รายงานการประชุมบริหารตารวจภูธรภาค 8
ครั้งที่ 5/25๕๙
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.8 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
--------------------------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.จักรัช
๑๗. พล.ต.ต.ชโยดม
๑๘. พล.ต.ต.สุทัศน์
ฝ่ายอานวยการ
๑๙. พ.ต.อ.ถาวร
๒๐. พ.ต.อ.อนุสรณ์
๒๑. พ.ต.อ.ขจรศักดิ์
๒๒. พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์
๒๓. พ.ต.อ.สุวัฒน์
๒๔. พ.ต.อ.หญิง ชไมพร
๒๕. พ.ต.อ.จเร
๒๖. พ.ต.อ.พาณุพงษ์
๒๗. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์
๒๘. พ.ต.อ.คณธัช
๒๙. พ.ต.อ.กิตติพงษ์

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

ประธาน

บุญศรีโรจน์
เอกพรพิชญ์
บุษยวิทย์
ปานปรุง
วิริยะกุล
ย้อยนวล
ทิพย์เจริญ
ฤทธาคณานนท์
สาริกาพันธ์
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.ประจา ภ.๘
ผบก.อก.ภ.๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘

แสงฤทธิ์
วนาปกรณ์
เลิศประไพ
บือแนสะเตง
แตงคูหา
ยุวานนท์
คณาวิทยา
ศรจิตติ
มุสิก
เรืองอรุณ
คล้ายแก้ว

รอง ผบก.อก.ภ.๘
เลขานุการ
รอง ผบก.อก.ภ.8
รอง ผบก.อก.ภ.8
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.๘
ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.๘
ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.๘
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1. พ.ต.อ.หญิง วรรณดี สุวรรณพนัง

รอง ผบก.อก.ภ.๘

ประจา ณ ที่ตั้ง

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 ๑๓.30 น.
ก่อนเริ่มการประชุม พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ เป็นเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่นักกีฬาประเภทต่าง ๆ ในสังกัด ภ.๘ และได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ ภ.๘ ได้
มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ข้ า ราชการต ารวจที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานดี เด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และสร้ า ง
ภาพลักษณ์ดีเด่น พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ขอชื่นชมกับการทาหน้าที่ของผู้ ที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณทุกท่านรวมทั้งผู้ที่สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับวงการตารวจ ซึ่งทาให้ ภ.๘ มีชื่อเสียงได้รับ
การชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสาเร็จ ขอให้รักษา
ความดีนี้ไว้ตลอดไปและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ตลอดไป ผู้บังคับบัญชาทุกท่านมีความชื่นชม ขอให้ทุกท่าน
ประสบความสุขความเจริญ เดินทางกลับที่ตั้งโดยสวัสดิภาพ
หลังจากให้โอวาทแก่ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธานได้
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ 5/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
หลังจากนั้น พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ ได้กล่าวแนะนาตัว ข้าราชการตารวจที่ได้รับ
การแต่งตั่งเลื่ อนตาแหน่ งสู งขึ้น และผู้ ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากหน่วยต่าง ๆ มาดารงตาแหน่ งในสั งกัด ภ.๘
(ระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจาปี 2558)
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น และผู้ที่ สมหวังกับคาสั่งแต่งตั้ง พร้อม
ให้กาลังใจกับผู้ที่ผิดหวังกับคาสั่งแต่งตั้งในครั้งนี้ และให้ข้าราชการตารวจทุกนายร่วมกันทางานเพื่อความสงบ
สุขของพี่น้องประชาชน
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘
นาเข้าเรื่องประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ 5/2559 มี 6 ระเบียบวาระตามเอกสารที่แจกจ่าย
ไปแล้ว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ วาระประจาปี ๒๕๕๘ โดย
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอานาจตามมาตรา 44 ให้อานาจผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ จนไปถึงวาระประจาปี 2559
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่
4/2559 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59 ณ ห้องมุกดารา โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ให้ที่ประชุมพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
ครั้งที่ผ่านมาเรื่องหลัก คือ ให้ ฝอ.2 พิจารณาปรับข้อมูลการนาเสนอในเรื่องจานวนคดีที่เกิด
และ การจับกุม ครั้งนี้ก็มีการปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ฝ่ายอานวยการชี้แจง
พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์ บือแนสะเตง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point ดังนี้
ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ขอรายงานสถานภาพของกองทุน ๒ กองทุน ดังนี้
.
๑. กองทุนสวัสดิการตารวจภูธรภาค ๘ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – ๒7 พ.ค.๕๙ ยอดคงเหลือ
เป็นเงิน 3,988,227.69 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
จ่ายค่าช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 3 ราย เป็นเงิน 9,๐๐๐ บาท
(เก้าพันบาทถ้วน)
๒. กองทุนโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ ตารวจภูธรภาค ๘ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – ๒7
พ.ค. ๕๙ ยอดคงเหลือ จานวน 965,332.43 บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่ สิบ
สามสตางค์ ) รายรั บ จากสมาชิ ก 242,080 บาท (สองแสนสี่ ห มื่ น สองพั น แปดสิ บ บาทถ้ ว น) รายจ่ า ย
150,104 บาท (หนึ่ งแสนห้ าหมื่นหนึ่ งร้อยสี่บาทถ้วน) เป็นค่าช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต 3 ราย เป็นเงิน
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มี และค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ๑0๔ บาท (หนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี 965,332.43 บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้า
พันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์) และยังเป็นหนี้เงินยืมกองทุนสวัสดิการภ.๘ จานวน ๑,๑๒๒,๐๐๐
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน ตร.
ด้วย ภ.8 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตารวจ
ประจ าปี 2559 เพื่ อเตรีย มคัดเลื อกนักกีฬาตารวจเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬ ากองทัพ ไทย ครั้งที่ 49
ประจาปี 2559 จานวน ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล, เปตอง, เทนนิส, ตะกร้อ,จักรยาน และ
กีฬาฟันดาบ บัดนี้ได้ดาเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
กีฬาเปตอง ภ.จว.พังงา เป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขันได้ 2 เหรียญเงิน , 4 เหรียญ
ทองแดง ดังนี้
1) เหรียญเงิน ประเภทหญิงเดี่ยว –ร.ต.ท.หญิง ปรีดา วิเศษสมบัติรอง สว.ธร.สภ.
ตะกัว่ ป่า จว.พังงา
2) เหรียญเงิน ประเภทชายคู่ –ด.ต.แสนไกร อินทเอื้อ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกั่วป่า
จว.พังงาและ ด.ต.สุนันต์ สุปันตี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี
3) เหรียญทองแดง ประเภทอาวุโสหญิง –ร.ต.ท.หญิง จรวยศรี พรหมพา รอง
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4) เหรียญทองแดง ประเภทหญิงเดี่ยว –ส.ต.อ.หญิง พรกนก ไทยมิตรชอบ ผบ
หมู่ ฝอ.ภ.จว.กระบี่
5) เหรียญทองแดง ประเภทชู้ดติ้งชาย –ด.ต.สุนทร สิทธิทัตผบ.หมู่ (ป.) สภ.
ตะกั่วป่า จว.พังงา
6) เหรียญทองแดง ประเภทชู้ดติ้งหญิง –ร.ต.อ.หญิง เพ็ญพักตร์ ภัทชวงศ์ รอง
สว.ธร.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา
กีฬาฟุตบอล
กีฬาฟุตบอล ภ.จว.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ภ.จว.ชุมพร และ ระนอง ผลการ
แข่งขัน ตกรอบ 16 ทีม
กีฬาฟันดาบ
กีฬาฟันดาบ ภ.จว.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญทองแดง ประเภท
ดาบฟอยล์บุคคลชาย พ.ต.ท.สรรพวัฒน์ สุขศิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา
กีฬาฟุตซอล
กีฬาฟุตซอล ศฝร.ภ.8 เป็นเจ้าภาพร่วมกับ บก.สส.ภ.8 ผลการแข่งขันตกรอบ 8 ทีม
สุดท้าย
กีฬาเทนนิส
กี ฬ าเทนนิ ส ภ.จว.กระบี่ เป็ น เจ้ า ภาพ ผลแข่ งขั น ได้ เหรี ย ญทองแดง 1 เหรีย ญ
ประเภทชายคู่ อายุ 50 ปี ขึ้นไป –พ.ต.ท.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รอง ผกก.ป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต และ
ด.ต.วิชาญ วิชัยดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่
กีฬาตะกร้อ
กีฬาตะกร้อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขันได้ 1 เหรียญเงิน ดังนี้
1.) พ.ต.อ.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
2.) พ.ต.ท.ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ สวญ.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี
3.) ร.ต.อ.ศรีวิรัตน์ พลรัฐธนาสิทธิ์ รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช
4.)ร.ต.ท.พรศักดิ์ ขวัญเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถ้าพรรณรา
จว.นครศรีธรรมราช
5.) ด.ต.ณรงค์ รัตนโชติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช

