รายงานการประชุมบริหารตารวจภูธรภาค 8
ครั้งที่ ๑/25๕๙
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช
--------------------------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. พ.ต.อ.อนุสรณ์
๑๒. พล.ต.ต.วรวิทย์
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
ฝุายอานวยการ
๑๙. พ.ต.อ.ถาวร
๒๐. พ.ต.ท.กิตติพงศ์
๒๑. พ.ต.อ.สมเกียรติ
๒๒. พ.ต.ท.ณรงค์
๒๓. พ.ต.อ.จเร
๒๔. พ.ต.อ.ประวิตร
๒๕. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์
๒๖. พ.ต.อ.คณธัช
๒๗. พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์
๒๘. 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
งามชื่น
ปานปรุง
ย้อยนวล
ทิพย์เจริญ
ฤทธาคณานนท์
สาริกาพันธ์
จินตวิโรจน์
ชาญสวัสดิ์

ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ผบก.ภ.จว.ชุมพร
แทน ผบก.ภ.จว.ระนอง
ผบก.ภ.จว.พังงา
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
ทองทิพย์
มณีเนตร
เพชรขาวช่วย
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
แทน 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

-2ผู้ไม่มาประชุม
๑. พ.ต.อ.หญิง วรรณดี สุวรรณพนัง
๒. พ.ต.อ.สุวัฒน์
สุขศรี

รอง ผบก.อก.ภ.๘
รอง ผบก.อก.ภ.๘

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 พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ข้าราชการตารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดีเด่น ๘ เรื่อง สมควรได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ ๕๕ ราย และหลังจากมอบประกาศฯ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ โดยแสดง
ความยินดีและขอขอบคุณที่สร้างชื่อเสียง เสียสละในการทางาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทาหน้าที่ได้ เหมาะสมกับ
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังสติปัญญา สืบสวนจนกระทั่งทราบว่า ผู้กระทาผิดเป็นใคร
มีวิธีการกระทาผิดอย่างไร จนมาถึงวันที่จับกุมได้ ขอชื่นชมและขอขอบคุณ ขอให้ทุ่มเทในการทางาน ส่ วนผู้ที่
ไม่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ขอให้ตั้งใจ พยายามต่อไป ผู้บังคับบัญชาพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ
และเป็นกาลังใจ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดาเนิ นการประชุม
บริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
การประชุมบริหาร ภ.๘ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ที่กรุณาจัดสถานที่
สิ่งอานวยความสะดวกในการประชุม ได้อย่างมีความพร้อมเป็นอย่างดี มีการรณรงค์การจัดการแข่งขันจักรยาน
“ตารวจภูธรภาค ๘ ใจเกินร้อยปั่นย้อนรอยศรีวิชัย” และในช่วงเช้าได้จัดสภากาแฟ “จิบกาแฟ แลเมืองคอน”
ซึ่งก็ได้ไปร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย และช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังให้เ กียรติมา
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สาหรับการประชุมในครั้งต่อไป จะไปจัดประชุมที่ จว.กระบี่
ในการประชุมครั้งต่อไป ให้เพิ่มระเบียบวาระการประชุม ติดตามข้อสั่งการในการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา และขอให้ ฝุ ายอานวยการ ดาเนินการด้วย เช่น ในครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องการสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ที่ไม่เรียบร้อย มี ๘ สภ. ๓๑ ราย เพื่อจะได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
รับทราบ จะได้เพิ่มในระเบียบวาระการประชุม ในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/255๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๘
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.๘ อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี ให้ที่ประชุมพิจารณา
พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘
ขอแก้ไขคาผิด หน้า ๑๐ ข้อ ๑.๔ (เทาแล้วขับ) แก้ไขเป็น (เมาแล้วขับ)
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power
Point ดังนี้
ฝอ.๑ ฯ ขอรายงานสถานภาพของกองทุน ๒ กองทุน ดังนี้
.
๑. กองทุนสวัสดิการตารวจภูธรภาค ๘ ในรอบเดือน ธ.ค.๕๘ ถึงเดือน ม.ค.๕๙ มีรายรับจาก
ดอกเบี้ย ๑๐,๕๑๓.๙๗ บาท มีรายจ่ายจากการช่วยเหลือข้าราชการตารวจ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่ จานวน ๒ ราย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๔,๓๗๐,๖๙๗.๖๙ บาท
๒. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ตารวจภูธรภาค ๘ ซึ่งตามนโยบายของ ผบช.ภ.๘ ในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่า ในปัจจุบันข้าราชการตารวจในสังกัด ภ.๘ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะห์ ภ.๘ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๕๘ คน เป็นสมาชิกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ในรอบเดือน ธ.ค.๕๘ ถึง
เดือน ม.ค.๕๙ มีรายรับจากเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิก จานวน ๒๓๗,๐๖๐ บาท และมีรายรับจากดอกเบี้ย
๑,๘๔๒.๓๙ บาท มีรายจ่ายช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ๑ ราย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และบาดเจ็บสาหัสจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ๒ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๑๔ บาท มีเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชี ๘๖๓,๙๙๙ บาท และยังเป็นหนี้เงินกองทุนสวัสดิการ ภ.๘ จานวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
เรื่องการขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการปรับปรุงห้องประชุมทางไกล ภ.๘ (พุนพิน) ขอเสนอให้ใช้
เงินของสถานีวิทยุ ซึ่งมีเพียงพอ ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นอานาจของคณะกรรมการในการพิจารณา
พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power
Point ดังนี้
๑. รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน พ.ย.58 – พ.ย.57
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ พ.ย.58 กับ พ.ย.57
ภาพรวม ภ.8 เปรียบเทียบ พ.ย.58 กับ พ.ย.57 ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 คดีเกิด ๑๙๑ คดี จับกุมได้ ๑๓๓ คดี เกิดคดีลดลง ๕๘ คดี เปูาหมาย 70.86
จับกุมได้ ๖๙.๖๓ ไม่บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 2 คดีเกิด ๔๐๒ คดี จับกุมได้ ๒๑๔ คดี เกิดลดลง ๖๐ คดี เปูาหมาย 54.64
จับกุมได้ ๕๓.๒๓ บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 3 คดีเกิด ๒๕๗ คดี จับกุมได้ ๑๒๑ คดี เกิดเพิ่มขึ้น ๔๕ คดี จับกุมได้ ๔๗.๐๘
กลุ่มคดีที่ 4 จับกุมได้ ๕,๘๓๐ ราย ๖,๙๒๙ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๔๙๗ 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 พ.ย.58 กับ พ.ย.57 แยกราย ภ.จว.
ในสังกัด ภ. 8
กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ คดีเกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และชุมพร
- ทุก ภ.จว. คดีเกิดลดลง (ยกเว้น ภ.จว.พังงา คดีเกิดเพิ่มขึ้น)
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต มีผลการจับกุมบรรลุเปูาหมาย
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และภูเก็ต
- ทุก ภ.จว.คดีเกิดลดลง (ยกเว้น ภ.จว.พังงา คดีเกิดเพิ่มขึ้น)
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ระนอง, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเปูาหมาย
กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และชุมพร
ภ.จว.กระบี่ และระนอง คดีเกิดลดลง
กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และ
ภูเก็ต
ภ.จว.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร และกระบี่ มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
สรุปคดีที่น่าสนใจ เปรียบเทียบ พ.ย.58 กับ พ.ย.57
ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ภ.8 รับแจ้ง ๕๖ คดี ได้คืน ๑๓ คดี เกิดคดี ลดลง
๒๒ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.ชุมพร, กระบี่ และระนอง
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี และพังงา
ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ ภ.8 คดีเกิด ๙ คดี ได้คืน ๓ คดี เกิดคดีลดลง ๒ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พังงา และภูเก็ต
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.ชุมพร, สุราษฎร์ธานี และกระบี่
คดีอาวุธปืน ภ.8 จับกุมได้ ๔๔๙ ราย ๔๘๔ คน จับกุมลดลง ๙ ราย ภ.จว.พังงา, กระบี่
และนครศรีธรรมราช เกิดคดีเพิ่มขึ้น ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และชุมพร เกิดคดีลดลง
คดียาเสพติด ภ.8 จับกุมได้ ๓,๓๖๒ ราย ๓,๙๒๙ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๑๒๖ ราย ภ.จว.ภูเก็ต,
พังงา, ชุมพร, กระบี่ และระนอง เกิดคดีเพิ่มขึ้น ภ.จว.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เกิดคดีลดลง
๒. รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน ต.ค.๕๗ – พ.ย.๕8 กับ ต.ค.5๗ – พ.ย.57
 สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ ปีงบ 5๙ กับ 5๘
ห้วงเดือน ต.ค.5๘ – พ.ย.58 กับ ต.ค.5๗ – พ.ย.57
ภาพรวม ภ.8 เปรียบเทียบ ปีงบ 5๙ กับ 5๘ ห้วงเดือน ต.ค.5๘ – พ.ย.58 กับ ต.ค.5๗ –
พ.ย.๕๗ ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 เกิดคดี ๓๔๑ คดี จับกุมได้ ๒๓๕ คดี เกิดคดีเพิ่มขึ้น ๑๒๕ คดี เปูาหมาย 71.00
จับกุมได้ ๖๘.๙๑ ไม่บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่ มคดีที่ 2 เกิดคดี ๗๗๗ คดี จับกุมได้ ๕๓๕ คดี เกิดคดี ลดลง ๑๓๗ คดี เปูา หมาย
๕๔.๖๔ จับกุมได้ ๕๕.๙๘ บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 3 เกิดคดี ๖๒๔ คดี จับกุมได้ ๒๕๐ คดี เกิดคดีเพิ่มขึ้น ๑๐๓ คดี จับกุมได้ ๔๐.๐๖
กลุ่มคดีที่ 4 จับกุมได้ ๑๑,๒๗๒ ราย ๑๓,๓๐๒ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๑,๐๔๕ ราย
สรุปภาพรวม ภ.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมเพิ่มขึ้น

-5สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ปีงบ 5๙ กับ 5๘ แยกราย ภ.จว.ในสังกัด ภ. 8
กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ คดีเกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช,
สุราษฎร์ธานี และชุมพร
- ทุก ภ.จว. เกิดคดีลดลง (ยกเว้น ภ.จว.พังงา เกิดคดีเพิ่มขึ้น)
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเปูาหมาย
กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, และภูเก็ต
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ชุมพร และนครศรีธรรมราช คดีเกิดลดลง
- ภ.จว.ระนอง, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเปูาหมาย
กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต และชุมพร
ภ.จว.ภูเก็ต และกระบี่ คดีเกิดลดลง
กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ภ.จว.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และพังงา
มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
สรุปคดีที่น่าสนใจ ปีงบ 5๙ – 5๘
ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เกิดคดี ๑๒๕ คดี ได้คืน ๓๗ คดี เกิดคดีลดลง ๖ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ ภ.8 เกิดคดี ๑๕ คดี ได้คืน ๓ คดี เกิดคดีลดลง ๑ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และกระบี่
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.ชุมพร และกระบี่
คดีอาวุธปืน ภ.8 จับกุมได้ ๗๖๙ ราย ๘๔๖ คน จับกุมลดลง ๑๑ ราย
- จับกุมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.พังงา, นครศรีธรรมราช และชุมพร
- จับกุมลดลงในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และกระบี่
คดียาเสพติด ภ.8 จับกุมได้ ๖,๔๙๖ ราย ๗,๕๐๒ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๖๖ ราย
ทุก ภ.จว. มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น (ยกเว้น ภ.จว.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มีผล
การจับกุมลดลง)
๓. การบันทึกข้อมูล PDC ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ ภ.๘ บันทึกจานวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมได้ ๖๗,๗๕๓ ข้อมูล รายละเอียดตาม Power Point
พ.ต.ท.ณรงค์ เพชรขาวช่วย แทน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย
Power Point ดังนี้
ฝอ.๓ ฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง
๑. การประเมินผลการปูองกันอาชญากรรม ห้วงเดือน ธ.ค.๕๘
๑.๑ ผกก.กลุ่ ม ๑ สู งสุ ด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.กะทู้ จว.ภก. ๒. สภ.เมือง จว.รน.
