รายงานการประชุมบริหารตารวจภูธรภาค 8
ครั้งที่ ๒/25๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จว.กระบี่
--------------------------ผู้มาประชุม
ผู้บังคับบัญชา
๑. พล.ต.ท.เทศา
๒. พล.ต.ต.วิศณุ
๓. พล.ต.ต.ธีรพล
๔. พล.ต.ต.ชลิต
๕. พล.ต.ต.ธวัชชัย
๖. พล.ต.ต.ภวัต
๗. พล.ต.ต.ชลิต
ผบก.หน่วย
๘. พล.ต.ต.อภิชาติ
๙. พล.ต.ต.วันไชย
๑๐. พล.ต.ต.นรินทร์
๑๑. พล.ต.ต.วรวิทย์
๑๒. พล.ต.ต.ดารัส
๑๓. พล.ต.ต.นันทเดช
๑๔. พล.ต.ต.ธีระพล
๑๕. พล.ต.ต.ชินรัตน์
๑๖. พล.ต.ต.ชโยดม
๑๗. พล.ต.ต.สุทัศน์
ฝุายอานวยการ
๑๘. พ.ต.อ.ถาวร
๑๙. พ.ต.ท.กิตติพงศ์
๒๐. พ.ต.อ.สมเกียรติ
๒๑. พ.ต.อ.หญิง ชไมพร
๒๒. พ.ต.อ.จเร
๒๓. พ.ต.อ.ประวิตร
๒๔. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์
๒๕. พ.ต.อ.คณธัช
๒๖. พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์
๒๗. พ.ต.อ.ชูยศ

ศิริวาโท
ม่วงแพรสี
คุปตานนท์
ถิ่นธานี
นิลานุช
พรหมมะกฤต
แก้วยะรัตน์

ผบช.ภ.8
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.ภ.8
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบช.ภ.๘

บุญศรีโรจน์
เอกพรพิชญ์
บุษยวิทย์
ปานปรุง
วิริยะกุล
ย้อยนวล
ทิพย์เจริญ
ฤทธาคณานนท์
จินตวิโรจน์
ชาญสวัสดิ์

ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ผบก.ภ.จว.ชุมพร
ผบก.ภ.จว.พังงา
ผบก.ภ.จว.ระนอง
ผบก.ภ.จว.กระบี่
ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต
ผบก.สส.ภ.๘
ผบก.อก.ภ.๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘

แสงฤทธิ์
ทองทิพย์
มณีเนตร
ยุวานนท์
คณาวิทยา
ชูศรี
มุสิก
เรืองอรุณ
บือแนสะเตง
ทองอยู่

รอง ผบก.อก.ภ.๘
แทน ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8
แทน ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๘
ผกก.ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๘

ประธาน

เลขานุการ
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๑. พล.ต.ต.จักรัช
สาริกาพันธ์
๒. พ.ต.อ.หญิง วรรณดี สุวรรณพนัง
๒. พ.ต.อ.สุวัฒน์
สุขศรี

ผบก.ประจา ภ.๘
รอง ผบก.อก.ภ.๘
รอง ผบก.อก.ภ.๘

ติดราชการ
ประจา ณ ที่ตั้ง
(อบรม บตส.)

ผู้เข้าร่วมประชุม
รอง ผบก.ในสังกัด ภ.๘, ผกก.ในสังกัด บก.สส.ภ.๘, ผกก.ฝอ.ภ.จว., ผกก.สส.ภ.จว., ผกก.สภ.,
สวญ.สภ., สว.สภ.ในสังกัด ภ.๘ และหน่วยข้างเคียง
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ก่อนเริ่มการประชุม นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ และผู้เข้าร่วมประชุม โดยนาเสนอบรรยายสรุป ข้อมูล การบริหารงาน และ
แนะนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เดินทางกลับ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ได้มอบ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างภาพลักษณ์ดีเด่น และให้โอวาท
แก่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ทุกคน และในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา
รู้สึกภาคภูมิใจแทน ภ.๘ ที่ผู้ได้รับประกาศฯ ได้ช่วยกันเสียสละ ทุ่มเท ทั้งกาลังกาย กาลังใจและสติปัญญา
ในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย รวมทั้งการตั้งด่าน เพื่อสกัดกั้น จับกุม การลักลอบขนยาเสพติด รวมทั้ง
เสี ย สละการปฏิบั ติห น้ าที่ต่างๆ เพื่อสร้ างภาพลั กษณ์ที่ดี เมื่อทุกคนทาความดี ก็จะได้รับรางวัล ตอบแทน
เป็นความภาคภูมิใจที่มีต่อหน้าผู้บังคับบัญชารวมทั้ง ภ.๘ ที่ได้เสียสละในการทางานให้กับ ภ.๘ ขอให้ทุกคน
ระลึกไว้เสมอว่า ภ.๘ เป็นที่ยอมรับของข้าราชการตารวจทั้ง ภ.๘ และภาคอื่นๆ เพราะทุกคนได้เสียสละในการ
ทางาน นอกจากข้าราชการตารวจแล้ว ยังมีราษฎรอาสา เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานของรัฐ ที่มีความเสียสละมาร่วม
ทางานกับตารวจ ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.๘ ทุกคน และผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณผู้ที่
ได้รับ ประกาศเกีย รติคุณทุกคน ที่เสี ย สละในการทางาน ขอให้รักษามาตรฐานในการทางานที่ดี การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป
หลังจากให้โอวาทแก่ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
วันนี้ (๑๘ ก.พ.๕๙) เป็นการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง
จากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ได้มากล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานของ
จังหวัดฝั่งอันดามัน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ของบประมาณไว้ ๕๐ ล้านบาท ขอฝาก ผบก.ภ.จว.ภูเ ก็ต,
พังงา, กระบี่ และ ระนอง ให้ไปประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัด เขียนโครงการขึ้นมา ขอสนับสนุนงบประมาณ
งบอุดหนุนจากจังหวัด เพื่อจะได้นางบประมาณไปใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยว
และการประชุมในวันนี้ ผบก.ทท. จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อจะได้นาข้อราชการที่เกี่ยวข้อง
ทีน่ ายกรัฐมนตรี ฝากกาชับ มาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/255๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๙ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช ให้ที่ประชุม
พิจารณา
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
๑. การกาชับ หน.สภ.ให้ตรวจสอบ และติดตามการลงข้อมูลในระบบ PDC ในส่วนนี้ ฝอ.๒ฯ
ได้มีหนังสือกาชับสั่งการแล้ว
๒. การจั ด ท าปู ายผู้ บั ง คั บบั ญ ชาให้ เ ป็ น ปั จ จุบั น ได้ มีก ารตรวจสอบให้ ทุ ก หน่ ว ยรายงาน
ส่วนใหญ่รายงานว่าเรียบร้อยแล้ว คงมี จว.นครศรีธรรมราช และระนอง บาง สภ. อยู่ระหว่างดาเนินการ
๓. การจัดทาข้อมูลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติแล้ว
๔. เรื่องการให้ สภ.ทาเรื่องเพิกถอนใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน กรณีทตี่ ้องหาคดีหรือกระทาผิด
ต่างๆ เรื่องนี้ ตร. ได้เคยมีข้อสั่งการ และได้เคยกาชับไปแล้ว ซึ่ง ภ.๘ ได้เป็นแกนนาในการดาเนินการ แต่ก็ยัง
ไม่ได้รับความร่วมมือจากนายทะเบียน (นายอาเภอ) เท่าที่ควร ส่วนของ ตร. ได้สั่งการให้ บช.ก. เป็นเจ้าภาพ
ในการดาเนินการ แต่ บช.ก. ไม่ได้ทวงถามติดตามอย่างต่อเนื่อง สาหรับปัญหาอุปสรรค นอกจากนายทะเบียน
ไม่ให้ความร่วมมือ การเพิกถอนใบอนุญาตก็จะต้องผ่านฝุายปกครอง ซึ่ง ภ.๘ สั่งการไว้ว่า เมื่อมีการจับกุม
ให้เอาพฤติกรรมรายงานนายอาเภอ แต่พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ซึ่งคดียังไม่ถึง
ที่สุด นายอาเภอก็ไม่กล้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าเอาผลคดีที่ถึงที่สุด (คดีเก่าที่ศาลพิพากษา) แล้วเอาผลคดี
นั้นรายงานนายอาเภอก็จะมีน้าหนักมากกว่าใช้คดีในปัจจุบันไปรายงาน
๕. ปัญหาการชุมนุมในที่สาธารณะ หากมีการขออนุญาตถูกต้อง และขอปราศรัยต่อเนื่องไป
หลายๆวัน ว่าจะขั ดกับคาสั่ง หน.คชส. เรื่องการห้ามชุมนุมหรือไม่ ทาง ตร. ได้มีการหารือ พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ตอบข้อหารือประเด็นดังกล่าว ๒ ข้อ ดังนี้
๑) ให้ หน.สภ.ที่ได้รับเรื่องขออนุญาตชุมนุม ประสานหน่วยการข่าวตารวจ ทหาร และ
ฝุายปกครองในพื้นที่ ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่
๒) ถ้าไม่ใช่เป็นการชุมนุมทางการเมือง ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ
แต่ถ้าเป็นการชุมนุมทางการเมือง ให้ หน.สภ. ประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจการชุมนุมที่เกี่ยวข้องและประสาน
กองกาลังทหารในพื้นที่ ตามคาสั่ง หน.คชส. ที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด
ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก หน.คสช.
๖. ประมาณการค่าซ่อมแซม สภ.ที่จัดตั้งใหม่ ซึ่งทุกหน่วยงานได้เสนอมายัง ภ.๘ แล้ว แต่
ประมาณการในวงเงินที่ค่อนข้างสูง ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับลด เพื่อให้ได้ประมาณหน่วยงานละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาท) เพื่อจะของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลในรอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ฝุายอานวยการชี้แจง
พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power
Point ดังนี้
ฝอ.๑ ฯ ขอรายงานสถานภาพของกองทุน ๒ กองทุน ดังนี้
.
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เป็นเงิน ๔,๓๗๐,๖๙๗.๖๙ บาท จ่ายค่าช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย
๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๔,๓๕๕,๖๙๗.๖๙ บาท
๒. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ตารวจภูธรภาค ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ ม.ค. – ๑๘ ก.พ.๕๙
ยอดคงเหลือ ๘๖๓,๙๙๕.๔๓ บาท รายรับจากจากสมาชิก ๒๓๒,๑๗๐ บาท มีรายจ่ายช่วยเหลือสมาชิกที่
เสียชีวิต ๑ ราย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๑๔ บาท มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี ๗๙๑,๐๕๑.๔๓ บาท และยังเป็นหนี้
เงินกองทุนสวัสดิการ ภ.๘ จานวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท
๓. กรณีที่ ตร. ร่วมกับ บริษัทซีพี จากัด จัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตารวจชั้นประทวน
หากไปซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท ทั่วประเทศ จะได้รับส่วนลดเท่ากับพนักงานของบริษัทซีพี ซึ่ง ภ.๘ ได้
กาชับให้เจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ มีผู้สมัครของ บก.อก.ภ.๘ จานวน ๓๘ คน จาก ๓๙
คน บก.สส.ภ.๘ จานวน ๑๓๓ คน จาก ๒๐๖ คน ศฝร.ภ.๘ จานวน ๗๘ คน จาก ๙๖ คน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
๑,๓๑๔ คน จาก ๑,๕๐๐ คน, นครศรีธรรมราช ๑,๒๑๑ คน จาก ๒,๐๒๐ คน, ชุมพร ๗๒๗ คน จาก ๗๕๒ คน
, ระนอง ๓๐๔ คน (๑๐๐ %) , ภูเก็ต ๙๗๕ คน (๑๐๐ %) , กระบี่ ๕๙๒ คน จาก ๗๑๙ คน และ พังงา ๔๖๖
คน จาก ๕๗๔ คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ ๕,๘๓๘ คน จาก ๗,๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ซึ่งในขณะนี้
จะท าบั ตรส่ ว นลดสิ น ค้ า เพื่ อ น ามาแจกจ่ า ยให้ กั บ ผู้ ส มัค รใจที่เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้น าไปใช้ จ่ า ยในร้ า นซี พี
เฟรชมาร์ท ต่อไป
๔. ตามนโยบาย ผบช.ภ.๘ ในการประชุมบริหารตารวจภูธรภาค ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๙ ม.ค.๕๙ ได้ให้แนวคิดในการขอแยกพื้นที่และจัดตั้ง สภ. โดยได้นาเอกสารและแบบฟอร์ม ขอสรุปทาความ
เข้าใจ ดังนี้
แบบฟอร์มในการจัดเตรียมข้อมูล แยกเป็น ผนวก ก และ ผนวก ข
ในส่วนของ ผนวก ก มี ๑๐ ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลเดิมของ สภ.(เดิม) ข้อมูลด้าน
ปริมาณ แผนที่ความรับผิดชอบของ สภ.
ในส่ ว นของ ผนวก ข ที่จะให้ เปรียบเทียบเมื่อมีการแยก สภ. แล้ ว จะต้องมีผ ลต่างกั น
อย่างไรเปรียบเทียบ และที่สาคัญหน่วยจะต้องจัดทารายงานเหตุผลและความจาเป็นในการขอจัดตั้ง สภ. โดย
จะต้องระบุเหตุผล ความจาเป็น ความพร้อมทางด้านที่ทาการของ สภ. หรือการก่อ สร้าง และความพร้อมด้าน
กาลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใน สภ.นั้นๆ ในขณะนี้สามารถไปดาวน์โหลด แล้วนามาศึกษาปรับวิธีให้เหมาะสม
ได้ในเว็บไซต์ ภ.๘ ได้มีคาแนะนาไว้ว่า ถ้าจะแยกพื้นที่โรงพักเดิม มีพื้นที่น้อยสามารถไปแยก สภ. ที่มีพื้นที่มาก
มาให้รับผิดชอบ
๕. คสช. มีประกาศฉบับที่ ๖/๒๕๕๙ และ ๗ /๒๕๕๙ และ ผบ.ตร. ได้กาหนดให้มีแนวทางใน
การแต่งตั้ง พงส. โดยใน คสช. มีผลใช้บังคับ ๒๐ ก.พ.๕๙ ซึ่งกาหนดให้ ตร. กาหนด พงส. ใหม่ และให้แต่งตั้ง
ภายใน ๙๐ วัน มีผลทาให้มีการเรียกชื่อ พงส.ใหม่ ให้ พงส. ที่มีอยู่เดิมให้เป็นตาแหน่งหลัก ดัง นั้นที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วย ระหว่างคาสั่ง การเรียกชื่อใหม่ของ พงส. ดังนี้
๕.๑ พงส.ผชพ. เรียกชื่อเป็น ผบก.(สอบสวน)
๕.๒ พงส.ผชช. เรียกชื่อเป็น รอง ผบก.(สอบสวน)
๕.๓ พงส.ผทค. เรียกชื่อเป็น ผกก.(สอบสวน)
๕.๔ พงส.ผนพ. เรียกชื่อเป็น รอง ผกก.(สอบสวน)
๕.๕ พงส.ผนก. เรียกชื่อเป็น สว.(สอบสวน)
๕.๖ พงส.
เรียกชื่อเป็น รอง สว.(สอบสวน)