-56.) ด.ต.รัฐกานต์ เพชรเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
7.) ด.ต.เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี
8.) ส.ต.ต.วันชนะ อาสน์สมโภชน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
กีฬาจักรยาน
กีฬาจักรยาน ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขันได้ 3 เหรียญ
ทองแดง ดังนี้
1)รุ่นทั่วไปหญิง –ร.ต.อ.หญิง โสภา สงวนถ้อย รอง สว.ธร.สภ.การะเกด
จว.นครศรีธรรมราช
2) รุ่น อายุ 40–49 ปี ชาย –ด.ต.ณัฐพล วงษ์สุวรรณ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.กะปง
จว.พังงา
3) รุ่น อายุ 50 ปี ชาย –ร.ต.อ.สายันต์ ชูกร รอง สวป. สภ.จุฬาภรณ์
จว.นครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งใหม่
ในสังกัด ภ.8 (รอง ผบก.-สว.) ร่วมสมัครเป็นสมาชิกโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ตารวจภูธรภาค 8
ตามที่ ภ.8 ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการสวั ส ดิ ก ารสงเคราะห์ ต ารวจภู ธ รภาค 8 ขึ้ น เพื่ อ
ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต รวมถึงอาสาสมัครตารวจที่ช่วยเหลืองานตารวจ
แล้วได้รับบาดเจ็บหรือเสี ยชีวิต กรณีเสียชีวิตต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพตามประเพณี อย่างสมเกียรติ
รวมทั้งการมอบเงินบารุงขวัญให้กับข้าราชการตารวจชั้นผู้น้อยที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งโครงการได้อนุมัติและมี
ผลบังคับ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2556 เป็นต้นมานั้น
จึงขอให้หน่วยแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้มา
ดารงตาแหน่งใหม่ (รอง ผบก.-สว.) ในสังกัดทราบ และชี้แจงทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
โครงการอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกโครงการ ครบทุกนาย เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการ
ตารวจและครอบครัวจะได้ต่อไป
โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ตารวจภูธรภาค 8
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในสังกั ดตารวจภูธรภาค ๘ ที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทุกกรณี
2. เพื่อช่วยเหลือทายาทของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรภาค ๘ ที่เสียชีวิต พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือการจัดการศพตามประเพณี ทุกกรณี
3. เพื่อบารุงขวัญให้กับข้าราชการตารวจชั้นผู้น้อยที่เกษียณอายุราชการ

-64. เพื่ อช่ วยเหลื ออาสาสมั ครที่ ม าช่ว ยเหลื อภารกิจของตารวจและได้รับบาดเจ็บ สาหั ส หรือ
เสียชีวิต
สรุปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ
-เสียชีวิต (ทุกกรณี) จ่าย 50,000-บาดเจ็บสาหัส (ทุกกรณี) จ่าย 5,000(*สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.police8.go.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝอ.1 (งานสวัสดิการ)
บก.อก.ภ.8
โทร. 0 7639 0288 ต่อ 107)
การหักเงินเข้าสมทบโครงการสวัสดิการสงเคราะห์ ภ.8
๑ ตาแหน่งผู้บัญชาการ
จานวน คนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน
๒ ตาแหน่งรองผู้บัญชาการ – ผู้บังคับการ จานวน คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน
๓ ตาแหน่งรองผู้บังคับการ
จานวน คนละ ๓๐๐ บาท/เดือน
๔ ตาแหน่งผู้กากับการ
จานวน คนละ ๒๐๐ บาท/เดือน
๕ ตาแหน่งรองผู้กากับการ
จานวน คนละ ๕๐ บาท/เดือน
๖ ตาแหน่งสารวัตร
จานวน คนละ ๓๐ บาท/เดือน
7 ตาแหน่งรองสารวัตร
จานวน คนละ ๒๐ บาท/เดือน
8 ตาแหน่งผู้บังคับหมู่
จานวน คนละ ๑๐ บาท/เดือน

พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.๘ เพิ่มเติม สาหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ให้นาเงินที่
ได้ไปพิจารณาปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์กีฬา สถานที่สาหรับทาการฝึกซ้อมเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในปี
ต่อๆ ไป และเชิญชวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งใหม่ (รอง ผบก.-สว.) ในสังกัดให้
เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนทั้ง 2 กองทุน
พ.ต.อ.สุวัฒน์ แตงคูหา ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point ดังนี้
๑.รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน เม.ย.59 – มี.ค.58 ตารวจภูธรภาค 8 ข้อมูล
จาก ระบบ POLIS วันที่ 10 พ.ค.59
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ เม.ย.59 กับ เม.ย.58
ภาพรวม ภ.8 คดีที่รับคาร้องทุกข์ เดือน เม.ย.59 รวม 7 จังหวัด มีทั้งสิ้น 7,160 คดี จับ
ได้ 6,532 คดี ผลการปฏิบัติ 91.23 เปอร์เซ็นต์
เปรียบเทียบ เม.ย.59 กับ เม.ย.58 ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 (ภาพรวม ภ.8) เปรียบเทียบ เม.ย.59 กับ เม.ย.58 รับแจ้ง 188 คดี จับกุมได้
132 คดี รับแจ้งลดลง 25 คดี ผลการปฏิบัติ 70.21 เปอร์เซ็นต์ ไม่บรรลุเป้าหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 1 เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว. (ภาพรวม ภ.8)
รับแจ้งลดลงทุกจังหวัด
กลุ่มคดีที่ 1 ผลการปฏิบัติ เดือน เม.ย. 59 / 3 ลาดับแรก

-71. ภ.จว.นครศรีฯ และ ภ.จว.ระนอง ผลการปฏิบัติ 83.33 เปอร์เซ็นต์
2. ภ.จว.ชุมพร ผลการปฏิบัติ 75.86 เปอร์เซ็นต์
3. ภ.จว.สุราษฎร์ฯ ผลการปฏิบัติ 72.34 เปอร์เซ็นต์
- คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (คดีอุกฉกรรจ์) เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59
ราย ภ.จว. รับแจ้ง 23 ราย ลดลง 5 ราย หรือร้อยละ 65.22 ภ.จว. รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 6
ราย, กระบี่ 6 ราย และนครศรีธรรมราช 4 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ ในแต่ละ สภ. ที่รับแจ้ง เกิดคดี สภ. ละ 1
ราย รวม 23 สภ.
- คดีพยายามฆ่า เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
49 ราย ลดลง 13 ราย หรื อ ร้ อ ยละ 55.10 ภ.จว.รั บ แจ้ ง มาก คื อ ภ.จว.สุ ร าษฎร์ ธ านี 16 ราย ,
นครศรีธรรมราช 12 ราย, ชุมพร 7 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.กาญจนดิษฐ์ 5 ราย, สภ.สวี 3 ราย สภ.
พุนพิน,คีรีรฐนิคม,ทุ่งตะโก,ถลาง,ตะกั่วทุ่ง,ท่าศาลา,ขนอม,ทรายขาว,ปลายพระยา (สภ.ละ 2 ราย)
- คดีทาร้ายร่างกาย เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
81 ราย ลดลง 8 ราย หรื อร้ อยละ 83.95 ภ.จว.รับแจ้ งมาก คื อ ภ.จว.นครศรี ธรรมราช 20 ราย, สุ ราษฎร์ธานี 18 ราย
และชุมพร 14 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 5 ราย, สภ.ปากพนัง,ปะทิว,กะทู้ (สภ.ละ 4
ราย) สภ.บ่อผุด, เมืองชุมพร (สภ.ละ 3 ราย)
- คดีข่มขืนกระทาชาเรา เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว.
รับแจ้ง 15 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย หรือร้อยละ 66.67 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 5 ราย, ชุมพร
4 ราย นครศรีธรรมราช 3 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี , พุนพิน, เวียงสระ, คีรีรัฐนิคม,
ชัยบุรี, เมืองนครศรีธรรมราช, ท่าศาลา, หัวไทร, กะเปอร์, เมืองภูเก็ต, ลาทับ (สภ.ละ 1 ราย)
กลุ่มคดีที่ 2 (ภาพรวม ภ.8) เปรียบเทียบ เม.ย.59 กับ เม.ย.58 รับแจ้ง 312 คดี จับกุมได้
173 คดี รับแจ้งลดลง 36 คดี ผลการปฏิบัติ 55.45 เปอร์เซ็นต์ ไม่บรรลุเป้าหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 2 เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว. (ภาพรวม ภ.8)
ภ.จว.สุรษฎร์ฯ พังงา และกระบี่ รับแจ้งเพิ่มขึ้น
กลุ่มคดีที่ 2 ผลการปฏิบัติ เดือน เม.ย. 59 /3 ลาดับแรก ได้แก่ 1. ภ.จว.ชุมพร (81.82
เปอร์เซ็นต์) 2. ภ.จว.นครศรีธรรมราช (65.45 เปอร์เซ็นต์) 3. ภ.จว.ภูเก็ต (58.21 เปอร์เซ็นต์)
- คดีปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย
ภ.จว. รับแจ้ง 2 ราย ลดลง 1 ราย หรือร้อยละ 100.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1 ราย,
นครศรีธรรมราช 1 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เสวียด 1 ราย, สภ.ชะอวด 1 ราย
- คดีชิ งทรัพ ย์ เปรี ย บเที ยบการรับ แจ้ง เดือ น เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ ง
1 ราย ลดลง 5 ราย หรือร้อยละ 100.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1 ราย สภ.รับแจ้งมาก
คือ สภ.ขนอม 1 ราย
- คดีวิ่งราวทรัพย์ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
11 ราย เพิ่ม 1 ราย หรือร้อยละ 100.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.ภูเก็ต 4 ราย, นครศรีธรมราช 3 ราย
และ สุราษฎร์ธานี 2 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.ทุ่งสง, กะทู้ (สภ.ละ 2 ราย) สภ.เมืองสุราษฎร์ฯ , บ่อผุด,
เมืองนครศรีฯ, หลังสวน, เมืองภูเก็ต, กะรน, ปลายพระยา (สภ.ละ 1 ราย)
- คดีลั กทรั พย์ เปรีย บเทียบการรับ แจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว. รับ แจ้ง
182 ราย ลดลง 21 ราย หรือร้อยละ 58.79 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 52 ราย, ภูเก็ต 41
ราย, กระบี่ 34 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เมืองกระบี่ 13 ราย, สภ.เมืองภูเก็ต 12 ราย, สภ.พุนพิน 7 ราย
- คดีโจรกรรมรถยนต์ เปรียบเที ยบการรับ แจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย ภ.จว.
รับแจ้ง 2 ราย ลดลง 1 ราย หรือร้อยละ 00.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 2 ราย

