
 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรยีบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 5/2561 

วันจันทร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2561  เวลา  15.30  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  ร.อ.กิตติพศ  สงวนไว้  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16  กรรมการ 
3.  พ.อ.เอกธนา  เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)     กรรมการ 
4.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
5.  นายปกาศิต   เหลืองทอง อัยการจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
6.  ร.ต.อ.พิริยะ  ณ บางช้าง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง   กรรมการ 
7.  นายนพพล  กฤษณะเศรณี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
8.  นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
9.  นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
10. นายสานนท์  เจตสิกทัต แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
11. นายกฤติพงค์  บุญโต  แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
12. นางจริยาวรรณ  ภาณุทัต  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
13. นายสมพงษ์  เทียนชัยเกิดศิลป์ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
14. นายคณิตสิตณ์ รอดคัง  แทน ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี   กรรมการ 
15. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
16. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวัสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
17. นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
18. นายนุกกุน  สีแพน  แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
19. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
20. นายคนอง  รอดทอง    ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
21. นางเรวดี  สีฟ้า  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
22. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
23. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
24. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
25. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
26. นางสาวบุหงา บุญประสม แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
27. นางอารมณ์  วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
28. นายเชียง  เดชธนู  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กรรมการ 
29. นายพัชรพล  สุพล  แทน ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
30. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
31. นายภักดี  ตนะวิไลกุล แทน นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
32. นายนคร  ศิวิลัย  แทน นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
33. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
34. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 

/35. นายชวลิต 
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35. นายชวลิต  กุ้ยบํารุง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
36. พ.ต.ท.หญิง นันท์ลิน ีสาลีผลิน แทน สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
37. พ.ต.ท.สุประพันธ์  โพธิถิรมย์ แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
38. พ.ต.ต.ศรัณย์พงศ์ โชคตระกูลก้อง แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
39. พ.ต.ท.ธนกร  อังกุรวิโรจน์ แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
40. พ.ต.ท.วชัรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
41. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
42. พ.ต.อ.ศราวุฒิ สุทธวิชัย  ผกก.สภ.จอมบึง     กรรมการ 
43. พ.ต.อ.ประทีป พันธ์หว้า ผกก.สภ.วัดเพลง     กรรมการ 
44. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
45. พ.ต.อ.เศรษฐสิริ นิพภยะ  ผกก.สภ.บ้านคา     กรรมการ 
46. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
47. พ.ต.ท.วชิาญ ยศชู  แทน ผกก.สภ.กรับใหญ่    กรรมการ  
48. พ.ต.ท.ขวัญชัย  ด่านปรีดา แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
49. พ.ต.ต.อาคม  โลภปัญญา แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
50. ร.ต.อ.สมชาย ชัยขันธ์  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
51. นายยุทธศักด์ิ เจริญทรง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุร ี กรรมการ 
52. นายธีรพันธุ์  คฤหบดี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
53. นายพิชิต  ต้ังสุข  ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
54. นายอุดม  ใจเย็น  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
55. พ.ต.ท.ปฐม  ทองยา  สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
56. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
2. นายปิยะ  พรหมสถิต ผอ.สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 
3. นายอดุน   ทําไธสง  หน.อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี 
4. พ.ต.ท.รัฐศักด์ิ  อ่ิมฤทธา   รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม (เมืองราช 2) 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   - นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
   - วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกําหนดลง
   พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เพ่ือไปเป็นประธานในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
   ปีพ.ศ. 2561 ท่ีศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
   พระราชดําริ จังหวัดราชบุรี ให้ทุกส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการดูแลให้เป็นไป
   ด้วยความสงบเรียบร้อย 
 

/- ให้ทุกส่วน 
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   - ให้ทุกส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเตรียมพร้อม รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
   กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และ
   ติดตามผลการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี ในวันท่ี  
   18 มิถุนายน 2561 
มติท่ีประชุม       - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือทราบ(ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   - หน่วยท่ีจับกุม สภ.เมืองราชบุรี, กก.1 บก.ปส.4 บช.ปส. เม่ือวันท่ี 23 
เมษายน 2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ผู้ต้องหา นายศรัณย์ หรือรัน สุขโสภา 
อายุ 16 ปี ภูมิลําเนาบ้านเลขท่ี 186 ม.6 ต.เจ็ดสเมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
ของกลาง คือ 1. แท่นพิมพ์ 2.บล็อกแม่พิมพ์ 3.ลูกระเบิดขว้างสังหาร จํานวน 1 ลูก 
และอ่ืนๆ รวม 19 รายการ จับกุมข้อหา ร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1  
(ยาบ้า,ยาอี) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจําหน่าย โดยผิดกฎหมาย และ พ.ร.บ.อาวุธปืน 
สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขท่ี 125 ม.7 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 