๓. สภ.เมือง จว.สฎ. ๔. สภ.ฉลอง จว.ภก. ๕. สภ.ถลาง จว.ภก. ๖. สภ.บ่อผุด จว.สฎ. ๗. สภ.ขนอม จว.นศ.
๘. สภ.เมือง จว.ชพ. ๙. สภ.ทุ่งสง จว.นศ. ๑๐. สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก.
๑.๒ ผกก.กลุ่ม ๒ สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.ทุ่งทอง จว.ภก. ๒. สภ.ชะอวด จว.นศ.
๓. สภ.เชิงทะเล จว.ภก. ๔. สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นศ. ๕. สภ.ขุนทะเล จว.สฎ. ๖. สภ.กะรน จว.ภก. ๗. สภ.กะปาง
จว.นศ. ๘. สภ.สลุย จว.ชพ. ๙. ท่าชนะ จว.สฎ. ๑๐. สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นศ.

-6๑.๓ สวญ./สว.หน.สภ. สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.บ้านในหูต จว.ชพ. ๒. สภ.เขาหลัก
จว.พง. ๓. สภ.คลองขนาน จว.กบ. ๔. สภ.การะเกด จว.นศ. ๕. สภ.เกาะทวด จว.นศ. ๖. สภ.ตลาดใหญ่
จว.พง. ๗. สภ.บางแก้ว จว.รน. ๘. สภ.เกาะกลาง จว.กบ. ๙. สภ.เกาะเต่า จว.สฎ. ๑๐. สภ.ขอนหาด จว.นศ.
๒. ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชา ห้วงเดือน ธ.ค.๕๘
๒.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับภาค ผบช.ภ.๘ ตรวจ ๑๑ ครั้ง ระดับ รอง ผบช.ภ.๘ ได้แก่
พล.ต.ต.วิศณุฯ ๑๖ ครั้ง พล.ต.ต.ธีรพลฯ ๑๒ ครั้ง พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ๔ ครั้ง พล.ต.ต.ธวัชชัยฯ ๑๕ ครั้ง
พล.ต.ต.ภวัตฯ ๑๑ ครั้ง และ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ ๗ ครั้ง
๒.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.จว.
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ผบก.ฯ ตรวจ ๗ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช ผบก.ฯ ตรวจ ๑๘ 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 ๔ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.พังงา ผบก.ฯ ตรวจ ๑๖ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.ภูเก็ต ผบก.ฯ ตรวจ ๑ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
- ภ.จว.กระบี่ ผบก.ฯ ตรวจ ๖ ครั้ง และ รอง ผบก.ฯ ตรวจครบ
๓. สถิติอุบัติเหตุจราจร ห้วงเดือน ธ.ค.๕๘ ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต ๖๖ คน เกินเปูาหมาย ๗ คน
จว.ที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาก คือ จว.กระบี่ เกินเปูาหมาย ๑๓ คน รองลงมา จว.พังงา เกินเปูาหมาย ๕ คน สาหรับ
สถิติอุบัติจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ช่วงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๘ ถึงวันที่ ๔ ม.ค.๕๙ อุบัติเหตุเกิด ๓๙๐ ครั้ง
เกิดเพิ่มจากปี ๕๘ จ านวน ๗๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๒ จั งหวัด ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ๓ อันดับ คือ
นครศรีธรรมราช ๑๑๔ ครั้ง สุราษฎร์ธานี ๑๐๒ ครั้ง และ ภูเก็ต ๗๒ ครั้ง วันที่เกิดอุบัติมากที่ สุด คือ วันที่
๑ ม.ค.๕๙ จานวน ๘๖ ครั้ง รองลงมาคือวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๘ จานวน ๗๗ ครั้ง ยอดผู้เสียชีวิต ๒๒ คน ลดลงจาก
ปี ๕๘ จานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อย ๓๗.๑๔ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ ภูเก็ต ๖ คน ส่วนที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
คือ จว.ระนอง ยอดผู้บาดเจ็บ ๔๒๗ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๕๘ จานวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๔ จังหวัดที่ มี
ผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ นครศรีธรรมราช ๑๓๖ คน รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี ๑๐๘ คน สาเหตุหลักของการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ ขับรถเร็ว เมาสุรา ขาดจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสภาพพื้ นผิว
จราจร เช่น ถนนไม่เรียบ บางจุดอยู่ระหว่างซ่อมแซม สาหรับการจั บกุม ๑๐ ข้อหาหลักช่วงเทศกาลปีใหม่
มีการจับกุม ๒๒,๖๐๒ ราย สูงสุดคือข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย ๗,๖๒๔ ราย รองลงมาคือข้อหาไม่มีใบขับขี่
ภ.จว.ที่มีผลการจับกุมมากที่สุดคือ นครศรีธรรมราช รองลงมาคือ ภ.จว.ภูเก็ต
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
เรื่องการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ภ.๘ ได้กาหนด ระดมกวาดล้างตามแผนยุทธการ
พิทักษ์ภัย ห้วงวันที่ ๒๐ – ๒๙ ธ.ค.๕๘ โดยสานักงาน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ รอง ผบ.ตร. ได้สอบถามห้วงเวลา
และเรื่องการประเมินผลการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือเสนอ ต้องการ
ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งบางส่วนอาจทาให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในบางพื้นที่ จะได้นาเสนอ
รอง ผบช.ภ.๘ (ปป) พิจารณาต่อไป
ต่อไปเป็นเรื่องของหน่วยข้างเคียง ซึ่งได้เชิญหน่วยข้างเคียงมาร่วมประชุม รับฟังข้อราชการ
ต่างๆ ในส่วนเกี่ยวข้อง และให้หน่วยข้างเคียงประสานการปฏิบัติ ซึ่งได้สอบถามแล้วว่าหน่วยใดมีเรื่องประสาน
การปฏิบัติขอให้เตรียมนาเสนอในที่ประชุม
ศพฐ.๘ , ตชด.๔๑ , ๔๒ , ตารวจน้า , กก.๖,๘ , ตม.ภูเก็ต, ท่าอากาศยานภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี
, ระนอง, กระบี่, นครศรีธรรมราช ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม
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Controls และ Immigration Control ซึ่ง พล.ต.อ.วุฒิฯ ได้มีหนังสือสั่งการ และ ภ.๘ พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี
รอง ผบช.ภ.๘ ได้สั่งการไปแล้ว ให้ทาง ภ.จว. ร่วมกับ ตม. รวมรวมและกรอกข้อมูลซึ่งจะต้องรายงานทุกเดือน
ตามวงรอบ ขอฝาก ตม.ในส่วนนี้ด้วย ในส่วนของ ตารวจท่องเที่ยว แจ้งว่าได้ประสานกับ รอง ผบก.ภ.จว. ที่
รับผิดชอบ ในด้านต่างประเทศ ทุกจังหวัดเรียบร้อยดี ส่วนในเรื่องของ Tourist Mapping และ Accidentol
Mapping ส่วนหน่วย ปส. ไม่มาประชุม
ส่วนของสันติบาล มีการเฝูาระวังในส่วนของการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมกลุ่มพื้นบ้าน ซึ่งได้แจ้ง
ให้ ท าง ภ.จว. ทราบทุก ภ.จว. แล้ ว ขอฝากให้ ข้ อมู ล ในการประชุม การข่า ว การประชุ มงานความมั่ นคง
ของ ภ.จว. ซึ่งมีอยู่ประจาทุกเดือน
ส่วนของ ผกก.๕ ป. , ทางหลวงพังงา และนครศรีธรรมราช ไม่มีเรื่องชี้แจง ส่วน ส.รฟ.ทุ่งสง
และ หน่วยบิน ไม่มาประชุม
ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้หน่วยข้างเคียงนาเรื่องมานาเสนอในที่ประชุมด้วย
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ศพฐ.๘ ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้นาเรื่องที่ พงส. ส่งไปตรวจและค้าง ไม่รับ มีข้อขัดข้อง
อะไร หรือศักยภาพของ ศพฐ.๘ สามารถตรวจได้ที่ไหน อย่างไร เพิ่มเติม เพื่อให้ พงส. ได้รับทราบ
ตชด.๔๑, ๔๒ ฝากเรื่องปุาไม้ เนื่องจาก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. กาชับ
อยู่ตลอดเวลา เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารวจน้า ฝากดูเรื่องประมง โรฮิงจา จะมีข่าวมาอยู่ตลอด ตม. เรื่องประสานความร่วมมือ
ต่างๆ ในการทางานควรจะมีการประสานกัน และมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติด้วย
ฝาก ฝุายอานวย กรณีทาหนังสือเชิญไปแล้ว ส่งทางโทรสาร ก็ให้โทรศัพท์ติดตามด้วย เพราะมี
เรื่องประสานกัน โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด มีการประชุมกันทุกเดือน ต้องมาเข้าร่วมประชุม
ขอขอบคุณ ตารวจรถไฟ เมื่อวาน (๑๘ ม.ค.๕๙) ทางรถไฟทุ่งสง สามารถจับกุมยาเสพติดได้
รายใหญ่ ซึ่งในการขยายผลการจับกุม ภ.๘ มีขีดความสามารถในการขยายผล สามารถประสานมาได้ ซึ่งเรา
ต้องช่วยกันปราบปรามยาเสพติด
ตารวจทางหลวง ฝากช่วยกวดขันรถบรรทุกที่กระทาผิดกฎหมาย วิ่งชิดทางขวาตลอดทาง
รอง ผบช., ผบก., รอง ผบก., หน.สภ. ผู้ใดมีเรื่องที่จะประสานหน่วยข้างเคียงบ้างหรือไม่
หากไม่มีก็จะให้เดินทางกลับที่ตั้งก่อน เนื่องจากต่อไปเป็นวาระ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาของ ภ.๘
พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘
ขอประสาน ตม.ภูเก็ต เรื่อง Immigration Control พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.
