รายงานการประชุมบริหารตารวจภูธรภาค 8
ครั้งที่ ๔/25๕๙
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห้องมุกดารา โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า จว.พังงา
--------------------------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
ผบก.หน่วย
๗. พล.ต.ต.อภิชาติ
๘. พล.ต.ต.วันไชย
๙. พล.ต.ต.นรินทร์
๑๐. พล.ต.ต.วรวิทย์
๑๑. พล.ต.ต.ดารัส
๑๒. พล.ต.ต.นันทเดช
๑๓. พล.ต.ต.ธีระพล
๑๔. พล.ต.ต.ชินรัตน์
๑๕. พล.ต.ต.จักรัช
๑๖. พล.ต.ต.ชโยดม
๑๗. พล.ต.ต.สุทัศน์
ฝุายอานวยการ
๑๘. พ.ต.อ.ถาวร
๑๙. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
๒๐. พ.ต.อ.สมเกียรติ
๒๑. พ.ต.อ.หญิง ชไมพร
๒๒. พ.ต.ท.สุรีย์
๒๓. พ.ต.อ.ประวิตร
๒๔. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์
๒๕. พ.ต.อ.คณธัช
๒๖. พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์
๒๗. พ.ต.อ.ชูยศ

ศิริวาโท
ม่วงแพรสี
คุปตานนท์
ถิ่นธานี
นิลานุช
พรหมมะกฤต

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

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
ทองทิพย์
มณีเนตร
ยุวานนท์
มณีวัฒนา
ชูศรี
มุสิก
เรืองอรุณ
บือแนสะเตง
ทองอยู่

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

ประธาน

เลขานุการ
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๑. พล.ต.ต.ชลิต
แก้วยะรัตน์
๒. พ.ต.อ.หญิง วรรณดี สุวรรณพนัง
๒. พ.ต.อ.สุวัฒน์
สุขศรี

รอง ผบช.ภ.๘
รอง ผบก.อก.ภ.๘
รอง ผบก.อก.ภ.๘

ติดราชการ
ประจา ณ ที่ตั้ง
(อบรม บตส.)

ผู้เข้าร่วมประชุม
รอง ผบก.ในสังกัด ภ.๘, ผกก.ในสังกัด บก.สส.ภ.๘, ผกก.ฝอ.ภ.จว., ผกก.สส.ภ.จว., ผกก.สภ.,
สวญ.สภ., สว.สภ.ในสังกัด ภ.๘ และหน่วยข้างเคียง
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ก่อนเริ่มการประชุม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ ผบช.ภ.๘
และผู้เข้าร่วมประชุม ซึง่ มีผู้แทนของผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับด้วย โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดพังงา แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ และสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดพังงา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พังงาและคณะ เดินทางกลับ ได้มีการลงนามในข้อตกลงทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิ ชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
กับ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ โดยมี พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กล่าวถึงประวัติความเป็นมาในการลงนามข้อตกลงทางวิชาการ
และหลั งจากที่ คณะของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นั นทา เดิน ทางกลั บ ได้มี การลงนาม
ในข้อตกลง (MOU) ในการจัดทาโครงการ “ภาค ๘ ปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”
ระหว่าง ผบช.ภ.๘ กับ ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๘ , ผบก.ศฝร.ภ.๘ , ผบก.สส.ภ.๘ และ ผบก.อก.ภ.๘ โดยได้มี
การมอบปูายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่า วให้แก่ หน.สภ.ในสังกัด นาไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน และ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตารวจที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างภาพลักษณ์ดีเด่นพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ขอชื่นชมกับการทาหน้าที่ของผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณทุกท่านรวมทั้งผู้ที่สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับวงการตารวจ ซึ่งทาให้ ภ.๘ มีชื่อเสียงได้รับการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ
ในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสาเร็จ ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ตลอดไป
ผู้บังคับบัญชาทุกท่านมีความชื่นชม ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ เดินทางกลับที่ตั้งโดยสวัสดิภาพ
หลังจากให้โอวาทแก่ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ วาระประจาปี ๒๕๕๘ โดย
หัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๔ ให้ อานาจผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็นผู้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ จนไปถึงวาระประจาปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/255๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๙
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๙ ณ ห้องเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี อ.เมือง จว.ระนอง ให้ที่ประชุม
พิจารณา
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ขอแก้ไข หน้าที่ ๒๐ เรื่องโครงการ “นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %”
มาตรการประชาสั มพั นธ์ ช่ วง ๔ เดื อนแรก ตั้ งแต่ ๑ พ.ค.- ๓๑ ส.ค.๕๙ และมาตรการบั งคั บใช้ กฎหมาย ช่ วงที่ ๒
ตั้งแต่ ๑ ก.ย. - ๓๑ ธ.ค.๕๙ อบรมให้ ความรู้ จะเริ่มใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ๑ ม.ค.๖๐ จับทั้งคนขับและ
คนซ้อนท้ายที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
๑. การตรวจสอบคดีอาญาทีไ่ ม่ตรงกับ ตร. และเปลี่ยนแปลงการนาเสนอสถิติคดีให้เหมือนกับ
ของ ตร. : ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๘ ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง และการนาเสนอเหมือนของ ตร. จะได้นาเสนอในการ
ประชุมครั้งนี้
๒. การดาเนินการ ๓ โครงการสาคัญของ ภ.๘ : เรื่องการสวมหมวกนิรภัย, ทดสอบยิงปืน
เก็บปลอกกระสุน และหนึ่งตารวจหนึ่งผู้นา ทาง ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘ และ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๘ ได้นาเสนอโครงการ
ให้ ผบช.ภ.๘ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป
๓. การระดมจับผู้ต้องหาตามหมายจับ ถึง ๑๐ เม.ย.๕๙ : ทุกหน่วยได้มีผลการจับกุมที่ดี ซึ่ง
พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี รอง ผบช.ภ.๘ ได้ควบคุมกากับดูแล
๔. ผลการกาชับการกรอกข้อมูล PDC ช่วงครึ่งเดือนหลัง ของเดือน มี.ค.๕๙ และครึ่งเดือน
แรกของเดือน เม.ย.๕๙ : การกรอกข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่ง ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๘ จะได้รายงานให้ทราบต่อไป
๕. การตรวจสอบเต็นท์รถ : ทุกหน่วยได้ตรวจสอบและรายงานให้ ภ.๘ ทราบแล้ว
๖. การชี้แจงทาความเข้าใจ ๓ พ.ร.บ.สาคัญ : ทุกหน่วยได้มีการประชุม หน.หน่วย ได้ทา
บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมาให้ ภ.๘ ทราบแล้ว
๗. การสารวจข้อมูลสานวนค้างของสถานีตารวจ : ทุก สภ. ได้ส่งข้อมูลสานวนค้างมาให้ ภ.๘
เรียบร้อยแล้ว จะได้นาเสนอ ผบช.ภ.๘ สั่งการ ผบก.ประจา ภ.๘ , ผบก.อก.ภ.๘ หรือท่านใดที่เหมาะสมลงไป
ตรวจตามบัญชีดังกล่าวต่อไป
๘. การตรวจสอบการขับเคลื่อนนโยบายการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ : ผบก.อก.ภ.๘ และ ผบก.ประจา ภ.๘ ได้ดาเนินการออกตรวจแล้ว
๙. แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรเมืองใหญ่ : ทุกหน่วยได้ส่ง ภ.๘ เรียบร้อยแล้ว และ ฝอ.๓
บก.อก.ภ.๘ จะได้ประมวลนาเสนอ ผบช.ภ.๘ ต่อไป
๑๐. การตรวจสอบพระนิรันตราย : ภ.จว.กระบี่ และ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ส่งคืน ตร.
เรียบร้อยแล้ว
๑๑. การกาชับการเข้าร่วมประชุมชุดสืบสวนยาเสพติด ภ.๘ : ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๘ ได้มีหนังสือ
กาชับทุกหน่วยทราบแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ฝุายอานวยการชี้แจง
พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ แทน 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 ๑๗ มี.ค. – ๒๖ มี.ค.๕๙ ยอดคงเหลือ
เป็ น เงิ น ๔,๓๓๓,๒๒๔.๖๙ บาท (สี่ ล้ านสามแสนสามหมื่น สองร้อ ยยี่ สิ บสี่ บาทหกสิ บ เก้ าสตางค์) จ่า ยค่ า
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(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) จ่ายค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ตร. เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) คงเหลือ เป็นเงิน ๓,๙๙๗,๒๒๗.๖๙ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
และในการประชุมครั้งนี้ขออนุมัติ คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อขอใช้เงินทุน สวัสดิการ ภ.๘
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในการสนับสนุนกีฬาภายในของ ตร.
๒. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ตารวจภูธรภาค ๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ มี.ค. – ๒๖ เม.ย.๕๙
ยอดคงเหลือ จานวน ๗๕๐,๓๙๐.๔๓ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์) รายรับจาก
จากสมาชิก ๒๓๘,๑๑๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รายจ่าย ๑๑๕,๑๔๔ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่ งหมื่นห้ าพัน หนึ่ งร้ อยสี่ สิบ สี่ บาทถ้ว น) เป็นค่าช่ว ยเหลื อสมาชิกที่เสียชีวิต ๒ ราย เป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ ราย เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๑๔ บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) มีเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชี ๘๗๓,๓๕๖.๔๓ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์) และยังเป็นหนี้
เงินกองทุนสวัสดิการ ภ.๘ จานวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กีฬาภายใน ตร. มีกีฬา 15 ประเภท ในส่วนของ ภ.๘ ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 7 ประเภท และ
มีการจัดกิจกรรมกองเชียพร้อมขบวนพาเหรด ในวันที่ 25 เม.ย.๕๙ ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ เพิ่มเติม ส่วนของ ฝอ.๑ ฯ
การขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการ ภ.๘ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของ ตร. จานวน ๓๐๐,๐๐๐.บาท (สามแสนบาทถ้วน) ที่ประชุมอนุมัติ
พ.ต.อ.สมเกียรติ มณี เนตร ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point
ดังนี้
๑.รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน มี.ค.59 – มี.ค.58 ตารวจภูธรภาค 8 ข้อมูล
จาก ระบบ POLIS วันที่ 11 เม.ย.59
- สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ มี.ค.59 กับ มี.ค.58
ภาพรวม ภ.8 คดีที่รับคาร้องทุกข์ เดือน มี.ค.59 รวม 7 จังหวัด มีทั้งสิ้น 7,853 คดี จับได้
7,283 คดี ผลการปฏิบัติ 92.74 เปอร์เซ็นต์
เปรียบเทียบ มี.ค.59 กับ มี.ค.58 ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 (ภาพรวม ภ.8) เปรียบเทียบ มี.ค.59 กับ มี.ค.58 รับแจ้ง 188 คดี จับกุมได้
134 คดี รับแจ้งลดลง 21 คดี ผลการปฏิบัติ 71.28 เปอร์เซ็นต์ บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 1 เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. (ภาพรวม ภ.8)
ภ.จว.ภูเก็ต, ระนอง และกระบี่ รับแจ้งเพิ่มขึ้น
กลุ่มคดีที่ 1 ผลการปฏิบัติ เดือน มี.ค. 59 / 3 ลาดับแรก
1. ภ.จว.ระนอง ผลการปฏิบัติ 90.00 เปอร์เซ็นต์
2. ภ.จว.ชุมพร ผลการปฏิบัติ 81.25 เปอร์เซ็นต์
3. ภ.จว.นครศรีฯ ผลการปฏิบัติ 79.17 เปอร์เซ็นต์
- คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (คดีอุกฉกรรจ์) เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59
ราย ภ.จว. รับแจ้ง 29 ราย ลดลง 6 ราย หรือร้อยละ 55.17 ภ.จว. รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

