
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 2/2560 

วันจันทร์ท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  10.30  น. 
ณ  ห้องประชุม อาคารราชบุรีเกมส์  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
3.  พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์  ศักด์ิสมบูรณ์ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
4.  ร.ต. พิทยา  ผวาผดุง  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.  นางสาวกานต์พิชชา สูริประเสริฐ แทน อัยการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
8. นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
9. นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
10. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
11. ว่าท่ี ร.ต.ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
12. ส.ต.ท.พงษ์สรรค์ ต้ังม่ัน  แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
13. นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
14. นายกนิษฐฐ์  เจียมรุจีกุล  ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
15. นางสาวสุปาณี ธีระประทีปสกุล แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
16. นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบท   กรรมการ 
17. นายสันต์  บุญถาวร แทน ผอ.สนง.ทสจ.ราชบุร ี   กรรมการ 
18. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
19. นายเกริก  ม่ันคง  แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
21. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
22. นายอํานาจ  ปรัชญาพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
23. นางสุวัฒนา  แดงกรัด  ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
24. นางโสภา  เย็นแจ่ม  ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กฯ   กรรมการ 
25. นายวรพัชร   แสงทอง  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
26. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
27. นายมนตรี   โอมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
28. นางภิญญาอัญญ์ สุขผล  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1 กรรมการ 
29. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
30. นางสาวสุกัญญา ป้ันแตง  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
31. นายรณภพ  เวียงสิมมา นอ.เมืองราชบุรี     กรรมการ 
32. นายสมยศ  พุ่มน้อย  นอ.บ้านโป่ง     กรรมการ 
33. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.บางแพ     กรรมการ 
34. นายประยงค์ จันทเต็ง  นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 

/35. นายธรรมนูญ.. 
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35. นายธรรมนูญ แก้วคํา  นอ.โพธาราม     กรรมการ 
36. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
37. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
38. นายสายชล  จันทร์เพ็ญ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
39. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
40. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
41. พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักด์ิสมบูรณ์ แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
42. พ.ต.ท.สันทัด เจียมสกุล แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
43. พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์  แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
44. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย   แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
45. พ.ต.ท.ภาสกร  อยู่เย็น  แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
46. พ.ต.ท.ทว ี  ยุทธศักดารักษ์ แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
47. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์  เอกเผ่าพันธุ์ แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
48. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
49. พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอ้ือประเสริฐ ผกก.สภ.บ้านคา     กรรมการ 
50. พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ําวน ผกก.สภ.หลักห้า     กรรมการ 
51. พ.ต.ท.ฉัตรชัย  รังสิมันต์  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.สธุ ี  เจากสิกร แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ 
53. พ.ต.ท.ศุภสาร อายุยืน  แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
54. พ.ต.ท.อํานวย ฉํ่าษาพา  แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
55. พ.ต.อ.อําพันธุ์ ชมกรด  ผกก.สภ.เขาดิน     กรรมการ 
56. ร.ต.ต.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
57. ร.ต.อ.ธวัชชัย ทองลิ่ม  แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
58. นายธีระยุทธ์ คําศิริ  แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
59. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
60. นางธิดา  กองเบ้ีย  แทน ประธานหอการค้า    กรรมการ 
61. นายอุดม  ใจเย็น  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
62. นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ.ราชบุรี กรรมการ 
63. ร.ต.อ.พิริยะ  ณ บางช้าง อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
64. นายนัสที   ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
65. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์กูล แทน ผอ.สน.จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) กรรมการ 
66. นางสาววิภาวดี เกียรติไพบูรณ์ แทน ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
67. พ.ต.ท.ดร.เทอดเกียรติ วงศาโรจน์  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/เลขาฯ 
68. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 

 
 
 

/เริ่มประชุม.. 
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เริ่มประชุมเวลา 11.25 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ประธาน               - นายสุรพล  แสวงศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้   
     นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติท่ีประชุม         - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 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 ม.ค. - 20 ก.พ. 2560 

   

ลําดับ ประเภทยาเสพติด จํานวน หมายเหตุ 

1 ยาบ้า 69,374 เม็ด  

2 กัญชาแห้ง 1,652 กรัม  

3 ใบกระท่อม 1 ต้น 126 ใบ  

4 ยาไอซ์ 22.17 กรัม  

 - ผลการจับกุมยาเสพติดรายสําคัญ 

   วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 จนท.ตร.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี และ จนท.ตร.สภ.
 เมืองราชบุรี ได้ร่วมกันทําการจับกุมตัว นายบุญชู หรือน้อย แก้ทับ อายุ 52 ปี ท่ีอยู่ 
 บ้านเลขท่ี 9/17 ม.2 ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

   พร้อมด้วยของกลาง 1. ยาเสพติด (ยาบ้า) จํานวน 50,000 เม็ด  
      (ได้จากท่ีเกิดเหตุ) 
      2. ยาเสพติด (ยาบ้า) จํานวน 89,600 เม็ด  
      (ได้จากการตรวจค้นบ้าน) 