หนังสือสั่งการให้ตรวจสอบผู้ที่เป็นชาวต่างชาติและขออยู่ต่อระยะยาว ซึ่งทาง ภ.จว. จะต้องประสานไปยัง ตม.
ภูเก็ต ช่วยให้ข้อมูลกับ ภ.จว.ภูเก็ต และ ภ.๘ ด้วย ที่ผ่านมาดีอยู่แล้ว ขอขอบคุณ สาหรับการรายงานของ
ภ.จว. กับ ตม. รายงาน ไม่ตรงกัน จึงขอให้ช่วยเร่งรัด และกาชับผู้รายงานด้วย
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ขอขอบคุณหน่วยข้างเคียง และในการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งต่อไปที่ จว.กระบี่ ขอเชิญ
หน่วยข้างเคียง เข้าร่วมประชุมเหมือนเดิม ซึ่งจะต้องมาชี้แจง ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติ ขอให้หน่วยข้างเคียง
เดินทางกลับที่ตั้งโดยสวัสดิภาพ
ก่อนจะเข้าระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญ ผบก.สส.ภ.๘ รายงานผลการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ
พิเศษ ให้ที่ประชุมรับทราบ
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บก.สส.ภ.๘ ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความพร้อมและทักษะของ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. – ๒๐ ธ.ค.๕๘ การเก็บตัวของผู้เข้ารับการทดสอบ
แบ่งเป็น ๒ ช่วง ๆ ละ ๑๐ สัปดาห์ ช่วงแรก ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. – ๖ ธ.ค.๕๘ ได้เรียกกาลังประชุมเตรี ยม
ความพร้อม อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ การปฏิบัติช่วงนี้เป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลัก โดยเก็บตัวที่
บก.สส.ภ.๘ มีภ ารกิจ ในการปฏิบั ติ ได้แก่ วิ่ง ว่ายน้า และเข้าฝึกเวทที่ รพ.สวนสราญรมย์ ช่ว งค่าประชุม
สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติเป็นทีม ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ ธ.ค.๕๘ เป็นการทบทวนด้าน
เทคนิค ยุทธวิธีการยิงปืน โดยใช้สนามราชเดช จว.ชุมพร เป็นที่เก็บตัวและทาการฝึกซ้อม ในขณะที่เก็บตัวอยู่ที่
จว.ชุมพร มีผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบช.ภ.๘ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบและมอบเงินสนับสนุนให้ ช่วงการ
แข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธ.ค.๕๘ ในพิธีเปิดมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มาเป็นประธาน
วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๘ มีการแข่งขัน Stage 1 : Recall กรรมการจะตรวจความพร้อมด้านสื่อสาร
กาลั ง พล อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ ฝุ า ยบริ ก ารและฝุ า ยปฏิ บัติ ต้ อ งมี การท างานที่ ส อด คล้ อ ง
ประสานกันและปฏิบัติตามข้อสั่งการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสถานีนี้ ภ.๘ ได้ลาดับที่ ๖ จานวน 5 คะแนน
Stage 2 : Assault หรือทีมโจมตี สถานีนี้ เมื่อเริ่มทาการแข่งขัน จะมีเวลาให้อ่านสถานการณ์
จดจาภาพคนร้าย ต่อจากนั้นทีมก็จะเคลื่อนที่ ผ่านที่อุปสรรคเพื่อเข้าสู่ที่หมาย และเข้าไปยิงภาพคนร้ายที่จดจา
มา ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งสถานีนี้ ภ.๘ ได้ลาดับที่ ๑ จานวน ๑๐ คะแนน
วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ ทาการแข่งขัน Stage ๓ : marksmanship หรือ พลแม่นปืน สถานีนี้ เมื่อ
ผู้เข้าแข่งขันทราบสถานการณ์ ต้องเข้าวางตัวใน ๓ สถานที่และทาลายเปูาหมายจานวน ๗ เปูาหมาย จากนั้น
ทาการถอนตัวให้เร็วที่สุด ซึ่งสถานีนี้ ภ.๘ ได้ลาดับที่ ๔ จานวน ๗ คะแนน
Stage ๔ : combined team หรือการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทีมโจมตีและพลแม่นปืน
สถานีนี้กรรมการจะให้อ่านภารกิจ สถานการณ์ ต่อจากนั้นให้จดจาภาพคนร้ายและเคลื่อนที่ไปประจาจุด โดย
ให้พลแม่นปืนทาการยิงคนร้ายภายนอกอาคาร และทีมโจมตีเข้ายิงภาพคนร้ายที่จดจามา สถานีนี้ ภ.๘ ได้ลาดับ
ที่ ๔ จานวน ๗ คะแนน
Stage ๕ : team movement หรือการเคลื่อนที่ของทีมปฏิบัติการ สถานีนี้ผู้เข้าแข่งขันผ่าน
พื้นที่ ๑๓ พื้นที่ เช่น การพายเรือ การแบกยางรถ การไต่เชือก ข้ามกาแพงสูง การลอดท่อ การเดินข้ามซุงใน
ภาวะที่ไม่มีแสงสว่าง ภ.๘ ได้ลาดับที่ ๑๐ จานวน ๑ คะแนน
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙ มีการแข่งขัน Stage ๖ : hostage rescue team หรือการช่วยเหลือ
ตัวประกัน สถานีนี้ กรรมการจะให้อ่านสถานการณ์ และให้ศึกษาเส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไกลและมีอุปสรรค
เช่น ผ่านทางน้าและไต่เชือก และนาตัวประกันกลับมายังที่เปูาหมายอย่างปลอดภัย สถานีนี้ ภ.๘ ได้ลาดับที่ ๔
จานวน ๗ คะแนน ซึ่งผลรวมทั้ง ๖ Stage หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.๘ ทาคะแนนรวมได้ ๓๗ คะแนน จาก ๖๐
คะแนน ได้ลาดับที่ ๔ จาก ๑๐ หน่วย ซึ่งลาดับที่ ๑ ของ ภ.๑ ได้ ๕๓ คะแนน ลาดับที่ ๒ ของ ภ.๗ ได้ ๔๑
คะแนน ลาดับที่ ๓ ของ ภ.๕ ได้ ๓๙ คะแนน และลาดับ ๔ ของ ภ.๘ ได้ ๓๗ คะแนน
สาหรับในวันพิธีปิด วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ได้มาเป็น
ประธานพิธีปิด และมอบโล่จากรางวัลแข่งขันใน Stage ๒ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการของ ภ.๘
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๑. การประสานงานด้านงานธุรการ การตอบโต้หนังสือระหว่างหน่วยงาน บช. ในการเตรียม
ความพร้อมทดสอบหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับ ตร. มีความล่าช้าของเอกสารและ รายละเอียดถึงผู้ปฏิบัติไม่
ครบถ้วน
๒. บุคลากร ที่ผ่านหลักสูตร Swat Advance จากค่ายนเรศวร มีจานวนน้อยและไม่ได้อยู่
ภายในสังกัดหน่วยงานเดียวกัน มีปัญหาเรื่องการระดมพล เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้กาลัง
๓. บุคลากร ในทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ มีอายุมากเกิน ๓๕ ปี และผ่านการฝึกหลักสูตร
สาคัญๆ ในค่ายนเรศวรมาจานวนน้อย
๔. ยุทโธปกรณ์ ยังขาดอาวุธปืนประจาหน่วย เช่น M4 ยืมจาก ศชต. , Mp5 ยืม, ภ.จว.