-512 ราย, นครศรีธรรมราช 6 ราย และกระบี่ 3 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.พระแสง 2 ราย, สภ.ระนอง
2 ราย, สภ.ชะอวด 2 ราย
- คดีพยายามฆ่า เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
38 ราย ลดลง 21 ราย หรือร้อยละ 60.53 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช 18 ราย, สุราษฎร์ธานี 9 ราย, กระบี่ 6 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.ขุนทะเล, พระแสง (สภ.ละ 2 ราย), สภ.เมืองระนอง 2 ราย
, สภ.ลานสกา, ทุ่งสง, ฉวาง และ ชะอวด (สภ.ละ 2 ราย)
- คดีทาร้ายร่างกาย เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
100 ราย เพิ่มขึ้น 17 ราย หรื อร้ อยละ 79.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.ภูเก็ต 23 ราย, สุ ราษฎร์ธานี 22 ราย
และนครศรีธรรมราช 19 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เมืองภูเก็ต 8 ราย, สภ.เมืองชุมพร 6 ราย, สภ.เมือง
สุราษฎร์ธานี 5 ราย
- คดีข่มขืนกระทาชาเรา เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว.
รับแจ้ง 10 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย หรือร้อยละ 80.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 5 ราย, นครศรีธรรมราช 3 ราย และกระบี่ 1 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เมืองสุราษฎร์ ธานี, กาญจนดิษฐ์, ท่าชี, ดอนสัก,
เสวียด, เมืองนครศรีธรรมราช, ท่าศาลา, ช้างกลาง และเหนือคลอง (สภ.ละ 1 ราย)
กลุ่มคดีที่ 2 (ภาพรวม ภ.8) เปรียบเทียบ มี.ค.59 กับ มี.ค.58 รับแจ้ง 345 คดี จับกุมได้
201 คดี รับแจ้งลดลง 25 คดี ผลการปฏิบัติ 58.26 เปอร์เซ็นต์ บรรลุเปูาหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 2 เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. (ภาพรวม ภ.8)
ภ.จว.พังงา และระนอง รับแจ้งเพิ่มขึ้น
กลุ่มคดีที่ 2 ผลการปฏิบัติ เดือน มี.ค. 59 /3 ลาดับแรก
1. ภ.จว.ชุมพร ผลการปฏิบัติ 90.00 เปอร์เซ็นต์
2. ภ.จว.นครศรีธรรมราช ผลการปฏิบัติ 70.67 เปอร์เซ็นต์
3. ภ.จว.ภูเก็ต ผลการปฏิบัติ 58.82 เปอร์เซ็นต์
- คดีปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย
ภ.จว. รับแจ้ง 1 ราย ลดลง 3 ราย หรือร้อยละ 75.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1 ราย
สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1 ราย
- คดีชิงทรัพย์ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
15 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย หรือร้อยละ 200.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.กระบี่ 5 ราย, นครศรีธรรมราช
4 ราย และสุ ราษฎร์ ธานี 3 ราย สภ.รั บแจ้ งมาก คื อ สภ.เมื องกระบี่ 3 ราย, สภ.เกาะลั นตา 2 ราย, สภ.พระแสง,
เกาะสมุย, บางมะเดื่อ, เมืองนครศรีธรรมราช, ลานสกา, ท่าศาลา และช้างกลาง (สภ.ละ 1 ราย)
- คดีวิ่งราวทรัพย์ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
8 ราย ลดลง 8 ราย หรือร้อยละ 50.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.ภูเก็ต 4 ราย, สุราษฎร์ธานี 2 ราย และ
นครศรีธรรมราช 2 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.บ่อผุด 2 ราย, สภ.เชิงทะเล 2 ราย, สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
ชะอวด, เมืองภูเก็ต และกระทู้ (สภ.ละ 1 ราย)
- คดีลักทรัพย์ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
205 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย หรื อร้ อยละ 00.49 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธ านี 57 ราย,
นครศรีธรรมราช 45 ราย และภูเก็ต 31 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.ทุ่งสง 9 ราย, สภ.เมืองภูเก็ต,ถลาง,
เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองกระบี่ (สภ.ละ 8 ราย)

-6- คดีโจรกรรมรถยนต์ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว. รับแจ้ง
2 ราย ลดลง 2 ราย หรือร้อยละ 50.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธ านี 1 ราย, ภูเก็ต 1 ราย
สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.ท่าชนะ 1 ราย และ สภ.เมืองภูเก็ต 1 ราย
- คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ เปรียบเทียบการรับแจ้งเดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 ราย ภ.จว.
รับแจ้ง 52 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย หรือร้อยละ 4.00 ภ.จว.รับแจ้งมาก คือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 22 ราย, ภูเก็ต
9 ราย และนครศรีธรรมราช 5 ราย สภ.รับแจ้งมาก คือ สภ.ขุนทะเล 6 ราย, สภ.เมืองระนอง 4 ราย, สภ.
บ้านนาเดิม, เมืองภูเก็ต และปลายพระยา (สภ.ละ 3 ราย)
กลุ่มคดีที่ 3 (ภาพรวม ภ.8) เปรียบเทียบ มี.ค.59 กับ มี.ค.58 รับแจ้งลดลง 47 คดี รับแจ้ง
241 คดี จับกุมได้ 136 คดี ผลการปฏิบัติ 56.43 เปอร์เซ็นต์
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 (ภาพรวม ภ.8)
รับแจ้ง 25 ราย ลดลง 5 ราย หรือร้อยละ -16.67
- พ.ร.บ.ปุาไม้ฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 (ภาพรวม ภ.8) รับแจ้ง
74 ราย เพิ่มขึ้น 19 ราย หรือร้อยละ 34.55
- พ.ร.บ.ศุลกากรฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 (ภาพรวม ภ.8)
รับแจ้ง 6 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย หรือร้อยละ 50.00
- พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59
(ภาพรวม ภ.8) รับแจ้ง 12 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย หรือร้อยละ 100.00
กลุ่มคดีที่ 4 (ภาพรวม ภ.8) เปรียบเทียบ มี.ค.59 กับ มี.ค.58 จับกุม 6,953 คดี เพิ่มขึ้น
758 คดี ผลการปฏิ บั ติ 12.24 เปอร์เซ็นต์ ภ.จว.จับกุมมาก คือ ภ.จว.นครศรี ธ รรมราช 2,158 ราย,
สุราษฎร์ธานี 1,659 ราย และภูเก็ต 1,220 ราย สภ.จับกุมมาก คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 482 ราย,
สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 450 ราย และ สภ.เมืองภูเก็ต 359 ราย
- คดียาเสพติด เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 (ภาพรวม ภ.8) ภ.จว.
จับกุมมาก คือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1,578 ราย, สุราษฎร์ธานี 1,135 ราย และภูเก็ต 508 ราย สภ.จับกุม
มาก คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 383 ราย, สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 341 ราย และสภ.ทุ่งสง 141 ราย
- คดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด เปรียบเทียบการรับแจ้ง เดือน มี.ค.58 กับ มี.ค.59 (ภาพรวม
ภ.8) ภ.จว.จับกุมมาก คือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช 274 ราย, สุราษฎร์ธานี 150 ราย และชุมพร 98 ราย
สภ.จับกุมมาก คือ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 44 ราย, สภ.หลังสวน 19 ราย และ สภ.เมืองกระบี่ 18 ราย
สรุปภาพรวม ภ.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า
- กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับกุมเพิ่มขึ้น
๒.การบันทึกข้อมูล PDC ณ วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๙ ภ.๘ บันทึกจานวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม ขณะนี้อยู่ในลาดับที่ ๔ ได้ ๓๓๕,๗๗๙ ข้อมูล หน่วยที่กรอกได้มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ ภ.จว.
นครศรีธรรมราช (๑๐๕,๐๐๐) , สุราษฎร์ธานี (๑๐๐,๙๒๗) , ภูเก็ต (๔๙,๗๑๔) , ชุมพร (๒๙,๘๑๗) , กระบี่
(๒๒,๖๔๗) , พังงา (๑๔,๙๓๐) , ระนอง (๑๒,๗๒๖) และ บก.สส.ภ.๘ (๓๒) สภ.ที่กรอกข้อมูลได้มาก คือ สภ.
กาญจนดิษฐ์ (๑๐,๐๗๕) , สภ.ทุ่งสง (๙,๕๓๑) , สภ.ทุ่งทอง (๗,๕๗๖) , สภ.เมืองกระบี่ (๔,๙๙๓) , สภ.เมือง
ระนอง (๔,๑๖๔) , สภ.ละแม (๒,๕๙๔) และ สภ.ตะกั่วปุา (๒,๐๖๕)
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ให้ ฝอ.๒ เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลการนาเสนอ เช่น กลุ่มที่ 1 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี คดีเกิด
50 คดี จับกุม 36 คดี คิดเป็น 72 เปอร์เซ็นต์ เมื่อแยกเป็นคดี รายเดือน มี.ค.๕๙ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี คดีเกิด
12 คดี จับกุมกี่คดี ไม่มีข้อมูล ขอให้เพิ่มเติมทุกกลุ่มคดี เพื่อสามารถคุมสถิติตัวเลขของคดีและจะได้ทราบว่า
การปฏิบัติงานของฝุายปูองกันปราบปราม มีผลการปฏิบัติเป็นประการใดบ้าง
พ.ต.อ.ชไมพร ยุวานนท์ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point
ดังนี้
๑. การประเมินผลการปูองกันอาชญากรรม ห้วงเดือน มี.ค.๕๙
๑.๑ ผกก.กลุ่ม ๑ สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๗ คะแนน
๒. สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๑ คะแนน ๓. สภ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี ๑๕๕ คะแนน ๔. สภ.เมือง
จว.ภูเก็ต ๑๕๔ คะแนน ๕. สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี ๑๔๘ คะแนน ๖. สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
๑๓๒ คะแนน ๗. สภ.กะทู้ จว.ภู เ ก็ ต ๑๓๑ คะแนน ๘. สภ.ถลาง จว.ภู เ ก็ ต ๑๒๖ คะแนน ๙.สภ.สิ ช ล
จว.นครศรีธรรมราช ๑๑๗ คะแนน ๑๐. สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๑๑๒ คะแนน
๑.๒ ผกก.กลุ่ม ๒ สู งสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ๑๐๖
คะแนน ๒. สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๙๖ คะแนน ๓. สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ๙๓ คะแนน ๔. สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต ๘๗
คะแนน ๕. สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช ๘๗ คะแนน ๖.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ๘๕ คะแนน ๗. สภ.บางขัน
จว.นครศรีธรรมราช ๘๓ คะแนน ๘. สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ๘๒ คะแนน ๙. สภ.สลุย จว.ชุมพร ๘๐
คะแนน ๑๐. สภ.ละแม จว.ชุมพร ๗๕ คะแนน
๑.๓ สวญ./สว.หน.สภ. สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร ๔๕ คะแนน
๒. สภ.โมถ่ าย จว.สุ ราษฎร์ ธานี ๔๕ คะแนน ๓. สภ.เขาพั งไกร จว.นครศรี ธรรมราช ๔๐ คะแนน ๔. สภ.คลองขนาน
จว.กระบี่ ๔๐ คะแนน ๕. สภ.เขาหลัก จว.พังงา ๔๐ คะแนน ๖. สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี ๔๐ คะแนน
๗. สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ๓๕ คะแนน ๘. สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช ๓๐ คะแนน ๙. สภ.ตลาดใหญ่
จว.พังงา ๓๐ คะแนน ๑๐. สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี ๒๕ คะแนน
๑.๔ สรุปผลการปูองกันปราบปรามของ ภ.จว.ในสังกัด ภ.๘ ห้วงเดือน มี.ค.๕๙ ภ.จว.
นครศรีธรรมราช ๒๙๐ คะแนน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๒๖๐ คะแนน ภ.จว.ภูเก็ต ๑๗๘ คะแนน ภ.จว.ชุมพร ๑๒๖
คะแนน ภ.จว.กระบี่ ๑๑๐ คะแนน ภ.จว.พังงา ๔๕ คะแนน ภ.จว.ระนอง ๒๔ คะแนน
๒. สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ประจาเดือน มี.ค.๕๙ เสียชีวิต ๗๘ คน เปูาหมาย ๕๙ คน
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๑๙ คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตเกินเปูาสูงสุด คือ จว.กระบี่ ๑๘ ราย จว.สุราษฎร์ธานี บวก ๑๐
จว.พังงา บวก ๗
๓. เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรประจาวัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 กับ
สงกรานต์ 25559 ของ ภ.๘ ดังนี้
อุบัติเหตุเกิด (ครั้ง)
ปี ๕๘ ปี ๕๙ เพิ่ม/ลด
๓๗๓ ๓๖๒
- ๑๑