-8สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เวียงสระ 2 ราย
- คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เปรียบเทียบการรับแจ้งเดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 ราย
ภ.จว. รับแจ้ง 36 ราย ลดลง 15 ราย หรือร้อยละ 52.78 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.ภูเก็ต 13 ราย,
สุราษฎร์ธานี 8 ราย และนครศรีธรรมราช 7 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เมืองภูเก็ต 6 ราย,
สภ.พุนพิน 5 ราย, สภ.วิชิต 4 ราย
กลุ่มคดีที่ 3 (ภาพรวม ภ.8) เปรียบเทียบ เม.ย.59 กับ เม.ย.58 รับแจ้งเพิ่มขึ้น 114 คดี รับ
แจ้ง 235 คดี จับกุมได้ 115 คดี ผลการปฏิบัติ 48.94 เปอร์เซ็นต์
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 (ภาพรวม ภ.8)
รับแจ้ง 28 ราย เพิ่มขึ้น 12 ราย
- พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 (ภาพรวม ภ.8) รับแจ้ง
90 ราย เพิ่มขึ้น 56 ราย
- พ.ร.บ.ศุล กากรฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 (ภาพรวม ภ.8)
รับแจ้ง 7 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย
- พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59
(ภาพรวม ภ.8) รับแจ้ง 5 ราย ลดลง 5 ราย
กลุ่ ม คดี ที่ 4 (ภาพรวม ภ.8) เปรีย บเที ย บ เม.ย.59 กับ เม.ย.58 จั บ กุม 5,757 คดี
เพิ่มขึ้น 275 คดี ผลการปฏิบัติ 5.02 เปอร์เซ็นต์ ภ.จว.จับกุมมาก คือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1,645 ราย,
สุราษฎร์ธานี 1,273 ราย และภูเก็ต 1,258 ราย สภ.จับกุมมาก คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 482 ราย,
สภ.เมืองภูเก็ต 359 ราย และสภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 308 ราย
- คดียาเสพติด เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 (ภาพรวม ภ.8) ภ.จว.
จับกุมมาก คือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1,163 ราย, สุราษฎร์ธานี 871 ราย และภูเก็ต 523 ราย สภ.จับกุม
มาก คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 383 ราย, สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 276 ราย และสภ.ทุ่งสง 141 ราย
- คดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน เม.ย.58 กับ เม.ย.59 (ภาพรวม
ภ.8) ภ.จว.จับกุมมาก คือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช 204 ราย, สุราษฎร์ธานี 141 ราย และชุมพร 82 ราย
สภ.จับกุมมาก คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 44 ราย, สภ.ชะอวด 34 ราย และ สภ.สิชล 33 ราย
สรุปภาพรวม ภ.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า
- กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับกุมเพิ่มขึ้น
2.ด้านการข่าว เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการก่อการ
ร้ายและกลุ่มลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่อาจกระทบต่อความมั่นคง จากการประชุมของศูนย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติ โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้ ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัยแจ้งว่า จากการ
สื บ สวนหาข่ า วยั ง ไม่ ป รากฏกลุ่ ม ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ทางศาสนาในพื้ น ที่ และให้ เฝ้ า ระวั ง การแต่ ง ตั้ ง สมเด็ จ
พระสังฆราช ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนได้ ส่วนกลุ่มมุสลิมภาคใต้ที่นับถือนิกายสุหนี่ ได้
เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อทาบัตรประชาชนเป็นบุคคลสองสัญชาติจานวนมาก ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4
กล่าวถึงการเฝ้าระวังกลุ่ม ที่นิยมความรุนแรงยังเคลื่อนไหวที่ อ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช ส่วนกลุ่ม ไอ เอส
ยังไม่มีความเคลื่อนไหว ผู้แทนกองทัพเรือกล่าวถึงกลุ่ม อี ยู ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่ายังมีความอ่อนไหวของ
เยาวชน ซึ่งเสี่ยงต่อความเชื่อมโยงของกลุ่ม ไอ เอส ได้ และสถานการณ์ล่าสุดที่ประเทศมาเลเซีย ได้มีการจับกุม
กลุ่ม ไอ เอส ซึ่งกาลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไป

-9ยังประเทศซีเรีย ประเทศไทยควรประสานติดต่อข้อมูลการข่าวกับประเทศมาเลเซีย จากการประชุมความมั่นคง
และการข่าวความมั่นคงที่ผ่านมาทุกหน่วยในสังกัด ภ.๘ รายงานไม่พบการเคลื่อนไหวของการก่อการร้าย ของ
การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ และของการก่อการร้ายสากล
พ.ต.อ.ชไมพร ยุวานนท์ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point
ดังนี้
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย
และกลุ่มลัทธิความเชื่อทางศาสนาที่อาจกระทบต่อความมั่นคง
จากการประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมสรุป
ได้ ดังนี้
1.ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัย ได้กล่าวถึง จากการหาข่าวยังไม่ปรากฏกลุ่มลัทธิความเชื่อทาง
ศาสนาในพื้นที่ และให้เฝ้าระวังการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน
ได้ ส่วนกลุ่มมุสลิมภาคใต้ที่นับถือนิกายสุหนี่ได้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย เพื่อทาบัตรประชาชน เป็นบุคคล
สองสัญชาติจานนวมาก
2.ผู้ แ ทน กองทั พ ภาค 4 กล่ าวถึ ง การเฝ้ าระวังกลุ่ ม วาฮาบี นิ ย มความรุ น แรง ยั งมี ก าร
เคลื่อนไหวที่ อ.ท่าศาลา จว.นครศรีฯ ส่วนกลุ่ม isis ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
3.ผู้แทนกองทัพเรือ กล่าวถึง กลุ่มประเทศ eu ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่ายังมีความอ่อนไหว
ของเยาวชนไทย ซึ่งเสี่ยงต่อการเชื่อมโยงกับกลุ่ม isis ได้ และสถานการณ์ล่าสุดที่ประเทศมาเลเซีย ได้มีการ
จับกุมสมาชิก isis ซึ่งกาลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน
ไปประเทศซีเรียและประเทศไทยควรประสานติดต่อข้อมูลข่าวสารจากประเทศมาเลเซีย
การประเมินผลการป้องกันอาชญากรรม ห้วงเดือน เม.ย.๕๙
๑.ผกก.กลุ่ ม ๑ สูงสุ ด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.เมืองสุ ราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ ธานี 240
คะแนน 2.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช จว.นครศรีธรรมราช 188 คะแนน 3.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 175 คะแนน
4. สภ.เมื อ งภู เก็ ต จว.ภู เก็ ต 172 คะแนน 5.สภ.เมื องชุม พร จว.ชุ ม พร 170 คะแนน 6.สภ.ขนอม จว.
นครศรีธรรมราช 157 คะแนน 7.สภ.สิชลจว.นครศรีธรรมราช 141 คะแนน 8.สภ.เขาพนม จว.กระบี่ 126
คะแนน 9.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 122 คะแนน 10.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 121 คะแนน
2.ผกก.กลุ่ม ๒ สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ 1.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 138 คะแนน 2.
สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 121 คะแนน 3.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต109 คะแนน 4.สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต 106 คะแนน
5.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 104 คะแนน และสภ.ละแม จ.ชุมพร 104 คะแนน 7.สภ.พะโต๊ะ จว.
ชุมพร 103 คะแนน 8.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 102 คะแนน 9.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 99 คะแนน 10.
สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช 92 คะแนน
๓.สวญ./สว.หน.สภ. สู งสุ ด ๑๐ อัน ดั บ ได้แก่ 1.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 54
คะแนน 2.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร 49 คะแนน 3.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ 47 คะแนน 4.สภ.เขาหลัก จว.
พังงา 45 คะแนน 5.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่และสภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา 40 คะแนน 7 สภ.ปากตะโก จว.
ชุมพร 36 คะแนน 8.สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี 32 คะแนน 9.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 31
คะแนน 10.สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช 30 คะแนน
4.สรุ ป ผลการป้ อ งกั น ปราบปรามของ ภ.จว.ในสั ง กั ด ภ.๘ ห้ ว งเดื อ น เม.ย.๕๙ ภ.จว.
นครศรีธรรมราช 290 คะแนน ภ.จว.ภูเก็ต 254 คะแนน ภ.จว.ชุมพร 246 คะแนน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 215
คะแนน ภ.จว.กระบี่ 140 คะแนน ภ.จว.ระนอง 65 คะแนน และภ.จว.พังงา 38 คะแนน