นครศรี , หมวกและโล่ กันกระสุน ยืมจาก ภ.จว.ภูเก็ต
๕. ยานพาหนะ ขาดรถโจมตีประจาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
๖. ระยะเวลาในการเตรียมตัวในการฝึกทบทวนก่อนทดสอบน้อยเกินไป
๗. งบประมาณ ในการทาโครงการฝึกเพื่อเตรียมตัวไปทดสอบหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ต้องใช้
งบประมาณในการฝึกทบทวนก่อนการทดสอบ งบประมาณและขั้นตอนการเบิกจ่ายซื้อกระสุนปืน ขนาด 5.56
mm. ไม่ถูกต้องตามการขออนุญาตตามระเบียบว่าด้วยพัสดุยุทธภัณฑ์ ทาให้ไม่สามารถสั่งซื้อกระสุนในการฝึก
ได้ทันเวลา
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
Stage ๕ ได้ ๑ คะแนน เป็นเพราะเหตุใด ให้ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๘ ชี้แจงรายละเอียด
พ.ต.อ.จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๘
สถานีที่ ๕ ภ.๘ ได้คะแนน ๑ คะแนน คือ การเคลื่อนไหวไปที่จุดหมายโดยใช้เวลาน้อยที่สุด
ทีมที่มีความสามารถทางด้านร่างกายแข็งแรง ต้องอดทนในการผ่านการไต่เชือกในเวลากลางคืน และผ่านโคลน
น้าทะเล แต่ของ ภ.๘ ระหว่างที่เริ่มรายงานตัวทดสอบ เป็นเวลาประมาณ ๕ ทุ่ม กว่าจะถึงคิว เวลาเที่ยงคืน
ทีมเรือรบไทย พาเรือไปถึงจุดหมาย แต่ของ ภ.๘ น้าลดพอดี ติดที่โคลน ยกขาไม่ขึ้น เราไม่วางแผนมาก่อน
ซึง่ เป็นข้อคิดในหลายๆ สถานี เช่น เกี่ยวกับอายุมาก ร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถผ่านไปได้ทันเวลา อุปสรรค
ต้องนาไปแก้ไข
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ในการนาชุดปฏิบัติการเข้าไปปฏิบัติงาน ชุดหนึ่ง ต้องมีการเตรียมพร้อม พร้อมที่สุด ไม่ว่าจะ
น้าขึ้นหรือน้าลง จะต้องทาให้ได้ เราต้องฝึกให้พร้อมกว่านี้ ถ้าจะไปทางานในชุดปฏิบัติการแบบนี้ จะต้องมีการ
เตรียมพร้อม เช่น น้าขึ้นน้าลง จะต้องรู้ทางน้า เวลาน้าขึ้นน้าลง เรื่องอายุมาก ก็ต้องมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
กาลังออกมา คนที่มีประสบการณ์สูงๆ ให้เป็นครูฝึก
ขอบคุ ณ ที ม งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจ เสี ย สละ ส่ ว นปั ญ หา อุ ป สรรค เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเอกสาร
การโต้ตอบหนังสือ บางทีไม่ได้มีการเตรียมพร้อมก็จะส่งตามสายงานปกติ ในปีต่อไป ก็ให้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า
ส่วนเรื่องข้อขัดข้องอื่นๆ เช่น กระสุน งบประมาณต่างๆ ให้เอาบทเรียนจากปีนี้ มาแก้ไขปัญหา

- 10 ชุดปฏิบัติการพิเศษของ ภ.๘ ชุดนี้ มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าชุดอื่นๆ ขอให้มั่นฝึกซ้อม ทดสอบ
ร่างกาย ขอขอบคุณ พล.ต.ต.ชินรัตน์ฯ ที่นาผลการปฏิบัติมาชี้แจงให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี รอง ผบช.ภ.8 แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. การบั นทึ กข้ อมูล PDC เป็ นความมุ่ งหมายและความตั้ งใจของ ตร. โดย พล.ต.อ.วิ นั ย ทองสอง
รอง ผบ.ตร. ปัจจุบัน ในภาพรวมของ ภ.๘ เป็นอันดับ ๕ ของ ตร. ซึ่งเห็นว่ามีการปรับปรุงพยายามคีย์ข้อมูล
ได้ประมาณ ๖๗,๗๐๐ เศษๆ ขอให้พยายามอย่างนี้ต่อไป ส่วนข้อมูลของ ภ.๕ ที่ได้ ๒๒๖,๐๐๐ คดี ซึ่งได้ เข้าไป
ดูแล้ว เป็นข้อมูลขยะเยอะ ที่บันทึกได้มากที่สุดคือ ของ ภ.๕ คือ สภ.เมือง จว.เชียงราย ประมาณ ๑๖,๐๐๐ คดี
โดยข้อมูล ดังกล่ าว ไม่มีห มายเลขบั ตรประชาชน บัน ทึกโดยใช้เลขหนึ่ง ๑๓ ตั ว รูปถ่ายไม่มี เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พฤติกรรมเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณค่าอะไร ขอฝาก หน.สภ. ข้อมูลที่บันทึก
ลงไปต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนตามที่ ตร.ต้องการ ขอชมเชย สภ. ที่ปรับปรุงแก้ไข ให้ ผกก. ไปกากับ
ดูแล หาวิธีการ สนับสนุนผู้ปฏิบัติ สาหรับ ๑๐ อันดับ สภ. ที่มีการบันทึกได้มากที่สุด ได้แก่ สภ.ทุ่งสง ๒,๐๖๐
คดี, สภ.ขนอม ๑,๗๙๖ คดี, สภ.สิชล ๑,๖๒๐ คดี, สภ.ชะอวด ๑,๕๓๗ ดคี, สภ.ไชยา ๑,๓๗๖ คดี, สภ.กาญจน
ดิษฐ์ ๑,๓๔๔ คดี, สภ.พระแสง ๑,๒๙๔ คดี, สภ.ทุ่งทอง ๑,๒๓๙ คดี, สภ.เมืองภูเก็ต ๑,๒๐๘ คดี ส่วน ๑๐
อันดับที่น้อยที่สุด ได้แก่ สภ.เกาะเต่า ๑๐๙ คดี, สภ.ขอนหาด ๑๔๖ คดี, สภ.ดอนสัก ๑๖๕ คดี, สภ.ทุ่งคาโงก
๑๘๗ คดี, สภ.เกาะพะงัน ๒๐๒ คดี, สภ.พระพรหม ๒๔๐ คดี, สภ.เขาหลัก ๒๑๑ คดี, สภ.พรหมคีรี ๒๕๐ คดี,
สภ.บางนบ ๒๕๐ คดี, สภ.ปากพนัง ๒๗๗ คดี เร่งรัดด้วย แก้ไขในส่วนของ สภ.ดอนสัก ๕๐๐ กว่าคดี ขอให้ใช้
เทคนิคในการบันทึกข้อมูล และเมื่อได้ข้อมูลจากระบบคดีอาญาทั่วไป ข้อมูลจากพิมพ์มือส่งกลับมา ข้อมูลจาก
การสืบสวน เอาสานวนเก่าๆ คีย์ข้อมูลใส่แผ่นซีดี ใส่แฮนดี้ไดรฟ์ (Handy drive) ไว้ แล้วนามาลงในระบบ
ในช่วงกลางคืน วันศุกร์นี้ (๒๒ ม.ค.๕๙) จะต้องได้ข้อมูล ไม่ตากว่า สภ.ละ ๕๐๐ คดี ขอฝากให้ไปดูด้วย
๒. เรื่องที่ พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ฝากมา เรื่องการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ยกตัวอย่าง คดีฆ่าที่แทงเด็ก ที่ อ.เมือง จว.ระนอง ไม่รีบนาและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุ ในเรื่องการ
รักษาสถานที่เกิดเหตุได้พูดในที่ประชุมบริหาร ภ.๘ หลายครั้ง ซึ่งก็ได้เจอด้วยตนเองในการไปควบคุมคดี ไป
บริหารสืบสวนสอบสวน การรักษาสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตารวจมีความหละหลวม ปล่อยให้ใครต่อใคร
เข้าเหยียบย่า การเข้าการออกไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการ ไปจับต้องของกลางโดยไม่มีถุงมือ อยากให้ หน.สภ.
กลับไปทบทวนดู ให้ความสาคัญ เพราะการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนจากที่เกิดเหตุเป็น เป็นการ
นาไปสู่การขออนุมัติศาล ออกหมายจับ จับคนร้าย อุปกรณ์ต่างๆ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีอนันต์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
มาเน้นย้า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีในรถสายตรวจ เช่น เสื้อเกราะ เสื้อสะท้อนแสง Police Line กรวยยาง
ยางรถยนต์ กระบองไฟฟูา สปอร์ตไลท์ ถุงมือ โอกาสหน้าไปตรวจ สภ. เจอรถสายตรวจเปล่าๆ ก็จะต้อง
พิจารณาข้อบกพร่องของ สวป., รอง ผกก.(ป.) รวมถึง ผกก.สภ. ด้วย ขอฝาก รอง ผบก.ภ.จว. เวลาไปตรวจ
เยี่ยม สภ. ให้สุ่มตรวจดูด้วย
๓. เรื่องที่ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีอนันต์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. มาเน้นย้า อยากจะเน้นย้าอีกครั้ง เรื่องการ
ตรวจ การเซ็นตรวจ ผบช.ภ.๘ ไปตรวจมา และ พล.ต.ท.อนันต์ฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ไปตรวจอีกรอบ ไปเจอปัญหา
ในการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อบกพร่องมากมาย ฝากไปดูด้วย รอง ผกก.(ป.) จะต้องคิด วิเคราะห์
สถานภาพอาชญากรรมและวางแผนในการปูองกัน ในสมัย พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เป็น ผบ.ตร. พล.ต.อ.ปานศิริ
ประภาวัตร รอง ผบ.ตร. ได้จัดทาเรื่องนี้ไว้ ซึง่ จะให้ ฝอ.๓ฯ ค้นหาจัดส่งไปให้ ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ผบก.,
รอง ผบก.(ปป.) จะต้องไปวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ตัวเอง แล้วสั่งตั้งจุดตรวจจุด
สกัด การตั้งจุดตรวจต้องสัมพันธ์กัน เรื่องเวลา เส้นทาง พื้นที่ และไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน

- 11 ๔. จากการไปตรวจสานวนของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พบว่า มีการใช้อาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาต
ไปก่อคดี หรือพกพาในลักษณะที่ไม่ควร ไม่มีเหตุอันควรซึ่งได้แย้งคาสั่งไม่ฟูองไปหลายเรื่อง ให้ทุก สภ. ทาเรื่อง
ไปให้นายทะเบียนขอเพิกถอนใบอนุญาตพกพา, ใบอนุญาตครอบครอง ทุกเรื่อง และให้เก็บสถิติไว้
พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8 แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ประกอบการฉาย
Power Point ดังนี้
๑. สิทธิประโยชน์ของข้าราชการตารวจในสังกัด ภ.๘ ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ข้าราชการตารวจในสังกัด ภ.๘ มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการตารวจพึงได้รับ
เมื่อเกิดเหตุข้าราชการตารวจเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีทั้งของ ภ.๘, ตร.,
หน่วยงานอื่น และความชอบกรณีพิเศษตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้
๑) สวัสดิการที่ได้รับจาก ภ.๘ ได้แก่ โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ ภ.๘ ซึ่งมีการจ่าย กรณี
เสี ยชีวิตจะจ่ายให้ทุกกรณี (ทั้งจากการปฏิบัติห น้าที่ และไม่ใช่จากการปฏิบัติหน้าที่) ตามอัตราที่กาหนด,
กองทุนสวัสดิการ ภ.๘, มูลนิธิตารวจภูธรภาค ๘
๒) สวัสดิการที่ได้รับจาก ตร. ได้แก่ เงินช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่เสียชีวิต หรือได้รับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่, การฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร., การให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เช่น
เงินเดือน , ยศ , พ.ป.ผ. และเครื่องราชฯ
๓) สวัสดิการที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ กองทุนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด,
มูลนิธิปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, มูลนิธิบุญยะจินดา เพื่อข้าราชการตารวจและครอบครัว, สมาคม
แม่บ้านตารวจ, นรป.(คณะกรรมการอานวยการจราจรในการเสด็จพระราชดาเนิน) และ สมาคมตารวจ
เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถเข้าใจสิทธิที่ข้าราชการตารวจพึงได้รับได้ง่ายขึ้น สามารถนาชี้แจง
รายละเอียดให้กับทายาท ญาติของตัวเอง หรือญาติของตารวจผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ภ.๘
จึงได้สรุปไว้เป็นแบบฟอร์ม ให้สะดวกในการทาความเข้าใจและเมื่อคราวเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
สรุ ป กรอกรายละเอีย ดสิ ทธิแต่ล ะประเภทที่ข้าราชการตารวจผู้ ประสบเหตุนั้นพึงได้ รับ แล้ ว แจ้งประกาศ
นาเสนอ ประชาสัมพันธ์ทาง Line กลุ่มต่างๆ ใน ภ.๘ เพื่อให้ได้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน
สาหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของสวัสดิการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งแบบฟอร์ม
ต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.police8.go.th เลือก “ดาวน์โหลดหนังสือ/คาสั่ง ” แล้วเลือก
หัวข้อต่างๆเพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ
รัฐบาลได้กาหนดเปูาหมายในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานราชการไว้ ทั้งนี้
เพื่อต้องการให้เม็ดเงินตกไปถึงมือของผู้ปฏิบัติงาน และหมุนเวียนใช้ จ่ายในระบบเศรษฐกิจ โดยได้กาหนด
เปูาหมายการเบิกจ่ายไว้เป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับ ทั้งภาพรวมและกิจกรรม
จากข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยผู้เบิกต่างๆ ในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ ยังมี
ยอดการเบิกจ่ ายที่ยั งไม่เป็ นไปตามเปูาหมาย จึงขอกาชับในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่วยเบิก
ให้เป็นไปตามเปูาหมายตามที่รัฐบาลได้กาหนดไว้ สาหรับการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายของ ภ.๘ ซึ่งกาหนดให้มีการประชุมทางไกลกันทุกเดือน ต้องขอขอบคุณ ภ.จว. หรือหน่วย
ที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญและสนใจในการบริหารงบประมาณ
๓. การใช้งบประมาณ กิจกรรม การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตร.ได้จัดสรรงวดที่ ๑ (๖ เดือน) ร้อยละ ๖๐ ให้ ภ.๘ จานวน ๕,๙๗๑,๗๐๐ บาท โดยได้โอนให้แต่ละหน่วย
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จ่าย ซึ่งมีอยู่ ๖ ภารกิจ
๓.๑ ชุดปฏิบัติการ ชมส. ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ซึ่งในปีนี้
ตร. กาหนดให้ ๕ เดือน ๆ ละ ๔ วัน ๒๓ วัน โดยกาหนดให้ ผกก.หน. ชุดละ ๒๙,๙๐๐ บาท สวญ.หน. ชุดละ
๒๕,๓๐๐ บาท สว.หน. ชุดละ ๒๐,๗๐๐ บาท ที่สาคัญคือ ต้องให้โอนเงิน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่โดยตรง ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงให้เข้าบัญชีของ หน.ชุด ชมส. ขอให้ ผบก.ฯ หน.สภ. รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๓.๒ กิจกรรมออกตรวจ ในปีนี้ ตร. ให้เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครตารวจบ้านด้วย ให้วัน
ละ ๑๐๐ บาท ๑๐ คน ๒๕ วัน
๓.๓ โคบัง ซึง่ ตร. ให้เงินมา ภ.จว. ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้จัดตั้งสถานีตารวจชุมชน
๓.๔ การให้ เงินเพิ่มพิเศษกับ สภ. ที่มีคดี อาชญากรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สูง ของ ภ.๘ ตร.