ผู้เสียชีวิต (คน)
ปี ๕๘ ปี ๕๙ เพิ่ม/ลด
๓๐
๓๓
+๓

ผู้บาดเจ็บ (คน)
ปี ๕๘ ปี ๕๙ เพิ่ม/ลด
๔๐๑ ๓๘๗
- ๑๔

๔. ผลการจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับจราจร 10 ข้อหาหลัก ตามมาตรการในการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (11-17 เม.ย. 59) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๑๐,๐๒๗
ราย, เมาสุราขณะขับรถ ๕๗๙ ราย, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๓,๑๒๗ ราย, ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
๑,๗๗๖ ราย, ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ๗,๖๕๒ ราย, อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน ๕๕๓ ราย, ขับรถย้อนศร ๔๐๓

-8ราย, แซงในที่ขับขัน ๑๓๕ ราย, ฝุาฝืนสัญญาณไฟเครื่องหมายจราจร ๘๘๓ ราย, ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ๓๗๘
ราย รวมทั้งสิ้น ๒๕,๕๑๓ ราย
๕. เปรียบเทียบผลการจับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับจราจร 10 ฐานความผิดตามมาตรการ
ในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 กับ 2559 ของ ภ.๘ ปี ๕๘ จานวน
๒๓,๘๒๘ ราย ปี ๕๙ จานวน ๒๕,๕๑๓ ราย เพิ่มขึ้น ๑,๖๘๕ ราย
๖. ผลการจับกุมเน้นหนักใน 3 ข้อหาหลัก เทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ช่วงควบคุมเข้มข้น
11 – 17 เม.ย.59 ของ ภ.จว.ในสังกัด ภ.8 ได้แก่ เมาแล้วขับ ๕๗๙ ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย ๑๐,๐๒๗ ราย
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ๑,๗๗๖ ราย
๗. การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59 ของ ภ. ๘
๗.๑ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ ประมาท ขับรถเร็ว เมาสุรา และสภาพถนน
๗.๒ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จว.นครศรีธรรมราช จานวน 128 ครั้ง
๗.๓ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูง ได้แก่ จว.ชุมพร 10 คน , จว.นครศรีธรรมราช 8 คน และ
จว.สุราษฎร์ธานี 5 คน
๗.๔ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต คือ จว.ระนอง
๗.๕ จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ จว.นครศรีธรรมราช 136 คน
๗.๖ จานวนผู้เสียชีวิต หน่วยปฏิบัติที่ไม่บรรลุเปูาหมาย ได้แก่ จว.ชุมพร (+6) , จว.ภูเก็ต
(+3), จว.นครศรีธรรมราช (+2) และ จว.พังงา (+๑)
๘. ปัญหาและอุปสรรค
๘.๑ ช่วงรณรงค์เตรียมความพร้อม คือ งบประมาณในการดาเนินการ
๘.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น ขาดกาลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์และ
เครื่องตรวจจับความเร็ว มีไม่เพียงพอ และสภาพไม่พร้อมใช้งาน
๘.๓ ผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนื่องจากสภาพ
พื้นที่และวัฒนธรรมทางสังคม
๘.๔ การบูรณาการสนธิกาลังร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อานวยการร่วมฯที่ทาง
จังหวัดตั้งขึ้นไม่สมบูรณ์และไม่มีความพร้อมเรื่องเจ้าหน้าที่
๘.๕ บางพื้นที่ขาดกาลังพลในการตั้งจุดตรวจตามจุดเสี่ยง หรือจุดอันตราย ในการ ปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจราจร
๙. แนวทางแก้ไข
๙.๑ ทาการรณรงค์ประชาสั มพันธ์การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี มิใช่เน้นเฉพาะช่วงเทศกาล
๙.๒ เพิ่มเติมแนวความคิดเชิงบวก โดยยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ขับขี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
การปรับ จับกุม ลงโทษผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจรควบคู่กันไป
๙.๓ ส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๔ การตั้ง จุ ดตรวจรอง ของ ท้ องถิ่ น เช่น เทศบาล หรื อองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล
ต้องคานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน หมู่บ้าน
๙.๕ ในการตั้งจุดตรวจหลัก ควรจะมีสิ่งบริการอื่น ๆ ให้กับผู้เดินทางที่จะได้พักหยุดรถ
พักคนขับ เช่น ชา กาแฟ ผ้าเย็น
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๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.๘ ผบช.ภ.๘ ตรวจ ๗ ครั้ง ระดับ รอง ผบช.ภ.๘ ได้แก่
พล.ต.ต.วิศณุฯ ๑๕ ครั้ง, พล.ต.ต.ธีรพลฯ ๑๓ ครั้ง, พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ๗ ครั้ง, พล.ต.ต.ธวัชชัยฯ ๑๑ ครั้ง,
พล.ต.ต.ภวัตฯ ๒๑ ครั้ง และ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ ๑๐ ครั้ง
๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.จว. ได้แก่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ผบก. ๗ ครั้ง รอง ผบก.
ตรวจครบ , ภ.จว.นครศรีธรรมราช ผบก. ตรวจ ๙ ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.ชุมพร ผบก. ตรวจ ๑๗
ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.ระนอง ผบก. ตรวจ ๒ ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.พังงา ผบก. ตรวจ
๑๒ ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.ภูเก็ต ผบก. ตรวจ ๑ ครั้ง และรอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.กระบี่ ผบก.
ตรวจ ๓ ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
วาระต่อไป หน่วยข้างเคียงประสานการปฏิบัติ
พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว แทน รอง ผบก.ศพฐ.๘
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๕๙ ได้ร่วมทดสอบและเก็บปลอกกระสุนปืนของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้
ออกแบบฐานยิงเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพและการใช้งานดีกว่า ประหยัดเวลาและสาลี โดย ผบก.ฯ ให้แต่ละ สภ.
นาเจ้าหน้าที่ตารวจ มาร่วมทดสอบที่ ศฝร.ภ.๘ และให้แต่ละ สภ. เก็บรักษาปลอกกระสุนปืน ขอฝากเรื่องการ
จัดเก็บปลอกกระสุนปืน ขอให้จัดเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ สามารถนามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
หน่วยข้างเคียงหน่วยอื่นๆ ไม่มีเรื่องนาเสนอหรือชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี รอง ผบช.ภ.8 แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. การระดมกวาดล้ าง ห้ ว งเดือน มี.ค.๕๙ ที่ผ่ านมา ซึ่ง ตร. โดย พล.ต.อ.วินัย ทองสอง
รอง ผบ.ตร. ให้ความสาคัญในการระดมกวาดล้างเป็นอย่างมาก คดีตามหมายจับ คดีค้างเก่า คดีที่สร้างความ
เดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน คดีลักทรัพย์ เมื่อเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ กับปี ๒๕๕๙ สามารถจับกุมได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมากขึ้น หน.สภ. ต้องให้ความสนใจ ข้อสังเกต คดีที่เกิดขึ้นนานๆ
เมื่อสั่งสอบสวนพยานเพิ่มเติม พยานไม่ชี้ตัว ซึ่งจะต้องดูแลเรื่องการคุมตัวพยานด้วย
๒. การกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (PDC) ซึ่ง ฝอ.๒ ฯ
ได้ น าเสนอให้ ที่ ประชุ มทราบแล้ ว ขอชมเชย สภ.กาญจนดิ ษฐ์ จว.สุ ราษฎร์ ธานี บั นทึ กได้ ๑๐,๐๗๕ ราย สภ.ทุ่ งสง
จว.นครศรีธรรมราช (๙,๕๓๑ ราย) สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต (๗,๕๗๖ ราย) สภ.เมือง จว.กระบี่ (๔,๙๙๓ ราย)
สภ.เมือง จว.ระนอง (๔,๑๖๔ ราย) สภ.ละแม จว.ชุมพร (๒,๕๙๔ ราย) สภ.ตะกั่วปุา จว.พังงา (๒,๐๖๕ ราย)
ส่วน สภ.ที่บันทึกข้อมูลได้น้อย เนื่องจากเป็นไปตามสภาพของพื้นที่ ที่มีคดีน้อย เช่น สภ.เกาะเต่า สภ.เกาะยาว
สภ.เกาะกลาง ส่วนสถิติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอให้มีเหตุผลที่ชัดเจน เช่น ไม่มีข้อมูลที่จะลงระบบ PDC แล้ว
๓. การเร่ งรั ดคดี วั นที่ ๒๗ มี .ค.๕๙ ของ จว.พั งงา ภู เก็ ต กระบี่ และระนอง วั นที่ ๒๘ เม.ย.๕๙
ที่ จว.สุราษฎร์ธานี ช่วงเช้า เร่งรัดของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ช่วงบ่าย เร่งรัดของ ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ
ชุมพร ขอให้เตรียมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงด้วย
๔. ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ หนึ่งเดือนมีการแจ้งเหตุผ่าน ๑๙๑ ประมาณ ๒,๕๐๐ ครั้ง ซึ่งก็เป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตารวจ เมื่อตรวจสอบการรับแจ้งเหตุผ่าน ๑๙๑ ปรากฏว่า แจ้งเหตุ 2,500 ครั้ง
มีผู้โทรก่อกวน จานวน 9,800 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่โทรก่อกวน ฉะนั้น ควรประสานผ่านทางโรงเรียน เช่น
ครูแด จะต้องแนะนาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวด้วย

