
 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรยีบร้อยจังหวัดราชบุร ี
ครั้งท่ี 4/2561 

วันจันทร์ท่ี 17 เมษายน 2561  เวลา  15.30  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ประธานกรรมการ 
2.  พ.ต.อ.ณฐกฤต ม่ันค่ัง  แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
3.  พ.ท.ศักด์ิชาย  เตาวโรดม แทน รอง ผอ.รมน.จว.ร.บ.(ท.)    กรรมการ 
4.  พ.ท.นาคินทร์ กําแพงทอง แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
5.  พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี  แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 1  กรรมการ 
6.  นายปกาศิต   เหลืองทอง อัยการจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
7.  ร.ต.อ.พิริยะ  ณ บางช้าง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง   กรรมการ 
8.  นายนพพล  กฤษณะเศรณี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
9.  นายวีรชัย  ปิยะเขต  แทน อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
10. นางรัชดาภรณ์ พิสิฐปริวรรต แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
11. นางมนชยา  นิลสัมฤทธิ์ แทน สรรพากรพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
12. ว่าท่ี ร.ต.ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีราชบุรี   กรรมการ 
13. นายกฤติพงค์  บุญโต  แทน ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
14. นางวิมล  สืบยศ  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
15. นางจริยาวรรณ  ภาณุทัต  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
16. นายสมพงษ์  เทียนชัยเกิดศิลป์ แทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
17. นายอโณทัย  เอ่ียมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
18. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
19. นายนพรัตน์  ปิยะนาสวัสด์ิ แทน พลังงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
20. นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
21. นายชาติชาย ไชยพิมล  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
22. นายอธิศ  ปิยะธนาพิพัฒน์ แทน ท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
23. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
24. นายสมมาตย์ สุราช  ผู้บังคับการเรือนจํากลางราชบุรี   กรรมการ 
25. นายนคร  กุญแจนาค    แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
26. นายภาณุวัฒน ์ เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
27. นายมนตรี   โฉมศรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
28. นางจันทนา  โฉมศรี  แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
29. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี  กรรมการ 
30. นายประกอบ คงเขียว  อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
31. นางอารมณ์  วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
32. นายนัสที  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
33. นางอัญชลี  รอดผล  ธนารักษ์พ้ืนท่ีราชบุรี    กรรมการ 
34. นายปริพล  ทัดแก้ว  แทน นอ.บ้านโป่ง    กรรมการ 

/35. นายอรรถพันธ์ 
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35. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นอ.บางแพ     กรรมการ 
36. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
37. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
38. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
39. นายบรรพต  จันทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
40. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
41. ร.ต.ท.บัณฑิต แจ่มจันทร์ แทน ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 กรรมการ 
42. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
43. พ.ต.ท.ณภัทรพงศ สุภาพร  สวญ.ตม.จว.ราชบุร ี    กรรมการ 
44. พ.ต.ท.รัฐศักด์ิ  อ่ิมฤทธา  แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
45. พ.ต.ต.ศรัณย์พงศ์ โชคตระกูลก้อง แทน ผกก.สภ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
46. พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์  แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
47. พ.ต.ท.วชัรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
48. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
49. พ.ต.ท.อภิเชษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
50. พ.ต.ท.นริสสร์  สังกระแสร์ แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
51. พ.ต.ท.อภิชาติ  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
52. พ.ต.ท.สมศักด์ิ วิชัยกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
53. พ.ต.อ.กิตติพงศ์ เลี้ยงชีพ  ผกก.สภ.หลักห้า     กรรมการ 
54. พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย  แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.ขวัญชัย  ด่านปรีดา แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
56. พ.ต.อ.บัณฑิต  ม่วงสุขํา  ผกก.สภ.ด่านทับตะโก    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.พันทัตพงศ์  เดชสิทธิ์นัจกร แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
58. ร.ต.อ.เชิดศักด์ิ กองผุย  ผกก.ทล.2 กก.2     กรรมการ 
59. พ.ต.ท.ปฐม  ทองยา  สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุร ี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
60. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   - นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
   - มีข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัด อําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 
   ใช้ระบบ Paperless ในการจัดประชุม หรือการสั่งการต่างๆ แทนการใช้ระบบหนังสือ 
   เพ่ือก้าวตามรัฐบาลให้ทันยุค 4.0 และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ นอกจาก
   เป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีจะต้องใช้ประกอบเป็นหลักฐาน 