ให้ทั้งหมด ๔๔ สภ.ได้แก่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๑๕, นครศรธรรมราช ๙, ชุมพร ๓, กระบี่ ๖, ภูเก็ต ๗, พังงา ๓,
ระนอง ๑
สาหรับอีก ๒ ข้อ ไม่มีการปรับเปลี่ยน ขอให้ไปเรียกประชุม ชี้แจงให้ฝุายอานวยการทราบ ให้
ทุก สภ. ถือปฏิบัติ
๔. การบรรจุ นสต. ประจาปี ๒๕๕๙ ภ.๘ ได้รับจัดสรร จานวน ๑๕๐ คน ซึ่งจะจบการศึกษา
ในเดือน ต.ค.๕๙ โดยจะบรรจุในสั งกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๑๐๐ คน และ ภ.จว.ระนอง ๕๐ คน ขอให้
ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ไปทบทวน พิจารณาให้กับ สภ.พระแสงให้เต็มอัตรา เนื่องจากแยกเป็น สภ.บางสวรรค์
และแหล่งท่องเที่ยวที่ พะงัน หรือเกาะเต่า ยังมีว่างอยู่เยอะ น่าจะปรับเพิ่มเข้าไป ในปีนี้อยากให้เน้น ๓ สภ.นี้
ในส่วนของ ภ.จว.ระนอง ได้จัดสรรเกลี่ยให้แต่ละ สภ. เท่าๆกัน อยากให้ปรับไปให้ สภ.ที่มีงานเยอะ เช่น สภ.
เมืองระนอง ปากน้าระนอง ขอฝากทาง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และ ระนอง ไปทบทวนในการจัดสรร นสต.
ด้วย
พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. งานต่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ ได้ไปประชุมกับ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ที่สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.อ.วุฒิฯ ชมเชย ภ.จว.ภูเก็ต เรื่องการจัดการจราจรที่หาดปุาตอง จัดได้ดีขึ้น
เรียบร้อยดี เรื่องที่ ๒ คิวรถแท็กซี่ในภูเก็ต รับแจ้งจากการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตว่า สถานการณ์ทั่วไปดีขึ้น ฝาก
ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ไปชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย
การรายงานข้อมูลของ ภ.จว. เรื่องงานต่างประเทศ การรายเรื่อง ให้หน่วยรายงานข้อมูล
การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ไม่นับรวม พม่า ลาว กัมพูชา ที่ขออยู่ต่อระยะยาวกับ ตม. การายงาน
ทุกวันที่ ๓ ของเดือน ล่าช้าไม่ตรงตามกาหนดและรายงานมาไม่ตรงกับของ ตม. ฝาก รอง ผบก.(ตท.) กาชับ
เร่งรัดการรายงานให้ตรงตามเวลาและประสานกับ ตม. จังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน
๒. งานจเรตารวจ
เกี่ยวกับงานจเรตารวจ ช่วงนี้ จเรตารวจไปตรวจราชการที่ ภ.จว.ชุมพร และ สภ.ในสังกัด
ภ.จว.ชุมพร เดือนหน้า ก.พ. – มี.ค.๕๙ จเรตารวจ จะไปตรวจราชการที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ สภ.
ในสังกัด เดือน เม.ย.๕๙ จะไปตรวจราชการที่ ภ.จว.ระนอง และ สภ.ในสังกัด สาหรับแนวทางการตรวจของ
จเรตารวจ ใช้แนวทางการตรวจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตรวจหัวข้อหลักๆ ๕ ด้าน คือ ด้านบริการทั่วไป
การอานวยความยุติธรรมทางอาญา, การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การควบคุมและการจัดการ
จราจร, การบริหารและการจัดการ หัวหน้าคณะตรวจ ชุดแรก คือ พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ ผบก.กต.๘ จต.
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อินทร์แก้ว จเรตารวจ (สบ ๘) กต.๗ จต. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ทั้ง ๒ ชุด
๓. การดาเนินการตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ในปี ๒๕๕๙ ยังคงมีการดาเนินการตาม
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ซึ่งเข้าสู่ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) หลักเกณฑ์ในการประเมินเช่นเดียวกับปี
ที่ผ่ านมา (พ.ศ.๒๕๕๘) มีการจั ดกลุ่ ม สภ. แบ่งเป็น ๓ กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่ ๑ ผกก.เป็นหั วหน้าและมีปริ มาณงานมาก
กลุ่มที่ ๒ ผกก.เป็นหัวหน้าและมีปริมาณงานน้อย และกลุ่มที่ ๓ สวญ.และ สว. เป็นหัวหน้า เกณฑ์การวัดผล
แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนกระบวนการ (process) ๕๐ คะแนน ส่วนผลผลิต (output) ๒๕ คะแนน และส่วน
ผลลัพธ์ (outcome) ๒๕ คะแนน โดย ภ.จว.ร่วมกับจเรตารวจระดับ ภ.จว. ตรวจประเมินผลการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์แนวทาง และวิธีการประเมินผลที่กาหนด ให้ครบทั้ง ๕ ด้าน และให้ ภ.จว. สรุปผลคะแนน สภ.
ทั้งหมดในสังกัด โดยไม่ต้องมีการจัดลาดับ สภ. แล้วส่งให้ ภ.๘ ทราบ ยกเว้น ใน ๒ กรณี ที่ ภ.๘ จะร่วมกับ
ภ.จว. ตรวจประเมินซ้าอีกครั้ง กรณีแรก คือ กรณีที่ สภ.ร้องเรียนต่อผลการตรวจประเมิน และ หรือ กรณีที่ ๒
คือ กรรี ที่ สภ. มี ผ ลการตรวจประเมิ น ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๗๕ หากพบข้ อ บกพร่ อ ง คณะกรรมการตรวจฯ
จะแนะนาให้แก้ไขปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กาหนด แล้วจึงตรวจประเมินซ้าอีกครั้ง
๔. ในปัจจุบัน มีการร้องเรียน หน.สภ. ที่ดูหนังสือร้องเรียนมาหลาย สภ. มี ผู้ใต้บังคับบัญชา
ร้ องเรี ยนผู้ บั งคับบั ญชา คือ หน.สภ. และ รอง ผกก. หั วหน้างาน ฝาก หน.สภ. ดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชาด้าน สวัสดิการ
และความเป็นอยู่ ปูองกันการร้องเรียน เมื่อมีการร้องเรียนจะต้องมีการตรวจสอบ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ฝาก หน.สภ. ลงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. เรื่องการประชุมและมอบหมายการประชุม
๑.๑ เมื่อ วัน อั งคารที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ประชุม ยาเสพติ ด (ศอ.ปส.ตร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
มี ป ระเด็น ในที่ ป ระชุ ม เน้ น ย้ าเรื่ องยาเสพติด ตามท่ าอากาศยาน ช่ว งนี้ มี การจับ กุม ยาเสพติ ดที่ ส่ ง มาทาง
ท่าอากาศยาน ให้ไปประสานกับเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน หรือศุลกากรที่สนามบิน ร่วมมือในเรื่องของการ
ตรวจสอบให้ละเอียดขึ้น เรื่องของด่าน ขอขอบคุณด่านพละ ด่านท่าชี ที่มีผลการจับกุมรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ยังเน้นการจับกุมรายใหญ่ รายสาคัญ กาชับการปฏิบัติในทุกพื้นที่ จากสถิติของ ตร. ไม่ว่ากลุ่มใดก็ตาม ภ.๘
จะติดอันดับที่ ๑, ๒, ๓ เกือบทุกกลุ่ม ให้ทุก สภ. และ ทุก ภ.จว. จะต้องเร่งรัด และรักษาระดับ การจับกุมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องต่อไป
๑.๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค.๕๙ ประชุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศอ.ททส.ภ.๘)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มีหลายประเด็น เช่น บอกว่าเป็นปุาเสื่อมโทรมแล้วให้วัดไปสร้างเจดีย์บนยอดเขาที่ อ.เมือง
ระนอง และ อ.ท้ายเหมือง ทาง ดี.เอส.ไอ เคยมาจับกุมบริเวณนี้แล้ว รับสานวนไปดาเนินการ แต่ยังมีคนมาขอ
อนุญาตขุดทราย ซึ่งเป็นปุาสงวนนาไปขาย ประเด็นนี้มองว่า ใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ การออกใบอนุญาตชอบ
หรือไม่ มีใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ และเมื่อตอนค่าของวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ ข่าว ๓ มิติ ออก
ข่าวของที่ภูเก็ต ที่เชิงทะเล เรื่องการออกใบอนุญาต ออกหลักฐานถูกต้องหรือไม่ ปีที่เขาอ้างว่าเข้าไปทากิน เมื่อ
๓๐ ปีที่แล้ว ที่ดินผืนนั้น ไปดูภาพถ่ายทางอากาศตรงนั้น จะเป็นทะเล จะเอามาออกโฉนดจึงไม่น่าจะเป็นไปได้
ณ ปีที่อ้างว่าเป็นปุาเสื่อมโทรม ลองไปดูว่า ณ ปีนั้นภาพถ่ายทางอากาศเป็นปุาเสื่อมโทรมจริงหรือไม่ อาจจะ
เป็นปุาทึบอยู่ก็ได้
๑.๓ เมื่ อวั นพุ ธที่ ๑๓ ม.ค.๕๙ ประชุ มบริ หารงานความมั่ นคงและการข่ าว ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๙
มีประเด็น ๒ เรื่องหลักๆ ๑. เรื่องราคายางพารา ซึ่ งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วยังมีการชุมนุม มีการเรียกร้องเรื่อง
ราคายางพารา แต่เมื่อรัฐบาลแก้ไขปัญหาไปแล้ว โดยรัฐบาลรับซื้อในราคา กก. ละ ๔๕ บาท ปัญหาน่าจะจบไป
๒. เรื่ องประมงพื้ นบ้ าน โดยสั ปดาห์ นี้ จะไปชุ มนุ มที่ ศาลากลางจั งหวั ด หรื ออ าเภอ หลายๆจั งหวั ด สาเหตุ เกิ ดจาก

- 14 ห้ ามไม่ ให้ ชาวประมงพื้ นบ้ านออกไปท าประมงชายฝั่ ง ท าให้ ชาวประมงพื้ นบ้ านไม่ สามารถออกไปท าการประมงได้
ก็จ ะมีปั ญหาเกิดขึ้นได้ ทั้ง ๒ เรื่องนี้ จะเกี่ยวกับ ความมั่นคง คือ มีการชุมนุม มีการแจ้งการชุมนุมถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไปแจ้งที่ สภ. ถูกต้ องตามกฎหมาย แต่ตอนนี้ ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการชุมนุมเรียกร้องอย่างเดียว
เริ่มจะมีการปราศรัยหลายๆชั่วโมงเกิดขึ้น ทั้งที่มีข้อเรียกร้องไม่กี่ข้อ โดยเริ่มมีการปราศรัยและเริ่มไม่ใช่วันเดียว
น่าเป็นห่วงประเด็นนี้ ว่าจะมีการขยายเพิ่มขึ้นขึ้น ฝาก ฝอ.๗ ฯ ไปศึกษากฎหมายให้ชัดเจน
๑.๔ การสร้างภาพลักษณ์ของตารวจ ได้ไปเยี่ยมมาที่ สภ.สวี โครงการสันติราษฎร์ร่วมใจ
คือ มีการไปสร้างบ้านพักให้ประชาชน สายตรวจตาบลจะไปดูจากบ้านที่ทรุดโทรม ก็ไปร่วมแรงร่วมใจ สังกะสี
หลังคาบ้านไปขอจากอาเภอ มาสร้างบ้านให้ตายายพักอาศัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ น่าชื่นชม ถ้าแต่ละ สภ.