- 10 พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8 แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ประกอบการฉาย
Power Point ดังนี้
๑. เรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ ไตรมาส ๒ ผลการเบิกจ่ายฯ ซึ่ง ภาพรวม ตร. กาหนดเปูาหมาย
การเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ ๕๒ เบิกจ่ายร้อยละ ๔๔.๑๒ ไม่บรรลุเปูาหมาย งบดาเนินงาน เปูาหมายร้อยละ ๕๕
เบิกจ่ายร้อยละ ๔๙.๗๔ ไม่บรรลุเปูาหมาย งบลงทุน เปูาหมายร้อยละ ๔๐ เบิกจ่ายร้อยละ ๓๙.๖๗ ไม่บรรลุ
เปูาหมาย
หน่วยที่เบิกจ่ายได้ตามเปูาหมาย มี ๑๐ หน่วย คือ บก.สส.ภ.๘, สภ.ทุ่งสง, สภ.ตะกั่วปุา ,
ภ.จว.พังงา, ภ.จว.กระบี่, สภ.ปากพนัง, ศฝร.ภ.๘, ภ.จว.ชุมพร, ภ.จว.ภูเก็ต และ ภ.จว.ระนอง ส่วนที่ไม่บรรลุ
เปูาหมาย ขอให้ไปเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ
ภาพรวมเปูาหมายการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจา ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ ร้อยละ ๕๕
ผลการเบิ กจ่ าย ๔๙.๗๔ ทุกหน่ ว ยบรรลุ เปูาหมาย ยกเว้น ภ.๘ ไม่บรรลุ เปูาหมาย งบลงทุน ร้อยละ ๔๐
ภาพรวมร้อยละ ๓๙.๖๗ ไม่บรรลุเปูาหมาย หน่วยที่บรรลุตามเปูาหมาย มี ๔ หน่วย คือ ภ.จว.กระบี่ (๑๐๐ %)
ภ.จว.พังงา (๘๐.๒๐ %) ภ.จว.ภูเก็ต (๔๙.๙๒ %) ภ.จว.นครศรีธรรมราช (๔๑.๗๕ %)
๒. งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จานวน 51 รายการ
วงเงิน 21,134,200 บาท คงเหลือ 3 รายการ คือ ภ.จว.กระบี่ จานวน ๒ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างกาแพงกั้น
ดินแบบเสาเข็มยื่น ภ.จว.กระบี่ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา ภ.จว.กระบี่
วงเงิน ๔๙๖,๙๐๙ บาท ภ.จว.พังงา ก่อสร้างรั้ว สภ.โคกกลอย วงเงิน ๕๙๓,๐๐๐ บาท ฝาก ผบก.ฯ เร่งรัด
ดาเนินการ
๓. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ( 6 เดือนหลัง
เม.ย.-ก.ย.59)
ลาดับ
ผลผลิต/กิจกรรม
๑. อานวยความยุติธรรม
-ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ
-ค่าสาธารณูปโภค
รวม
๒. ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
-ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ
-ค่าสาธารณูปโภค
รวม
๓. จราจร
-ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ
-ค่าสาธารณูปโภค
รวม
๔. ปูองกันปราบปรามยาเสพติด
-ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ
-ค่าสาธารณูปโภค
-งบรายจ่ายอื่น
รวม

จานวนเงิน
๒๑,๘๑๔,๔๐๐
๑,๐๒๕,๘๐๐

กันร้อยละ ๓

คงเหลือจัดสรร

๖๕๐,๐๐๐
-

๒๑,๑๖๔,๔๐๐
๑,๐๒๕,๘๐๐
๒๒,๑๙๐,๒๐๐

๑๑๘,๒๙๐,๙๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑๔,๗๙๐,๙๐๐
๑๑,๙๙๓,๑๐๐
๑๑,๙๙๓,๑๐๐
๑๒๖,๗๘๔,๐๐๐
๘,๙๓๑,๑๐๐
๔๓๒,๙๐๐

๒๕๐,๐๐๐
-

๘,๖๘๑,๑๐๐
๔๓๒,๙๐๐
๙,๑๑๔,๐๐๐

๓,๖๘๒,๗๐๐
๔๔๔,๐๐๐
๑,๘๐๙,๖๐๐

-

๓,๖๘๒,๗๐๐
๔๔๔,๐๐๐
๑,๘๐๙,๖๐๐
๕,๙๓๖,๓๐๐

- 11 ลาดับ
ผลผลิต/กิจกรรม
๕. ท่องเที่ยว
-ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ
๖. ถวายความปลอดภัยฯ
-ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
๔,๖๒๖,๗๐๐