- 10 สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก
ประจาเดือน เม.ย.๕๙ เสียชีวิต 81 คน เป้าหมาย ๕๙ คน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 คน จังหวัด
ที่มีผู้เสียชีวิตเกินเป้าสูงสุด คือ จว.กระบี่ ๑๘ ราย จว.สุราษฎร์ธานี บวก ๑๐ จว.พังงา บวก ๗
ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชา ห้วงเดือน เม.ย.๕๙
ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.๘ ผบช.ภ.๘ ตรวจ 11 ครั้ง ระดับ รอง ผบช.ภ.๘ ได้แก่ พล.ต.ต.วิศณฯ
14 ครั้ง, พล.ต.ต.ธีรพลฯ 20 ครั้ง, พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี 10 ครั้ง, พล.ต.ต.ธวัชชัยฯ 32 ครั้ง, พล.ต.ต.ภวัตฯ
12 ครั้ง และ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ 7 ครั้ง
ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.จว. ได้แก่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ผบก. 21 ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ
, ภ.จว.นครศรีธรรมราช ผบก. ตรวจ 14 ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.ชุมพร ผบก. ตรวจครบ รอง ผบก.
ตรวจครบ , ภ.จว.ระนอง ผบก. ตรวจ ๒ ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.พังงา ผบก. ตรวจ 8 ครั้ง รอง ผบก.
ตรวจครบ , ภ.จว.ภูเก็ต ผบก. ตรวจ ๑ ครั้ง และรอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.กระบี่ ผบก. ตรวจ 6 ครั้ง รอง
ผบก. ตรวจครบ
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Crime ช่วงที่ บ.สงขลา ฟินิสชิ่งจะอบรมในส่วนของ ภ.๘ ซึง่
มีหนังสือเวียนแจ้งไปแล้ว แจ้งในส่วนที่สาคัญหลักสูตรผู้บริห าร เดิมกาหนดไว้วันที่ 30 พ.ค.59 ที่จะถึงนี้
เลื่ อนไปไม่มีกาหนด หลั กสู ตรผู้ บ ริห ารประกอบด้ว ย ผบช.ภ.๘ และ รอง ผบช.ภ.๘ ทุกท่ าน รอง ผบก.ที่
รับผิดชอบงาน (ป.) สืบสวน. สอบสวน. จราจร รวมถึง หน.สภ.ทุก สภ.ส่วนระดับเจ้าหน้าที่เทคโนฯ จนท.งาน
(ป.) และ พงส.ยังมีกาหนดการอยู่ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทราบไปแล้ว
วาระต่อไป หน่วยข้างเคียงประสานการปฏิบัติ
พ.ต.อ.ปรอง เกิดมีสุข นักวิทยาศาสตร สบ. 4 กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญเคมี สพฐ.8
แจ้ง หน่ว ยงานที่ยัง ไม่ม ารับ ผลการตรวจลายนิ้ว มือ แฝงทั้ง หมดมี 22 รายการ ทั้ง หมด
14 สภ.รับได้ตั้งแต่บัดนี้
พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘ กาชับหน่วยข้างเคียง ดังนี้
เนื่องจาก พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบชฯ รับผิดชอบงานต่างประเทศ กาชับตารวจตรวจ
คนเข้าเมือง ท่องเที่ยว ทางหลวง ตารวจน้า สันติบาล ตารวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพื้นที่ จว.ท่องเที่ยว ได้แก่
จว.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ให้แจ้งหัวหน้าหน่วยที่ย้ายเข้ามาใหม่ว่าทาง ภ.จว.ภูเก็ต ภ.จว.พังงา
ภ.จว.กระบี่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มี ศปก.ตท.ภ.จว. ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อดูแลเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่า
การที่จ ะส่ งผู้ที่จ ะมาเข้าร่ วมประชุม ศปก.ภ.จว.ให้ ส่ งผู้ ที่มีความรู้ มีความเข้าใจ สามารถตอบคาถาม และ
สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติได้ และเรื่องกาชับตารวจตรวจคนเข้าเมือง คือ มาตรการการควบคุมคนต่างด้าว
ซึง่ ข้อมูลต่างๆ ที่ ภ.จว.หรือ ภ.๘ จะประสานขอข้อมูลคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อระยะยาว หรือคนต่างด้าวที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรเกิน 90 วัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดแผนมาตรการตรวจสอบ ติดตามพฤติการณ์ คน
ต่างด้าว ขอให้ ตม.ทั้ง 7 จังหวัด ให้รายงานให้ ภ.๘ ทราบทุกเดือน เพื่อทาง ภ.๘ จะได้รายงานให้ ตร.ทราบ
เป็นลาดับต่อไป
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ เพิ่มเติม
กาชับหน่วยข้างเคียงเรื่องการต่างประเทศ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และกาชับ
หน่วยข้างเคียง เมื่อการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยข้างเคียง ให้มาพบ เพื่อ
ได้ปรึกษา หารือข้อราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
1.งานป้องกันปราบปราม แนวทางวิธีป้องกันอาชญากรรมมีหลายวิธี เช่น มาตรการตัดมือ
ตัดเท้า โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเฉพาะโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นวิธีปิดโอกาสช่องทางพิพาทของ
คู่กรณี เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม เนื่องจาก ภ.๘ สถิติอาชญากรรม คดีอุกฉกรรจ์เกิดสูง จึงมี
ความจาเป็น และขอกาชับหัวหน้าสถานีจะต้องจัดเก็บข้อมูลคู่กรณีพิพาท
2.โครงการยิงเก็บปลอกกระสุน เป็นโครงการที่ดี ช่วยคลี่คลายคดี โดยเฉพาะคดีที่คนร้ายใช้
อาวุธปืนเป็นเครื่องมือในการกระทาความผิด ปัญหาของโครงการนี้ คือ จานวนอาวุธปืนมีจานวนมาก แต่ทาง
สภ.เจ้าของพื้นที่สามารถเก็บตัวอย่างได้เพียงวั นละประมาณ 40 กระบอก ทาให้ต้องใช้เวลาในการเก็บนาน
มาก และการเก็บปลอกกระสุน หัวกระสุน สภ.เป็นผู้เก็บ ไม่มีกฏหมายรองรับ แม้จะสะดวกในการสืบสวน
ติดตามจับกุมตัวผู้กระทาผิด หรือขยายผลก็จริง แต่ยังไม่แน่ว่าจะรับฟังเป็นพยานในชั้นพิจารณาคดีของศาลได้
หรือไม่
3.การป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เส้นทางหลักที่คนร้ายนารถไปขาย คือ
ระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ปัญหา คือ ไม่มีการตั้งด่านอย่างเข้มงวดกวดขัน ไม่ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. คนร้าย
จะใช้เวลากลางคืนในการลาเลียงรถที่ได้จากการโจรกรรม โดยเฉพาะเวลากลางดึก คนร้ายใช้วิธิการแต่งตัวให้
เหมือนคนในพื้นที่ที่จะก่อเหตุ เพื่อสะดวกในการกระทาผิด ไม่เป็นที่สงสัยของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตารวจใน
พื้นที่ และสะดวกในการผ่านด่านตรวจและสะดวกในการหลบหนี
4.การขโมยเงินสดจากตู้ ATM หรือการแอ็คเกอร์ตู้ ATM คนร้ายใช้วิธีการเปิดฝาตู้ ATM แล้ว
เอาคัมไดรท์ หรืออุปกรณ์อิเล็ คตรอนิกส์หรือเครื่องสกิมเมอร์เสียบลงไปแทน แล้วใช้วิธีการปิดการสื่อสารกับ
สานักงานใหญ่ หลังจากนั้นตู้ ATM จะถูกควบคุมโดยโน๊ตบุ๊คของคนร้าย โดยคนร้ายสามารถดึงเอาเงิน สดได้
คราวละมากๆ โดยจะลงมือช่วงเวลากลางคืนตอนดึก เลือกลงมือตู้ที่ตั้งอยู่สถานที่เปลี่ยว คนร้ายใช้วิธีปิดหน้า
บังหน้า อาพลางการจับภาพของกล้องวงจรปิด กาชับตารวจพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น
ภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตู้ ATM
5.ให้กาลังใจข้าราชการตารวจที่พ้นจากตาแหน่งเดิมโดยเฉพาะผู้ที่ผิดหวังจากการแต่งตั้ง
พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม
1.การจ่ายเงิน เดือน พ.ค.59 เบิกจ่ายร้อยละ 59 ต้องเร่งในส่วนของงบดาเนิ นงาน โอนเงิน
ไปให้หน่วยในไตรมาส 3 ขณะดาเนินการเรียบร้อยแล้ว กาชับ ผบก.ผู้รับผิดชอบต้องช่วยกากับดูแล เร่ งรัดการ
เบิกจ่ายต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ และเมื่อโอนไปแล้วให้รีบเร่งรัดการเบิกจ่าย ในส่วนของงบดาเนินงาน ร้อยละ 62
งบลงทุนในส่วนของการทดแทนพยายามเร่งรัด สภ.ที่น่าเป็นห่วง คือ สภ.เกาะสมุย และ สภ.เกาะพะงัน ยัง
ล่าช้า ส่วน สภ.อื่นที่ยังไม่ถึงก็พยายามเร่งรัด
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เกินหนึ่งแสนบาท โดยทางรัฐบาลมีโครงการจะนาเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในเรื่องอื่น เช่น โครงการแก้ปัญหาภัย
แล้ง หรือโครงการอื่นๆ ทาให้เงินที่จะสนับสนุนหน่วยงานไม่มี ฉะนั้น ผบก. ผกก. หรือ หัวหน้าหน่วยต้องกาชับ
กากับ เร่งรัด ให้มีการประหยัดค่าสาธารณูปโภค กรณีมีค่าใช้จ่ายคงค้าง ให้รีบดาเนินการชาระให้เรียบร้อย
โดยเฉพาะช่วงคาสั่งแต่งตั้งโยกย้าย อย่าสร้างภาระให้กับผู้ที่ม ารับตาแหน่งใหม่ และต้องบริหารจัดการให้ได้
ภายใน 3-4 เดือนนี้ กาชับ ผบก. ต้องไปกากับ ดูแล รวมทั้งเรื่องของเงินที่ลงไปรอบใหม่ในไตรมาสที่ 3 ต้องไป
กากับ ดูแล เร่งรัด ในการใช้
3.สภ.ตั้งใหม่ทั้ง 4 สภ. มี สาคู อ่าวนาง บางสวรรค์ และเกาะพี พี ทาง ภ.๘ จะสนับสนุนเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น ที่เหลือหัวหน้าหน่วยต้องบริหารจัดการกันเอง ที่ ภ.๘ ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น สภ.สาคู
200,000 บาท สภ.อ่าวนาง 100,000 บาท สภ.บางสวรรค์ 200,000 บาท และ สภ.เกาะพี พี 50,000
บาท มากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น อาคาร สถานที่ เครื่องใช้สานักงาน แต่หาก
ต้องการขอความช่วยเหลือจาก ภ.๘ เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้ ทาง ภ.๘ ยินดีจะสนับสนุนทุกหน่วย
4.เรื่องงบในการฝึกอบรมตารวจ ภ.๘ ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการนักสืบ จานวนเก้า
แสนกว่าบาท กาชับ ผบก.สส.ภ.๘ ให้ ใช้จ่ายงบประมาณให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด เช่น การเชิญ วิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้ ก็ให้เชิญวิทยากรท่านเก่าๆ ที่เคยเป็นมาก่อน และมีความรู้ ความชานาญ จะทาให้เกิดความ
ต่อเนื่องทั้งผู้ที่เคยอบรมก่อน และผู้ที่จะอบรมใหม่ จะได้มีความเชื่อมโยง และสามารถที่จะร่วมงานกับ ภ.๘ ได้
ฉะนั้นจึงอยากให้ กก.สส.ภ.๘ เป็นเจ้าภาพในเรื่องของสถานที่ ระยะเวลา จานวนผู้ฝึกอบรมมีใครบ้าง รวมถึง
ตัววิทยากรด้วย และอยากให้ ทาให้ เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม กาชับ กก.สส.ภ.๘ ให้ ช่วยเร่งดาเนินการ
รวบรวม และ ดูว่าใครที่ต้องเข้าอบรมบ้าง โดยดูจากข้อมูลเก่าที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว
พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