ทาได้อย่างนี้ ก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ได้ไปเยี่ยมชม ขอขอบคุณ สภ.สวี ส่วนที่ สภ.ขนอม รายงานว่าบ้านคน
ยากจน แต่เจ้าของบ้านอายุ ๓๗ ปี มองว่ายังหนุ่มแน่นแข็งแรง แต่บ้านที่อยู่โทรมมาก ก็กาลังสร้างอยู่ใช้เวลา
ประมาณ ๗ วัน ขอฝากไว้ว่า อยากให้เป็นโครงการที่ตารวจริเริ่ม
๒. ข่าวที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
เรื่ อ งที่ ตารวจไปจั บแล้ ว ถูก ยิง ถู กต่ อสู้ ได้แ ก่ สภ.คลองตั น ตารวจสายตรวจถูก ยิง ,
สภ.พระโขนง ไปล่อซื้อแล้วถูกยิง, สน.สุทธิสาร แท็กซี่ต่อยตารวจจราจร, กก.สส.ภ.จว.พร ะนครศรีอยุธยา
ล่อซื้อยาบ้าแล้วถูกยิง, สภ.เมืองชุมพร ตารวจเข้าห้ามวัยรุ่นทะเลาะกัน คนร้ายชักปืนยิงตารวจ, สภ.เมือง
กาแพงเพชร คนร้ายยิงตารวจ ตาย ๒ บาดเจ็บสาหัส ๑ เป็นคดีรถชนธรรมดา พงส. ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
สาเหตุเพราะคนขับเมา นาขึ้นมานั่งเบาะหลัง พงส.นั่ง ด้านหน้าข้างพลขับ ไม่ได้ตรวจตัวผู้ต้องหาที่พาขึ้นรถ
ยิง พงส. และ พลขับ เสียชีวิต เฉพาะวันที่ ๘ ม.ค.๕๙ มี ๔ เรื่อง เป็นอุทาหรณ์ ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจไประงับเหตุ
ให้คานึงเสมอว่า คนร้ายมีอาวุธปืน ให้ไปประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เป็นห่วง
ตารวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุ
๓. สถิติคดีอาญา คดีอุกฉกรรจ์ รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) คดีเกิด ๔๒๒
คดี จับกุม ๒๕๗ คดี ๖๐.๙ เปอร์เซ็นต์ ออกหมายจับ ๕๒ คดี ๑๒.๓ เปอร์เซ็นต์ และไม่รู้ตัว ๑๓๓ คดี ๒๖.๗
เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในห้วงเดือน ต.ค.๕๘ – ธ.ค.๕๘ คดีเกิด ๗๗ คดี จับกุม ๓๗ คดี ๔๘
เปอร์เซ็นต์ ออกหมายจับ ๗ คดี ๙ เปอร์เซ็นต์ และ ไม่รู้ตัว ๓๓ คดี ๔๓ เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่รู้ตัว ๔๓ เปอร์เซ็นต์
ถือว่าเยอะ นักสืบของแต่ละ ภ.จว. จะต้องไปดูตัวเลข ไปเร่งรัด
๔. สถิ ติ คดี ที่ เกิ ดกั บ ธนาคาร ร้ านทอง ร้ านสะดวกซื้ อ (ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘) ธนาคาร เกิ ด ๒ คดี
จับ ๑ คดี ถ้าเราจับไม่ได้ ก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกและคนเดิม เช่นที่ จว.สุราษฎร์ธานี เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๕๙
จับได้ ๓ คน พอขยายผลไป เพิ่งจะก่อคดีเมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๘ ขอชม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มีการปูองกัน สายตรวจ
ปฏิบัติงานได้ดี พอแจ้งเหตุ ก็สามารถจับได้รวดเร็วทันที
๕. การทาข้อมูล เกี่ย วกับอาชญากรรม เช่น ข้อมูล ท้องถิ่น จุดเสี่ ยง นาฬิกาอาชญากรรม
ห้องปฏิบัติการงานปูองกันปราบปราม ซึ่งได้แจ้งไปแล้วตามหนังสือ ภ.๘ ที่ ๐๐๒๓/๒๐๙ ลง ๑๒ ม.ค.๕๙
กาชับการปฏิบัติ ถ้าไปตรวจ สภ. ใด พบว่า ยังไม่ดาเนินการอีก ก็จะพิจารณาข้อบกพร่อง ฝาก ผบก., หน.สภ.
ไปประชุม กาชับชี้แจง สาหรับ รอง ผกก.(ป.), สวป. ได้มาประชุมแล้ว กลับไปดาเนินการให้เรียบร้อย
๖. งานยาเสพติด มีการจับกุมคดีรายใหญ่ๆ หลายราย ขอชมเชย ภ.จว.ภูเก็ต เมื่อวันที่
๑๑ ม.ค.๕๙ จับกุมยาเสพติด ขยายผลการจับกุมไป ๔ จว. จนสามารถจับกุมยาบ้าได้ถึง ๗๐,๐๐๐ เม็ด
๗. งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติคดี มียอดสานวนคดีทรัพยากรธรรมชาติฯ
ค้าง ตั้งแต่ ๑๖ ก.ค.๕๖ เปลี่ยนมาเป็นตารวจมีอานาจสอบสวนเพียงฝุายเดียว ปี ๕๗ มีคดีค้าง ๕๗ คดี แต่ละ
ภ.จว. ให้ไปตรวจสอบ ของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๓๕ คดี, ภูเก็ต ๖ คดี, กระบี่ ๑๖ คดี, พังงา ๓ คดี ส่วนปี ๕๘

- 15 มีคดีค้างอยู่ ๙๐๒ คดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๕๑๘ คดี, นครศรีธรรมราช ๒๘ คดี, ชุมพร ๓๘ คดี, ระนอง ๙๓ คดี,
ภูเก็ต ๘๘ คดี, กระบี่ ๙๗ คดี และ พังงา ๔๐ คดี ให้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ไปเร่งรัด พนักงานสอบสวน
ผลการจับกุมคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๙ เจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปุาควนแม่ยายหม่อน ร่วมกับ สภ.พะโต๊ะ ทหาร ตชด. ร่วมกันจับกุมนายพีรพงษ์ ปัญญาหิรัญ
กับพวกรวม ๑๐ คน พร้อมของกลาง อาวุธปืน ซากกวาง แผ่นหนังกวาง ตีนกวางเผา ซากกระจง (ย่าง) ๑ ตัว
คดีอย่างนี้ ยังมีเกิดขึ้นอีกมาก ฝากเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ดูแลด้วย
พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
งานความมั่นคง มี ๓ เรื่อง
๑. งานถวายความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยบุคคล
๑.๑ ช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๘ ที่เกาะสิมิลัน จว.พังงา วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๘ – ๒ ม.ค.๕๙
ที่โรงแรมศรีพันวา จว.ภูเก็ต ผ่านไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ ขอขอบคุณ ผบก.ภ.จว.พังงา , ภูเก็ต และ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
๑.๒ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ติดตามงาน TO BE
NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านท่าตะเภา อ.เมือง จว.ชุมพร ในวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ ขอขอบคุณ
ผบก.ภ.จว.ชุมพร และเจ้าหน้าที่ตารวจ
๑.๓ เรื่องการรักษาความปลอดภัยบุคคล งานของนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้ประทับใจทีมงาน
ศปก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ขอบคุณ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็นอย่างยิ่ง
๑.๔ ฝาก ผบก.ภ.จว.ชุมพร เรื่องที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยม รร.ตชด.ในพื้นที่ จว.ชุมพร ประมาณเดือน ม.ค. – ก.พ.๕๙
๑.๕ ฝาก ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เรื่องที่ผู้แทนพระองค์ พล.อ.อัมรินทร์ สุพรรณนพ
มาเปิดพิธีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ณ สนามกีฬากลาง
จว.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.