กันร้อยละ ๓

คงเหลือจัดสรร
๔,๖๒๖,๗๐๐

๒๙๘,๗๐๐
๒๙๘,๗๐๐
๑๗๓,๓๔๙,๙๐๐ ๓,๘๑๕,๐๐๐ ๑๖๘,๙๔๙,๙๐๐

ฝาก ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. ภ.๘ จะได้งบประมาณในเรื่องโครงการพัฒนาด้านสังคม ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการนักสืบ
(DETECTIVE TEAM) จานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ฝาก ผบก.สส.ภ.๘ เป็นเจ้าภาพดาเนินการ เตรียมเรื่องโครงการ
วิทยากร สถานที่ และโครงการนักสู้ (ราชเดช) ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ฝาก ผบก.สส.ภ.๘ และ ผบก.ภ.จว.ชุมพร
ร่วมเป็นเจ้าภาพดาเนินการ เตรียมเรื่องของโครงการ วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม
๕. การแข่งขันกีฬาภายใน ตร. ทาง ฝอ.๑ ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอชื่นชม ภ.จว.
พังงา ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเปตองของ ภ.๘ ซึ่งได้เตรียมการแข่งขันได้ดี ได้เหรียญเงิน ๒ เหรียญ
และเหรียญทองแดง ๔ เหรียญ
พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. งานด้ านการต่ างประเทศ : ดู แลรั กษาความปลอดภั ยนั กท่องเที่ ยว ซึ่ง ภ.๘ มี แหล่ งท่ องเที่ ยว
จานวนมาก ส่วนที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมากที่ จว.ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่ผ่านมา ได้มี
มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย ที่สาคัญคือ มาตรการต้องห้ามต่างๆ ที่ได้สั่งการไปแล้ว จากการที่ได้
ไปประชุมรับมอบนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เม.ย.๕๙
ที่ผ่านมา ได้กาชับการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ซึ่งรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
ข้อกาชับที่สาคัญ คือ การลอกลวงนักท่องเที่ยว พานักท่องเที่ยวไปทาในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ปัญหารถแท็กซี่
ข้อกาชับของผู้บังคับบัญชา มี ๓ เรื่อง คือ
๑) พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช. : กาหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติ
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ ภ.๘ ได้แก่ จว.กระบี่
พังงา และภูเก็ต โดยจะมาตรวจเยี่ยมในวันที่ ๑๑-๑๔ พ.ค.๕๙ หัวข้อที่จะตรวจ คือ ๑. มาตรการในการดูแล
นักท่องเที่ยว ๒. สถิติที่เกิดกับนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นผู้เสียหายและที่เป็นผู้ต้องหา ๓.สถิติอุบัติเหตุที่เกิดกับ
นักท่องเที่ยว ๔. ปัญหาเรื่องการจราจรในแหล่งท่องเที่ยว ๕. ปัญหารถแท็กซี่เอาเปรียบโกงนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ จะดูในแต่ละท้องที่มีปัญหาอะไรบ้าง และหน่วยได้ดาเนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง นอกจากนี้
ถ้ามีข้อมูลอื่นๆ ที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบก็ให้ดาเนินการ ส่วนข้อมูลที่ได้เตรียมพร้อม ขอให้ ภ.จว. มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้มีความพร้อมในการตรวจ
๒) พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. : ได้สั่งการให้พื้นที่ จว.ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ภ.๘ จานวน ๔ จว. ได้แก่ จว.ภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี จัดตั้ง ศปก.ตท.ภ.จว. โดยมีองค์ประกอบ
คือ หน่วยในสังกัด หน่วยตารวจข้างเคียงซึ่งอยู่ในพื้นที่ ให้ทุกหน่วยได้มีการประชุมกาหนดแนวทาง วางแผน
เปูาหมายในการดาเนินการ แก้ปัญหาในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยให้แต่ละ ภ.จว. ดังกล่าว
มีการประชุมเป็นประจาทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง ทุกวันจันทร์ หลังจากนั้นให้รายงานผลการประชุมพร้อม
ภาพถ่ายให้ ภ.๘ ทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
๓) การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งทุกหน่วยให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่
สาคัญยิ่ งในปั จ จุ บัน เรื่ องอาชญากรรมข้ามชาติมีโ ปรแกรมชื่อว่า ซีมิส (CMIS) เป็นโปรแกรมในการสร้าง

- 12 ฐานข้อมูลอาชญากรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน โดยสั่งการให้ทุกภาคดาเนินการ ในส่วนของ
ภ.๘ ได้สั่งการให้ทุก สภ. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนี้
๑. ข้อมูลที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ต้องหาทั้งที่จับกุมตัวได้และที่จับกุมตัวไม่ได้
๒. ข้อมูลหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติ
๓. ข้อมูลที่ชาวไทยกระทาผิดที่เชื่อมโยงกับชาวต่างชาติ
๔. ข้อมูลจากการสืบสวนและข้อมูลอื่นๆ เช่น เอกสารเดินทางหายและพาสปอร์ตหาย
ให้ทุก สภ. รายงานข้อมูลเหล่านี้ ไปยัง ภ.จว. ต้นสังกัด ทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อจะได้
บันทึกข้อมูลลงระบบ CMIS โดยหลังจากที่ลงในระบบ CMIS แล้ว ตร. จะเข้าไปดูในระบบแล้วแจ้งมาว่าแต่ละ
ภาคมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในการลงระบบ CMIS อย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นการแข่งขันกัน ถ้า ภ.๘ บันทึก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ก็จะถูกตาหนิมาว่า ภ.๘ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว มีคดีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว มีผู้เสียหายหรือ
ผู้ต้องหามาก หากไม่มีข้อมูลในระบบ CMIS ก็จะถูกตาหนิได้ ซึ่งระบบ CMIS ตั้งอยู่ที่ บก.สส.ภ.๘, ภ.จว.ภูเก็ต
และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ขอให้ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กาชับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้ดี
๒. งานจเรตารวจ : จากการสรุปการตรวจราชการของจเรตารวจ ซึ่งได้มาตรวจที่ จว.นครศรี ธรรมราช ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.๕๙ ทางจเรตารวจได้ชมเชย สภ.ร่อนพิบูลย์ ที่ได้ทาดีในเรื่องการฝึก มีนวัตกรรม
ใหม่ โดยใช้ทรัพยากร คือ ไม้สามง่ามเป็นอุปกรณ์ในการจับกุมคนร้าย ไม่ให้คนร้ายเข้ามาถึงตัวเจ้าหน้าที่ตารวจ
และการจัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในรถสายตรวจ คือ มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฐมพยาบาล ถุงมือ มีสายกั้นสถานที่เกิดเหตุ กระบอง กรวยยาง สายชาร์จแบตเตอรี่
๓. การรับผิดชอบพื้นที่ : ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ภ.๘ ให้ไปตรวจเยี่ยมจุดสกัด จุดตรวจ
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณข้าราชการ
ตารวจทุกนายที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และขอชมเชย สภ.นบพิตา ที่ได้ไปตรวจแล้วพบตารวจทุกนาย
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่งกายเรียบร้อย
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. งานที่ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ภ.๘
๑.๑ วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม ศอ.ปส.ภ.๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ที่ ภ.๘
อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี
๑.๒ วันที่ ๒๙ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม ศอ.ปส.ตร.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ที่ บช.ปส.
โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.คารบ
ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมประชุม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภ.๘ มีดังนี้
๑) ตัวชี้วัดทุกตัวในเรื่องของยาเสพติด ภ.๘ เป็นที่ ๑, ๒, ๓ ของ ตร. ขอชมเชยทุก
ภ.จว. ที่มีผลการจับกุมเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
๒) ในที่ประชุมได้ชมเชย ด่านตรวจบ้านพละ จว.ชุมพร ที่มีผลการจับกุมยาเสพติด
สูงที่สุดและในที่ประชุมเสนอให้ด่านตรวจบ้านพละไปรับรางวัลที่ ตร. ซึง่ มีผลการจับกุมสม่าเสมอ ห้วง ๖ เดือน
ที่ผ่านมา จับกุมยาบ้าได้ประมาณ ๓ ล้านกว่าเม็ด กัญชา ๔ พันกว่ากิโลกรัม
๑.๓ วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีประชาสัมพันธ์และทาลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จว.ปทุมธานี จากการที่ไปร่วมพิธีดังกล่าว ผู้ที่จับกุม
ได้มากที่สุดคือ ตารวจ แต่ผู้ที่ประชาสัมพันธ์และทาลายของกลางฯ เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อันที่
จริงน่าจะเป็นผลงานของตารวจ

- 13 ๑.๔ วั น ที่ ๑ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุ ม คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลแห่ ง ชาติ
โครงการประสานความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๔ ที่ กรุงเทพฯ ในที่ประชุม ได้มีการนา
ข้อมูลมาแจ้งให้ทราบว่า ได้มีการตั้งหน่ว ยที่ทาหน้าที่ประสานงานอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดน
ซึ่ง UNOAC ได้มอบคอมพิวเตอร์ชุดอุปกรณ์ให้ไว้ที่ ตม. ๘ แห่ง ตามแนวชายแดนไว้เป็นศูนย์ประสานงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะกาหนดให้มีการประชุมร่วมกันในรอบสัปดาห์และในรอบเดือน อยากให้ทา MOU
กับประเทศใกล้เคียง ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้มีการประชุมไปครั้งหนึ่งแล้ว โดย ตท. จะสรุป เพื่อเสนอ ตร.
สั่งการ
๒. เรื่องการจัดทารายชื่อผู้ร่วมจับกุมในบันทึกจับกุม นามาให้ดูเป็นข้อคิด ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ใน ภ.๘ เรื่องการบันทึกการจับกุมในลักษณะนี้ เช่น
๒.๑ บันทึกการจับกุมของ สภ.เมืองปราจีนบุรี จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลธัญบุรี
ในข้อหาออกเช็คไม่มีเงิน มี สภ.ใน จว.ปราจีนบุรีร่วมกันจับกุมทั้งหมด ๑๕ สภ.
๒.๒ บันทึกจับกุมของ บก.สส.ภ.๘ ข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน จับกุมตามหมายจับของ
ศาลจังหวัดพะเยา ผู้ที่ร่วมจับกุมประกอบด้วย กก.๒ ป., บก.น.๘, กก.สส.ภ.จว.พะเยา, ศอ.ปส.ภ.จว.พะเยา,
กก.๓ บก.สส.ภ.๕, สภ.ปง จว.พะเยา, กก.สส.น.๕, บก.สส.ภ.๘ และ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ผู้จับกุมรวม ๖๓ คน
๓. งานปูองกันปราบปราม
- สถิติคดีอุกฉกรรจ์ ภ.๘ ตั้งแต่ ต.ค.๕๘ – มี.ค.๕๙ คดีเกิด ๑๗๖ คดี จับกุม/มอบตัว ๙๐
คดี (ร้อยละ ๕๑) ออกหมายจับ ๑๘ คดี (ร้อยละ ๑๐) ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๖๘ คดี (ร้อยละ ๓๙)
๔. งานยาเสพติด
ผลการจั บ กุ ม ยาเสพติ ด ห้ ว งเดือ น มี . ค.๕๙ จั บ กุม คดีย าเสพติด รายส าคั ญ ได้ ๓ ราย
ผู้ต้องหา ๑๒ คน ของกลางที่สาคัญ ยาบ้า ๘๐๒,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๕,๐๐๐ กรัม และกัญชา ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๒ มี.ค.๕๙ ด่านตรวจบ้านพละ จับกัญชา ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๒๔ มี.ค.๕๙ ด่านตรวจบ้านพละ จับยาบ้า ๓๙๔,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๕ กิโลกรัม
- ๒๖ มี.ค.๕๙ ด่านตรวจบ้านพละ จับยาบ้า ๔๐๘,๐๐๐ เม็ด
๕. งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปสถิติข้อมูลคดีปุาไม้ที่ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นของ ภ.๘ ปี ๒๕๕๖ - ปี ๒๕๕๙ ณ วันที่
๑๑ เม.ย.๕๙
- ปี ๒๕๕๖ จานวน ๔ คดี ได้แก่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๒ คดี และกระบี่ ๒ คดี
- ปี ๒๕๕๗ จานวน ๕ คดี คือ ภ.จว.กระบี่
- ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๒๑๑ คดี ได้ แก่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี ๒๙ คดี , นครศรี ธรรมราช ๗ คดี ,
ชุมพร ๔ คดี, ระนอง ๓๕ คดี, ภูเก็ต ๓๙ คดี, กระบี่ ๖๙ คดี และพังงา ๒๘ คดี
- ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒๔๒ คดี ได้ แก่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี ๒๙ คดี , นครศรี ธรรมราช ๕๗ คดี ,
ชุมพร ๓๐ คดี, ระนอง ๕๒ คดี, ภูเก็ต ๑๕ คดี, กระบี่ ๔๔ คดี และพังงา ๑๕ คดี
ซึ่งกาลังเร่งรัดดาเนินการอยู่ คาดว่าเดือน พ.ค.๕๙ จะเสร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณ
พนักงานสอบสวนที่ช่วยเร่งรัดดาเนินการ
๖. จากการไปตรวจเยี่ยมสถานีตารวจที่ผ่านมา ๙๔ สภ. เหลืออีก ๒๓ สภ. จะครบทุก สภ.
จากการไปตรวจจะพบปัญหาบางเรื่องที่ต้องแก้ไข บาง สภ. งานมากแต่ตารวจมีน้อย บาง สภ.งานน้อยแต่มี
ตารวจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภ. ที่อยู่นอกเมือง อีกอย่างหนึ่ง คือ บาง สภ. พนักงานสอบสวนมีมาก แต่คดี
เกิดน้อย บาง สภ. คดีเกิดมากแต่พนักงานสอบสวนมีน้อย ฝาก ผบก.ภ.จว. ไปกากับดูแลด้วย