   - หน่วยท่ีจับกุม สภ.ปากท่อ เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 
10.30 น. ผู้ต้องหา จํานวน 2 คน ได้แก่ นายนายชัชวาล หรือต๊ัม ราชสิงโห อายุ 28 ปี 
และ นางณัฐชยา หรือทราย ราชสิงโห อายุ 25 ปี ภูมิลําเนาบ้านเลขท่ี 50 ม.3  
ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ของกลาง คือ ยาบ้า จํานวน 13,137 เม็ด 
และอ่ืนๆ รวม 8 รายการ จับกุมข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1  
(ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจําหน่าย โดยผิดกฎหมาย และ พ.ร.บ.อาวุธปืน 
สถานท่ีเกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขท่ี 174 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
ต่อเนื่อง บ้านเลขท่ี 50 ม.3 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  

เลขาฯ 4.2 สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนเมษายน 2561 

  -  กลุ่มท่ี 1 ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 20 ราย จับ 12 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 44 รายจับ 33 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 3 ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 8 ราย จับ 6 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 4 คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 735 ราย จับ 799 คน 
 -  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังสิ้น รับแจ้ง 1,160 คดี จับ 1,098 คดี 
 
 

/ผลการจับกุม... 
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 ผลการจับกุมการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เดือนเมษายน 2561 

  - เขตพ้ืนท่ี สภ.บ้านโป่ง จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน 
  - เขตพ้ืนท่ี สภ.โพธาราม จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน 
   รวม จับกุม 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน 

จัดหางานจังหวัด 4.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน พฤษภาคม 2561) 
   -  จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 
 
  - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                           
                      -  จํานวนแรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทุกประเภท) แยกอําเภอ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

/- ประเภทกิจการ.... 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (เมยีนมา, ลาว, กัมพูชา) 
1.1 พิสูจน์สญัชาติ 8,993 คน 
1.2 นําเข้า 8,758 คน 
1.3 มติ 16 ม.ค. 61 (เฉพาะศูนย์ตลาดเนอะนายน์) 
      - พิสูจน์สัญชาติ 21,607 คน 
      - ยังไม่พิสูจน์สญัชาติ 1,062 คน 

3,226 40,420 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 843 3,622 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 94 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 198 616 

รวม 44,752 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 9,075 
2 บ้านโป่ง 8,092 

3 โพธาราม 7,348 

4 ดําเนินสะดวก 3,673 
5 ปากท่อ 4,084 

6 จอมบึง 3,106 

7 บางแพ 1,625 

8 วัดเพลง 378 

9 สวนผึ้ง 916 
10 บ้านคา 2,123 

รวม 40,420 
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 - ประเภทกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด 5 อันดับ 
  1) เกษตรและปศุสัตว์ 
  2) กิจการต่อเนื่องการเกษตร 
  3) กิจการก่อสร้าง 
  4) ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าอีเล็กทรอนิคส์ 
  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. - 10 พ.ค. 61  

     ผลการตรวจสอบ 
    นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 1,177 ราย 
    แรงงานต่างด้าว   จํานวน 3,356 คน  

   (กัมพูชา 81 คน, ลาว 60 คน, เมียนมา 3,213 คน) 
    ผู้ติดตาม   จํานวน 15 คน 
    (เมียนมา 15 คน) 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
 ประจําเดือน เมษายน 2561 