-5พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
เรื่อง พงส. ในขณะนี้ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ กาลังประชุมทางไกลกับ ตร.
เกี่ยวกับระเบียบเรื่องดังกล่าว สาหรับตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ สภ. จะไม่กระทบกับอัตรา พงส. ของแต่ละ
สภ. ตาแหน่งที่ถูกแต่งตั้งออกไปก็จะเป็นตาแหน่งว่าง
พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power
Point ดังนี้
๑. รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน ม.ค.๕๙ – ม.ค.๕๘
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ ม.ค.5๙ กับ ม.ค.๕๘
ภาพรวม ภ.8 เปรียบเทียบ ม.ค.5๙ กับ ม.ค.5๘ ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 คดีเกิด ๑๙๓ คดี จับกุมได้ ๑๓๙ คดี เกิดคดีลดลง ๔๒ คดี เปูาหมาย 7๓.๗๑
จับกุมได้ ๗๒.๐๒ ไม่บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 2 คดีเกิด ๓๗๗ คดี จับกุมได้ ๒๐๔ คดี เกิดลดลง ๔๓ คดี เปูาหมาย 5๗.๑๔
จับกุมได้ ๕๔.๑๑ ไม่บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 3 คดีเกิด ๒๕๓ คดี จับกุมได้ ๑๖๒ คดี เกิดเพิ่มขึ้น ๕๓ คดี จับกุมได้ ๖๔.๐๓
กลุ่มคดีที่ 4 จับกุมได้ ๕,๕๐๒ ราย ๖,๓๒๔ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๕๐๙ ราย
สรุปภาพรวม ภ.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มลดลง
กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มลดลง
กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมเพิ่มขึ้น
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ ม.ค.๕๙ กับ ม.ค.๕๙ แยกราย ภ.จว.
ในสังกัด ภ. 8
กลุ่ มคดี ที่ 1 ฐานความผิ ดเกี่ยวกับชีวิ ต ร่างกายและเพศ คดี เกิ ดมากในพื้ นที่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี
นครศรีธรรมราช และชุมพร
- ทุก ภ.จว. คดีเกิดลดลง (ยกเว้น ภ.จว.กระบี่ คดีเกิดเพิ่มขึ้น)
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต และกระบี่ มีผลการจับกุมบรรลุเปูาหมาย
กลุ่ มคดี ที่ 2 ฐานความผิ ดเกี่ ยวกั บทรัพย์ เกิ ดมากในพื้ นที่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี , นครศรี ธรรมราช
และภูเก็ต
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ชุมพร และพังงา คดีเกิดลดลง
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ชุมพร, ระนอง และพังงา มีผลการจับกุมไม่บรรลุ
เปูาหมาย
กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.ภูเก็ต, ระนอง และสุราษฎร์ธานี
ภ.จว.กระบี่ และสุราษฎร์ธานี คดีเกิดลดลง
กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และ
ภูเก็ต
ภ.จว.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ชุมพร กระบี่ และพังงา มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
สรุปคดีที่น่าสนใจ เปรียบเทียบ ม.ค.๕๙ กับ ม.ค.๕๘
๑) ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ รับแจ้ง ๗๑ คดี ได้คืน ๑๗ คดี เกิดคดีลดลง ๑ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และกระบี่

-6- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และระนอง
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.ชุมพร, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, พังงา และกระบี่
๒) ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ คดีเกิด ๕ คดี ได้คืน ๓ คดี เกิดคดีลดลง ๖ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.ชุมพร, นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.ชุมพร และระนอง
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต และกระบี่
๓) คดีอาวุธปืน ภ.8 จับกุมได้ ๔๑๘ ราย ๔๖๖ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๖๘ ราย
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ชุมพร และภูเก็ต เกิดคดีเพิ่มขึ้น
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และระนอง เกิดคดีลดลง
๔) คดียาเสพติด ภ.8 จับกุมได้ ๓,๓๘๖ ราย ๓,๘๗๓ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๒๑๖ ราย
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พังงา และภูเก็ต เกิดคดีเพิ่มขึ้น
- ภ.จว.กระบี่, ชุมพร และระนอง คดีเกิดลดลง
๒. รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน ต.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙ กับ ต.ค.5๗ – ม.ค.๕๘
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ ปีงบประมาณ ๒๕5๙
กับปีงบประมาณ ๒๕5๘ ห้วงเดือน ต.ค.5๘ – ม.ค.๕๙ กับ ต.ค.5๗ – ม.ค.๕๙
เปรี ยบเที ยบ ปี งบประมาณ ๒๕5๙ กั บปี งบประมาณ ๒๕5๘ ห้ วงเดื อน ต.ค.5๘ – พ.ย.58
กับ ต.ค.5๗ – พ.ย.๕๗ ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 เกิดคดี ๗๖๑ คดี จับกุมได้ ๕๖๕ คดี เกิดคดีลดลง ๑๖๔ คดี เปูาหมาย 7๔.00
จับกุมได้ ๗๔.๒๔ บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 2 เกิดคดี ๑,๕๖๕ คดี จับกุมได้ ๘๘๖ คดี เกิดคดีลดลง ๒๑๔ คดี เปูาหมาย
๕๗.๑๔ จับกุมได้ ๕๖.๘๑ ไม่บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 3 เกิดคดี ๑,๑๔๗ คดี จับกุมได้ ๕๖๕ คดี เกิดคดีเพิ่มขึ้น ๒๐๒ คดี จับกุมได้
๔๖.๒๖
กลุ่มคดีที่ 4 จับกุมได้ ๒๒,๒๘๒ ราย ๒๖,๑๐๘ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๒,๖๓๐ ราย
สรุปภาพรวม ภ.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมเพิ่มขึ้น
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ปีงบประมาณ ๒๕5๙ กับปีงบประมาณ ๒๕5๘ แยกราย ภ.จว.
กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ คดีเกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช,
สุราษฎร์ธานี และชุมพร
- ทุก ภ.จว. เกิดคดีลดลง (ยกเว้น ภ.จว.ระนอง เกิดคดีเพิ่มขึ้น)
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเปูาหมาย
กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
และภูเก็ต
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ชุมพร, นครศรีธรรมราช และระนอง คดีเกิดลดลง
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ระนอง, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเปูาหมาย
กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี และชุมพร
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กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ชุมพร
และพังงา มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
สรุปคดีที่น่าสนใจ ปีงบประมาณ ๒๕5๙ – ๒๕5๘
๑) ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เกิดคดี ๒๗๙ คดี ได้คืน ๗๔ คดี เกิดคดีเพิ่มขึ้น ๘
คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.กระบี่, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร และพังงา
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช
๒) ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ เกิดคดี ๒๕ คดี ได้คืน ๙ คดี เกิดคดีลดลง ๕ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ระนอง และพังงา
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ภูเก็ต และกระบี่
๓) คดีอาวุธปืน จับกุมได้ ๑,๖๑๙ ราย ๑,๗๗๓ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๑๒๑ ราย
- จับกุมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พังงา, กระบี่ และชุมพร
- จับกุมลดลงในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และระนอง
๔) คดียาเสพติด ภ.8 จับกุมได้ ๑๓,๑๘๙ ราย ๑๕,๑๗๒ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๗๘๓ ราย
- ภ.จว.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ชุมพร และระนอง มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
- ภ.จว.กระบี่ และนครศรีธรรมราช มีผลการจับกุมลดลง
๓. การบันทึกข้อมูล PDC ณ วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ ภ.๘ บันทึกจานวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม ขณะนี้อยู่ในลาดับที่ ๔ ได้ ๑๙๑,๑๐๐ ข้อมูล หน่วยที่กรอกได้มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ ภ.จว.
สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ชุมพร, กระบี่, พังงา และระนอง ตามลาดับ
พ.ต.อ.ชไมพร ยุวานนท์ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point
ดังนี้
๑. การประเมินผลการปูองกันอาชญากรรม ห้วงเดือน ม.ค.๕๙
๑.๑ ผกก.กลุ่ม ๑ สู งสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.เมือง จว.สฎ. ๒. สภ.เมือง จว.ภก.
๓. สภ.ทุ่งสง จว.นศ. ๔. สภ.กะทู้ จว.ภก. ๕. สภ.ฉลอง จว.ภก. ๖. สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก. ๗. สภ.เขาพนม
จว.กบ. ๘. สภ.เมือง จว.นศ. ๙. สภ.หลังสวน จว.ชพ. ๑๐. สภ.ขนอม จว.นศ.
๑.๒ ผกก.กลุ่ม ๒ สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.ชะอวด จว.นศ. ๒. สภ.ทุ่งทอง จว.ภก.
๓. สภ.วิชิต จว.ภก. ๔. สภ.กะรน จว.ภก. ๕. สภ.เชิงทะเล จว.ภก. ๖. สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นศ. ๗. สภ.ร่อนพิบูลย์
จว.นศ. ๘. สภ.กมลา จว.ภก. ๙. สภ.ปะทิว จว.ชพ. ๑๐. สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นศ.
๑.๓ สวญ./สว.หน.สภ. สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.การะเกด จว.นศ. ๒. สภ.เขาหลัก
จว.พง. ๓. สภ.เขานิพันธ์ จว.สฎ. ๔. สภ.เกาะเต่า จว.สฎ. ๕. สภ.เกาะกลาง จว.กบ. ๖. สภ.ปากตะโก จว.ชพ.
๗. สภ.บ้านในหูต จว.ชพ. ๘. สภ.คลองขนาน จว.กบ. ๙. สภ.เกาะทวด จว.นศ. ๑๐. สภ.บางแก้ว จว.รน.
๑.๔ สรุปผลการปูองกันปราบปรามของ ภ.จว.ในสังกัด ภ.๘ ห้วงเดือน ม.ค.๕๙ อันดับ ๑
ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๒. ภ.จว.ภูเก็ต ๓. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๔. ภ.จว.ชุมพร ๕. ภ.จว.กระบี่ ๖. ภ.จว.พังงา
๗. ภ.จว.ระนอง
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๒.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับภาค ผบช.ภ.๘ ตรวจ ๑๐ ครั้ง ระดับ รอง ผบช.ภ.๘ ได้แก่
พล.ต.ต.วิศณุฯ ๙ ครั้ง, พล.ต.ต.ธีรพลฯ ๑๐ ครั้ง, พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ๖ ครั้ง, พล.ต.ต.ธวัชชัยฯ ๑๓ ครั้ง,
พล.ต.ต.ภวัตฯ ๑๗ ครั้ง และ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ ๑๙ ครั้ง
๒.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.จว.
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ผบก.ฯ ตรวจ ๑๔ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช ผบก.ฯ ตรวจ ๒๐ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.ชุมพร ผบก.ฯ ตรวจ ๑๖ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.ระนอง ผบก.ฯ ตรวจ ๑ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.พังงา ผบก.ฯ ตรวจ ๑๔ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.ภูเก็ต ผบก.ฯ ตรวจ ๓ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.กระบี่ ผบก.ฯ ตรวจ ๓ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
๓. สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ประจาเดือน ม.ค.๕๙ เสียชีวิต ๖๕ คน เปูาหมาย ๕๙ คน
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๖ คน จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก เปรียบเทียบกับเปูาหมาย ระหว่างเดือน
ต.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙ เสียชีวิต ๒๕๖ คน เปูาหมาย ๖๙๒ คน ลดลง ต่ากว่าเปูาหมาย ๔๓๖ คน
๔. แจ้งหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ๒ เรื่อง
๔.๑ เรื่องขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติงานปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม ซึ่งทาง ตร. ได้แจ้งให้ทาง ภ.๘ ทราบ คือ ขณะนี้ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เสนอ
ตร. ขอแก้ไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ ตร. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติของ
สภ. ในระดับ บช. โดย ตร. สั่งการให้แต่ละภาค คัดเลื อก สภ.ที่ดีเด่น ๓ อันดับ ได้แก่ สภ.ที่มีการบริหารงาน
งานปูองกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ๓ อันดับ และไม่ดี ๓ อันดับเสนอให้ทราบ ซึ่งขณะนี้ ฝอ.๓ฯ ได้มี
หนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยดาเนินการแล้ว คือ ให้แต่ละภาคดาเนินการแก้ไขสานวนการสอบสวนค้างให้เสร็จสิ้น
อย่างเป็นรูปธรรมและจัดทาบัญชีสอบสวนที่ยังไม่เสร็จสิ้น รายงานผลให้ ตร.ทราบทุก ๓ เดือน (วันที่ ๓๑ ธ.ค.,
๓๑ มี.ค., ๓๐ มิ.ย. และ ๓๐ ก.ย.) โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๙ และให้แต่ละภาค รวบรวม
ข้อมูลจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง รายงานให้ ตร. ทราบ ในวันที่ ๒๙ ก.พ.๕๙ และให้ตรวจสอบข้อมูลท้องถิ่น ซึ่ง ภ.๘
ได้มีหนังสือให้แต่ละหน่วยตรวจสอบและจัดทาข้อมูลท้องถิ่นแล้ว และ ตร. ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อมู ลหลาย บช.
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่ถูกต้อง จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยดาเนินการใหม่รายงานให้ทราบภายใน ๒๙ ก.พ.๕๙
ซึ่งในส่วนนี้ ภ.๘ ได้มีวิทยุแจ้งให้ทุกหน่วยดาเนินการแล้ว ที่สาคัญ ตร. ได้กาชับให้ทุกหน่วยไปดาวโหลดแนว
ทางการขับเคลื่อนงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ เนื่องจากวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๙ เป็นวันมาฆบูชา ตร. จึงได้มีหนังสือสั่งการ ให้ทุก สภ.
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท งดจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่ง
และขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด ๒๔ ชม. (หลังเที่ยงคืนวันที่ ๒๑ ก.พ.๕๙ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.ของวันที่
๒๒ ก.พ.๕๙) และให้กวดขันจับกุมผู้ที่ฝุาฝืน และให้เน้นการตรวจร้านข้าวต้มโต้รุ่ ง ร้านคาราโอเกะ บริเวณ
สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ให้ตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสายหลัก ที่ตั้งของสถานบริการ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. ให้ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณดังกล่าวด้วย
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
ต่อไปเป็นวาระหน่วยข้างเคียงประสานการปฏิบัติ
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๑. เรื่องการตรวจนิ้วมือแฝง มีอยู่ ๒๓ เรื่องที่ พงส. ยังไม่ได้ไปรับมา ได้แก่ สภ.เหนือคลอง ๑
เรื่อง, ทุ่งสง ๒ เรื่อง, ลานสกา ๑ เรื่อง, โคกกลอย ๑ เรื่อง, เชิงทะเล ๑ เรื่อง, กามลา ๖ เรื่อง, เวียงสระ ๒
เรื่อง, บ่อผุด ๓ เรื่อง, ทุ่งตะโก ๒ เรื่อง และ นศ. ๒ เรื่อง ส่วนเรื่องอื่นๆ ไม่มี
๒. เรื่องการพัฒนาหน่วยของ ศพฐ.๘ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศพฐ.๘ และ ศพฐ.จว. ได้รับ
งบประมาณและได้รับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (GC) ที่ จว.นครศรีธรรมราช ๑ เครื่อง ได้รับมอบไว้
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ว นของ จว.สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ รั บ การจั ด สรรให้ ห าเครื่ อ งตรวจพิ สู จ น์ ย าเสพติ ด ( Gas
Chromatograph) ในการตรวจสารเสพติด เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นสารเสพติด ยาเสพติด ประเภทไหน ได้ทาการ
จัดซื้อจัดหาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติ ประมาณเดือน มิ.ย.๕๙
๓. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภ.๘ คือ ศพฐ.๘ มีการพัฒนาเปิดกลุ่มงานตรวจอาวุธ ปืนขึ้น เครื่องมือ
ขณะเดียวกัน ศพฐ.๘ จะพยายามฝึกข้าราชการตารวจในกลุ่มงาน ให้มีขีดความสามารถในการตรวจ
๔. เรื่องอาวุธ ปืน จะพยายามพัฒ นาฐานข้อมูล ของอาวุธ ปืนให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันนี้เรายังมีเครื่องมือที่เป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งหลังจากที่ก่อสร้างอาคารของ ศพฐ.๘
แห่งใหม่ ที่ ภ.๘ (เดิม) อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี จะก่อสร้างเสร็จอีกประมาณ ๒ ปี โดยจะมีเครื่องมือ การ
ตรวจอาวุธปืนที่สมบูรณ์แบบ มาเชื่อมโยงข้อมูลกับ ศพฐ.จว. กับ ศพฐ.๘ ได้
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
เรื่องการตรวจนิ้วมือแฝง ๒๓ เรื่อง ที่ พงส. ไม่ไปรับ ขอให้ไปดาเนินการจัดเจ้าหน้าที่ไปรับให้
เรียบร้อย
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.ทท.
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในส่วนของนายกรัฐมนตรี คือ เรื่องการท่องเที่ยว ในขณะนี้ ในปี
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นรายได้หลักที่นาเข้าสู่ประเทศ ไม่น้อยไปกว่าการส่งออกของประเทศ ซึ่งเป็นการ
คาดหวังต่อการท่องเที่ยว
สาหรับในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้กาชับ ที่เกี่ยวข้องกับ ภ.๘ จะมีที่ จว.กระบี่, ภูเก็ต
และสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้
๑) เรื่องแท็กซี่มิเตอร์ นายกรัฐมนตรี สั่งการว่า ให้ กดมิเตอร์และรั บผู้ โดยสาร ขณะนี้ได้มี
ปัญหาในเรื่องนี้มากระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทย และหากไม่แก้ปัญหา ปล่อยให้เป็นปัญหา เรื้อรัง แท็กซี่
มิเตอร์ ไม่กับเฉพาะชาวต่างชาติ แต่รวมไปถึงคนไทยด้วย ให้กาชับและเตือนผู้ประกอบการ ขณะนี้ใน จว.ภูเก็ต
สุราษฎรธานี และใน จว.ท่องเที่ยวอื่น ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้จัดกาลังเจ้าหน้าที่ดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจท้องที่ ในส่วนของ ตารวจท่องเที่ยว จะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกอย่างต่อเนื่อง หากแท็กซี่ไม่กด
มิเตอร์ ไม่รับผู้โดยสาร ก็จะทาให้กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ และจะทาให้ไม่มีใครอยากเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
๒) เรื่ อ งการจั ดระเบี ย บชายหาด เครื่ อ งเล่ น ทางน้ า เรื อ สกู๊ ต เตอร์ ซึ่ ง ล่ า สุ ด มี เ หตุ เ กิ ด ที่
จว.กระบี่ ในส่วนนี้ นายกรัฐมนตรี เห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง ๒ ครั้ง และได้ลงในนิตยสารต่างๆ ซึ่งทาให้
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทาให้นักท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจที่จะมาประเทศไทย
ในปี ๒๕๖๐ รั ฐ บาล ได้ก าหนดไว้ว่ า รายได้จากการท่องเที่ยวจะต้อ งไปถึง ๒๕ ล้ านคน
เป็นการตั้งเปูาหมายเอาไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๘) ตั้งเปูาหมายไว้ที่ ๒๙ ล้านคน ถ้าเปรียบเทียบกับปี
๒๕๕๗ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ๒๕ ล้านคน
ขอฝาก ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ ผกก.สภ. ท้องที่ เรื่องเรือจะต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อย ซึ่งได้
ประสานกับอธิบดีกรมเจ้าท่า และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ และในเรื่องของประกัน เรือทุกลาจะต้องทา