งานเรื่องการต่างประเทศและการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
1.สถานฑูตอิตาลีได้มีหนังสือถึง ภ.๘ ตาหนิตารวจ กรณีขาวอิตาลีเสียชีวิตที่เกาะพงันเมื่อ
วันที่ 8 พ.ค.59สถานทฑูตได้รับแจ้งเมื่อ10 พ.ค.59 ในระหว่างนั้นทางญาติผู้เสียชีวิตสอบถามมาทางสถาน
ฑูต สถานฑูตไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากตารวจพื้นที่แจ้งสถานฑูตอิตาลีช้า ทาให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยว กาชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีให้กาชับการรายงาน กรณีชาวต่างชาติตกเป็ น
ผู้ต้องหา ผู้เสียหายในคดีอาญา ประสบอุบัติเหตุ หรือตายผิดธรรมชาติ ให้รายงาน ตร.ผ่าน ศปก.ตร. หรือ ตท.
รวมถึงรายงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทราบภายใน ๒๔ ชม. กรณีเรือล่มที่เกาะสมุยเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ถือว่า
ผกก.สภ.เกาะสมุย รายงานได้รวดเร็วดี
2.วันที่ ๑๑-๑๔ พ.ค. ๕๙ที่ผ่านมา พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช.และคณะเดินทางมา
ติดตามผลการปฏิบัติ และรับฟังปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ปัญหาจราจรในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญพื้นที่ ภ.๘ ในพื้นที่จังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต สรุปการตรวจสอบติดตามผลที่ได้รับคือ
จว.กระบี่ ปัญหาที่เกิดกับนักท่องเที่ยวด้านอาชญากรรมเกิดจานวนไม่มาก ปัญหาการจราจรทางบกเนื่องจาก
ถนนหนทางบางจุดคับ แคบ ปัจ จุบัน ได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดี มีปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางน้าบ้า ง
จว.พังงามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว แต่ไม่พักในพื้นที่ มาเที่ยวในลักษณะมาเช้าเย็นกลับ ปัญหาอาชญากรรมจึงเกิด
น้อย ปัญหาเรื่องการจราจรไม่มี จว.พังงามีการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
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ทาร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท นักท่ องเที่ยวเมา สาเหตุสาคัญเนื่องจากแสงสว่าง กล้องวงจรปิดมีไม่เพียงพอ
ได้แก่ปัญหาโดยการจัดอาสาสมัคร และการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการจราจรมีพื้นที่เดียวคือ พื้นที่ป่าตอง
จว.ที่น่าเป็นห่วงคือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ระนอง นครศรีธรรมราช ฝากให้ พล.ต.ต.ชลิต ถิ่น ธานี
ประชุมชี้แจง ผบก.แต่ละจังหวัด และหัวหน้าสภ.ดังกล่าว ข้อสั่งการจาก พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช.
คือ การทางานต้องร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วน ให้มีการป้องกันในเชิงรุก ให้สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเป็นเกราะพิทักษ์นักท่องเที่ยว สร้างชุมชน สร้างจิตสานึกให้รู้สึกรักนักท่องเที่ยว การทา IO ต้องสื่อสารให้
สังคมทราบ สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการทางานของตารวจ สิ่งที่สาคัญเหตุข่มขืน
นักท่องเที่ยวต้องไม่เกิดโดยเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยต้องกาหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ ลงมือทาเอง อย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดาเนินการโดยลาพัง
3.การสรุปข่าวของ กก.สส.ภ.๘ โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นผู้เสียหายและ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา กาชับ ผบก.สส.ภ.๘ ข่าวที่ผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติให้วิเคราะห์ข่าวด้วยว่าเข้าข่ายเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ เนื่องจาก ตร. เน้นเรื่องอาชญกรรมข้ามชาติ
4.งานจเรตารวจ เรื่อง การประกวดการฝึก ขณะนี้ ภ.๘ ได้รับรายงานการประกวดการฝึก
จาก ภ.จว.ต่างๆ แล้ว ส่วน ภ.๘ อยู่ระหว่างทาแผนออกตรวจ เพื่อเสนอ ผบช.พิจารณาลงนามติดตามการฝึก
จะเริ่มทาการออกตรวจในแต่ละ ภ.จว.ประมาณเดือน ก.ค.๕๙ นี้
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
1.เรื่องการร้องเรียน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 ได้รับการประสานจาก พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิจา
ผช.ผบ.ตร. ว่านายสุ พ จน์ การสงค์ ร้ อ งเรีย นรองนายก คดี ญ าติ ถู ก ยิงตายที่ อ.ชัย บุ รี จว.สุ ราษฎร์ธ านี
ร้องเรียนเรื่องการสืบสวนจับกุมคนร้าย จะขอรับเงินช่วยเหลือในคดีที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา อยู่ระหว่างรอง
นายกฯ รอสั่งการ คาดว่าจะสั่งการในเร็วๆ นี้
2.ยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญและรัฐบาลให้ความสาคัญ พื้นที่ ภ.๘ เป็นทางผ่านยาเสพติด
และยาเสพติดในพื้น ที่ก็มีจ านวนมาก มีทั้ง ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรฮีน เส้นทางขนส่งยาเสพติดมีทุกทาง ทั้งทาง
อากาศ ทางบก ทางน้า แม้กระทั่งทางไปรษณีย์ เช่น ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ กาชับหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยให้
ความสาคัญ โดยเฉพาะช่วงแต่งตั้งโยกย้ายมีปัญหาเรื่องผลการปฏิบัติจะลดน้อยลง
3.ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกบุกรุกทาลายอยู่ต่อเนื่อง มีการจับกุมโดยนอกหน่วย ไม่ว่าจะเป็น
DSI หรือชุดปฏิบัติการพิเศษของ อุทยานหรือกรมป่าไม้มีการทวงคืนผืนป่า หากพบพื้นที่ที่มีการบุกรุกใหม่ จะ
เข้าไปยึดพื้น ที่ และจะมีการแจ้งความดานเนินคดีกับ ผู้บุกรุก จะสังเกตุได้ว่าในช่ว ง 2 -3 เดือ นที่ผ่านมา
กรมอุทยานและป่าไม้จะมีการมาแจ้งความเรื่องบุกรุกป่าจานวนมาก ฉะนั้นเมื่อมีการรับแจ้งความแล้วจึงเป็น
หน้าที่ของ พงส.และ จนท.ชุดสืบสวน ต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์
4.วาระการแต่งตั้งยังไม่แล้วเสร็จ เกิดข้อผิดพลาด จึงต้องมีการแก้ไขคาสั่งทาให้มีผลกระทบ
กับผู้ที่คาสั่งยังไม่ออก ให้มีความขยันตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
5.การตรวจเยี่ยม สภ. ได้ตรวจเยี่ยม สภ.ภาคพื้นดินหมดทุก สภ. จานวน 121 สภ. คงเหลือ
เฉพาะ สภ.ที่เป็นเกาะจานวน 2 เกาะ คือ เกาะพงันและเกาะยาว ข้อดีของการตรวจ สภ.คือได้เห็นศักยภาพ
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มากน้อยแค่ไหน กาชับให้ ผบก.ผู้ตรวจเยี่ยม สภ.ดูคดีเกิดแล้วนามาเปรียบเทียบกับ พงส.ว่ามีจานวนเหมาะสม
กันหรือไม่
พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
งานมั่นคง งานถวายความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยบุคคล
1 สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฏ ราชกุม าร เดโชชัย 3 (904) เสด็ จฯไปทรง
ประกอบพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ แ ละทรงเปิ ด อาคารที่ ทาการศาลจั ง หวั ด ชุ ม พร ณ ที่ ทาการศาลจั ง หวั ด ชุ ม พร
ต.นาชะอัง อ.เมือ ง จว.ชุม พร ในวัน จัน ทร์ที่ 2 พ.ค.59 เวลา 16.00 น. และพระเจ้า หลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติจะเสด็จทอดพระเนตรวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ต.บางลึก จว.ชุมพร ศูนย์วิ จัยประมง
ชายฝั่งทะเล ผบช.ฯ ถวายการรายงานที่สนามบิน ตาปี 6 มีหน้าที่ปิดท้ายขบวนและรายงานภักดี 33 เมื่อ
เสร็จสิ้นภารกิจ ภักดี 33 กล่าวขอบคุณพื้นที่
การยืนรับเสด็จในพื้นที่ภูธร เดิมเจ้าของพื้นที่ผู้มีหน้าที่ยืนคือ ผู้ว่าราชการจังหวั ด ศาล ทหาร
ตารวจ ปัจ จุบัน มีก ารประชุม และเปลี่ย นแปลงใหม่ และได้แ จ้ง มาตามหนัง สือ ผก.ที่ 0007.32/590
ลง 29 เม.ย.59 เพิ่มมา 1 ตาแหน่งยืนเหนือผู้ว่าฯ คือ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ส่วน
ลาดับในการยืนรับเสด็จในงานพระราชพิธีจะเป็น ไปตามลาดับในหมายกาหนดการ และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
ข้าราชการตารวจ เรื่อง ความหมายของพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ดังนี้
- พระราชพิ ธี หมายถึ ง งานที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ
กาหนดให้เป็นประจาตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงานพระราชพิธีจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกาหนดการ เช่น ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา สงกรานต์ ฉัตรมงคล
เป็นต้น
- รั ฐ พิ ธี หมายถึง งานที่ รัฐ บาลกราบบั งคมทูล ขอพระมหากรุณ าให้ ท รงรับ ไว้เป็ น รัฐ พิ ธีมี
หมายกาหนดการที่กาหนดไว้เป็นประจา ซึ่งงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็น
ประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธาน เช่น
วัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วัน กองทัพไทย) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา
เจษฎาราชเจ้า เป็นต้น
- งานพิธี หมายถึง งานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ ตลอดจนแบบอย่างธรรมเนียม
ประเพณี การปฏิบัติ ของในแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น เช่นประเพณีแต่งงาน พิธีศพ พิธีอุปสมบท เป็นต้น
การร่างคู่มือการปฏิบัติในการถวายการรักษาความปลอดภัย สืบเนื่องจากวันที่ 19 พ.ค.59
ตาปี 6 เป็นตัวแทน ภ.8 ในการประชุมยกร่างระเบียบระดับปฏิบัติ เพื่อจัดทาคู่มือถวายความปลอดภัยองค์พระ
มหาพระกษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล
เป็นประธาน โดยสรุปในที่ประชุม จะขอให้ภาคต่าง ๆ พิจารณาจัดตัวแทนเป็นคณะกรรมการร่างคู่มือในการ
ปฏิบัติ เพื่อจัดทาคู่มือนามาแจกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติ โดยมีหลักการและไม่ต้องกังวล ฝากฝ่ายอานวยการกลับไปดู
ย้อนหลัง 3 ปี ของ ภ.8 ว่าจังหวัดใดพระมหากษัตริย์หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จเข้าพื้นที่บ่อย เรียงลาดับ
1 2 3 แล้วนามาเสนอเพื่อจะได้นาเสนอ ตร.เพื่อพิจารณาเสนออนุกรรมการต่อไป