- 14 ๗. ฝากเรื่องที่เป็นข่าวล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีชาวบ้านไปแจ้งความว่า มีการเผานั่งยาง
ในสุสานปุาบ้านผือ จว.อุดรธานี ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอาเภอ พบร่องรอยการเผานั่งยาง เดิมพบ ๑๐ กว่าจุด
ขณะนี้พบ ๒๓ จุด ขอฝากไว้ เป็นข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องน่าสนใจ ขอให้ใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
งานความมั่นคง
๑. การถวายความปลอดภัยฯ
1.๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เดโชชัย 3 (904) เสด็จฯไปทรง
ประกอบพิ ธี วางศิ ลาฤกษ์ และทรงเปิ ดอาคารที่ ท าการศาลจั งหวั ดชุ มพร ณ ที่ ท าการศาลจั งหวั ดชุ มพร ต.นาชะอั ง
อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันจันทร์ที่ 2 พ.ค.59 เวลา 16.00 น. และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
จะเสด็จทอดพระเนตรวัดเจ้าฟูาศาลาลอย ต.บางลึก จว.ชุมพร ศูนย์วิจัยประมงชายฝั่งทะเล
๑.2 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เดโชชัย 32 (908) เสด็จไปประทับแรม
ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปารีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ ทรงร่วมการแข่งขัน Active Run 2016 (กระบี่) เมือง
บันไทยสมอ Half Marathon 2016 ระยะ 21 กม. และเสด็จประทับแรม ณ พิมาลัย รีสอร์ทแอนด์สปา
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และทรงดาน้าบริเวณหินม่วง หินแดง เกาะห้า ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 59–3 พ.ค.59
(เป็นการส่วนพระองค์)
ในส่วนของ ภ.๘ ขอกาชับให้ตารวจในพื้นที่ รักษาความปลอดภัย ถวายความปลอดภัย
อย่างสมพระเกียรติ และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. การเสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดย
ให้เสนอโครงการและกิจกรรมของหน่วย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางฯที่คณะกรรมการฝุายกลั่นกรองกาหนด
ตามแบบฟอร์ม ให้ ภ.8 ภายในวันที่ 27 เม.ย.59 ทาง E mail banana_p8@hotmail.com หากไม่มีให้แจ้ง
ยืนยันว่าไม่มีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
๓. การประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในเหตุ
วิกฤต หรื อเหตุรุ นแรงต่างๆ ซึ่งได้รับ มอบหมายจาก ผบช.ภ.๘ ให้ ไปร่วมประชุ มในวันพุธ ที่ 20 เม.ย.59
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี ผบ.ตร. เป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการก่อ
การร้ายเป็นรองประธาน ซึ่งเอกสารได้แจกจ่ายให้ ผบก.ฯ ไปแล้ว
ผบ.ตร. ได้สั่งการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑) มอบหมายให้ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองจเรตารวจ เป็นผู้ประสานงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒) หน่วยที่เกี่ยวข้อง ต้องพร้อมรับการประสาน จัดคนดูแลสถานที่ ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะ
คนที่รู้พื้นที่
๓) สารวจความพร้อมของคน อาวุธ วัสดุอุปกรณ์
๔) ผบก.ภ.จว. พื้นที่ต้องให้ความสาคัญ เพราะเป็นนโยบายของ รอง นรม./รมว.กห.
๕) ศตก. ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย เมื่อลงไปประสานแล้ว ผบ.ตร. จะติดตามมาดูผลการ
ปฏิบัติ ขอให้พื้นที่เตรียมการให้พร้อมรับการตรวจ
๖) ผู้ประสานงานด้านการข่าว ให้แจ้ง ชื่อในที่ประชุม ซึ่ง ภ.จว.ภูเก็ต และกระบี่ แจ้งแล้ว
ผู้ประสานงานไม่จาเป็นต้องเป็น ผบก.ฯ แต่ให้สามารถประสานงานได้ตลอดเวลา

- 15 ๗) ให้ประสานงานกับ ศทส. และ กม. เพื่อดูข้อกฎหมาย ในที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.
ฉุกเฉินฯ กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตารวจ การคุ้มครองตารวจอยู่ใน ป.วิอาญา มาตรา ๖๗, ๖๘ และมาตรา ๗๐
๘) หาก ศตก. ไปเยี่ยมหน่ วยใด ให้แสดงศักยภาพของหน่วยด้วย ในส่วนของ ภ.๘ ได้ฝึก
ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ราชเดช)
๙) ให้หน่วยเตรียมความพร้อมด้านการข่าว อานวยการด้านการข่าว บริหารงานวิกฤต
และการปฏิบัติ
งานจราจร
อานวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการจราจรให้แก่โครงการ รถโรงหนัง (CINEMOBILE)
โดยกระทรวงวัฒนธรรมขอความอนุเคราะห์ตารวจในพื้นที่ต่างๆ กรณี รถโรงหนัง (CINEMOBILE) ไปจัดฉาย
หนังให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนที่ห่างไกล พื้นที่ ภ.๘ มีที่ จว.พังงา วันที่ 23–25 พ.ค.59 และ 2 มิ.ย.59
จว.ภูเก็ต วันที่ 26 พ.ค.–1 มิ.ย.59 และ จว.กระบี่ วันที่ 3-10 มิ.ย.59
งานที่ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ ฝากกาชับในที่ประชุม
รายงานประชุมเร่งรัดคดีสาคัญและคดีค้ามนุษย์
๑. สรุปข้อสั่งการของ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ดังนี้
๑.๑ ให้เร่งรัดผลการจับกุมคดีค้ามนุษย์ เนื่องจากสถิติการจับกุมที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่า
พอใจ ในขณะที่ฝุายปกครองได้ทาการจับกุมและมีผลการจับกุมอยู่ตลอดเวลา แต่ในส่วนของตารวจโดนเฉพาะ
ภ.๓ และ ภ.๔ เน้นให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน
๑.๒ ให้เร่งรัดการดาเนินการกับผู้มีอิทธิพล ๑๖ มูลฐานความผิด และรายงานสรุปผลการ
ดาเนิ นงานให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยรายงานผ่ าน ผบก.ป. เพื่อจะได้
รวบรวมข้อมูลเสนอต่อรัฐบาลภายในวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๙
๑.๓ เกี่ยวกับความมั่นคง ให้ดาเนินการตามหนังสือ ศปก. ๐๐๐๗.๓๓/๕ ลง ๑๕ ม.ค.๕๙
เรื่อง มาตรการปูองกันการก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรม
๒. สรุปข้อสั่งการของ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
๒.๑ เรื่องเพื่อทราบ
๑) ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการประสาน
และกากับการดาเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคค.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการอนุมัติการใช้เงิน
และทรัพย์สินของกองทุนเพื่อปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หากมีการ
จับกุมคดีค้ามนุษย์ จะมีเงินรางวัลและค่าตอบแทน รายละเอียดตามกิจจานุเบกษา ลง ๒๖ ก.พ.๕๙
๒) ระเบี ย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยมาตรการในการบริ ห ารในการปูอ งกั น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องตามข้อ ๑๓ ขอให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม ในส่วนของ
ต ารวจให้ ร ายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไป และให้ ภ าคก ากั บ การรายงาน และจะต้ อ งรายงานไปที่
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทราบ ซึ่งมีการเร่งรัดติดตามการกระทาความผิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อมีการรายงานการกระทาความผิดจะมีการรายงานไปยัง ปปช. และ ปปท. ทุกราย และจะ
มีการติดตามผลอย่างเข้มงวด
๓) ท่าน ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. ได้ประสานในการของบกลางปี ๕๙ที่จะใช้ในส่วน
ของ ศพดส. และจะดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับงาน ศพดส. งบประมาณดังกล่าวในส่วนของ ตร. ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมายจับค้างเก่าคดีค้ามนุษย์ จะมีค่าใช้จ่ายให้ในการสืบสวนจับกุมและค่าใช้จ่ายใน
การส่งตัวผู้ต้องหา