- 10 ประกัน และผู้โดยสาร ซึ่งนายกรัฐมนตรี ต้องการให้ ทาประกันเรือทุกลา ประกันจะได้คุ้มครองนักท่องเที่ยว
กรณีได้รับอุบัติเหตุ และมีข่าวจากต่างประเทศว่า ได้มีเรือรับท่องเที่ยวแล้ว และวิ่ง ไปชนกัน เมื่อเรือชารุดก็จะ
เรียกเก็บเงินกับนักท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสสิน แทน ผกก.ตชด.๔๑
วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙ เป็นวันสถาปนา กก.ตชด.๔๑ ซึ่งหนังสือเรียนเชิญ ผกก.ตชด.๔๑ จะได้
นามาเรียน ผบช.ภ.๘ ด้วยตนเอง
พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผกก.ตชด.๔๒
ตามสั่งการของ ผบช.ภ.๘ ในการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ที่ จว.นครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ ตชด. ดูแล เรื่องปุาไม้ ซึ่งเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของ ตชด. อยู่แล้ว นอกจากสั่งการของ ผบช.ภ.๘
และนโยบายของ บช.ตชด. กก.ตชด.๔๒ จึงได้ออกคาสั่ ง ตั้งศูนย์ปูองกันปราบปรามการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีชุดปฏิบัติอยู่ ๕ ชุดปฏิบัติการ ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการ
ปฏิบัติงานอยู่ ๒ ลักษณะ ในการรณรงค์ปูองกัน จานวน ๑๙๕ ครั้ง การปราบปรามจับกุม ๖ ครั้ง กาลังของ
ตชด.๔๒ ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.ชายแดนภาคใต้ เหลือกาลังพลไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
ในการปู องกัน รั กษาปุ าที่ดีที่สุ ด คือ การนากาลั งไปวางไว้ในพื้นที่ที่เสี่ ยงว่าจะมีการบุกรุกในช่ว งหน้าแล้ ง
แต่ขณะนี้ชุดปฏิบัติการ ไม่มีกาลังไปปฏิบัติการ เนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จว.ชายแดนภาคใต้ ส่วนที่
สามารถสนั บ สนุน ภ.๘ ได้ คือ กองร้อยควบคุมฝู งชน ๑ กองร้อย จานวน ๑๕๕ นาย ซึ่งได้มีการฝึกซ้อม
ทบทวนเป็นประจาทุกเดือน และชุดทาลายเก็บกู้วัตถุระเบิด ๒ ชุดปฏิบัติการ พร้อมจะออกปฏิบัติ ๒๔ ชม.
ทาง สภ.ต่างๆ ที่ต้องการให้สนับสนุนเร่งด่วน สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรงที่ ผกก.ตชด.๔๒ ซึ่งสามารถ
ออกไปปฏิบัติงานได้ทันที่ ในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา และภู เก็ต และอีกชุดคือ สุนัขสงคราม
มีทั้งหมด ๑๐ ตัว
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘
ขอขอบคุณ ตชด. ในการจัดชุดปฏิบัติการไปอยู่ประจาในพื้นที่ปุาไม่ได้ เนื่องจากไปปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่ ๓ จว.ชายแดนภาคใต้ ยังมีปุาไม้ที่มีชุดประจาอยู่ในพื้นที่ปุา ถ้า ตชด. ไปประจาไม่ได้ ก็ให้
จัดเป็นชุดไปตรวจ เป็นครั้งคราว จุดไหนมีการลักลอบมาก ตัดไม่ทาลายปุา ล่า สัตว์ ทางขึ้น-ทางลง ขอฝาก
ตชด. ไปตรวจด้วย
พ.ต.ท.นพพร โยธาราษฎร์ แทน ผกก.๖ บก.รน.
ขอฝากประชาสัมพัน ธ์ เรื่องการปิดอ่าว ฤดูปลาวางไข่ ซึ่งทาง บก.รน. ได้มีคาสั่ง ปูองกัน
ปราบปรามห้ามทาการประมงในฤดูวางไข่ และตัวอ่อนของปลา ในช่วงวันที่ ๑๕ ก.พ.๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๙
ในเขตชายฝั่งทะเลของ ๓ จังหวัด ได้แก่ จว.ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในส่วนของ ภ.๘ ที่มี
พื้นที่เกี่ยวข้อง คือ จว.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าว หาก
พบการกระทาผิด เรือประมงที่ออกไปจับปลาทู กรุณาแจ้ง กก.๖ บก.รน. หรือ ส.รน. ที่อยู่ในพื้นที่
พ.ต.ท.จักรี เมฆอาพลสุทธิ์ แทน ผกก.๘ บก.รน.
กก.๘ บก.รน. มีพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จว. ได้แก่ ระนอง, พังงา และภูเก็ต ในส่วนของข้อสั่งการ
ของ ผบช.ภ.๘ ในการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่องการตรวจสอบการประมงกับ IEU ซึ่งได้
ดาเนินการ ตรวจเรือ ๑๕ วันต่อเดือน ประมาณ ๑๐ ลาต่อวัน เดือนละประมาณ ๗๐-๘๐ ลา จับกุมตามคาสั่ง
คสช. ได้เป็นระยะ เรื่องที่ ๒ การอพยมย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติของโรฮิงจา ได้ประสานกองทัพเรือภาค ๓ ให้ตรึง
กาลังด้านนอก และตารวจน้าตรึงกาลังด้านใน ตรวจตระเวนในพื้นที่ตลอด ไม่พบการกระทาผิด เรื่องที่ ๓ เรื่อง
ความปลอดภัย ทาง ผบช.ก. เน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก คือ จัดการอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ
คนขับเรือ กฎหมายในความผิดทุกฐานความผิดให้ผู้ประกอบการ ได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