- 15 2.การกาชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มีหนังสือของ ตร.แจ้งมา
กาชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ในวันที่ 7 ส.ค.59
ตร.สั่งการ ดังนี้
2.1การแสดง การเผยแพร่ความคิดเห็ นการออกเสียงประชามติ โดยสุ จริต และไม่ขัดต่อ
กฏหมายสามารถกระทาได้
2.2ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกั บบทบัญญัติ และ
สาระสาคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ
2.3ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฏหมาย กระทาเพื่อให้การออกเสียงไม่
เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งมีโทษจาคุก ปรับ เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
2.4ผู้บังคับบัญชา หรือ นายจ้าง ขัดขวางผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง ห้ามมิให้ใช้ สิทธิออก
เสียง มีโทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาและปรับ
2.5ความผิดในการก่อความวุ่นวาย ที่กระทบต่อการออกเสียง จ้าง รับจ้าง รับผลประโยชน์
เพื่อจูงใจ ใช้อิทธิพลข่มขู่ คุกคามเพื่อ ไม่ ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงรับหรือไม่รับ หรือไม่ออกเสียง ถ้าเป็นบุคคล
ธรรมดาโทษระดับหนึ่ง หากเป็นคณะบุคคลโทษอีกระดับหนึ่ง
3.ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย
ผบ.ตร.มีห นัง สือ กาชับ สั่ง การเพิ่ม เติม ตามหนัง สือ ตร.ด่ว นที่สุด ที่ 0007.33/11
ลง 7 เม.ย.59 เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับการไปตรวจพื้นที่ของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายทั้งด้าน
กาลังพล วัตถุ วัสดุ อุปกรณ์ อาวุธ ให้ ผู้บังคับหน่วยให้ความสาคัญ โดยผู้บังคับหน่วยของ ภ.๘ เกี่ยวข้อง 2
หน่วย คือ กระบี่ ภูเก็ต ให้ศึกษาข้อกฏหมายและกาหนดตัวผู้วิเคราะห์ประสานงาน
งานจราจร
1.แนวทางปฏิบัติการแก้ไข ดัดแปลงสภาพรถ และการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ หรืออุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง ขนส่งทางบกได้ซักซ้อมและกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ คือ เรื่องที่ต้องแจ้ง ขอ
อนุญาตต่อนายทะเบียนให้ถูกต้องก่อนนามาใช้บนท้องถนน เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถ หรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน และแก้ไ ขให้ถูกต้องก่อนแล้วจึงนามาใช้ได้
เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนสี ติดตั้งโครงหลังคา หรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดท้าย ติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรง
ยกสิ่งของ การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่วนที่ไม่ต้องแจ้งขออนุญาติ คือ การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งหรือ
อานวยความสะดวกต่า งๆ หรือ อุป กรณ์เ สริม เล็ก น้อ ย เช่น โลบา และหลัง คา บัน ไดขึ้น ลงห้อ งโดยสาร
สปอยเลอร์ แม็กไลน์เนอร์ กันฝุ่น อุปกรณ์ขนรถจักรยาน ขอกาชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่
เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ให้ศึกษาข้อกฏหมาย และข้อกาหนดต่างๆ ของสานักงานขนส่งด้วย
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พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
1.เร่งรัดสานวนการสอบสวนที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา ตามคาสั่ง ตร.
ที่ 419/56 ลง 1 ก.ค.56 รวมทั้งสิ้น 1,399 คดี (ภูเก็ต 504, กระบี่ 388, สุราษฎร์ฯ 339, นครศรีฯ
155, ชุมพร 12 และระนอง 1 คดี)
2.(คดี ห มิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพหากเกิ ด ในพื้ น ที่ ข อให้ ร ายงานให้ ท ราบโดยทั น ที แ ละให้
ดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ)
3.ให้ กาชับ พนั กงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทาการแจ้งสิ ทธิและถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0011.24/817 ลง 11 มี.ค.58 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้เสียหายในคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จานวนในคดีอาญา
พ.ศ.2544 โดยเคร่งครัด
4.กาชับแนวทางปฏิบัติตามคาสั่ง ภ.๘ ที่ 156/2559 เรื่อง มอบอานาจในการพิจารณาและ
มีความเห็น ทางคดี ตาม ป.วิอาญา ม.145/1 เมื่อคาสั่งแต่งตั้งแล้ วเสร็จครบถ้วน ขอให้ ผบก. แจ้งรายชื่อ
ข้าราชการตารวจ เพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาความเห็นแย้งทางคดี และให้ ภ.จว. สรุปรายงานผล
ชี้ขาดของอัยการสูงสุดเกี่ยวกับความเห็นแย้ง ส่งให้ ภ.๘ ด้วย
5.ตามรายงานข้อมูลการร้องเรียนพนักงานสอบสวน ประจาเดือน มี.ค. เปรียบเทียบเดือน
เม.ย.59 ปรากฏว่ามีการร้องเรียนพนักงานสอบสวนลดลง เดือน เม.ย.59 มี 4 คดี
6.(ขอบคุณทุกพื้นที่ที่เร่งรัดตรวจสอบไม่ให้มีคดีค้ามนุษย์เกิดขึ้น) ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตาม
ว.ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0001(ผบ)/92 ลง 17 ธ.ค.58 เกี่ยวกับการปฏิบัติ ในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์โดยเคร่งครัด และให้ทุกหน่วยกาชับพนักงานสอบสวนให้ดาเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฏหมาย การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ มิให้เสียหายต่อคดี โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายอย่างเคร่งครัด
7.ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 ให้สานักงานตารวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาให้การช่วยเหลือพยานในคดีค้ามนุษย์ และได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ.2546 โดยคานึงถึงหลักมนุษยธรรม
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 กาชับสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
1.กาชับ ผบก.พื้นที่ที่มี สภ.สร้างใหม่ ให้ไปกากับดูแล เป็นพี่เลี้ยงให้กับ สภ.ใหม่ทั้ง 4 สภ. ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ การจัดสายตรวจ การบริการ งานสอบสวน และงานแผนงานต่างๆ หากจาเป็นต้องขอ
ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานเพิ่ม หรือ กาลังพลเพิ่มเติม ให้แจ้งมายัง ภ.๘ เพื่อจะได้จัดหาให้พอกับ
ความจาเป็น
2.ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ให้ความสาคัญ คือ
2.1)งานความมั่นคง ทุก สภ.ต้องมีความพร้อมเมื่อผู้บังคับบัญชาต้องการเรียกตรวจ
2.2)งานต่า งประเทศ โดยเฉพาะจัง หวัด ที ่เ ป็น แหล่ง ท่อ งเที ่ย ว เช่น ภูเ ก็ต
พัง งา สุ ร าษฎร์ ธ านี กระบี่ นครศรี ธ รรมราช ระนอง ชุ ม พร ก าชั บ ผบก.ฯ ให้ ไปก าชั บ หั ว หน้ า สภ.ให้
ความสาคัญ
3.ผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น สมควรที่ จ ะต้ อ งท างานให้ เต็ ม ก าลั ง ศึ ก ษา
รายละเอียดของงาน เพื่องานจะได้ออกมามีประสิทธิภาพ