- 16 ๔) วันที่ ๒๖-๒๘ เม.ย.๕๙ จะมีการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร คือ รอง ผบช. ซึ่งได้มี
การประสานและส่งชื่อไปที่อเมริกาแล้ว ขอให้ผู้แทนหน่วยเข้าร่วมอย่างจริงจัง จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประสาน ควบคุม ดาเนินการเกี่ยวกับเหยื่อ ผู้เสียหาย และพยาน ตามรูปแบบที่สหรัฐอเมริกาจัดทามา และจะมี
ดารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ขอให้เข้าร่วมอบรมอย่างจริงจัง
๒.๒ แนวทางการปฏิบัติ ข้อพึงระวัง
๑) กรณี การบริ ห ารคดีค้ ามนุษย์ เนื่องจากในช่ ว งที่ผ่ า นมามีปัญ หามาโดยตลอด
ขอให้ ภ.จว. พิจารณาตั้งคณะทางาน และให้ทีมสืบสวนช่วยขยายผลด้วย ในการพิจารณาปล่อยตัวผู้ ต้องหา
ขอให้ดาเนินการอย่างเข้มงวด โดยพิจารณาหลักการว่า คดีค้ามนุษย์ทุกคดี จะเกี่ยวเนื่องกับผู้มีอิทธิพลเสมอ
และมีการดาเนินการหลายอย่าง เพราะฉะนั้นให้พิจารณาไม่อนุมัติให้มีการประกันตัว
๒) การทาความเห็นทางคดี กรณีที่จะมีปัญหา ให้ สภ. ขอความเห็นชอบจาก ผบก.ฯ
เพิ่มเติมจากแนวทางการปฏิบัติเดิม และขอให้พิจารณาความเห็นสั่ งฟูองทุกส านวน โดยให้ ดาเนินการให้
ละเอียดครอบคลุม และรอบคอบ
๓) การรายงานเหตุ กรณีมีการจับกุมการค้ามนุษย์ หรือคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
เป็นธุระจัดหา ผู้เสียหายที่เข้าข่ายเป็นเด็ก หรือแรงงานที่เข้าข่ายถูกบังคับ ให้รายงานทันที ให้พิจารณาคุ้มครอง
เหยื่อ กรณีไม่มั่นใจว่าเป็นเหยื่อหรือไม่ ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาให้รอบคอบ โดยผู้บังคับบัญชากากับดูแล
กรณีที่ไม่แน่ใจว่าเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่ ให้แจ้งข้อหาค้ามนุษย์ไว้ก่อน และตามมาตรา ๒๙ พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และดาเนินการต่อภายใน ๗ วัน พนักงานสอบสวนต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา อย่าให้มีการปิดในเรื่องของอายุผู้เสียหาย กรณี รพ. ในพื้นที่ไม่มั่นใจในการ
ตรวจพิสูจน์อายุผู้เสียหาย ให้ขอความอนุเคราะห์จาก รพ.ตร. จัดชุดตรวจพิสูจน์
๒.๓ ระบบการทางานของอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเด็กที่จะเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ โดยให้
ตรวจสอบในหน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบ หน่ว ยใดบ้ างที่มี การใช้ระบบอินเตอร์เ น็ตเกี่ ยวกับ เด็กที่ จะเชื่ อมโยง
เครือข่ายการค้ามนุษย์ รายงานให้คณะทางานฯ ทราบ เพื่อที่จะได้ร่วมกันดาเนินการแก้ไขปัญหา วางแผน
จับกุมการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าวต่อไป
๓. สรุปข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เน้นย้า ๒ เรื่อง
๓.๑ เรื่องเกี่ยวกับการตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ : การตั้งด่าน
จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตากประสบการณ์ที่ผ่านมา การตั้งด่านไม่สามารถที่จะปูองกันได้
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจากการตั้งด่าน จะต้องหมั่นตรวจสอบ โดยบูรณาการกาลังทั้งฝุายปกครอง และ
ภาคประชาชน ร่วมกันตรวจสอบ สังเกตวัตถุต้องสงสัย
๓.๒ กาชับในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลด้านความมั่นคง : การจัดเก็บข้อมูลจากข้อมูลเก่าการ
เกิ ดเหตุ ในเขต สภ.หาดใหญ่ ที่ โรงแรมลี กาเด้ น สาเหตุ เพื่ อการท าลายเศรษฐกิ จ ส่ วนพื้ นที่ อ.สะเดา อ.ปาดั งเบซาร์
ซึ่ง ที่ ผ่ านมาจากการลอบวางระเบิ ด สายตรวจมี แค่ ร ถยนต์ ส ายตรวจ ๑ คัน มี ร้อ ยเวร ๑ คน ซึ่ งถื อ เป็ น
จุดบกพร่องเป็นเหตุให้หย่อนยานในการปูองกัน เน้นย้าให้ผู้บังคับบัญชาใส่ใจ การเฝูาระวังให้ระวังในร้านค้า
ผู้ประกอบการ และเจ้า หน้าที่ของรัฐให้มีการสุ่มตรวจ การเปิดเบาะเพื่อโชว์ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ
ให้ระมัดระวังรถยนต์ที่มีมุสลิม โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กให้มีการสังเกตและตรวจตราภายในรถทุกครั้ง และให้
ผู้บังคับบัญชาไปอบรม ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดใช้วิจารณญาณ และใช้คาพูดที่
ไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างศาสนา อธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นรูปแบบของการปูองกันของเจ้าหน้าที่
รัฐ ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ภ.๙ เช่น ตม. รฟ. รน. ทล. สันติบาล โดยเฉพาะ ตม. กรณีคนเข้าเมืองที่
เป็นมุสลิมและชาวต่างชาติจะต้องมีการเข้มงวดตั้งแต่การกรอกข้อมูล ให้ละเอียดและครบถ้วน

- 17 ๔. ข้อสั่งการในส่วนของ ภ.๘ ที่สาคัญมี ๓ เรื่อง
๔.๑ กลุ่มกบฏเชนเชนสัญชาติรัสเซีย ๔ ราย เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียและถูกจับได้อีก
๒ คน อีก ๒ คนหลบหนี น่าเชื่อว่าเข้ามาประเทศไทยและจะมีการปฏิบัติการในพื้ นที่ของชุมชนชาวรัสเซียใน
พื้ น ที่ อ.เกาะสมุ ย และ จว.ภู เ ก็ ต ให้ ป ระสานท้ อ งที่ โ ดยการประชาสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชุ น ชาวรั ส เซี ย ให้ เ ฝู า
สังเกตการณ์ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และอื่นๆ ในการปูองกัน
๔.๒ ได้รับการข่าวจากสันติบาลมีชาวอุยกู ๒ คน เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยเข้า
พักในพื้นที่ จว.กระบี่ (เกาะพีพี) จึงให้สืบสวนหาข่าวว่าบุคคลดังกล่าว เข้าพักที่ไหน ทาอะไรในขณะที่เข้าพัก
ติดต่อกับผู้ใดบ้าง เดินทางไปที่ใดบ้าง มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือ โดยรายงานผลให้ทราบทันที
๔.๓ ให้ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ จว.ภูเก็ต (ด่านตรวจภูเก็ต) และพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี (สภ.
ดอนสัก ในช่วงบริเวณก่อนถึงท่าเรือเฟอรี่ไปเกาะสมุย) โดยให้เฝูาสังเกตการณ์ ชี้แจงและกาชับผู้ปฏิบัติให้ถือ
ปฏิบัติเคร่งครัด
งานสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้ไปตรวจสานวนความเห็นแย้ง ของอัยการ ซึ่ง
เป็นที่น่าสนใจมาก ถ้าจะสั่งสอบเพิ่มเติมก็จะเสียเวลา เช่น คดีมัคคุเทศก์ พนักงานสอบสวนไม่ได้สอบสวน
นักท่องเที่ยว ไม่ได้นานักท่องเที่ยวมาเบิกความต่อศาลก่อน เวลาสานวนไปถึงชั้นอัยการ ถ้าอัยการส่ งฟูองไป
ศาลก็จะพิจารณายกผลประโยชน์ ให้จาเลย ก็จะเสียเวลาที่ทาสานวน ผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจสานวนจะไปสั่ง
สอบสวนเพิ่มก็สั่งไม่ได้แล้ว ขอฝากไว้ด้วย และที่พบคาให้การของพยานคู่เหมือนกันทุกบรรทัด ยกเว้นชื่อ ที่อยู่
ชื่อพ่อ-แม่ เท่านั้น ฝาก หน.สภ. ช่วยอ่านสานวนแล้วพิจารณาด้วย หากพบข้อบกพร่องให้สั่งสอบสอนเพิ่มเติม
ต่อไปให้ พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผบก.ภ.จว.กระบี่ นาเสนอข้อมูลระเบิดแสวงเครื่อง
พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ผบก.ภ.จว.กระบี่
ข้อมูลระเบิดแสวงเครื่อง เป็นข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผู้ปฏิบัติและผู้ ที่ลงภาคสนาม ระดับ ผกก.
ไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัส ขอฝากไว้ว่า ข้อมูลที่จะนาเสนอต่อไปนี้ ถ้าไม่ได้นาไปถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะ
ไม่เกิดประโยชน์ ระเบิดแสวงเครื่องตารวจมีโอกาสพบก่อนการระเบิดน้อยมาก ส่วนมากระเบิดก่อนพบ สาเหตุ
ที่ไม่พบก่อนอาจเป็นเพราะไม่รู้จัก ขอให้ดูภาพฉายประกอบ Power Point ระเบิดแสวงเครื่องมีองค์ประกอบ คือ
๑. แบตเตอรี่ ได้แก่ ๑๒ โวลต์, ๙ โวลต์, ๖ โวลต์ และ ๑.๕ โวลต์
๒. สวิตซ์/วงจร
- สวิตซ์แบบตั้งเวลา ได้แก่ นาฬิกาตัง้ เวลาแบบเข็มชี้ และนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล
- สวิตซ์บังคับจุด ได้แก่ แบบลากสายไฟ, สวิตซ์บังคับจุดแบบไร้สาย เช่น รีโมทคอนโทรล
โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์มือถือ+DTMF decoder, วิทยุสื่อสารวงจรถอดรหัส DTMF
๓. ตัวจุดระเบิด ได้แก่ ใช้เชื้อปะทุไฟฟูา เช่น เชื้อปะทุไฟฟูามาตรฐาน เชื้อปะทุไฟฟูาดัดแปลง
เชื้อปะทุไฟฟูาแสวงเครื่อง และไม่ใช้เชื้อปะทุไฟฟูา คือ วัสดุอุปกรณ์ให้ประกายไฟ (ไส้หลอดไฟ, ไส้ความร้อน,
ชนวนหัวไม้ขีด และชนวนดินดา)
๔. ดินขยายระเบิด : PETN (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE) ใช้ในต่างประเทศ
เป็นดินระเบิดที่ใช้ในปัจจุบัน ใช้เป็นดินระเบิดในการผลิตเชื้อปะทุแสวงเครื่อง เป็นดินขยายระเบิด
๕. ดินระเบิด ได้แก่
- ดินระเบิดมาตรฐาน : ทางการทหาร(TNT/C-4), ทางพาณิชย์ (Dynamite/Emulsion/
Power gel/Water gel/PETN/ดินดา/ดินเทา)
- ดินระเบิดผสมเอง : กลุ่มไนเตรท (แอมโมเนียมไนเตรท/ปุ๋ยยูเรีย) กลุ่มคลอเรท
(โซเดียมคลอเรท)