- 11 พ.ต.อ.คมกฤช สุขไทย ผกก.๙ บก.รน.
กก.๙ บก.รน. มีพื้นที่รับผิดชอบ จว.กระบี่ และอีก ๓ จว.ใน ภ.๙ เรื่องตามข้อสั่งการของ
ผบช.ภ.๘ ในเรื่ องประมง ของ จว.กระบี่ จะไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาที่เกิดจะเป็นเรื่องจราจรทางน้า ที่เกิด
อุบัติเหตุ ได้ประชุมร่วมกับ ผวจ.กระบี่ โดยได้กาหนดนโยบาย วางแผนการทางานในเรื่ องอบรมให้ความรู้กับ
นายท้ายเรือ ขอความร่วมมือในการขับเรือให้ลดความเร็วลงที่จะเข้าในจุดที่รับนักท่องเที่ยว ส่วนเรื่องโรฮิงจา
ส่วนใหญ่จะพบการกระทาความผิดที่ จว.ตรัง และสตูล ส่วนในของ จว.กระบี่ ไม่พบการกระทาความผิด
พ.ต.ท.สาธิต สุตันทวงษ์ แทน ผกก.ตม.ทอ.จว.ภูเก็ต
ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจานวน
มาก เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ในเดือนที่ผ่านมา มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ๑๑๓ เที่ยวบิน
ส่วนการปฏิบัติ ได้มีการประสานกับเจ้าหน้ าที่ในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในการจับกุม เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ
ยาเสพติด การข่าว
พ.ต.ท.หญิง สมจิต วาระทุม แทน ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคาสั่ง รมว.มหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจาพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งแยกประเด็นออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว ให้อยู่ใน
ประเทศได้ไม่เกิน ๙๐ วัน จะถูกจากัดไม่ให้เข้าในประเทศ ๑ ปี ถ้าอยู่เกิน ๑ ปี จะห้ามเข้าประเทศ ๓ ปี ถ้าอยู่
เกิน ๓ ปี ห้ามเข้าประเทศ ๕ ปี ถ้าอยู่เกิน ๕ ปี ห้ามเข้าประเทศ ๑๐ ปี กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดาเนินคดี
ถ้าอยู่ไม่เกิน ๑ ปี ห้ามเข้าประเทศ ๕ ปี ถ้าอยู่เกิน ๑ ปี ห้ามเข้าประเทศ ๑๐ ปี
ร.ต.อ.หญิง พิมลพรรณ เรืองประดับ แทน ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
ขณะนี้ ที่ จว.สุ ร าษฎร์ ธ านี มีเที่ย วบินเพิ่ มขึ้น ส่ ว นมากจะเป็นเที่ ยวบิน ที่เดินทางมาจาก
ประเทศจีน เพิ่มขึ้นประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์
พ.ต.ต.อังคาร ยะสะนพ แทน ผกก.ตม.จว.ระนอง
ในส่วนของ ตม.จว.ระนอง รับผิดชอบ ฝั่งอันดามัน คือ จว.ชุมพร และระนอง เรื่องทั่วไป จะ
เป็นการเดินทางเข้า-ออกมากขึ้น จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยว เกาะพยาม ฝั่งเมียร์มา ซึ่ง
ทาง ตม.จว.ระนอง ได้ลงไปตรวจสอบ และในช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ ของเดือน จะมีการระดมกวาดล้างตาม
นโยบายของ ผบช.สตม. โดยได้ร่วมปฏิบัติกับหน่วยตารวจภูธรในพื้นที่ ทั้งชุมพรและระนอง ซึ่ง ตม.จว.ระนอง
พร้อมที่จะรับปฏิบัติตามคาสั่ง ผบช.ภ.๘ และ ผบก.ภ.จว.
พ.ต.ท.สุเทพ เกิดมุสิก แทน สวญ.ตม.จว.กระบี่
ขอเรียนชี้แจง กรณีไฟฟูาดับที่สนามบินกระบี่ จะกล่าวถึงอานาจหน้าที่ ภารกิจพอสังเขป เพื่อ
จะได้เข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่ง ตม. รับผิดชอบด้านความมั่นคง ด้านบริการ ก็จะต้องบริการให้รวดเร็ว
สาหรับนักท่องเที่ยว ด้านกาลังพลของ ตม.จว.กระบี่ อัตราอนุญาต ๔๘ คนครอง ๓๓ แบ่งเป็นหน้าที่หลักๆ คือ
งานขออยู่ต่อ งานสืบสวน และงานตรวจบุคคลและฐานะ ซึ่งที่สนามบินจัดเป็น ๒ ผลัด ๆละ ๗ คน ในช่วง
เทศกาลท่องเที่ยวจะมีชาวจีนเข้ามาจานวนมาก จะจัดชุดสืบสวน และงานธุรการไปเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วง
ตรุษจีน สาหรับกรณีวันที่มีไฟฟูาดับ ที่สนามบิน มีเที่ยวบิน ขาเข้า ๖ เที่ยวบิน ขาเข้า ๑๐ เที่ยวบิน
ซึ่ง
ช่วงดังกล่าว เวลา ๑๐.๑๐ น. ไฟฟูาใช้การได้ประมาณ ๖ ชม. ซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน โดยปกติ
แล้ว จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบผู้โดยสาร แบล็คลิสต์ต่างๆ บุคคลต้องห้าม ปัญหาจะเกิดอยู่ ๒
ประการ คือ ๑. ไฟฟูาดับใช้การไม่ได้ ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา แต่เมื่อมีภารกิจทางด้านบริการ ควบคู่ไป
ด้ ว ย เราจะกั ก ผู้ โ ดยสารไว้ จ นกว่ า ไฟฟู า จะใช้ ก ารได้ ซึ่ ง ท าไม่ ไ ด้ อ ย่ า งแน่ น อน จึ ง ต้ อ งใช้ ก ารตรวจแบบ
คอมพิวเตอร์ดาวน์ และมาตรวจแบล็คลิสต์ภายหลัง โดยจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและประสบการณ์เป็น
พิเศษ จะต้องกรอกข้อมูลผู้โดยสารโดยละเอียดหากมีแบล็คลิสต์จะได้ติดตามได้ ซึ่งได้ตรวจสอบในภายหลัง แล้ว

- 12 ไม่มีผู้ติดแบล็คลิสต์แต่อย่างใด สาหรับผู้โดยสารที่เข้ามา ในปี ๕๖ จานวน ๖๐๐,๐๐๐ คน ปี ๕๗ จานวน
๑,๑๐๐,๐๐๐ คน ปี ๕๘ จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน
ร.ต.อ.หญิง นิตยา อนงค์ แทน สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
รายงานผลดาเนินการของ ตม.จว.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานข้างเคียง
หรื อ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ด้ า นการข่ า วและข้ อ มู ล อื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น การปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น และระดมกวาดล้ า ง
อาชญากรรมเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวที่กระทาผิดกฎหมายในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ ของทุกเดือน
พ.ต.ต.พิงคะรัตน์ ซ้ายขวัญ แทน สวญ.ตม.พังงา
ที่ ผ่ า นมา ตม.จว.พั ง งา ได้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ ภ.จว.พั ง งา ซึ่ ง ไม่ มี ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งใดๆ
ขอรายงานเรื่องชาวโรฮิงจาที่อยู่ในความควบคุมของ ตม.จว.พังงา จณะนี้มีอยู่ ๙๓ ราย แบ่งเป็น บังคลาเทศ
๓๔ คน เมียร์มา ๕๙ คน
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
ในส่วนของ ตม. ขอฝากดูเรื่องการควบคุมคนต่างชาติที่ขออยู่ต่อระยะยาว ๑ ปี ตามนโยบาย
ของ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เรื่อง Immigration Control ที่จะต้องประสานกับ ภ.จว.ขอข้อมูล
เป็นระยะในรอบเดือนเช่นเดิม
พ.ต.อ.สุวิทย์ ยอดรัก แทน ผกก.๒ บก.ปส.๔ บช.ปส.
ปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสาคัญ เพิ่มประสิทธิภาพของด่าน โดยล่าสุดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ได้เ พิ่มเครื่ อ งเอ็ กซ์ เรย์ ซึ่ง ในส่ ว นของ ภ.๘ จะได้ ที่ด่ านตรวจบ้านพละ จว.ชุ มพร ๑ จุด ศัก ยภาพในการ
ดาเนินการของเครื่องเอ็กซ์เรย์ เหมือนกับของศุลกากร โดยเฉพาะการตรวจยานพาหนะ บรรทุกต่างๆ ซึ่งอยู่
ระหว่างการจัดซื้อประมาณเดือน มี.ค.๕๙ ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับด่า นและเป็นเครื่องมือให้กับพื้นที่มา
ทาการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์
ร.ต.อ.ไกรศร บุญล้า แทน สว.ส.รฟ.ทุ่งสง กก.๓ บก.รฟ.
รายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือนที่ผ่านมา การจับกุมคดีสาคัญห้วงเดือน ม.ค. - ก.พ.๕๙
วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ จับกุมยาบ้า จานวน ๑๕๖,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๖ กก. บนขบวนรถด่วนที่ ๓๗ วันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙
จับกุมยาบ้า จานวน ๓๖๐,๐๐๐ เม็ด บนขบวนรถด่วนที่ ๓๗ ซึ่งการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง ๒ คดี ต้องขอขอบคุณ
พ.ต.อ.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผกก.สภ.ทุ่งสง ที่อานวยความสะดวก สั่งการแนวทางปฏิบัติให้กับชุดจับกุม
พร้อมทั้งข้อกฎหมาย ให้การสนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน ๑๒ นาย ร่วมปฏิบัติการตั้งจุดสกัดร่วม
ว.๔๓ ร่วมกับข้าราชการตารวจในสังกัด บช.ก. ในพื้นที่ จว.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ ก.พ.๕๙
ร.ต.อ.ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม แทน สว.ส.ทล.๔ กก.๗ บก.ทล.
ในงานของ บก.ทล. ที่รับผิดชอบพื้นที่ ภ.๘ มี กก.๒ บก.ทล. ได้แก่ ส.ทล. สุราษฎร์ธานี และ
ชุมพร ส่วนของ กก.๗ บก,ทล. มี ส.ทล. พังงา, กระบี่, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่
๑๘ – ๒๐ ก.พ.๕๙ บช.ก. ได้บูรณาการกาลังเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ภูเก็ต
พ.ต.อ.จรัส พันธรักษ์ นักบิน (สบ ๔) รรท.หัวหน้าหน่วยบิน จว.ภูเก็ต
เนื่องจากปัจจุบันหน่วยบิน จว.ภูเก็ต ยังไม่มีอากาศยานมาประจา ซึ่งอากาศยานของหน่วยบิน
จว.ภูเก็ต ได้นาไปตรวจซ่อม ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ทางหน่วยบินสามารถสนับสนุนภารกิจ
ของผู้บังคับบัญชาได้ โดยการประสาน หน.หน่วยข้างเคียง เช่น หน่วยบินตารวจ จว.สุราษฎร์ธานี, สงขลา หรือ
ยะลา ก็สามารถสนับสนุนได้ และขอเรียนว่าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ระดับ ผกก.ขึ้นไป สามารถขอใช้อากาศยานได้
ผู้บังคับบัญชาที่มีความจาเป็นต้องการใช้อากาศเร่งด่วน หรือต้องการไปจับกุมผู้ร้ายสาคัญ ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน
ให้ขอไปโดยตรงที่ บ.ตร. ถ้าไม่เร่งด่วนขอสนับสนุนมาทางหน่วยบิน จว.ภูเก็ต หรือ จว.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะต้อง
ขอล่วงหน้าก่อน ๓ วันทาการ เพราะเป็นเรื่ องของการดาเนินการทางด้านเอกสาร หน่วยบินตารวจ จว.ภูเก็ต