- 17 4.หัวหน้า สภ.ต้องแสดงออกถึงภาวะผู้น้า มีหน้าที่ต้องคอยควบคุมกากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่องานจะได้ออกมามีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเวลา
5.กาชับ รอง ผบช.ฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่ ให้ตรวจสอบว่า สภ.ใด ที่งานสอบสวนล่าช้า สอบถาม
เหตุผลของการล่าช้า แล้วดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
6.การตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ เรื่ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด กรณี มีความจ าเป็ น ไม่สามารถรายงานได้ทัน เวลา ให้ แจ้งเหตุผ ลและความจาเป็นให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจะได้หาวิธิแก้ไขต่อไป และกาชับ พงส.ฯ กรณีการรับแจ้งความให้ทาความเข้าใจกับผู้
แจ้ ง เพราะเหตุ ข องการร้ อ งเรี ย นส่ ว นหนึ่ งมาจากความเข้ าใจไม่ ต รงกั น ระหว่ างเจ้ า หน้ า มที่ ต ารวจและ
ประชาชนผู้มาแจ้งความร้องทุกข์
7.การประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งต่อไป กาหนดจัดขึ้นที่ จว.ภูเก็ต ให้ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เตรียม
เรื่องสถานที่จัดประชุม โดยให้คานึงถึงการจราจร สถานที่จอดรถ
ที่ประชุม รับทราบ
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ อธิบายให้ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญั ติรักษา
ความปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 16.36 น.
พ.ต.ท.หญิง