๒. ข้อสั่งการ หน.คสช. และข้อสั่งการ สลธ.คสช. มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑) เร่งรัดให้ ตร. ดาเนินการคดีค้ามนุษย์ให้เห็นผลปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่นา
ประเด็นของ พล.ต.ต.ปวีณฯ มาเกี่ยวข้อง
๒) การควบคุ ม ตั ง บุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการกระท าความผิ ด กฎหมายเกี่ ย วกั บ
ความมั่นคงให้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และนา พ.ร.บ.การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์มา
บังคับใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ ม.๑๑๒ แห่ง ป.อาญา หากไม่จาเป็น
ข้อสั่งการของ ผบ.ทบ. ที่เกี่ยวกับตารวจ
๑) กาชับการดาเนินการความผิดตาม ม.๑๑๒ แห่ง ป.อาญา ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องติดตาม
เฝูาระวังในทุกช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนให้ดาเนินคดีและระงับการเผยแพร่โดยทันที ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
คาสั่ง ตร. ที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ การแจ้งข้อหาและออกหมายจับต้องผ่านคณะกรรมการ ผู้มีอานาจสั่งคดีคือ ผบ.ตร.
๒) ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามหลักนิติรัฐ หลักนิติ
ธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม
๓) การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาหารประมงที่ผิดกฎหมาย ให้ทุกหน่วยประสาน
การปฏิบัติให้เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล ซึ่งของ ภ.๘ ทุก จว.
๔) เน้นย้าการจัดทาข้อมูลและการปฏิบัติในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง
๕) มาตรการด้านการข่าว

- 16 - ให้ติดตามเฝูาระวังฝุายที่เห็นต่าง ซึ่งอาจใช้นักเรียน นักศึกษาเป็นเครื่องมือ ตลอดจน
อาจมีบุคคลแอบแฝงในการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ
- ให้ติดตามสถานการณ์การก่อการร้าย โดยเฉพาะกลุ่มรัฐอิสลาม ซึ่งมีเหตุติดต่อมาโดย
ตลอด ที่ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน หรืออินโดนีเซีย ซึ่งในเรื่องนี้ ภ.๘ ได้มีหนังสือแจ้งไปแล้ว ลง ๕ ม.ค.๕๙
๓. ข้อสั่งการ ตร. ซึง่ พล.ต.อ.ศรีวรา รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการ
ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
๓.๑ เพิ่มมาตรการในการตรวจตรา และดูแลนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียและชาว
อิหร่านในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่เป็นจานวนมาก
๓.๒ สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเพื่อรักษาความปลอดภัย ตามข้อ ๓.๑
โดยให้เตรียมพร้อมสามารถสนับสนุนการปฏิ บัติได้ทันที ซึ่งชุดราชเดช ของ บก.สส.ภ.๘ มีความพร้อม และ
ขอให้ไปฝึกซ้อมสายตรวจ การยิงปืน การเข้าจับกุม
๓.๓ ให้ทุก สภ. เพิ่มความเข้มในการตรวจสถานที่สาคัญและจัดกาลังคุ้มกัน สถานทูตหรือ
สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียและอิหร่านประจาประเทศไทย รวมทั้งผลประโยชน์ของทั้ง ๒ ชาติ ที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
งานจราจร มี ๒ เรื่อง
๑. ขอบคุณ ทีมงาน ภ.๘ โดยมี พล.ต.ต.ภวัติ พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ เป็นหัวหน้าศูนย์
อานวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ต.ชโยดม จินตวิโรจน์
ผบก.อก.ภ.๘ เป็นรองหัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งได้มีการประชุมกันทุกวัน สามารถลดจานวนผู้เสียชีวิตลงได้ ๑๓ คน
จากปี ๕๘ และยินดีกับ ภ.จว.ระนอง ไม่มีผู้เสียชีวิต
๒. บช.ศ. ส่งชุดความรู้ด้านการจราจร จานวน ๑๘ ชุด (๗ เล่ม/ชุด) พร้อมแผ่นซีดีชุดความรู้
จานวน ๓๖ แผ่น แจกจ่ายให้หน่วยละ ๒ ชุด ให้ประสานและรับได้ที่ ภ.๘ (ฝอ.๓ฯ) ภายในเดือน ม.ค.๕๙
ข้อกฎหมายที่น่าสนใจ ประมวลความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน
ความผิ ดเกี่ยวกับการบิน เป็นเรื่องใกล้ ตัว ซึ่งข้าราชการตารวจในสังกัด ภ.๘ ส่วนมากจะ
เดินทางโดยเครื่องบิน ใน ๗ จว. มีสนามบิน ๖ แห่ง เป็นสนามบินท่าอากาศยานของการบินพลเรือน ๕ แห่ง
ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ ซึ่งเป็นอินเตอร์อยู่ที่ สุราษฎร์ธานี และกระบี่
และเป็นของการท่าอากาศยาน อยู่ที่ ภูเก็ต เป็นระดับนานาชาติ
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.
ฉบับนี้
๑. เพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางบนเครื่ อ งบิ น แก่ ทุ ก คน อั น เนื่ อ งมาจาก
สภาพแวดล้ อ ม จ านวนผู้ โ ดยสาร รู ป แบบภัยของการบิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติร่ ว มกั บ
กฎหมายต่างประเทศ
๒. กาหนดรูป แบบการกระทาความผิด บทลงโทษให้ ชัด เจนขึ้น และหลายเรื่องก็เป็น
พฤติกรรมใกล้ ตัวของประชาชน เช่น การห้ามใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะจะรบกวนการบิน การ
ลวนลามผู้โดยสารหรือพนักงานต้อนรับ การกระทาที่เป็นอันตรายต่อท่าอากาศยานหรือการเดินอากาศต่างๆ
๓. เพิ่มอานาจให้กับนักบิน ในการสั่งการ ดูแล ควบคุมความเรียบร้อยทางการบิน ซึ่งเป็น
เรื่องสาคัญที่มีผลต่อสวัสดิภาพทางการบิน กฎหมายนี้แบ่งเป็น ๓ หมวด ๔๙ มาตรา
หมวดที่ ๑ เป็นความผิดเกี่ยวกับเดินอากาศและอากาศยาน เนื้อหาเน้นพฤติกรรมของ
ผู้โดยสารในการกระทาความผิดรูปแบบต่างๆ และระบุการลงโทษไว้ชัดเจน เช่น การให้อานาจแก่กัปตัน นักบิน
แบบกว้ า งๆ เพื่ อ ออกค าสั่ ง ควบคุ ม ความเรี ย บร้ อ ย โดยกฎหมาย ม.๔๐ ก าหนดให้ เ ขาเป็ น เจ้ า พนั ก งาน

- 17 ตาม ป.อาญา และเป็ น พนั กงานฝุ ายปกครองและต ารวจชั้นผู้ ใหญ่ซึ่งมีอานาจในการดาเนิ นการจับกุมใน
กฎหมายที่เขารั บผิดชอบ การดูแลความปลอดภัยบนเครื่องบินตามสถานการณ์ ความปลอดภัยผู้โดยสาร
การโทรศัพท์ข่มขู่ หรือเครื่องบินจะถูกไฮแจ็ค หรือการก่อการร้าย
หมวดที่ ๒ เพิ่มอานาจในการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้ควบคุม
อากาศยาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดในอากาศยานและเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
เป็นเนื้อหาใหม่ โดยสาระสาคัญของเนื้อหาอานาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทางการบินอย่างชัดเจน เช่น ผู้ควบคุม
การบิน หรือนักบิน สามารถออกคาสั่งเพื่อควบคุมผู้กระทาความผิดบนเครื่องบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ระหว่างบินได้ เพื่อรอส่งตัวให้กับตารวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน เป็นตาแหน่งที่กาหนด
ขึ้น (Air marshal)
หมวดที่ ๓ ขอบเขตอานาจศาล ในการใช้กฎหมายอาญาจะดูเขตอานาจศาล ตั้งแต่
มาตรา ๔ เหตุเกิดในราชอาณาจักรและทั่วราชอาณาจักร เหตุเกิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยให้ถือว่าเป็นใน
ราชอาณาจักร โดยสรุปแล้ว อานาจของศาลตามกฎหมายฉบับนี้
๑) หากเป็นการประทาผิดที่ไม่ร้ายแรง เกิดขึ้นในสายการบินในประเทศไทย ไม่ว่า
ผู้โดยสารจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ แม้จะบินไปประเทศอื่น ก็ต้องมาขึ้นศาลไทย และรวมถึงการกระทา
ผิดในสายการบินต่างประเทศแต่มาลงจอดที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก
๒) หากเป็นความผิดร้ายแรง กระทบต่อการบิน เช่น ไฮแจ็ค รวมถึงเที่ยวบินที่ต่างชาติ
ลงจอดในประเทศไทยต้องขึ้นศาลไทย เว้นแต่ กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
สาหรับลักษณะการกระทาผิด ได้สรุป ฝากให้ ผบก.ภ.จว. ไปแล้ว
พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. เรื่องภาพลักษณ์ของพนักงานสอบสวน ดีขึ้น ไม่มีข่าวสารใดที่เป็นผลลบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ในเดือน ธ.ค.๕๘ มีเรื่องร้องเรียน พงส. อยู่ ๙ ราย ได้แก่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๔ ราย, สุราษฎร์ธานี ๓
ราย, ภูเก็ตและชุมพร ภ.จว. ละ ๑ ราย ขอให้ไปตรวจสอบด้วย ส่วนมากเรื่องที่ร้องเรียนคือ ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม อาจเป็นเพราะ พงส. ไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายให้คู่กรณีได้รับทราบ ขอบคุณ ภ.จว.กระบี่, พังงา และระนอง
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ พงส.