- 18 ๖. ภาชนะบรรจุ/ห่อหุ้ม ได้แก่ แบบสาเร็จรูป (ถังแก็สหุงต้ม, กระป๋องโลหะ/พลาสติก ,
ถังโลหะ/พลาสติก, ขวดพลาสติก/กล่องกระดาษ, แกลลอน/หม้ออลูมิเนียม) , แบบขึ้นรูปเอง (แผ่นเหล็ก/
สังกะสี, เหล็กรูปตัวซี/ตัวยู) และแบบดัดแปลง (ท่อเหล็ก, ท่อ PVC, เสาไฟฟูาส่องสว่าง, กระบอกลูกสูบ)
หลักการสังเกตวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง เช่น ไม่เคยเห็น คือ ไม่เคยเห็นของชิ้นนี้มาก่อน, ไม่เป็น
ของใคร คือ ถามคนรอบข้างแล้วไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของ, ไม่ใช่ที่อยู่ คือ อยู่ที่ผิดที่ผิดทางจากที่เคยเห็นเป็นอยู่
ปกติทั่วไป และดูไม่เรียบร้อย คือ สิ่งที่พบเห็นนั้นดูผิดปกติ เช่น มีสายไฟหรือมีกลิ่นน้ามัน
พฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้าย
๑.เหยื่อ หรือสถานที่ : การก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหยื่อจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความ
มั่ นคง ส่ วนสถานที่ จะเป็ นแหล่ งเศรษฐกิ จของไทยพุ ทธ หรื อสถานที่ ราชการ สถานที่ เชิ งสั ญลั กษณ์ และการก่ อเหตุ
นอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหยื่อจะเป็นคู่ขัดแย้ง หรือชาวต่างชาติที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน เช่น ชาวอิสราเอล หรือ
อเมริกา เป็นต้น สถานที่จะเป็นเชิงสัญลักษณ์ หรือ สถานที่คู่ขัดแย้ง
๒. ยานพาหนะที่ใช้บรรจุระเบิด : รถยนต์ หรือรถกระบะ จะนาระเบิดใส่ไว้ในบริเวณที่นั่ง
หลังคนขับ หรือใต้ท้องรถ หรือที่เก็บของหลังรถ และใช้สิ่งของอาพราง หรือปกปิดไว้ ส่วนรถจักรยานยนต์
จะนาใส่ไว้ในบริเวณใต้เบาะรถ หรือตะกร้าหน้ารถ หรือรถพ่วงข้าง และใช้สิ่งของอาพรางปกปิดไว้
การทาลาย และเก็บกู้วัตถุระเบิด การเข้าตรวจ และควบคุมสถานที่เกิดเหตุ ๕ ขั้นตอน
๑. การปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ
๒. การลาดตระเวนรอบที่เกิดเหตุปูองกันการก่อเหตุซ้า
๓. การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์/ICP(Incident Command Post)
๔. การทาพื้นที่ปลอดภัย (E.O.D.)
๕. การดาเนินตาม ป.วิอาญา เป็นหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝุายสืบสวน, สอบสวน และพิสูจน์หลักฐาน
แนวทางปูองกันอันตรายจากวัตถุระเบิด
- กรณีถูกขู่วางระเบิด : ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ โทรสาร วัตถุประสงค์ ความตื่นเต้นหรือตกใจ
ในทันทีทันใด
- สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อได้รับการขู่ : ระงับอารมณ์ อย่าตื่นเต้นตกใจ ตั้งใจฟังอย่าขัดจังหวะพูด
จดจาทุกคาพูด (มีเทปให้อัดเสียงทันที ) พร้อมเวลา ใช้วาจาสุภาพ ถ่วงเวลาให้นานที่สุด สังเกตเสียงแทรก
ในขณะพูด สังเกตคุณลักษณะของผู้พูด เสียง สาเนียงเป็นอย่างไร พูดขอความเห็นใจให้กลับใจ ให้รีบรายงาน
ข่าวการขู่กับเจ้าหน้าที่ตารวจ อย่าเปิดเผยข่าวแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- กรณีพบวัตถุต้องสงสัย : ถามหาเจ้าของ เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุนั้น ปิดกั้นห้ามเข้า-ออก
เตรียมการอพยพในส่วนที่เกี่ยวข้อง แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยต่างๆ ถ้าจะเคลื่อนย้ายให้เคลื่อนย้าย
ในระยะไกล จัดหาสถานที่สาหรับพื้นที่ปลอดภัย
- กรณีพบเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด : เตรียมข้อมูล สถานที่พบ ขนาด สี รูปร่าง น้าหนัก
ใครเป็ น ผู้ พ บ เวลาใด ตั ว วั ต ถุ ร ะเบิ ด มี อุ ป กรณ์ อ ะไรที่ เ ห็ น เช่ น สายไฟ กระเดื่ อ ง ใช้ เ ชื อ กปิ ด กั้ น ไม่ ใ ห้
บุคคลภายนอกเข้าไป รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจโดยด่วน
- การเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการปูองกันวัตถุระเบิด : ยางนอกรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว 5-6
เส้น กระสอบทราย 10-20 ลูก เชือกสาหรับขึงปูองกัน ปูายเตือนอันตราย น้ายาดับเพลิง
- กรณี เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ร ะเบิ ด : ปิ ด กั้ น สถานที่ นั้ น ๆ ห้ า มคนที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ถ้ า มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บให้นาส่งโรงพยาบาลทันที การเข้าไปในสถานที่ที่ระเบิด ห้ามเข้าไปหลังเกิดการระเบิด

- 19 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) ความปลอดภัยในชีวิต 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 การปฏิบัติราชการของ 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 คคลของข้ าราชการต ารวจ ลง ๔ ธ.ค.๕๘ ตั้ง แต่วั นที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ จนกว่ าการแต่ งตั้ ง
ข้าราชการตารวจในวาระการแต่งตั้งประจาปี ๒๕๕๙ จะแล้วเสร็จ การแต่งตั้งดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งที่ ผบ.ตร. กาหนดเป็นการเฉพาะไปพลางก่อน
๓. ในส่วนงานของ ภ.๘ มีเรื่องแจ้งและกาชับในที่ประชุม ดังนี้
๓.๑ งานฝุายปูองกันปราบปราม : สถิติตัวเลขมีสูง-ต่า ในแต่ละเดือนแตกต่างกันไป สาคัญ
อยู่ที่ หน.สภ. รองลงมา คือ รอง ผกก.ป., สวป. ถ้าไม่สนใจไม่ออกตรวจ ไม่เข้าไปดูที่เกิดเหตุ คดีอาชญากรรม
ก็จะเกิด พื้นที่ใดเป็นจุดล่อแหลม ให้สายตรวจลงไปตรวจ จะปูองกันเหตุได้ ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
สายตรวจของ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติอยู่ครบถ้วน งานปูองกัน
ปราบปราม ต้องเน้นงานปูองกันเป็นหลัก ปู องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุ ที่สาคัญคือ หน.สภ. จะต้องคิดและเรียก
รอง ผกก.ป., สวป., หัวหน้าสายตรวจตาบล มาประชุมชี้แจง ถ้าเข้มงวดกวดขันทุกวัน ก็สามารถปูองกันเหตุได้
และที่สาคัญจะทาอย่างไรให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขได้
๓.๒ การแต่งตั้ง : ที่ผ่านมา บางท่านไม่เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่
ระดับ รอง ผบก. ลงมา เพื่อให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ขอให้ไป
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง ท่านจะต้องแสดงศักยภาพของตนเอง โดยจะเน้นเรื่องงานปราบปรามเป็นหลัก
๓.๓ งานจราจร : การบริการพี่น้องประชาชน รอง ผกก.จร., สว.จร. ถ้าไม่ออกไปตรวจ
ด้วยตนเอง จะไม่ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน เส้นทางใดบ้างที่การจราจรติดขัด ขอให้ไปแก้ไขปัญหา
หน.สภ. ต้องออกตรวจ ต้องเอาใจใส่ ในหน้าที่ 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

- 20 ความบกพร่องส่วนไหนบ้าง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องงานสอบสวน จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนสานวนการ
สอบสวนที่ล่าช้า ต้องตรวจสานวนอย่างไร มีระยะเวลาเท่าไหร่ ฝากกากับดูแลด้วย
๓.๕ งานความมั่นคง : 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 สุราษฎร์ ธานี และกระบี่
ซึ่งขั้นตอน วิธีการดาเนินการ มีอยู่แล้ว และได้อบรมหลักสูตร “ครูแม่ไก่” ไปแล้ว เหลือเฉพาะการทาข้อตกลง
(MOU) ขอให้ไปติดต่อประสานงานกับผู้ว่า ราชการจังหวัดเข้าร่วมโครงการด้วย 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
เตรียมเรื่องสถานทีจ่ ัดประชุม โดยให้คานึงถึงการจราจร สถานที่จอดรถ และขอขอบคุณ ผบก.ภ.จว.พังงา ที่ ได้
จัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและเรียบร้อยไปด้วยดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.
พ.ต.ต.

ผู้จดรายงานการประชุม
( เลิศชาย เครือรัตน์ )
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