/- วันท่ี 23.... 
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   - วันท่ี 23 เมษายน 2561 พลเอก ธนดล สุรารักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ได้เดินทางมาสังเกตการการจัดทําเวทีการขับเคลื่อนเวทีการพัฒนาประเทศตามโครงการ
   ไทยนิยมยั่งยืน ณ ตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้ส่วนราชการต่างๆ 
   เตรียมข้อมูลปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ีให้เรียบร้อย 
มติท่ีประชุม       - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2561 

มติท่ีประชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดําเนินการท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติท่ีประชุม             - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพ่ือทราบ(ในห้วงเดือนท่ีผ่านมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

   - เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. 2561 เวลาประมาณ 20.35 น. สภ.บ้านโป่ง จับกุมยาบ้า 
5,414 เม็ด จับกุมตัวผู้ต้องหาคือ นายดอน หรือสอง อายุ 20 ปี ท่ีอยู่ 283 ม.7  
ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สถานท่ีจับกุม บริเวณถนนแสงชูโต ม.6 ต.ปากแรด 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และต่อเนื่อง บ้านเลขท่ี 18/187 ม.15 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี 

   - เม่ือวันท่ี 7 มี.ค. 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. สภ.บ้านโป่ง จับกุมยาบ้า 
2,200 เม็ด และอาวุธปืนลูกซองพกสั้น จํานวน 1 กระบอก จับกุมตัวผู้ต้องหาคือ 
นายสันติ ม่ันคง อายุ 29 ปี ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 50 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 
สถานท่ีจับกุม บริเวณหน้าห้องแถวเช่าไม่มีเลขท่ี ม.7 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

   - เม่ือวันท่ี 13 มี.ค. 2561 เวลาประมาณ 21.30 น. สภ.โพธาราม จับกุม
ยาบ้า 1,430 เม็ด จับกุมตัวผู้ต้องหาคือ นายธนิต หรือตาล พุกเปลี่ยน อายุ 33 ปี  
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 10/2 ม.2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สถานท่ีจับกุม 
บริเวณบ้านเลขท่ี 10/2 ม.2 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

   - เม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. สภ.เขาดิน จับกุมยาบ้า 
1,380 เม็ด จับกุมตัวผู้ต้องหาคือ นางสาวดาหวัน หรือเอ๋ เทศถัน อายุ 30 ปี  
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 66/1 ม.11 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สถานท่ีจับกุม 
บริเวณบ้านเลขท่ี 6 ม.2 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

เลขาฯ 4.2 สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนมีนาคม 2561 

  -  กลุ่มท่ี 1 ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 26 ราย จับ 21 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 2 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ รับแจ้ง 154 รายจับ 134 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 3 ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 2 ราย จับ 2 ราย 
 -  กลุ่มท่ี 4 คดีความผิดท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 864 ราย จับ 933 คน 
 -  จํานวนคดีท่ีรับคําร้องทุกข์ท้ังสิ้น รับแจ้ง 1,117 คดี จับ 1,066 คดี 
 

/ผลการจับกุม... 
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 ผลการจับกุมการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เดือนมีนาคม 2561 
  - เหตุการณ์ปกติ 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
  - จํานวนแรงงานแยกตามอําเภอ 

                

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 - ประเภทกิจการท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด 5 อันดับ 
  1) เกษตรและปศุสัตว์ 
  2) กิจการต่อเนื่องการเกษตร 
  3) กิจการก่อสร้าง 
  4) ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าอีเล็กทรอนิคส์ 
  5) ผลิตหรือจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป 

/- สรุปผล... 
 