   เหตุเกิดและจับกุมท่ี ริมถนนเพชรเกษม ใกล้จุดกลับรถ คส.6 ม.6 ต.อ่างทอง 
   อ.เมือง จ.ราชบุรี และท่ีบ้านเลขท่ี 9/17 ม.2 ต.ปรากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี 
   จ.ประจวบคีรีขันธ์  

 

 

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

 -  กลุ่มท่ี 1  ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 30 ราย จับ 20 ราย  
-  กลุ่มท่ี 2  ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 72 ราย จับ 41 ราย  
-  กลุ่มท่ี 3  ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 7 ราย จับ 7 ราย  
-  กลุ่มท่ี 4  คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 638 ราย จับ 713 คน 
-  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังส้ิน รับแจ้ง 827 คดี จับ 758 ราย 

จัดหางานจังหวัด  4.3  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560) 

  -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560)   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 - จํานวนแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) แยกตามอําเภอ  

ลําดับท่ี อําเภอ นายจ้าง 
แรงงานต่างด้าว 

รวม 
เมียนมา ลาว กัมพูชา 

1 เมืองราชบุร ี 940 1,757 95 391 7,243 

2 โพธาราม 478 6,364 173 402 6,939 

3 บ้านโป่ง 588 4,935 195 306 5,436 

4 ปากท่อ 269 2,831 29 100 2,960 

5 จอมบึง 183 2,119 136 112 2,367 

6 ดําเนินสะดวก 297 2,230 45 87 2,362 

7 บางแพ 188 1,142 141 214 1,497 

8 บ้านคา 73 1,037 37 38 1,112 

9 สวนผึ้ง 169 773 1 0 774 

10 วัดเพลง 30 173 15 9 197 

รวม 3,215 28,361 867 1,659 30,887 

  

/- สรุปผลการตรวจสอบ 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 3,215 30,887 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 726 2,499 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 20 98 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 184 596 

รวม 4,145 34,080 
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 - สรุปผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
 ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวท่ี
 แย่งอาชีพคนไทย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหาร
 ชุดเคล่ือนท่ีเร็ว (กองพลพัฒนาท่ี 1) ตํารวจ และชุดตรวจอําเภอในพ้ืนท่ี (วันท่ี 
 26 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2560)  

  - ผลการตรวจสอบ 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 6 ราย 
   แรงงานต่างด้าว   จํานวน 249 คน 
  (เมียนมา 1,828 คน, บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 5 คน และ ไต้หวัน 3 คน) 

  - พบการกระทําผิด 
  นายจ้าง จํานวน 1 ราย 

  - ข้อหารับคนต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตทํางาน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานกับตนเอง 
และประสงค์เข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 

 แรงงานต่างด้าว จํานวน 14 คน 
  - ข้อหาไม่ทํางานกับนายจ้าง ณ ท้องท่ีหรือสถานท่ีตามท่ีได้รับอนุญาต เข้าสู่

กระบวนการพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 1 คน และประสงค์เข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ปรับ 13 คน 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4  ผลการดําเนินคดีเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จ.ราชบุรี  

  -  เหตุการณ์ปกติ 

สภ.สวนผ้ึง 4.5  รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

   คดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
  - ในห้วงวันท่ี 21 ม.ค. – 20 ก.พ.  2560 
  - เหตุการณ์ปกติ 
 คดีท่ีสอบสวนเสร็จส้ิน รอส่งสํานวนการสอบสวนให้อัยการ หรือส่งอัยการแล้ว 
  - คดีอาญาท่ี 359/2559 
 คดีท่ีฝ่ายทหารฯ มาแจ้งความร้องทุกข์ 
  - ในห้วงวันท่ี 21 ม.ค. – 20 ก.พ.  2560 
  - เหตุการณ์ปกติ 

พัฒนาสังคมฯ 4.6  ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
       จ.ราชบุรี 

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

-รวมจํานวน ท้ังสิ้น 3 ราย 

- ยอดสะสมรวม ปี 2560 ยอดรวม 5 ราย 

ผู้ถูกกระทําเป็น กรณีท่ี 1 บุตร, กรณีท่ี 2 เป็นภรรยา และกรณีท่ี 3 เป็นภรรยา 

ผู้กระทําเป็น กรณีท่ี 1 เป็นมารดา กรณีท่ี 2 เป็นสามี และกรณีท่ี 3 เป็นสามี  
มีผลกระทบกับบิดาและหลาน 

/สาเหตุส่วนใหญ่.. 
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สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ เมาสุรา/นอกใจหึงหวง/ทะเลาะวิวาท และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว/ป่วยทางจิตเวช 

ประเภทความรุนแรง ได้แก่ ด้านร่างกาย และ ด้านจิตใจ 

- สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 อําเภอเมืองราชบุรี 1 ราย และอําเภอจอมบึง 1 ราย 