- 13 ในเดือน ก.พ.๕๙ ได้สนับสนุน ภ.๘ จานวน ๑ เที่ยวบิน โดยนา รอง ผบช.ภ.๘ ไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง สภ.
เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี ซึ่งหน่วยบินตารวจ พร้อมที่จะสนับสนุนให้กับผู้บังคับบัญชาทุกคน ไม่
ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินเล็กก็ได้ ทางหน่วยบินตารวจ ยินดีให้การสนับสนุน
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
ขอประสานหน่ วยข้างเคียง ทางหน่ว ยต้นสั งกัดได้กาชับ สั่ งการไว้ห รือไม่ว่า ที่ ผบช.ภ. ๘
กาชับว่าข้าราชการตารวจชั้นผู้น้อย โดยให้ไปสารวจเรื่องร้านซีพี เฟรชมาร์ท ซึ่ง ผบ.ตร. ได้สั่งให้ทุกหน่วยว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องทราบเมื่อ ผบ.ตร. ผ่านไปเยี่ยมเยือนถามผู้ใดไม่ทราบจะพิจารณาผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ขอขอบคุณ หน่วยข้างเคียง ที่กรุณามาชี้แจง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.๘
อยากให้มีการปฏิบัติงานกันอย่างใกล้ชิด ถ้ามีภารกิจหรือปัญหาอะไร สามารถติดต่อกันได้โดยตรง เช่น ศพฐ.
พงส. จะเรียกมาทุกคดี งานตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ งานตรวจอาวุธปืน ฯลฯ เมื่อตรวจแล้ว พงส. ไม่มารับผลการ
ตรวจ ขอฝาก หน.สภ. เมื่อประชุมบริหารของ สภ. จะต้องกาชับผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของหน่วยบิน ผบช.
ได้ขอใช้บริการบ่อยครั้ง ก็ต้องขอขอบคุณด้วย ขอฝากทางหลวง เรื่องรถบรรทุกขับชิดทางขวาตลอด ยังพบเห็น
อยู่เป็นประจา ให้ไปกวดขันด้วย ฝากเรื่องการตรวจจับ ขอให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้วย
พ.ต.อ.ชไมพร ยุวานนท์ ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
หนั งสื อ ตร. แจ้ งสั่ งการของ ผบ.ตร. เรื่องขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งทาง พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เสนอไป โดยแนวทางดังกล่าว
ประกอบด้วย ๓ งานหลัก คือ งานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม งานสอบสวน และงานสืบสวน โดยช่วงแรก
พล.ต.ท.อนันต์ฯ ได้มีการสุ่มตรวจพื้นที่ต่างๆ เพื่อชี้แจงแนวทางการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับทุก
บก. ในส่วนของ ภ.๘ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งจากการสุ่มตรวจทุก บช. ได้พบข้อบกพร่องหลายประการ
จึงได้เสนอขอแก้ไข และทาง สยศ. ได้ปรับปรุงรูปแบบเรียบร้อยแล้ว และได้ลงไว้ในเว็บไซต์ thaicrimes.org
โดยให้ทุกหน่วยไปดาวโหลดแนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ส่วนข้อ ๒ ตร. สั่งการให้ทุก ภ.จว. รวบรวมข้อมูล
จุดล่อแหลม จุดเสี่ยงในพื้นที่ แล้วรายงานให้ ภ.๘ ทราบภายใน ๒๖ ก.พ.๕๙ รวมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลท้องถิ่น
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ข้อ ๓ ภ.๘ ได้สั่งการให้ ภ.จว. คัดเลือกและจัดอันดับ สภ. ที่มีการบริหารงานปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ๓ อันดับ และที่ไม่ดี ๓ อันดับ ส่งให้ ภ.๘ ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๕๙ โดย ภ.๘ จะ
คัดเลือกเหลืออย่างละ ๓ อันดับ ส่ง ตร. ต่อไป ซึ่ง ตร. จะแต้งตั้งคณะกรรมการมาประเมินตาม สภ. ที่ได้รับ
การคัดเลือกจาก ภ.๘ และเน้นย้ากาชับและดาเนินการแก้ไขปัญหาสานวนการสอบสวนค้าง โดยให้ทุก บช.
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เสร็จสิ้ นอย่ างเป็นรูปธรรม และให้จัดทาบัญชีสานวนการสอบสวนที่ยังไม่เสร็จสิ้ น
รายงานให้ ตร. ทราบทุก ๓ เดือน ครั้งแรก รายงานภายใน ๒๐ ก.พ.๕๙ ซึ่งหนังสือสั่งการ ฝอ.๓ ฯ ได้นาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามในวันนี้ และจะได้แจกจ่ายให้หน่วยในสังกัดต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี รอง ผบช.ภ.8 แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ผบช.ภ.๘ ฝากกาชับ คดีกลุ่ม ๑ ฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่า ทาร้ายร่างกาย ภ.๘ จะเป็นภาคที่มี
สถิติที่สุด คดีฆ่าผู้อื่น ภ.๘ เป็นอันดับ ๑ รองลงมา ภ.๔ และ ภ.๙ ส่วนคดีพยายามฆ่า ภ.๘ เป็นอันดับ ๑ มา
โดยตลอด ยังคงให้ดาเนินการตัดมือตัดเท้าต่อไป ตัดมือคือ จับอาวุธปืน ซึง่ หลาย ภ.จว. มีการแข่งขันทาเปูา ให้
รางวัล ลงโทษ อยากให้ ผบก. ดาเนินการต่อไปอย่างจริงจัง ตัดเท้า คือ จับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเร่ร่อน เวลา
กลางคืน ดึกดื่น จะต้องตรวจยึดมาตรวจสอบดาเนินคดี จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เรื่องการตีวงสุรา
ที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว อดีต ผบ.ตร. กล่าวถึงอยู่ตลอด จะมีการทะเลาะวิวาทกันในวงสุราค่อนข้างมาก
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เพื่อให้คนเหล่านั้น แยกย้ายกันกลับบ้าน
เรื่องตุลาการ ผบช.ภ.๘ อนุมัติโครงการแล้ว รอเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจาปีเสร็จสิ้น
จะเรียก รอง ผกก.ป., สส., สวป. มาสัมมนาต่อไป
๒. ติดตามเรื่องทีใ่ ห้ สภ.รอยต่อของ จว.นครศรีธรรมราช กับ จว.สงขลา ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ตั้งด่านตรวจ เพื่อพัฒนาไปเป็นด่านตรวจถาวร เบื้องต้นหากไม่สามารถตั้งเป็นด่านตรวจถาวรได้ ก็ให้นากาลัง
ของ สภ.ต่างๆ หมุนเวียนเข้าไป ซึ่งมีอยู่ ๒ จุด คือ ที่ อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช และ อ.ระโนด จว.สงขลา
๓. การกรอกข้อมูล PDC ซึ่งเป็นเรื่อง ตร. และ ผบช.ภ.๘ ยังคงเน้นย้าให้ดาเนินการต่อเนื่อง
ให้เข้มงวดในการบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกจะต้องมีคุณภาพ สภ. ที่บันทึกได้เกิน ๗,๐๐๐ ได้แก่ สภ.ทุ่งสง
๗,๕๐๐ และ สภ.ชะอวด ๗,๑๐๐ ก็ต้องขอชมเชย และ สภ.ที่บันทึกได้รองๆ ลงมา ได้แก่ สภ.พระแสง ๔,๕๐๐
สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช ๔,๑๐๐ ที่ได้เกือบถึง ๔,๐๐๐ ได้แก่ สภ.พุนพิน, กาญจนดิษฐ์, ทุ่งใหญ่ และ สภ.
เมือง จว.ระนอง ที่ได้ ๓,๐๐๐ กว่าเล็กน้อย ได้แก่ สภ.ไชยา, กระทู้, สิชล และ บ่อผุด ที่ได้เกือบ ๓,๐๐๐ ได้แก่
สภ.บ้านนาสาร, จุฬาภรณ์, เคียนซา และ สภ.เมือง จว.กระบี่ ต้องขอชมเชย สภ. โดยเฉพาะ หน.สภ. ที่มีความ
สนใจเอาใจใส่ ปัจจุบัน ภ.๘ บันทึกข้อมูลได้เกือบ ๒ แสน ขึ้นมาเป็นอันดับ ๔ ส่วน สภ.ที่บันทึกข้อมูลได้น้อย
เพราะบาง สภ. อาจจะมีข้อมูลน้อย ที่ไม่ถึง ๕๐๐ ได้ ๓๐๐ กว่า ได้แก่ สภ.เกาะทวด และ เกาะเต่า ที่ได้ ๕๐๐
ได้แก่ สภ.เกาะกลาง, บางแก้ว, การะเกด, ไม้เรียง, เกาะยาว และเกาะลันตา ที่ได้ ๖๐๐ ได้แก่ สภ.สุขสาราญ
ปากจั่น, เขาพังไกร และละอุ่น ที่ได้ ๗๐๐ ได้แก่ สภ.ลาทับ, ขอนหาด, กะเปอร์ และเปลี่ยน ที่ได้ ๘๐๐ ได้แก่
สภ.ปากตะโก, กะปาง และปากน้ าระนอง สภ.ที่ได้กล่าวมา ขอให้ไปดูให้ความสนใจด้ว ย ส่ว นของ ภ.จว.
นครศรีธรรมราช ขอฝาก ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ไปกากับดูแลด้วย
๔. โครงการตรวจเยี่ยม สภ. วันนี้ไปตรวจเยี่ยมทุก สภ. จะเห็นได้ว่า รอง ผบช.ฯ ทุกท่านได้ไป
ตรวจ สภ. เดือนละประมาณ ๑๐ กว่าครั้ง ฝาก รอง ผบช.ฯ ช่วยดูเรื่องการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ปั้มน้ามัน มินิ
มาช์ท ร้ านทอง ฯลฯ ทุก สภ. ที่ได้ไปตรวจ ไม่ค่อยมีการดาเนินการตามที่ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ ช่ว ย
ผบ.ตร. แนะนาไว้ ให้ รอง ผกก.ป., สวป. ไปเซ็นชื่อแทรกในสมุดตรวจของสายตรวจไว้ด้วย เดือน ม.ค.-ก.พ.๕๙
พบน้อยมากของทุกที่ อยากให้ ผบก., รอง ผบก.(ปป) ไปกาชับ ต่อไปหากไปพบว่า รอง ผกก.ป. ไม่ตรวจเลย
ก็จ ะต้องเรี ย กมาพูดคุย อย่ างน้ อยที่สุ ด ร้านทอง จะต้องไปตรวจสั ปดาห์ ล ะ ๒ - ๓ ครั้ง เซเว่น มินิมาช์ท
การตรวจก็อยากให้ไปดูหลังเวลาเกิดเหตุ กรณี มินิมาช์ท จะเกิดชิงทรัพย์ช่วงดึกๆ เพราะเงินค่อนข้างมาก และ
ปลอดคน ซึ่งจะมีพนักงานอยู่กัน ๒-๓ คน แต่เมื่อไปดูสายตรวจแล้ว จะไปตรวจช่วงเวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.
หลังเที่ยงคืน ในช่วงเวลาที่ล่อแหลม จะไม่ตรวจแล้ว ขอให้เข้าไปตรวจเช็คดูด้วย
๕. เรื่องตั้งจุดตรวจ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง สภ.ท่าแซะ จับกุมรถจักรยานยนต์ ๔ คัน และ
ทั้ง ๔ คัน นาไปจาก จว.สุราษฎร์ธานี วิธีการคือ ขโมยมาขายให้พม่า ๘,๐๐๐ บาท พม่านาไปขายที่ประเทศ
เมียร์มา ๑๒,๐๐๐ บาท ในการขโมยรถจักรยานยนต์จาก จว.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าไปประเทศเมียร์มา หรือ
จาก ภูเก็ต พังงา ระนอง คนร้ายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือพม่า จะก่อคดีลักทรัพย์ หรือก่อเหตุ ช่วงหลังเที่ยงคืน
ประมาณเวลา ๐๑.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เสร็จแล้วก็ขับรถไปถึงพื้นที่ จว.ระนอง ประมาณ ๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีการตั้งด่านตรวจ ในเส้นที่ไปจาก จว.ภูเก็ต, พังงา และระนอง ขอให้ รอง ผกก.ป.
สวป. ทุกคนไปร่วมกันวางแผนว่าจะตั้งด่านเหลื่อมเวลาได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งเส้นทางของ จว.ชุมพร ด้วย
เพื่อสกัดกั้น ถ้าไปดูตัวเลขสถิติรถจักรยานยนต์ที่สูญหายจริงๆ สภ.ใหญ่ๆ จะมีรถจักรยานยนต์สูญหายหลายสิบ
คัน ฝากเรื่องการจัดสายตรวจเพื่อปูองกัน ส่วนเรื่องการสืบสวน ขยายผลการดาเนินการ เรื่องกลุ่มแก๊งต่างๆ
จะต้องมาดูกันอีกครั้ง หลังการแต่งตั้งฯ เสร็จเรียบร้อย
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Power Point ดังนี้
๑. เรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๙ ผลการเบิกจ่ายฯ ซึ่ง ภาพรวม ตร. กาหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายไว้
ร้อยละ ๔๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๓๒.๑๘ ไม่บรรลุเปูาหมาย งบดาเนินงาน เปูาหมายร้อยละ ๔๔ เบิกจ่ายร้อยละ
๕๖ บรรลุเปูาหมาย งบลงทุน เปูาหมายร้อยละ ๒๙ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๑.๙๙ ไม่บรรลุเปูาหมาย
หน่วยที่เบิกจ่ายได้ตามเปูาหมาย มี ๖ หน่วย ได้แก่ บก.สส.ภ.๘, สภ.ทุ่งสง, ศฝร.ภ.๘,
ภ.จว.กระบี่, สภ.ตะกั่วปุา และ สภ.ปากพนัง ส่วนที่ไม่บรรลุเปูาหมาย ขอให้ไปเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ
เปูาหมายการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจา ร้อยละ ๔๔ ผลการเบิกจ่ายบรรลุตามเปูาหมาย
ทุกหน่วย งบลงทุน ร้อยละ ๒๙ หน่วยที่บรรลุตามเปูาหมาย ๒ หน่วย ได้แก่ ภ.จว.กระบี่ และพังงา ส่วนที่เหลือ
ภ.๘ (๒๘.๒๖ %) ภ.จว.นครศรีธรรมราช (๒๖.๕๙ %) ภ.จว.ภูเก็ต (๒๒.๕๙ %) ภ.จว.สุราษฎร์ธานี (๑๘ %)
ภ.จว.ชุมพร (๑๗.๗๗ %) ภ.จว.ระนอง (๑๒.๙๘ %) ฝากทุกหน่วยที่ยังไม่บรรลุตามเปูาหมาย ขอให้ไปเร่งรัด
งวดงานต่างๆ ล่าช้าในขั้นตอนไหน คณะกรรมการการตรวจงานจ้าง ผบก.ฯ, รอง ผบก.ฯ(บร) ลงไปดูทาอย่างไร
ให้ผู้จ้างเหมาทาให้เร็วขึ้น ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น ก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ ปัญหาที่ทาให้
ล่าช้า คือ สภ.ทดแทน ๒๒ หลัง, สภ.สาคู, สภ.คีรีรัฐนิคม, เรือนแถว บก.สส.ภ.๘
๒. เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ ตร.
ผบช.ภ.๘ มอบหมายให้ไปประชุมบริหาร ตร. งบประมาณเร่งด่วนของ ตร. งบค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานของ ตร. เป็นรายได้จากค่าปรับต่างๆ ซึ่งมีงบประมาณอยู่พอสมควร ในปีนี้มีเหตุจลาจลที่
สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ได้ของบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารที่ทาการ ปูอมยาม ยานพาหนะ และจัดหาครุภัณฑ์
สานักงาน สภ.ถลาง จานวน ๓,๔๐๗,๕๐๐ บาท ซึ่ง ตร. ได้อนุมัติให้งบประมาณมา และได้ของบประมาณในที่
ประชุม ค่าก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนบ้านหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี จานวน
๓,๘๗๓,๐๐๐ บาท ซึ่ง ผบ.ตร. ได้อนุมัติ ขอให้หน่วยรีบดาเนินการจัดหาตามระเบียบฯ โดยก่อหนี้ผูกพันให้ทัน
ภายใน ๓๑ มี.ค.๕๙ และทา Action plan ส่ง ภ.๘ ภายใน ๒๕ ก.พ.๕๙
๓. งบประมาณผลผลิตถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ฯ
ภ.๘ ได้รั บ จั ด สรรงบประมาณ งวดที่ ๑ จานวน ๒๙๘,๘๐๐ บาท และได้รับ จัด สรร
เพิ่มเติม จานวน ๑,๒๖๔,๐๐๐ บาท รวม ๑,๕๖๒,๘๐๐ บาท และจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามภารกิจที่
เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค.๕๘ - ๒๙ ก.พ.๕๙ จึงให้หน่วยดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ขยายเวลาให้หน่วยส่งค่าใช้จ่ายตามภารกิจเพิ่มเติมของเดือน ม.ค.๕๙ - ๒๙ ก.พ.๕๙
ให้ ภ.๘ ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๙
๓.๒ กาชับให้หน่วยรายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ไตรมาสที่ ๒ ภายใน
วันที่ ๒ เม.ย.๕๙
๔. กาชับการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมการชุมนุมและมวลชนสัมพันธ์
ตร. ได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรม ชมส. ให้ ภ.๘ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ เป็นค่าใช้จ่ายใน
๗ รายการ วงเงิน ๕,๙๗๑,๗๐๐ บาท แยกเป็น
๑) ชุดปฏิบัติการงาน ชมส. วงเงิน ๓,๔๐๑,๗๐๐ บาท
๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครตารวจบ้าน เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตารวจ เป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๔) โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน สถานีตารวจชุมชน เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๕) ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานชุด ชมส. บช. เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