ท่ี ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) 
1.1 พิสูจน์สญัชาติ 27,211 คน 
1.2 นําเข้า 8,440 คน 

3,222 35,559 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรีย่ง,พม่าพลัดถ่ิน,มอญ) 341 3,778 

3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 93 

4 ช่ัวคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 196 629 

รวม 3,780 40,151 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 6,531 
2 บ้านโป่ง 7,615 

3 โพธาราม 5,824 

4 ดําเนินสะดวก 3,413 
5 ปากท่อ 3,351 

6 จอมบึง 2,585 

7 บางแพ 1,839 

8 วัดเพลง 341 

9 สวนผึ้ง 524 
10 บ้านคา 3,628 

รวม 35,651 
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  - การปฏิบัติงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จ.ราชบุรี 
  ดําเนินการจัดทําปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตรา
  อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทํางานให้กับแรงงานต่างด้าว
  สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตั้งแต่วันท่ี 5 ก.พ. - 31 มี.ค. 61  

     - ผลการตรวจสอบ 
    นายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวน 4,384 ราย 
    แรงงานต่างด้าว   จํานวน 22,669 คน  

   (กัมพูชา 1,035 คน, ลาว 572 คน, เมียนมา 21,062 คน) 
    ผู้ติดตาม   จํานวน 199 คน 
    (กัมพูชา 5 คน, ลาว 3 คน, เมียนมา 125 คน) 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องท่ีจังหวัดราชบุรี 
 ประจําเดือน มีนาคม 2561 

  1. สถานท่ี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ 
   - นายองอาจ ชัยรักษ์ 
   - นายกัณฑชาติ แดงด้วง 
   - นายหัตถ์  กุมภร 
   - นายเยื้อง  ร้องเอก 
   ของกลาง ไม้สักท่อน 13 ท่อน ปริมาตร 1.273 ลบ.ม., เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 2 
   เครื่อง, ขวาน 2 เล่ม, มีด 1 เล่ม, ชะแลง 1 อัน (ของกลางและอุปกรณ์ฯ นําไปเก็บ
   รักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 3 พุยาง) 
   พ้ืนท่ีบุกรุก บ้านยางคู่ ม.6 เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน 

  2. สถานท่ี ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ 
   - นายเกียร์ติศักด์ิ  แรงงาน 
   - นางเมตตา  นามแจ่ม 
   ของกลาง รถไถล้อยาง 1 คัน, ไม้กระยาเลย 28 ท่อน ปริมาตร 1.1376 ลบ.ม. 
   (ของกลางและอุปกรณ์ฯ นําไปเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 3 พุยาง) 
   พ้ืนท่ีบุกรุก 1-2-66 บ้านเนินทอง ม.11 เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุ
   สามซ้อน 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

สภ.สวนผ้ึง 4.5 รายงานคดีบุกรุกท่ีราชพัสดุ 

  สรุปคดีเก่ียวกับกฎหมายป่าไม้เฉพาะคดีบุกรุกพ้ืนท่ีราชพัสดุฯ ของอําเภอสวนผ้ึง 
ข้อมูลคดีของ สภ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี  

  - เหตุการณ์ปกติ 

มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

 

/พัฒนาสังคมฯ 
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พัฒนาสังคมฯ 4.6 ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
 จ.ราชบุรี 

 - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี ในเดือน 
มีนาคม 2561 จํานวน 5 ราย  

  1) ระหว่าง แม่ กับ ลูก เนื่องจากลูกมีพฤติกรรมชอบด่ืมสุรา และพูดจาทํา
ร้ายจิตใจแม่ ไล่แม่ออกจากบ้าน ทางแม่จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจาก อบต.ปากท่อ 

  2) ระหว่าง ภรรยา กับ สามี ทะเลาะวิวาท สามีใช้ปืนยิงขู่ สภ.โพธาราม ได้เข้า
ไปให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว 