พัฒนาสังคมฯ  4.7 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 - ด้านดําเนินคดี 

  - อยู่ระหว่างดารดําเนินการของสํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี จํานวน 2 
คดี 1) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี และ 2) การบังคับใช้แรงงาน 

 - ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ดําเนินการ

ติดตามการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 
  1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณี จํานวน 2 ราย ปัจจุบันอยู่ในความคุ้มครองช่วยเหลือของสถานคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) 

  2) ผู้เสียหายฯ รูปแบบการบังคับใช้แรงงาน จํานวน 3 ราย ซ่ึงเคยอยู่ในการ
คุ้มครองของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านปทุมธานี) ปัจจุบัน
ผู้เสียหายฯท้ัง 3 ราย ได้กลับภูมิลําเนาท่ีประเทศเมียนมา   

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.8  ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน 

 -  ยอดผู้ต้องขังรวมท้ังสิ้น 3,645 คน 
  ผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต  จํานวน   23 ราย 
  ผู้ต้องขังโทษตลอดชีวิต  จํานวน 189  ราย 

 -  จากการตรวจค้นเรือนจํากลางเขาบิน ระหว่างวันท่ี 28 ม.ค. - 23 ก.พ. 60 
  - การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ครั้ง  
  - การจู่โจมตรวจค้นปกติ จํานวน 27 ครั้ง 
  (เหตุการณ์ปกติ) 
 - ผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง  จํานวน 1,692 ราย 
 - ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนแรกรับ (แดน4) จํานวน 449 คน 
 - มีผู้ต้องขังควบคุมภายในแดนควบคุมพิเศษ (แดน1)    จํานวน 272 คน 
 - ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ต้ังแต่วันท่ี 28 ม.ค. - 23 ก.พ. 60 จํานวน 26 ราย 

 (ผู้ต้องขังรับย้ายจากเรือนจําอ่ืน) (เหตุการณ์ปกติ) 

 สรุปยอดผู้ต้องขังตามนโยบายการจัดวางระบบเรือนจําความม่ันคงสูง และท่ีต้อง
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 

  1. ได้รับย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจําอ่ืนท่ัวประเทศ จํานวน 1,834 ราย 
  2. มีตัวคุมขังท่ีเรือนจํากลางเขาบินอยู่แล้ว  จํานวน 540 ราย 
    รวมท้ังหมด   จํานวน 2,374 ราย 
  ปัจจุบันคงเหลือคุมขังอยู่ จํานวน 1,632 ราย 

/ภ.จว.ราชบุร ี
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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   - รัฐบาลได้จัดต้ังคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
   ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พรรคการเมือง 
   กลุ่มงานการเมือง และทุกภาคส่วนในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
   เตรียมความพร้อมและประสานงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

                            - ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกวดขันในเรื่องการลักลอบจําหน่ายสัตว์สวยงามท่ีต้องห้าม 
                              และสัตว์บางประเภทท่ีห้ามเลี้ยง  

                     - ให้ติดตามความเคลื่อนไหว เนื่องจากมีพระภิกษุจากหลายจังหวัดเดินทางไปร่วมชุมนุม 
  ท่ีวัดธรรมกาย หากในพ้ืนท่ีมีความเคลื่อนไหวผิดปกติให้รายงานจังหวัดทราบโดยทันที 

มติท่ีประชุม              -  รับทราบ 

ปภ 4.10  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 

 - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มกราคม
2560 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2560 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 10 คน 

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

 

 

 

 

 

 

/ตาราง... 
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รายงานตามมติ ค.ร.ม. 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 
การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 4,458 2,792 

ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 9,629 3,415 

เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 3,144 98 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 3,533 610 

รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 3,510 528 

ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 746 17 

ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 665 902 

ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 1,413 564 

รวมท้ังส้ิน 27,098 8,926 

 หมายเหตุ 

  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 2,450 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 965 คน 

  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 72 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 26 คน 

  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 17 คน 
 - ผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มกราคม 2560 
  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มกราคม 

2560 พบการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดใน อําเภอโพธาราม จํานวน 40 ครั้ง, อําเภอเมืองราชบุรี 
จํานวน 30 ครั้ง และอําเภอบ้านโป่ง 20 ครั้ง ฯลฯ 

 - ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มกราคม 2560 
  ยอดผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มกราคม 2560 พบการเสียชีวิต

จากการเกิดอุ บั ติ เหตุ ท้ั งหมด 10 ราย ได้แก่  อํ าเภอเมืองราชบุ รี  2 ราย,  
อําเภอบ้านโป่ง 3 ราย, อําเภอดําเนินฯ 1 ราย,  อําเภอปากท่อ 3 ราย และอําเภอสวนผึ้ง  
1 ราย  

 

 

 

/ เรื่องอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี 

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 
 

   เลิกประชุมเวลา  12.10  น. 

 

       

       