ผู้จดรายงานการประชุม

(ปารณัท เกตุภู่พงษ์)
สว.ฯ ปฏิบัติราชการ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๘
พ.ต.อ.
(ถาวร แสงฤทธิ์)
รอง ผบก.อก.ภ.๘/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานประชุม
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พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 กาชับสั่งการต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ 22 เม.ย.๕๙ ที่ผ่านมา ผบ.ตร. ได้แถลงผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน ซึ่งท่าน
ผบก. ทุกท่านได้ไปร่วมฟังการแถลงผลการปฏิบัติงานด้วย ขอให้นาผลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
ของประชาชน ซึ่งทุกท่านได้รับไปแล้ว นาไปชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบด้วย ว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับใดในแต่ละด้าน ขอให้ ผบก. นาไปบรรยายให้ หน.สภ. ทราบด้วย และในวันดังกล่าว ท่าน พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. มอบนโยบายการปฏิบัติไว้ 5 ข้อ ดังนี้
๑) ความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพย์สิน เป็นหน้าที่ของตารวจโดยตรงอยู่แล้ว การดูแล
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ว่าเขาจะอยู่อย่างไรให้มีความปลอดภัย ฉะนั้น ท่านต้องไปเข้มงวดในการออกตรวจ
๒) การดูแลนักท่องเที่ยว ซึง่ พื้นที่ ภ.8 เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดี
๓) การบังคับใช้กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการจราจร ซึ่ง ภ.๘ ได้ดาเนินการอยู่แล้ว เช่น
โครงการ ภ.8 โมเดล
๔) การกระทาความผิดทางโซเซียลมีเดียต่างๆ เช่น LINE เฟสบุ๊ค ฯลฯ จะต้องตรวจสอบ
และจับกุมดาเนินคดี
๕) การดูแลสวัสดิการของตารวจชั้นผู้น้อย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่ต้องดูแลสวัสดิการต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี
๒. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ หัวหน้า คสช. ได้มีคาสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ลง ๒๖ เม.ย.๕๙
เรื่อง การปฏิบั ติราชการของ ตร. กาหนดให้ ผบ.ตร. เป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการตารวจ ตามมาตรา 54 แห่ ง
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้าราชการต ารวจ ลง ๔ ธ.ค.๕๘ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ จนกว่าการแต่ งตั้ ง
ข้าราชการตารวจในวาระการแต่งตั้งประจาปี ๒๕๕๙ จะแล้วเสร็จ การแต่งตั้งดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งที่ ผบ.ตร. กาหนดเป็นการเฉพาะไปพลางก่อน
๓. ในส่วนงานของ ภ.๘ มีเรื่องแจ้งและกาชับในที่ประชุม ดังนี้
๓.๑ งานฝ่ายป้องกันปราบปราม : สถิติตัวเลขมีสูง-ต่า ในแต่ละเดือนแตกต่างกันไป สาคัญ
อยู่ที่ หน.สภ. รองลงมา คือ รอง ผกก.ป., สวป. ถ้าไม่สนใจไม่ออกตรวจ ไม่เข้าไปดูที่เกิดเหตุ คดีอาชญากรรม
ก็จะเกิด พื้นที่ใดเป็นจุดล่อแหลม ให้สายตรวจลงไปตรวจ จะป้องกันเหตุได้ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
สายตรวจของ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติอยู่ครบถ้วน งานป้องกัน
ปราบปราม ต้องเน้นงานป้องกันเป็นหลัก ป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุ ที่สาคัญคือ หน.สภ. จะต้องคิดและเรียก
รอง ผกก.ป., สวป., หัวหน้าสายตรวจตาบล มาประชุมชี้แจง ถ้าเข้มงวดกวดขันทุกวัน ก็สามารถป้องกันเหตุได้
และที่สาคัญจะทาอย่างไรให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขได้
๓.๒ การแต่งตั้ง : ที่ผ่านมา บางท่านไม่เหมาะสมกับงาน ซึง่ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่
ระดับ รอง ผบก. ลงมา เพื่อให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ขอให้ไป
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง ท่านจะต้องแสดงศักยภาพของตนเอง โดยจะเน้นเรื่องงานปราบปรามเป็นหลัก

- 19 ๓.๓ งานจราจร : การบริการพี่น้องประชาชน รอง ผกก.จร., สว.จร. ถ้าไม่ออกไปตรวจ
ด้วยตนเอง จะไม่ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน เส้นทางใดบ้างที่การจราจรติดขัด ขอให้ไปแก้ไขปัญหา
หน.สภ. ต้องออกตรวจ ต้องเอาใจใส่ในหน้าที่ บางครั้งการจราจรติดขัดเนื่องจากการไม่เคารพกฎจราจรของ
ประชาชนและเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น จะต้องจับกุมดาเนินคดี ซึ่งจะทาให้ประชาชนชื่นชมตารวจ และขอกาชับ
รถตารวจต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจร
๓.๔ งานสอบสวน : ตามที่ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ กล่าวในที่ประชุม
ว่า หน.สภ. ไม่ได้ตรวจสานวนให้ละเอียดรอบคอบ ลงชื่อโดยไม่ตรวจสานวน หน.สภ. จะต้องตรวจสานวนว่ามี
ความบกพร่องส่วนไหนบ้าง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องงานสอบสวน จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนสานวนการ
สอบสวนที่ล่าช้า ต้องตรวจสานวนอย่างไร มีระยะเวลาเท่าไหร่ ฝากกากับดูแลด้วย
๓.๕ งานความมั่น คง : มีข่าวการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งชุมชน เช่น สนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ แหล่งท่องเที่ยว ชุดสืบสวนจะต้องออกหาข่าว
ดูแลเรื่องความมั่นคงให้ดี กลุ่มต่างๆ ที่มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ จะต้องประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่ด้วย
๓.๖ งานด้านยาเสพติด : ถือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีอยู่แล้วในพื้นที่ ภ.๘
ซึ่งเป็นผลงานของท่าน พล.ต.ท.กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์ ผบช.ประจา สง.ผบ.ตร. อดีต รอง ผบช.ภ.๘ ที่ได้
ปฏิบัติไว้ในปีที่ผ่านมา อย่างละเอียดดีมาก ในปี ๒๕๕๙ ผบช.ภ.๘ และ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘
พยายามเร่งรัดการปฏิบัติให้ดีเทียบเท่าปีที่ผ่านมา ซึ่งก็มีผลการปฏิบัติที่อยู่ในอันดับต้นๆ อยู่เสมอ ขอฝากไว้ว่า
ยาเสพติดยังคงแพร่ระบาดค่อนข้างมากอยู่ในพื้นที่ ภ.8 เฉพาะที่จับกุมได้ก็มีจานวนมากๆ และที่จับกุมไม่ได้ก็
ไม่ทราบว่ามีจานวนเท่าไหร่ ฉะนั้น งานด้านยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่สาคัญ ขอฝากกากับ ดูแลการปฏิบัติด้วย
๓.๗ งานต่างประเทศ : การท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่าน พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘
ได้กาชับการปฏิบัติไว้ ศูนย์ต่างๆ ให้ไปกากับ ดูแลให้ดี ภ.8 ค่อนข้างมีความพร้อมในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การต่างประเทศ มีมาตรฐานสูงเป็นตัวอย่างให้ภาคอื่นๆ ได้ และขอให้รักษามาตรฐานอย่างนี้ไว้ต่อไป
๓.๘ โครงการสวมหมวกนิรภัย : ดาเนินการไปแล้ว 4 จว. ขอให้ไปตรวจสอบดูแลผลการ
ดาเนินการเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนที่เหลือ 3 จว. ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ คือ จว.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่
ซึ่งขั้นตอน วิธีการดาเนินการ มีอยู่แล้ว และได้อบรมหลักสูตร “ครูแม่ไก่” ไปแล้ว เหลือเฉพาะการทาข้อตกลง
(MOU) ขอให้ไปติดต่อประสานงานกับผู้ว่า ราชการจังหวัด เข้าร่วมโครงการด้วย และจัดวิทยากรไปบรรยาย
ซึ่ งวั นนี้ ให้ รอง ผบก.ภ.จว. ที่ รั บผิ ดชอบงานจราจร จั ดท าตารางการบรรยาย ส่ งให้ พ.ต.อ.หญิ ง ชไมพร ยุ วานนท์
ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘ โดยทาง ภ.๘ จะนาคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถไปเป็นพี่เลี้ยง ขณะนี้ก็ให้ไป
ดาเนินการตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการ ๔ เดือน
ส่วน จว. ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ให้ไปตรวจสอบติดตามผลการดาเนินการ และหลังจากนั้นให้ดาเนินการจับกุม
ผู้กระทาผิด ซึง่ โครงการดังกล่าว ภ.๘ จะดาเนินการอย่างจริงจังเป็นตัวอย่างต่อไป
๓.๙ โครงการทดสอบยิงปืน (เก็บปลอกกระสุน) ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒ จว. คือ จว.
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ส่วน จว.ที่เหลือให้รีบไปดาเนินการ ซึ่งท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร. ให้ความสาคัญมาก
๓.๑๐ การประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งต่อไป กาหนดจัดขึ้นที่ จว.ภูเก็ต ฝาก ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต
เตรียมเรื่องสถานที่จัดประชุม โดยให้คานึงถึงการจราจร สถานที่จอดรถ และขอขอบคุณ ผบก.ภ.จว.พังงา ที่ได้
จัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและเรียบร้อยไปด้วยดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.36 น.

ไม่มี

- 20 พ.ต.ต.

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