  - เหตุการณ์ปกติ 

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 
เมษายน 2561 จํานวน 4 ราย  

  1) ระหว่าง มารดา กับ บุตรชาย เนื่องจากบุตรชายมีพฤติกรรมติดเกม ไม่ไป
เรียนหนังสือมารดาใช้วิธีทําโทษด้วยการตี ต่อมาบุตรมีพฤติกรรมก้าวร้าวข้ึน ไม่ไปเรียนหนังสือ 
บิดาไม่ได้พักอาศัยด้วยประจํา มารดาต้องไปทํางานทุกวัน ได้ให้คําปรึกษา แนะนํา ตามแนวทาง 
ของ พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการเด็กตามวัย ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก 
และประสาน จนท.บ้านพักเด็กฯ พ้ืนท่ีเยี่ยมครอบครัวเรียบร้อยแล้ว 

/2) ระหว่าง 
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  2) ระหว่าง สามี กับ ภรรยา เนื่องจากภรรยาตามสามีท่ีนั่งด่ืมสุราให้กลับบ้าน 
แต่สามีไม่กลับ จึงเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันและถูกสามีทําร้ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ต่อมาได้เข้า
ขอความช่วยเหลือจาก จนท.ตํารวจ และยังไม่อยากกลับเข้าบ้าน เบ้ืองต้น ได้บันทึกประจําวัน 
และเข้ารักษาร่างกายท่ี รพ.ราชบุรี ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมครอบครัว และส่งกลับครอบครัว เพ่ือหาท่ีอยู่ตาม
ความประสงค์ของผู้ถูกกระทํา 

  3) ระหว่าง บุตร กับ มารดา มารดาเข้าปรึษาเนื่องจากบุตรมีปัญหากับตนเอง
ทะเลาะวิวาทกัน ต่อว่าทําร้ายร่างกายและยังตีหลานท่ีตนเองดูแลด้วย ต้องการแยกบ้านอยู่ตาม
ลําพังกับหลานคนเล็ก ผู้ถูกกระทํามีภาวะเครียดเรื่องสุขภาพ กังวลในเรื่องสมบัติของสามี น้อยใจ
ในการดูแลของคนในครอบครัว ได้ให้คําปรึกษา แนะนํา ตามแนวทาง ของ พรบ.ความรุนแรงใน
ครอบครัว ประสานครอบครัวเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ย  

  4) ระหว่าง สามี กับ ภรรยา เหตุทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง อดีตเคยมี
เรื่องทะเลาะกันใช้ปืนยิงขู่ สภ.ปากท่อ ได้ตักเตือน มีการแยกกันอยู่และกลับมาคืนดีกัน ได้ให้
คําปรึกษา แนะนํา ตามแนวทาง ของ พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว และด้านกฎหมายกับ 
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ 

มติท่ีประชุม          - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  ด้านดําเนินคดี 
  - ในรอบเดือนท่ีผ่านมาไม่มีการดําเนินคดีการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  - อัยการฟ้องคดีต่อศาล เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 1 คดี จําเลย 3 คน  

เพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน รูปแบบ ค้ามนุษย์โดยมุ่งหมายเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี 

  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 
  - เหตุการณ์ปกติ 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

ภ.จว.ราชบุรี 4.9 สถานการณ์ข่าวความม่ันคงในพ้ืนท่ี ตามหัวข้อข่าวสาร 9 ข้อ 
 (1) ด้านความมั่นคงเกี่ยวกบัพระมหากษัตริย์ 
 (๒) ด้านการเมือง 
 (๓) ด้านเศรษฐกิจ 
 (๔) ด้านกลุ่มนกัวิชาการ องค์กรเอกชน นกับวชในศาสนา และส่ือมวลชน 
 (๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

/(๖) กลุ่มอาชญากรรม 
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 (๖) กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากล 
 (๗) กลุ่มปัญหาในพ้ืนท่ีแนวชายแดน 
 (๘) กลุ่มปัญหาด้านยาเสพตดิ 
 (๙) ด้านอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจและท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
 - เหตุการณ์ปกต ิ
มติท่ีประชุม          -รับทราบ 

ปภ 4.10 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน เมษายน 

2561 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 24 คน 

  - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนนประจําเดือน
มีนาคม 2561 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 6,546 6,546 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 6,550 6,516 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 283 283 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 1,857 1,857 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 1,799 1,799 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 155 155 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 992 992 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 1,124 1,124 

รวมท้ังส้ิน 19,306 19,272 

 หมายเหตุ 
  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 3,995 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 2,521 คน 
  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 269 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 14 คน 
  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 4 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 151 คน 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  15.50  น. 

       

 

 

       
  