- 16 ๖) ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานชุด ชมส. ภ.จว. เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท
ภ.๘ ขอกาชับให้หน่วยเร่งรัดดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มี.ค.๕๙
จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๔.๑ ภ.๘ ขอกาชับเร่งรัด การดาเนิน การ การโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ
กิจการตารวจ จานวน ๔๔ สภ.ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวม ๖๖๐,๐๐๐ บาท แล้วรายงานผลการฝึกอบรมพร้อม
ภาพถ่ายบัญชีรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ ตร. ทราบภายใน ๓๐ มี.ค.๕๙ (ผ่าน ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๘)
๔.๒ โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน สถานี ตารวจชุมนุม จานวน ๗ จว. ๆ ละ ๑
สภ. ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุสานักงาน และปรับปรุงสถานีตารวจชุมชน
ได้แก่ สภ.ขุนทะเล, วิชิต, เกาะลันตา, ท้ายเหมือง, สิชล, กระบุรี และหลังสวน ให้รายงานผลการปฏิบัติพร้อม
ภาพถ่ายผลการดาเนินการในแต่ละเดือน (ผ่าน ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘) ขอให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐ มี.ค.๕๙
๕. ซักซ้อมความเข้าใจปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
หนั ง สื อ ตร. (สงป.กง.) ที่ ๐๐๑๐.๒๗/ว ๐๐๔ ลง ๑๘ ม.ค.๕๘ สื บ เนื่ อ งจากมี ก าร
ร้องเรียน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามลาดับการยื่นแบบขอรับเงินฯ และเพื่อปูองกันมิให้เกิดกรณีค่าใช้จ่ายค้าง
เบิกข้ามปี
๕.๑ ให้ สภ. จั ด ทาทะเบี ย นคุ ม เอกสารหลั ก ฐานขอเบิ ก ของ พงส. (แบบขอรั บเงิ น )
ไปตามลาดับการแจ้งขอรับเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก ภ.จว. ให้ส่งแบบขอรับเงินใน
วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามลาดับในทะเบียนคุมดังกล่าว
๕.๒ ภ.จว. เมื่ อ ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น แล้ ว ให้ แ จ้ ง การจั ด สรรงบประมาณให้ สภ. ทราบ
(ตามสัดส่ ว นของใบส าคัญค้างเบิ กและวงเงินที่ได้รับจัดสรร) แล้ ว ให้ สภ. ส่ งเบิกภายในวงเงินที่ได้รับแจ้ง
ส่วนเกินให้ส่งเบิ กในปี งบประมาณถัดไป เรียงตามล าดับที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานขอเบิก
เพื่อปูองกันมิให้เกิดปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และผู้มีสิทธิได้รับเงินครบทุกใบเบิก
๖. เรื่องสืบเนื่องจากที่ได้ไปประชุมบริหาร ตร. แทน ผบช.ภ.๘
๖.๑ เรื่องโครงการสวัสดิการชั้นผู้น้อย ร้านซีพี เฟรชมาร์ท ซึ่ง ฝอ.๑ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบแล้ว ขอให้ไปดูทุก สภ. ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทราบว่ามีโครงการดังกล่าว ถ้า ผบ.ตร. มาตรวจเยี่ยมแล้ว
ถามผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วไม่ทราบ หน.สภ. จะต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่อง
๖.๒ เรื่องปรับปรุงการปฏิบัติงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่ง ฝอ.๓ฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบแล้ว ซึ่ง พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้ดาเนินการ ๓ เรื่อง
๑) ให้มีการปรับปรุงงานสายตรวจใหม่ทั้งหมด งานสืบสวน งานสอบสวน แบบฟอร์ม
ต่างๆ ได้แก้ไขใหม่ เช่น เรื่องอาชญากรรม จะต้องทาเป็นสีอะไร อย่างไร วงนอกสุด เป็นคดีมากสุด วงในสุด
เป็น คดีน้อยสุ ด เทียบเดือนเทียบปี ได้ปรับแก้ไขใหม่ให้แล้ว ให้ไปดูในเว็บไซต์ thaicrimes.org มีการปรับ
พื้น ฐานเรื่ องของงานสายตรวจ งานปู องกันปราบปรามใหม่ ทั้งเรื่องจุดเสี ยง จุดล่ อแหลม ซึ่งงานปูองกัน
ปราบปรามจะต้องไปดู
๒) ให้ภาคจัดลาดับ ๓ ยอด (ยอดเยี่ยม) ๓ แย่ (ยอดแย่) ช่วงเดือน มี.ค.๕๙ จะต้อง
ส่งชื่อให้ ภ.๘ ทุก สภ. ต้องไปดาวโหลด เพื่อไปดาเนินการ ไปดูงานว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ตรวจสมุดตู้แดง
วางแผนการตรวจ การตรวจท้องที่ ฯลฯ ไปปรับใหม่ให้ถูกต้อง
๖.๓ พล.ต.อ.เฉลิ ม เกี ย รติ ศรี ว รขาน รอง ผบ.ตร. ฝากให้ ดู เ รื่ อ งอาวุ ธ ปื น ที่ จว.
นครศรีธรรมราช จะดูว่าอาวุธปืนมีจานวนเท่าไหร่ มีแผนการอย่างไรบ้าง
๖.๔ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. พูดถึงเรื่อง PDC เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
โดยให้หน่วยดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ขอบคุณทุกหน่วยที่เร่งรัดบันทึกข้อมูลได้เพิ่มขึ้นจานวนมาก

- 17 ๖.๕ ผบ.ตร. ชมเชยเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ตารวจ ทาได้ดี ให้ดาเนินการไปอีก ๓ เดือน
กาชับเรื่องการค้ามนุษย์ นักเรียนทูตของ ตร.
๗. การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภ.๘ ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๑๙๖
เครื่อง ปริ้นเตอร์ ๑๗๕ เครื่อง แท็บแล็ต ๑๑๙ เครื่อง และเครื่ องสารองไฟ ๑๒๑ เครื่อง ทั้ง ๔ รายการ
อยากให้จัดสรรไปถึงหน่วยปฏิบัติมากที่สุด
แผนการแจกจ่ายฯ มีดังนี้
1) บก.อก.ภ.8
2) หน่วยงานในสังกัด ระดับ บก. ได้แก่ ภ.จว.ในสังกัด บก.สส.ภ.8 และ ศฝร.ภ.8
3) หน่วยงานระดับ สภ.ที่มีความจาเป็นพิเศษ
- สภ.ที่มีด่านความมั่นคงและที่ตั้งศาล ได้แก่ สภ.ท่าฉัตรไชย, มาบอามฤต, เวียงสระ
และเกาะสมุย
- สภ.ห่างไกลและขาดแคลน ได้แก่ สภ.เกาะลันตา, เกาะยาว, ท่าแซะ และทรายขาว
- สภ.ที่เป็นที่ตั้งคลัง ได้แก่ สภ.ปากพนัง, ตะกั่วปุา และทุ่งสง
- สภ.จัดตั้งใหม่ ได้แก่ สภ.วิชิต, กะรน, เขาหลัก, เกาะกลาง, เกาะเต่า, พีพี,อ่าวนาง,
บางสวรรค์ และสาคู
พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
งานต่างประเทศ
๑. เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ ที่ผ่านมา ได้ไปประชุมงานต่างประเทศที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันนั้น พล.ต.ท.นเรท นันทโชติ รองจเรตารวจแห่งชาติ ฝุายต่างประเทศ ได้สั่งการให้ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปัญหาอุบัติเหตุทางบก
และทางน้ า โดยสั่ ง การให้ ทุ ก ภ.จว. จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ เกี่ ย วปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ แล้ ว แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนการปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง ภ.๘ ได้มี
หนังสือสั่งการให้หน่วยในสังกัดดาเนินการแล้วนั้น แต่ปรากฏว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับนักท่องเที่ยวได้อีก เช่น
๑) เหตุช้างทาร้ายนักท่องเที่ยวถึงแก่ความตาย
๒) เหตุเจ๊ทสกี เรือสปีดโบ๊ท เฉี่ยวชนนักท่องเที่ยว, ใบพัดเรือฟันขานักท่องเที่ยวดาน้า
ได้รับบาดเจ็บ
๓) เหตุ เรื อ บรรทุก นั กท่ อ งเที่ ย วล่ ม ไม่ว่ า จะเป็ นบริ เวณใกล้ เกาะสิ มิ ลั น หรื อ บริ เ วณ
ระหว่างเกาะเต่ากับเกาะพะงัน
๔) อุบัติเหตุจราจรซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
เหตุต่างๆ เหล่านี้ และเหตุอื่นๆ ที่ผมไม่ทราบ แต่หน่วยงานในพื้นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้น จึงให้ทุกหน่วยปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้เป็นรูปธรรม มีข้อมูลการดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยลาดับความสาคัญของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนการปูองกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต แล้วรายงานให้ ภ.๘ ทราบ ซึ่งในชั้นนี้ให้ สภ. ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วไปดาเนินการ
โดยทันที แล้วรายงานให้ผมทราบ ภายในสิ้นเดือน ก.พ.๕๙
๒. กรณี ที่ มี เ หตุ ส าคั ญ เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ตร. ให้
ความสาคัญเป็นอย่างมาก จึงให้ทุก สภ. ที่มีเหตุเกิด รายงานให้ทราบทันที เท่าที่ผ่านมามีเหตุเกิด มีการออกสื่อ
ผู้บังคับบัญชาสอบถาม ผมไม่ทราบเรื่อง ไม่สามารถตอบคาถามผู้บังคับบัญชาได้ ทาให้เกิดความเสียหาย ใน

- 18 กรณีนี้ หากพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุสาคัญ ให้ สภ. แจ้งให้ผมทราบ หากเป็นเหตุน่าสนใจทั่วๆ ไปที่ควรรู้ ให้
แจ้งนายตารวจติดตาม ร.ต.อ.เจษฎา พัฒน์แช่ม เบอร์โทร ๐๘ ๑๙๕๖ ๙๙๘๗
๓. เรื่อง “ปฏิบัติการ ๑๐ กลุ่มต้องห้าม” เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยต่างๆ รายงานผลการ
ปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวตาม “ปฏิบัติการ ๑๐ กลุ่มต้องห้าม” ให้ ตร. ทราบ ยังเกิดความสับสนเกี่ยวกับ
รวบรวมข้อมูลสถิติผลการปฏิบัติในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคานิยามของคาว่า “นักท่องเที่ยว”
ซึง่ แต่ละหน่วยเข้าใจไม่ตรงกัน ขณะนี้ ภ.๘ ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๒๓.๑๓๔/๙๒๑ ลง ๑๗ ก.พ.๕๙ เรื่อง ส่งนิยาม
และแนวทางการปฏิบัติในการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวตาม “ปฏิบัติการ ๑๐ กลุ่มต้องห้าม” จึงให้ทุกหน่วย
ศึกษาทาความเข้าใจและรายงานให้ถูกต้องด้วย
งานจเรตารวจ
เรื่อง การจัดการฝึกและการประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของ
ข้าราชการตารวจ ภ.๘ ได้มีวิทยุถึง ภ.จว.ในสังกัด ตามวิทยุ ภ.๘ ที่ ๐๐๒๓.๐๓๑/๘๗๐ ลง ๑๖ ก.พ.๕๙ ได้สั่ง
การให้ทุก ภ.จว. ดาเนินการจัดการฝึกและประกวดการฝึก โดยแบ่งกลุ่ม เป็น ๓ กลุ่ม คือ
- กลุ่มที่ ๑ สภ.ที่มี ผกก. เป็น หน.สภ.
- กลุ่มที่ ๒ สภ.ที่มี สวญ. เป็น หน.สภ.
- กลุ่มที่ ๓ สภ.ที่มี สว. เป็น หน.สภ.
ให้ ภ.จว. ส่งปฏิ ทินการตรวจการฝึกให้ ภ.๘ ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๕๙ และส่งผลคะแนนให้
ภ.๘ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙ โดยส่งรายชื่อ สภ.ที่ชนะเลิศ ในแต่ละกลุ่มๆ ละ ๑ สภ. เพื่อประกวดการฝึกใน
ระดับ ภ.๘ ต่อไป ให้ทุก ภ.จว.ดาเนินการตามกาหนดเวลาด้วย
เนื่องจากที่ผ่านมาตารวจระดับ สภ.ไม่สนใจการฝึก เพื่อหลบหลีกการจะเป็นตัวแทนระดับ
ภ.จว. ไปประกวดการฝึกระดับ ภ.๘ ดังนั้น ในปีนี้ ให้ ภ.จว. ตรวจการฝึกและจัดล าดับคะแนนผลการฝึ ก
แบ่งคะแนนตามกลุ่ม รายงานให้ ภ.๘ ทราบ ในส่วนของ สภ.ที่ผลคะแนนเป็นลาดับสุดท้าย (ตามกลุ่ม) ของแต่
ละ ภ.จว. ซึ่ง ภ.๘ จะนามาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตารวจมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ มีการประชุมยาเสพติดผลงานเกี่ยวกับยาเสพติดของ ภ.8 อยู่อันดับ
1, 2, 3 และในการประชุมฯ หลายหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบนรถไฟ, ท่าอากาศยาน, ไปรษณีย์
มีการจับยาเสพติด มีกลุ่ มผู้ค้ายาเสพติด ใช้โชเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ ใช้ระบบ LINE ในการแจ้ง
ข้อมูลว่ามียาเสพติด ทาง ปปส. ได้มีการตรวจสอบพบ จับกุมได้ และมีการขยายผล ของ ภ.๘ ต้องดูต่อไป
ในการจับผู้ต้องหามาได้ ต้องขยายผล มีการเปิด LINE กลุ่ม ให้เป็นข้อพิจารณาในการทางานของทุกคนด้วย
เพราะยาเสพติดเป็นเรื่องที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
2. เรื่องโครงการสร้างภาพลักษณ์ของ ผบ.ตร. มี 2 ส่วน คือ
2.1 ปกติก็เป็นเรื่องที่ทาหน้าที่กันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะช่วยเข็นรถ ซึ่งตารวจแต่งเครื่องแบบอยู่
แล้ว เมื่อประชาชนเห็นและได้ถ่ายรูปไว้ ก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ พาคนข้ามถนน ไม่ว่าจะเป็นคนแก่
เด็ก คนพิการ หรือการช่วยขนของ วันหนึ่งหากเกิดฝนตก น้าท่วม ไฟไหม้ ตารวจไปช่วยขนของก็ถือว่าเป็นการ
บริการ ซึ่งในหน้าที่ที่เราทาก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามา ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์เหมือนกัน
2.2 สิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในแต่ละโรงพัก การสร้างภาพลักษณ์ทาให้พี่น้องประชาชน
ยอมรับ ขณะนี้ มีที่ สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ที่ไปสร้างบ้านและส่งมอบบ้านคนยากจน เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ช่วยกันออกแรงออกเงิน ตารวจมีโอกาสและมีขีดความสามารถ ที่จะทาเป็น