  3) ระหว่าง พ่อ กับ ลูกสาว เนื่องจากลูกสาวถูกพ่อทําร้ายได้รับบาดเจ็บ
บริเวณท่ีมือ จากการตรวจสอบพบว่า พ่อมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกสาว / เพ่ือนลูกสาว  
ท่ีเข้ามา สภ.โพธาราม ได้ควบคุมตัวชั่วคราว และปล่อยตัวออกมาก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ทาง 
สนง.พม. ได้เข้าติดตาม ทราบว่าตอนนี้ลูกชายได้เข้ามาช่วยควบคุมพฤติกรรมของพ่อเพ่ือช่วยทาง
น้องสาวไม่ให้ถูกพ่อทําร้าย และทาง สนง.พม. จะดําเนินการส่งตัวพ่อเข้ารับการรักษาทางจิต 
ต่อไป 

  4) ภรรยา กับ อดีตสามี  เหตุทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง ทางภรรยา 
จึงติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางจนท. 

  5) แม่ กับ ลูก เนื่องจากลูกพิการติดเตียงและมีอาการทางด้านจิต 
และพฤติกรรม มีการบาดเจ็บ และแม่มีอาการสมองเสื่อมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าบาดแผลท่ีเกิดใคร
เป็นผู้กระทําเกิดได้อย่างไร เบ้ืองต้นทีมแพทย์ได้เข้าไปรักษาดูอาการเรียบร้อยแล้ว ทางจนท.จึง
ติดต่อ สนง.พม. ให้เข้าดูแลช่วยเหลือต่อไป 

พัฒนาสังคมฯ 4.7  ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  ด้านดําเนินคดี 
  - ในรอบเดือนท่ีผ่านมาไม่มีการดําเนินคดีการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  สนง.พมจ.รบ ได้ติดตามคุ้มครองช่วยเหลือเด็กหญิง อายุ 14 ปี สัญชาติไทย 

ปัจจุบันผู้ เสียหายยังได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์  
จ.นนทบุรี (บ้านเกร็ดตระการ) 

ประธาน  - ในการประชุมครั้งต่อไปขอข้อมูลสรุปต้ังแต่ต้นปี - ปัจจุบัน ว่ามีก่ีคดี 
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) ดา้นเศรษฐกิจ 
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 (๓) ด้านเศรษฐกิจ 
 (๔) ด้านกลุ่มนกัวิชาการ องค์กรเอกชน นกับวชในศาสนา และส่ือมวลชน 
 (๕) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 (๖) กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากล 
 (๗) กลุ่มปัญหาในพ้ืนท่ีแนวชายแดน 
 (๘) กลุ่มปัญหาด้านยาเสพตดิ 
 (๙) ด้านอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจและท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
ประธาน  - ในการประชุมครั้งหน้าให้เชิญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10  
 จ.ราชบุรี และ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุม 
มติท่ีประชุม          -รับทราบ 

ปภ 4.10 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน มีนาคม 

2561 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 19 คน 

  - สรุปผลการปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางถนนประจําเดือน
มีนาคม 2561 

รายงานตามมติ ค.ร.ม. 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน 

การเรียกตรวจ ผลการดาํเนินคด ี

ไม่สวมหมวกนิรภยั (คัน/คน) 1,450 1,450 
ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี (คัน/คน) 2,700 2,678 
เมาสุราแล้วขับ (คัน/คน) 3 3 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (คัน/คน) 175 175 
รถจักรยานยนต์/ดัดแปลงสภาพ (คัน) 697 697 
ขับเร็วเกินกําหนด (คัน) 62 62 
ขับรถประมาท/ย้อนศร/แซง (คัน) 978 978 
ไม่ต่อ พรบ. ซ้อนสาม (คัน) 1,032 1,032 

รวมท้ังส้ิน 7,097 7,075 

 หมายเหตุ 
  - ดําเนินคดีไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 1,643 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 1,035 คน 
  - ดําเนินคดีเมาสุราแล้วขับ 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 3 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 0 คน 
  - ดําเนินคดีขับรถเร็วเกินกําหนด 
   รถจักรยานยนต์ จํานวน 0 คน 
   รถอ่ืนๆ  จํานวน 62 คน 
มติท่ีประชุม           - รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

  -  ไม่มี   

มติท่ีประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

       

 

 

       
  