๒. เรื่องเร่งรัดสานวนการสอบสวน ตามที่ พล.ต.ต.ธวัชชัยฯ รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งในที่ประชุม
ปี ๕๗ สานวนยังค้างอยู่ ๕๗ สานวน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ฝาก ผบก. มอบหมาย รอง ผบก. รับผิดชอบงาน
สอบสวน ได้ตรวจสอบด้วย ปี ๕๗ ไม่น่าจะค้างมากถึงแม้ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ เพราะ
ตารวจเป็ นผู้ ส อบสวนเอง ปี ๕๘ ขอให้ ไปเร่งรัดส านวนการสอบสวน อย่าให้ ส านวนค้ าง จเรตารวจกาลั ง
ตรวจสอบอยู่ การเร่งรัดมีอยู่ ๒ รูปแบบ หน.สภ. ดาเนินการอย่างไร กับการเร่งรัดตามคาสั่ง ๔๙ ซึ่งกาหนด
รูปแบบชัดเจน ตามรูปแบบที่จเรตารวจออกตรวจ เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็น
ชาวต่างชาติ ขอให้กาชับ พงส. เร่งรัดดาเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ ถ้าหากเป็นผู้เสียหาย ให้ดาเนินการ
สืบพยานไว้ก่อน ถ้าเป็นผู้ต้องหาสาคัญ ซึ่ง พล.ต.ท.อนันต์ฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้กาชับ ในการประกันตัวให้เป็น
อานาจของศาล เพราะเป็ น เรื่ องละเอีย ดอ่อน ขอให้ ปฏิบัติต ามระเบียบโดยเคร่ งครัด เช่น การแจ้ งไปยั ง
สถานทูต แจ้งผู้เกี่ยวข้องในการอานวยความสะดวกกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคดีอาญา
เกี่ยวกับเรื่องการดาเนินคดีอาญาคั่งค้างกันมาก ขอฝาก ผบก.ภ.จว., รอง ผบก. ให้ไปสารวจคดีที่มีผลคดีเสร็จ
สิ้นแล้วในปีที่ผ่านมาของศาลที่สั่งริบหรือปฏิบัติตาม ป.วิ อาญา ม.๘๕ ที่ยังค้างต้องทาลาย เช่น ยาเสพติด
อาวุธปืนไม่มีทะเบียนและมีการทาลาย รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ศาลสั่งริบ ให้ไปสารวจและดาเนินการ
ตามระเบียบด้วย อย่าให้คั่งค้างอยู่ที่ สภ.

- 18 ๓. เรื่ องการดาเนิ น การเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้กาชับ ในภาพรวม ก็ได้มีการรายงานใน
ช่องทางไม่มีคดีเกิด มาเกิดที่ สภ.หัวไทร เรื่องการประมง ในเรื่องนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้
กาชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ขอให้กาชับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วย ทั้งเรื่องการปราบปราม การจับกุ ม
และด้านการปูองกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง รับผลประโยชน์ ในเรื่องการค้ามนุษย์ วันนี้ ชมรม
พงส.หญิง นาโดย พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ สุทธิเกิด พงส.ผนพ. สภ.เมืองกระบี่ ได้นาคู่มือมามอบให้ ผบช.ภ. ๘
เพื่อแจกจ่ายให้ พงส. ซึ่งมีข้อคิดที่ดี ทั้งเรื่อง พ.ร.บ.การปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ
พ.ร.บ.คุ้มครองความดูแลในครอบครัว ขอให้ ภ.จว. แจกจ่ายให้ สภ.ในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน
๔. ฝากเรื่องเกี่ยวกับทาความเห็นแย้ง ซึ่ง ผบช.ภ.๘ มอบหมายให้ รอง ผบช.ภ.๘ แต่ละท่าน
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ เป็นผู้สั่งการแทน ขอให้ ภ.จว. รวบรวมสรุปผลการดาเนินการในแต่ละเดือน รายงานมาให้
ภ.๘ (ผ่าน ฝอ.๗ ฯ) ทราบด้วย
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 กาชับสั่งการต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
๑. การลงบันทึกข้อมูล PDC เป็นหน้าที่ของ หน.สภ. เมื่อสั่งการไปแล้วจะต้องไปตรวจสอบ
ฝาก รอง ผบช. เวลาไปตรวจ สภ. ขอให้สอบถาม หน.สภ. ว่าได้บันทึกไปแล้วกี่ข้อมูล
๒. คดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภ.๘ จะมีอาวุธปืนค่อนข้างมาก การตั้งจุดตรวจค้น มีประโยชน์
มากคือ เป็นการตัดมือตัดเท้าคนร้าย ตัดมือคือ ตรวจอาวุธปืน ตั ดเท้าคือ ตรวจยานพาหนะ โดยประสานพื้นที่
ใกล้เคียง จว.ใกล้เคียงตั้งให้เหลื่อมเวลากัน ผบก. ต้องกาชับ มอบ รอง ผบก.(ปป) ไปตรวจว่ามีการตั้งจุดตรวจ
ค้นจริงหรือไม่ หน.สภ. ต้องสั่ง รอง ผกก.(ป.), สวป., หน.สายตรวจ ตามที่ พล.ต.ท.อนันต์ฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. มา
กาชับสั่งการ สาหรับคดีฆ่า พยายามฆ่า จว.สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช มาเป็นอันดับ ๑, ๒ สลับกัน ขอฝาก
ผบก.,รอง ผบก., หน.สภ. ไปกาชับการปฏิบัติ
๓. เรื่องการจัดสรรกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ตั้งใหม่ ได้แก่ บางสวรรค์, สาคู, พีพี, อ่าวนาง
จะต้องจัดสรรกาลังไปให้เพียงพอ หน.สภ. ต้องวางแผนการจัดสายตรวจให้ดี แก้ไขให้ดี
๔. เงินสนับสนุนพิเศษ สภ.ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไปดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
๕. การใช้จ่ายงบประมาณ กาชับเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละ ภ.จว. ให้ลงไปตรวจสอบ เร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวงรอบ
๖. โคบัง ภ.จว.ละ ๑ แห่ง ให้ไปหาสถานที่ เตรียมตัวจัดทา บริหารจัดการให้ดี ให้คุ้มค่า มี
ประโยชน์ที่แท้จริง เป็นที่พักสายตรวจจริงๆ
๗. เรื่องร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียนผู้บังคับบัญชา ให้ไปแก้ไข โดยให้ไปดูระเบียบ ตร.
กาหนดหน้าที่ของ หน.สภ. คาสั่ง ตร. ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เรื่อง การกาหนดหน้าที่ของตาแหน่งใน
สภ. มีรายละเอียดหน้าที่ของตาแหน่งต่างๆ
๘. เรื่องยาเสพติด ยังมีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปมั่วสุมเรื่องยาเสพติดอีกจานวนมาก ขอกาชับ
ห้ามไปยุ่งเกี่ยวเรื่องยาเสพติดโดยเด็ดขาด ให้ไปกาชับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี
๙. กรณีเจ้าหน้าที่ตารวจถูกยิงในขณะปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไปกาชับในเรื่องของการฝึกประจา
สัปดาห์ เสื้อเกราะมีใช้หรือไม่ ต้องหาทางแก้ไข และจะต้องชี้แจงเจ้าหน้าที่ตารวจว่า ปัจจุบัน ผู้ต้องหามีอาวุธ
ปืนและต่อสู้เจ้าหน้าที่ตารวจ ขอให้มีความระมัดระวัง
๑๐. การถวายความปลอดภัย เป็นเรื่องสาคัญที่สุด ทุกนโยบายการบริหารงานของ ผบ.ตร.
และ ผบช.ภ.๘ ที่ผ่านมา เรื่องที่ ๑ คือ เรื่องความจงรักภักดีเป็นเรื่องสาคัญมากที่สุด จะมีความผิดพลาดไม่ได้
๑๑. เรื่องการค้ามนุษย์ เป็นเรื่องสาคัญ ขอให้ตั้งใจทาให้ดี ทาตามหน้าที่ ฝากไปดูแลให้ดี

- 19 ๑๒. การจราจร เป็นเรื่องสาคัญ ต้องไปควบคุม ดูแล บริหารจัดการด้านการจราจร เนื่องจาก
กระทบต่อการดารงชีวิตของพี่น้องประชาชน เช่น ที่แยกตาปาน รถติดมาก ให้ไปหาทางแก้ไข โดยเฉพาะที่
ภูเก็ต การจราจรติดขัดมาก
๑๓. เรื่องการแข่งขันจักรยาน ในวันนี้ได้นาเสื้อและกางเกงมาให้แต่ละ สภ. นาไปเป็นตัวอย่าง
สภ.ละ ๓ ตัว สาหรับให้ผู้ที่จะสมัครลองสวมใส่ และให้ สภ. ที่ไม่ได้ติดปูายประชาสัมพันธ์การแข่งขันจักรยาน
ไปรีบดาเนินการ
๑๔. การจัดทาปูายชื่อผู้บังคับบัญชา ขอให้ไปดาเนินการจัดทาให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
๑๕. ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๕๙ พล.ต.อ.เฉลิ มเกียรติฯ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.พิสิ ฏฐ์ ฯ
ผู้ช่วย ผบ.ตร. จะไปตรวจพื้นที่ อ.เกาะสมุย จะไปดูเรื่องการท่องเที่ยว และที่ อ.เกาะพะงัน ไปดูบังกะโลที่ถูกยิง
มากาชับเรื่องระดมกวาดล้างและปล่อยแถว ขอให้ ผกก.สภ.เกาะพะงัน และเกาะสมุย เตรียมความพร้อมให้ดี
และในวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๙ ผบช.ภ.๘ จะลงไปตรวจพื้นที่เกาะพีพี ไปดูสถานที่ตั้ง สภ.เกาะพีพี
๑๖. สภ.สร้ างใหม่ (บางสวรรค์, สาคู, พี พี, อ่าวนาง) ขอให้ ไปประมาณการค่ าซ่อ มแซม
ปรับปรุงที่ทาการ ที่สาคัญ เสาธง ปูายชื่อ สภ. ปูายบอกเส้นทาง โดยให้โยธาของเทศบาล หรือ อบต. ประมาณ
ค่ าใช้ จ่ าย จะได้ เสนอของบประมาณจาก ตร. และโครงการที่ จะขยาย สภ.เพิ่ มเติ ม เช่ น สภ.เมื องนครศรี ธรรมราช,
ที่เขาศก อ.พนม, สภ.กาญจนดิษฐ์ , สภ.เมือง จว.สุราษฎร์ธ านี ฝาก ผบก. ลงไปดูด้ว ย การบริการพี่น้อง
ประชาชน จะต้องดีกว่าในปัจจุบัน
๑๗. การแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับ รอง ผบก. – สว. วาระประจาปี ๒๕๕๘ น่าจะแต่งตั้ง
เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือน ก.พ.๕๙
๑๘. ด้านยาเสพติด มีผลการปฏิบัติอยู่ในขั้นดี ระดับ ๑ ใน ๓ ของระดับภาค
๑๙. ขอเน้นย้า ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหรือไม่ และจะประสบความสาเร็จหรือไม่ อยู่ที่ หน.สภ.
ซึ่ง หน.สภ. จะต้องมอบหมายให้ รอง ผกก. ทาหน้าที่ และ หน.สภ. ต้องออกมาประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ข้างเคียง ส่วนราชการอื่นๆ และเอกชนในพื้นที่ ต้องออกไปเยี่ยม พบปะพี่น้อง ประชาชน ถ้าส่วนราชการมีงาน
ก็ให้ไปร่วมงาน เป็นหน้าที่ของ หน.สภ. ขอให้กลับไปประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ 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

