเภอบางแพ จํานวน 1 ราย  รวมท้ังส้ิน 4 ราย 
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พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

  ด้านดําเนินคดี 
  ในระหว่างวันท่ี 15 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2560 ไม่มีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ในจังหวัด 

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สนง.พมจ.รบ ได้ติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จํานวน 9 ราย ดังนี้ 
  - ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กหญิง จํานวน 2 ราย ปัจจุบันยังได้รับการ

คุ้มครองท่ีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านปาก-เกร็ด
ตระการ) จ.นนทบุรี 

  - ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กหญิง จํานวน 1 ราย 
  - ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กชาย จํานวน 6 ราย ภูมิลําเนาอยู่ใน

จังหวัดราชบุรี 5 รายและจังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย ปัจจุบันกําลังศึกษา จํานวน  
5 ราย อีก 1 ราย ได้ทํางานกับญาติ 

  ด้านการป้องกัน 
   - ตรวจโรงงานสถานประกอบการ สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ตรวจ

สถานท่ีท่ีเสี่ยง 
   - ชุดประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 

(ศรชล.) จ.ราชบุรี ดําเนินการตรวจสถานประการณ์แปรรูปสัตว์น้ํา จ.สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม 

   - การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
จ.ราชบุรี ประจําปี พ.ศ. 2561 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

   - ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านแรงงานให้กับประชาชนท่ัวไป สนง.แรงงาน
จังหวัดราชบุรี 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

  - ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,317 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   22 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต   จํานวน 190  ราย 

  - จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน  
  การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ระหว่างวันท่ี 1 - 8 ธ.ค. 60 จํานวน - ครั้ง  
  การจู่โจมตรวจค้นปกติ ระหว่างวันท่ี 1 - 13 ธ.ค. 60 จํานวน 13 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
  - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง จํานวน  1,614 ราย 
  - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนความม่ันคงสูงสุด (แดน4) จํานวน 52 คน 
  - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 1 - 13 ธ.ค. 2560  

  ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ไป - กลับศาล จํานวน 7 ราย (ผลตรวจปกติ)
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  สรุปยอดบัญชีแยกประเภทผู้ต้องขังรายสําคัญยอด ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 

   ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ จํานวน  872 ราย 
  ตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง จํานวน 675 ราย 
  พฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ จํานวน  872 ราย 
  ย้ายปกติ จํานวน 861 ราย 
  เรือนจําชั่วคราวหนองนางแพรว จํานวน 36 ราย

 รวมท้ังหมด จํานวน 3,316 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 

พฤศจิกายน 2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอด
ผู้เสียชีวิตในรอบเดือน จํานวน 20 คน 

  - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนนประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2560 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,301 1,301 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,285 2,271 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 8 8 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 162 162 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 637 637 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 30 30 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 882 882 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 995 995 

รวมท้ังส้ิน 6,300 6,286 
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  หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,506 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 765 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 7 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 1 คน 

  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 30 คน 

   - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน 
  ตุลาคม 2560      

  

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5      

อําเภอ 
การบังคับใช้กฏหมาย 

รวม ตรวจวัด   
แอลกฮอล์ 

ไม่สวมหมวก
นิรภัย 

ดัดแปลง
สภาพรถ 

ไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย 

ไม่มีใบอนุญาต 
ขับข่ี 

ขับรถเร็ว
เกินกําหนด 

เมืองฯ 2 222 182 1 590 0 997 
บ้านโป่ง 1 506 86 13 801 0 1,407 
โพธาราม 5 143 101 4 112 0 365 
ดําเนินฯ 0 188 77 49 153 30 497 
ปากท่อ 0 52 43 12 193 0 304 
จอมบึง 0 22 9 8 23 0 62 
สวนผึ้ง 0 68 55 0 149 0 272 
บางแพ 0 96 84 75 234 0 489 
วัดเพลง 0 1 0 0 7 0 8 
บ้านคา 0 3 0 0 5 0 8 
รวม 8 1,301 637 162 2,271 30 4,409 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  16.10  น. 

 

 

       

  

 

 
 