- 19 หลายอย่าง โครงการอะไรก็ตามที่จะทาให้ประชาชนรักตารวจเพิ่มมากขึ้น แบบนี้เราจะได้ใจทั้งผู้รับและคนรอบ
ข้าง
3. เรื่องการตรวจ สภ. การตรวจเยี่ยม ของ ภ.๘ ขณะนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมประมาณ 54 สภ.
ที่ไปเพราะว่าอยากไปเห็นสภาพของ สภ. ว่า หน.สภ. แต่ละคน ดูแล สภ.อย่างไร ถ้า สภ.แย่หมายถึงทั้ง สภ.
ไม่ได้ดูแลด้วย รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ เรื่อง เริ่มตั้งแต่ภาพ
ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และระดับ ภ.๘ รูปถ่ายตั้งแต่ปี 57, 58 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร หน้า สภ.หญ้ารก
บาง สภ. รอง ผกก.ป. ไม่มีห้องนั่งทางาน มีโต๊ะเล็กๆอยู่ 1 ตัว อยู่ริมประตูทางเข้าห้องธุรการ การประสานงาน
กับ สภ. ถ้า รอง ผกก.ป. ไม่มีห้อง ลูกน้องก็คงไม่มีอะไร และทราบว่า หน.สภ. บาง สภ. ขับรถไม่เป็น ไปไหน
ไม่ได้ถ้าไม่มีพลขับ บาง สภ. มีสายตรวจรถจักรยาน เพื่อตรวจแนวชายหาด แต่จักรยานขึ้นสนิม ไม่ได้ใช้เลย
บาง สภ. มีโครงการที่ดีมาก โทรศัพท์ไปหาผู้เสียหาย หรือกลุ่มที่บ้านอยู่ในกลุ่มสี่ยง ให้มีสมุดโทรศัพท์ 1 เล่ม
ในตอนเย็นก็ให้โทรไปสอบถาม เช่น บ้านเปิดไฟหรือยัง ปิดประตูบ้าน เรียบร้อยแล้วหรือไม่
ในหลายเรื่อง หลายประเด็น จะต้องไปดูหัวหน้า สภ.ว่าอยู่ที่ สภ. ได้ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่
ดูแลเรื่องงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการไปตรวจ สภ. เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย และทาความรู้จัก เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตรวจเยี่ยม สภ. และให้ หน.สภ. ช่วยดูช่วยปรับปรุง ซึ่ง ผบช.ภ.๘ ได้สั่งการไปแล้ว รอง ผบช.ภ.๘
มอบหมายงานไปแล้ว แต่ถ้า หน.สภ. ยังไม่ทาอะไร อยู่ก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิบัตหิ น้าที่ ก็ต้องมีมาตรการต่อไป
4. การปูองกันอุบัติเหตุทางเรือ คดีนักท่องเที่ยว ได้ฟังข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจ เกิดเรื่องใหญ่ๆ
อย่างน้อย 2 ครั้ง การไปตรวจไม่ว่าจะเป็นที่ สภ.เกาะเต่า, เกาะสมุย หรือที่ กระบี่ พังงา นานักท่องเที่ยวไป
ดาน้า และมีข่าวเรือชนนักท่องเที่ยวขณะดาน้า ครั้งล่าสุดเรือชนนักท่องเที่ยวเสียชีวิตขณะเล่นน้า และเมื่อ
วันที่ 3 ก.พ.59 เรือเร็ววิ่งไปที่อ่าวมาหยา จว.กระบี่ และนักท่องเที่ยวกาลังดาน้าและโดนใบพัดเรือ เท้าซ้าย
ขาด และอีกคนบาดเจ็บ ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อาจทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความกลัว และหลังจากเกิดเหตุการณ์
ผมได้แจ้งทาง LINE ให้ ภ.จว.ไปดูว่าควรมีมาตรการอย่างไร นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ต้องการความสุข ความสนุก
แต่ต้องมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้ ควรจะมีขอบเขตการดาน้า ควรจะแบ่งว่าเรือควรวิ่งช่องไหน คนควรจะ
อยู่ช่องไหน จึงขอฝากทาง ภ.จว. ช่วยดูแลด้วย
5. คดีอุกฉกรรจ์ ตั้งแต่ ต.ค.57 ถึง ก.ย.58 คดีเ กิด 422 ราย จับกุม 257 ราย ไม่รู้ตัว
113 ราย คดีอุกฉกรรจ์ ต.ค.58 ถึง ม.ค.59 คดีเกิด 102 ราย จับกุม 53 ราย ออกหมายจับ 7 ราย ไม่รู้ตัว
42 ราย ปีนี้ 4 เดือน เกิดขึ้น 3 คดี คดีพวกนี้ถ้าจับไม่ได้เดียวจะเกิดขึ้นบ่อยและเกิดขึ้นอีก ไปดูว่ามันเกิดขึ้น
แล้วต้องจับให้ได้ ไม่ว่าตามร้านสะดวกซื้อ ร้านทอง ธนาคารและดูจุดเสี่ยงทั้งหลาย
6. เรื่องการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ จับได้ 7 ราย ผู้ต้องหา 12 คน ของกลางยาบ้า รวมแล้ว
860,791 เม็ด ไอซ์ 6 กิโลกรัม 233 กรัม ถือว่าเป็นการจับกุมได้มาก
รายที่ 1 ภ.จว.พังงา และภูเก็ต ร่วมกันจากุม ผู้ต้องหา 2 คน ยาบ้า 10,000 เม็ด
รายที่ 2 ภ.จว.ภูเก็ต จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า 331 เม็ด ไอซ์ 233.07 กรัม
รายที่ 3 ภ.จว.นครศรีธรรมราช จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ยาบ้า 156,000 เม็ด ไอซ์ 6 กก.
ซึ่งเป็นการประสานงานกับตารวจรถไฟทุ่งสง กก.3 บก.รฟ. แสดงว่าทางรถไฟจะต้องมียาบ้าหรือยาเสพติดผ่าน
อยู่เรื่อยๆ เพียงแต่เราจับได้เป็นบางส่วน

- 20 รายที่ 4 ภ.จว.ชุมพร จับผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า 72,000 เม็ด
รายที่ 5 ภ.จว.ภูเก็ต จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า 10,000 เม็ด
รายที่ 6 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า 46,460 เม็ด
รายที่ 7 ภ.จว.ชุมพร ที่ด่านตรวจบ้านพละ จับกุมผู้ต้องหา 4 คน ยาบ้า 566,000 เม็ด
ตารวจเราควรเปลี่ยนกิจวัติประจาวันบ้าง ไม่ใช่ทาทุกวันเหมือนเดิม ทุกรอบเหมือนเดิม ทุกเดือนเหมือนเดิม
เปลี่ยนบ้างเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจุดที่ตั้งและเวลาที่ตั้ง แต่ละจังหวัดแต่ละโรงพักไปคิด
พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
งานความมั่นคง
๑. การถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ ทุกหน่ วยให้ความส าคัญกับการประชุมตรวจพื้นที่ โดยขอให้ส่ งผู้แทนที่ส ามารถ
ตัดสินใจได้ เข้าร่วมประชุม และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ต้องนาผลการประชุมและข้อสั่งการของที่ประชุม
กลับไปแจ้งให้หน่วยของตนเองและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาไปปฏิบัติด้วย
๒) การตรวจรถห้องสรง กรมราชองครักษ์ได้มอบหมายหน้าที่การตรวจสอบให้กับส่วน
ล่วงหน้าของกรมราชองค์รักษ์เป็นผู้ตรวจสอบเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น เนื่องจากเป็นสถานที่เฉพาะพระองค์
จึงให้หน่วยที่รับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อยเฉพาะบริเวณโดยรอบเท่านั้น
๓) ให้ทุกหน่วยระมัดระวังเรื่องการแอบอ้างสถาบันฯ ในรูปแบบต่างๆ โดยให้เฝูาระวังอย่า
ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่กรมราชองค์รักษ์
๒. การรักษาความปลอดภัยและจราจร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจแก่คณะสงฆ์ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดราชบูรณะ อ.หลังสวน จว.ชุมพร ในวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙
๓. แนวทางปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) เมื่อมีการชุมนุมสาธารณะใดๆ ให้ หน.สถานีตารวจท้องที่ประสานหน่วยข่าวฝุาย ตร.,
ทหาร และพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ ว่าเป็นการชุมนุมที่เข้าข่ายเป็นการ
ชุมนุมทางการเมืองหรือไม่
๒) ถ้าไม่เข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘ แต่ถ้าเข้าข่ายเป็นการชุมนุมทางการเมือง ให้ หน.สถานีตารวจท้องที่ ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจ
กับผู้ชุมนุมที่เกี่ยวข้อง และประสาน กกล.ทหารในพื้นที่ เพื่อพิจารณาดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่ง หน.คชส.
ที่ ๓/๒๕๕๘
๔. มาตรการการปูองกันและระงับการก่อการร้ายและการวินาศกรรม
แนวทางการปูองกันเหตุ ดังนี้
๑) ให้ทุกหน่วยงานสารวจข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่สาคัญ พร้อมทั้งจัดทาแผน
เผชิญเหตุในการปูองกันและระงับการก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรม โดยให้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพความ
เสี่ยงภัยของบุคคลและสถานที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์
“กรณีดังกล่าวผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมและสามารถตัดสินใจได้นั้น ตามนโยบาย ของ ภ.๘
มอบหมายให้ ผบภ.ภ.จว. ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพราะจะปรากฏในรายงานการประชุมของ กรมราช
องครักษ์ และเป็นการให้ความสาคัญ”

- 21 ๒) แผนเผชิญเหตุ ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
(๑) การปู อ งกั น สถานที่ ส าคั ญ หมายถึ ง สถานที่ ร าชการและสถานประกอบการ
ภาคเอกชนที่สาคัญได้แก่ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานีขนส่ง ถนน รางรถไฟ อุโมงค์รถไฟ สะพาน
เขื่อน รถไฟ เครื่องบิน รถโดยสาร สถานีไฟฟูา ศูนย์โทรศัพท์ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานประกอบการ
ภาคเอกชน ห้า งสรรพสินค้า รวมทั้งสถานทูต สถานกงสุล และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ของชาวต่างชาติ
เป็นต้น โดยให้มีการประสานความร่วมมือในการปูองกันสถานที่กับเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด (สาหรับ
สถานที่ราชการ เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการในการระวังรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อย
ตามสายงานปกติ ส่ ว นสถานประกอบการภาคเอกชน ให้ ใ ช้เจ้ าหน้าที่ รัก ษาความปลอดภัยประจาสถาน
ประกอบการของภาคเอกชน และสมาชิกอาสาสมัครต่างๆ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
(๒) การปู อ งกั น ภั ย บุ ค คลส าคั ญ หมายถึ ง บุ ค คลส าคั ญ ทั้ ง ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ที่เข้ามาในเขตท้องที่ ดังนั้น ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
จะต้องมีการติดต่อประสานงานและปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ ทั้งจากส่วนกลาง
และต่างประเทศ
๓) จัดให้มีการประชุมชี้แจงและซักซ้อมทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
๔) จัดกาลังฝุายสืบสวนนอกเครื่องแบบ ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวบุคคล
กลุ่มบุคคลเปูาหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง หรือกระทาการที่ส่งผล
กระทบต่อนักท่องเที่ยว โดยให้ ผบก.ภ.จว. และ หน.สภ. ประสานงานกับ บช.ส., สตม., ตชด., บช.ก. และ
หน่วยงานนอกสังกัด เช่น ฝุายความมั่นคง, ฝุายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
๕) เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ เพื่อตรวจค้น
อาวุ ธ ปื น วั ตถุ ร ะเบิ ด และสิ่ งของผิ ดกฎหมาย รวมทั้ งสายตรวจประจ าจุด สายตรวจเดินเท้า จัด รถยนต์
รถจักรยานยนต์ สายตรวจ หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (ว.๑๐) ประจาจุดเปิดสัญญาณไฟวับวาบ ในพื้นที่สาคัญ
แหล่ งท่องเที่ย ว ห้ างสรรพสิ น ค้า ร้ านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิงที่เป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยว ตลอดจน
โรงแรม เกสต์เฮาส์ หอพัก และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิ ดชอบอย่างเข้มงวดและจริงจัง ทั้งนี้
การออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งต้องไม่สร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชน
๖) ให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร ฝุายปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ก าลั ง ออกตรวจร่ ว ม ในช่ ว งเวลาและสถานที่ ที่ เ หมาะสม
เพื่อปูองกันปราบปรามและตัดโอกาสคนร้ายในการกระทาความผิด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
๗) ให้มีความพร้อมในการจัดตั้ง บก.เหตุการณ์ (หลัก/รอง/ส่วนหน้า) เพื่อ บริหารจัดการ
ควบคุมสั่งการ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) ส ารวจความพร้ อมของอุปกรณ์เครื่อ งมือเครื่อ งใช้ของหน่ว ยงาน หรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์การตรวจค้น อุปกรณ์การเก็บกู้ระเบิด อุปกรณ์เตือนภัย รถดับเพลิง
รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้องวงจรปิด
ให้ประสานเจ้าของตรวจสอบความพร้อม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙) จุดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สาคัญ จะต้องมีระบบควบคุม
บุคคลการตรวจสอบสิ่งของ ยานพาหนะและสิ่งอื่นๆ ที่จะเข้าถึง ส่งถึง หรือเข้าใกล้ตัวบุคคลหรือสถานที่สาคัญ
๑๐) ให้มีการจัดระเบียบและระบบการปฏิบัติงาน การแบ่งมอบเขตพื้นที่รับผิดชอบการ
สื่อสารและการรายงาน ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน

- 22 ๑๑) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละอบรมให้ ค วามรู้ ภ าคเอกชน อาสาสมั ค รสมาชิ ก แจ้ ง ข่ า ว
อาชญากรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปูองกันเหตุร้าย และแจ้งเบาะแสเมื่อประสบเหตุ
๑๒) เมื่อมี ส ถานการณ์ห รือเหตุร้ าย ให้ ผู้ บังคับ บัญชาที่รั บผิ ด ชอบพื้นที่ นาหน่ว ยเข้ า
ปฏิบัติการในพื้นที่โดยยึดหลักการบริหารวิกฤตการณ์ ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้กาหนดไว้
๑๓) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การรักษา
สถานที่เกิดเหตุ และพนักงานสอบสวนให้พร้อมสาหรับการสอบสวนดาเนินคดี และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑๔) มอบหมาย รอง ผบช. และ รอง ผบก. ลงไปรับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว. และ สภ. เพื่อให้
คาแนะนา อานวยการ ตรวจสอบ ติดตามความพร้อม และสุ่มตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติ โดยเฉพาะ
การประสานแผนและการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเมื่อเสร็จภารกิจ
๑๕) ให้ ศปก. ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ เป็นศูนย์ประสานงานกับ ตร. ผ่าน ศปก.ตร. และ
ให้ ศปก.ตร. เป็นศูนย์ประสานงานกับ ศปก.ทุกส่วนราชการ โดยให้วางระบบการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
๕. เรื่องอาจจะมีแผนการก่อการร้ายเพื่อโจมตีแหล่งชุมชนสาธารณะที่ไม่ทราบแน่ชัด
ด้วยที่ปรึกษาพิเศษ สอท.สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย SPECIAL ASSISTANT (SA)
ได้แจ้งข่าวสารในช่วงต้นเดือน ม.ค.๕๙ ถึงแผนการต้องสงสัยขององค์กรก่อการร้ายที่ยังไม่ทราบแน่ชัดองค์กร
หนึ่ง เพื่อต้องการก่อเหตุโจมตีแหล่งชุมชนพื้นที่สาธารณะและบรรดาศูนย์การค้า ด้วยวิธีการใช้ระเบิดซ่อนไว้ใน
กระเป๋าเปูสะพายหลัง เข้าไปก่อเหตุในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย) ซึ่งอาจจะรวมถึง
ประเทศไทยด้วย
เห็นควรกาหนดมาตรการเข้มในการตรวจสัมภาระ และบุคคลที่เริ่มเดินทางเข้าประเทศทุก
ด่านโดยละเอียด และประสานผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เพิ่มมาตรการด้านการ รปภ. โดยเน้นตรวจสัมภาระ
และบันทึกรายละเอียดข้อมูลบุคคล สังเกตและบันทึกพฤติการณ์ให้ชัดเจน
ให้ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๘ ตรวจสอบเหตุการณ์ก่อการร้ายในรอบเดือน ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อทราบแผนประทุษกรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านแผนก่อการร้าย และให้วิเคราะห์ผลกระทบและ
แนวทางปูองกันต่อที่ประชุมด้วย
๖. การติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุน้าท่วมฉับพลันน้าปุาไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม
รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับสาธารณภัย คลื่นซัดชายฝั่ ง น้าทะเลหนุน ประจาเดือน
ม.ค.๕๙
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
สภ.ดอนสัก น้าท่วมในพื้นที่ ต.ชลคราม และบริเวณท่าเทียบเรือทั้ง ๒ แห่ง, สภ.เกาะสมุย
น้าท่วมบริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ทั้ง ๒ แห่ง, สภ.กาญจนดิษฐ น้าท่วมในพื้นที่ ม.๕ ต.ท่าทองใหม่ และคลื่นลม
แรงซัดเข้าฝั่ งบริ เวณชายหาดบ้ านพอด, สภ.ไชยา คลื่ นลมแรงซัดเข้าฝั่ ง บริเวณชายหาดบ้านแหลมโพธิ์ ,
สภ.ท่าชนะ คลื่นลมแรงซัดเข้าฝั่ง ต.ท่าชนะ
ภ.จว.นครศรีธรรมราช (ห้วงระหว่าง ๒๕-๒๖ ม.ค.๕๙) สภ.ปากพนัง, หัวไทร มีคลื่นซัด
ชายฝั่ง, สภ.สิชล มีคลื่นลมแรง, สภ.ท่าศาลา มีคลื่นลมแรงน้าทะเลหนุนท่วมบ้านประชาชน
ภ.จว.นครศรีธรรมราช (ห้วงระหว่าง ๒๗-๓๐ ม.ค.๕๙) สภ.ปากพนัง มีคลื่นซัดชายฝั่ง,
สภ.หัวไทร, สิชล, ท่าศาลา เข้าสู่ภาวะปกติ

- 23 ๗. การกาหนดเปูาหมายการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ผู้นาพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
แรงงาน
นายจ้าง ผู้นาพา ผู้ให้ที่พักพิง รวม
ต่างด้าว
๑. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
๗๕๗
๓
๓
๓
๗๖๖
๒. ภ.จว.นครศรีธรรมราช
๓๙๐
๒
๒
๒
๓๙๖
๓. ภ.จว.ชุมพร
๘๐๖
๔
๔
๔
๘๑๘
๔. ภ.จว.ระนอง
๑,๔๑๐
๓
๓
๓
๑,๔๑๙
๕. ภ.จว.พังงา
๖๒๐
๒
๒
๒
๖๒๖
๖. ภ.จว.ภูเก็ต
๕๗๘
๔
๔
๔
๕๙๐
๗. ภ.จว.กระบี่
๒๐๕
๒
๒
๒
๒๑๑
รวม
๔,๗๖๖ ๒๐
๒๐
๒๐
๔,๘๒๖
๘. นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. สั่งการให้ ตร.เพิ่มความเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาดและต่อเนื่อง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. สั่งการให้ ตร. เพิ่มความ
เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง คือ
๑. กวดขั น วิ นั ย จราจรของผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน โดยเฉพาะผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ซึ่ ง มั ก มี
พฤติกรรมฝุาฝืนกฎจราจร เสี่ยงอันตราย อันเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน
๒. ตรวจสอบติดตามเรื่องการจัดระเบียบรถตู้ วินจักรยานยนต์ ทางเดินเท้า ชายหาด
บ่อนการพนัน ตู้ม้า ที่ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างสม่าเสมอ ไม่ปล่อยปละละเลยให้ปัญหาดังกล่าวกลับมาอีก
ตร. กาชับให้หน่วยถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ดังนี้
- หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๔๐๑๑ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง มาตรการปูองกัน
และปราบปรามการแข่งขันจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
- หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๕๕๑ ลง ๔ ก.พ.๕๖ เรื่อง กาชับกวดขันวินัยจราจรใน ๑๐
ข้อหาหลัก
- หนั ง สื อ ตร. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ๐๐๐๑(มค ๔)/๐๓๒ ลง ๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อ ง ก าชับ การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการจราจร เคร่งครัด โดยให้เน้นการกวดขันจับกุมในข้อหาซึ่งส่งผลให้กีดขวาง
การจราจรและอบายมุขทุกประเภท
- วิทยุ ศปก.ตร. ด่ว นที่สุ ด ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๒๒๒ ลง ๒๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง กาชับ
กวดขันจับกุมอบายมุขทุกประเภท
การดาเนินการตามข้อ ๑-๒ ให้พิจารณาหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ตชด., ทหาร และฝุายปกครองในพื้นที่ เพื่อขอสนับสนุนกาลังพลในการปฏิบัติงาน ให้ บช./ภ. และ บก./
ภ.จว. กาหนดให้มีผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ระดับ รอง ผบช. และ รอง ผบก. เพื่อรับผิดชอบในการควบคุม
กากับ ดูแ ล หากมี การปล่ อ ยปละ ละเลย หรื อเพิก เฉย ให้ มีก ารกระทาผิ ด กฎหมายหรื ออบายมุ ขในพื้ นที่
รับผิดชอบ จนประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีการร้องเรียนบ่อยครั้ง ตร. จะพิจารณาข้อบกพร่องของ
ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณีต่อไป
๙. ข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี/ผอ.
ศมบ. ในการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ศปก.กห. ชั้น ๓ ศาลาว่าการกลาโหม สั่งหน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้
ลาดับ

ภ.จว.ในสังกัด

- 24 ๑) ให้สืบสวนหาข่าว และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีความขัดแย้งกับกลุ่ม
ชาวเลบ้านไทยใหม่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จว.ภูเก็ต เพื่อปูองกันเหตุและรักษาความสวบเรียบร้อย อย่าให้เกิดความ
สูญเสียขึ้นได้ โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝุายปกครอง และทหารในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด
๒) ให้กวดขันตรวจตราดูแลและเฝูาระวังปูองกันเหตุตามสถานที่สาคัญและวัดต่างๆ ที่มี
ประชาชนจานวนมากไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทาบุญถือศีล และเวียนเทียนในวันมาฆบูชา (๒๒ ก.พ.
๕๙)
พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. การตรวจสอบติดตามการค้ามนุษย์ ช่วงนี้ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้การ
เน้นย้าเรื่องการประมง การใช้บังคับแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมง พล.ต.อ.ศรีวราห์
รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ให้ใช้การบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกรณี และห้ามเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไป
เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และไม่มียืดหยุ่นในการดาเนินการ ขอฝากทุกพื้นที่อย่าให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด เพราะเป็น
เรื่องสาคัญ
๒. เรื่องงานสอบสวน ซึ่ง พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘ ได้กล่าวในเบื้องต้นไว้ด้วย
ว่าคาภีร์ของงานสอบสวนคือ คาสั่ง ตร. ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ มาช่วยกันเร่งรัด ตรวจสอบติดตามอย่าให้ผิดพลาด
รายละเอียดก็ให้ ผบก., รอง ผบก. ไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ขอฝากในเรื่องสานวนการสอบสวนจะต้องปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดด้วย
๓. ผบช.ภ.๘ มอบหมายให้ไปประชุมกับ ตร. เกี่ยวกับเรื่องปรับเกลี่ยตาแหน่ง พงส. ซึ่ง ฝอ.๑
บก.อก.ภ.๘ ได้ แ จ้ ง ไปแล้ ว คือ ตั้ ง แต่ ๒๐ ก.พ.๕๙ เป็ น ต้น ไป ต าแหน่ ง พงส. ก็ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น
รอง ผบก.(สอบสวน), ผกก.(สอบสวน), รอง ผกก.(สอบสวน), สว.(สอบสวน) และ รอง สว.(สอบสวน) ในที่
ประชุมเมื่อสักครู่ได้ข้อสรุปว่า ในระดับ สภ. ระดับ พงส.ผชช. จะปรับเกลี่ยไปเป็น รอง ผบก.ภ.จว. ซึ่ง ภ.๘
มีอยู่ ๒ คน ส่วนระดับพงส.ผทค. ภ.๘ มี ๕๓ คน จะปรับเกลี่ยไปเป็น ผกก.(สอบสวน) ใน ภ.จว., ภ.๘ และ
รองรับการปรับ สภ.ระดับ สวญ. เป็นระดับ ผกก. ซึ่ง ภ.๘ มี ๙ สภ. ยกฐานะเป็น ผกก. รวมทั้ง ๔ สภ. ที่ตั้ง
ใหม่ คือ พีพี, อ่าวนาง,บางสวรรค์ และสาคู ก็จะปรับไปในทางเดียวกัน ซึ่ง พงส.ผทค. ใน ภ.๘ มี ๔๓ คน ส่วน
พงส.ผนพ. โครงสร้างที่มี ผกก.เป็น หน.สภ. จะมี รอง ผกก.สส. เป็นผู้ปฏิบัติงาน และมี สว.สส. สภ.ใดที่มี
รอง สว. ไม่เกิน ๕ คน ก็จะมี สว.สส. ๑ คน
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 กาชับสั่งการต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
๑. เรื่องคดีอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอฝาก หน.สภ.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รอง ผบก.(ปป)
จะต้องลงไปกากับดูแล ให้คาแนะนา ต้องทางานให้กระชับ ฉับไว มากกว่านี้ จะต้องแก้ไขให้ดีขึ้น
๒. เรื่ องที่ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต สอบถามเรื่องการตรวจว่าจะตรวจอย่างไร ก็จะขอสั่ งการว่า
เอกสาร ๒๕ แผ่น ที่สั่งให้ไปพิมพ์ หน.สภ., รอง ผบก.(ปป) จะต้องมีประจาตัวไว้ ๑ เล่ม รอง ผกก.(ป.), สวป.,
รอง สวป. จะต้องไปดู และในวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.พ.๕๙ ผบช.ภ.๘ และ รอง ผบช.ภ.๘ ไปตรวจ สภ. ก็จะตรวจดู
ว่ามีคู่มือหรือไม่ และในวันจันทร์ ที่ ๒๒ ก.พ.๕๙ หน.สภ. ต้องไปประชุมงานปูองกันปราบปราม ให้ดาเนินการ
แก้ไข ปฏิบัติตามสั่งการของ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีอนันต์ จตร. (สบ ๘) โดยให้บันทึกการประชุม ลงชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมให้เรียบร้อย ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการก็จะพิจารณาทัณฑ์ ส่วนจะตรวจอย่างไร ดีหรือไม่ดี บก. ไปตรวจ
รายงานให้ ภ.๘ ทราบ และ ภ.๘ จะลงไปตรวจ ให้เวลาดาเนินการ ๓ วัน และให้ผู้ที่มาประชุมแทน หน.สภ.
กลับไปรายงาน หน.สภ. ทราบด้วย
๓. การฝึกตารวจ มอบหมายให้ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ ดูแลรับผิดชอบ

- 25 ๔. การประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ จะไปประชุมที่ จว.ระนอง ประมาณกลางเดือน
ขอให้ ผบก.ภ.จว.ระนอง ไปเตรียมการ เตรียมสถานที่ให้พร้อม
๕. เรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง จะประสบความสาเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ หน.สภ. ซึ่งเคยพูดมาทุกครั้ง
ที่มีการประชุม หน.สภ. จะต้องสั่ งการงานปูองกันปราบปราม โดยให้ รอง ผกก.(ป.), สวป. ไปทาตามที่
พล.ต.ท.อนันต์ ศรีอนันต์ จตร. (สบ ๘) สั่งการไว้ ส่วนงานสอบสวน ให้ ปฏิบัติตามคาสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖
เรื่อง การอานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทาสานวนสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด
การสอบสวนคดีอาญา ให้เรี ย บร้ อย งานความมั่นคง เรื่องการถวายความปลอดภัยต่างๆ ให้ ปฏิบัติตามที่
พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ สั่งการ งานงบประมาณ งานตรวจโรงพัก ให้ปฏิบัติตามที่ พล.ต.ต.
ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.๘ สั่งการ งานยาเสพติด ให้ปฏิบัติตามที่ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘
สั่งการ ถ้าปฏิบัติตามที่กล่าวมาก็จะเรียบร้อย
๖. การแข่งขันจักรยาน “ตารวจภูธรภาค ๘ ใจเกินร้อยปั่นย้อนรอยศรีวิชัย ” ซึ่งจะมีการ
แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๖ มี.ค.๕๙ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคอ๊อฟ) ที่จัดการแข่งขันเพื่อหารายได้ให้แก่แม่บ้าน
ตารวจ ภ.๘ นาไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดงานกาชาด งานเพื่อนพึ่งภา ฯลฯ ขอฝาก หน.สภ.
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ หาผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมแข่งขัน อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมครั้งนี้ และในการแข่งขัน มีการรับสั่งจองภาพถ่ายที่ระลึก ราคา ๒,๐๐๐ บาท หากผู้ใดที่จะทดลอง
ปั่นในเส้นทางการแข่งขันจริงๆ ให้ไปปั่นในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.พ.๕๙ พร้อมกัน เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สหกรณ์
สุราษฎร์ธานี (โคอ๊อฟ)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ว่าที่ พ.ต.ต.

ผู้จดรายงานการประชุม
( เลิศชาย เครือรัตน์ )
สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘

พ.ต.ท.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( กิตติพงศ์ ทองทิพย์ )
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘

