รายงานการประชุมบริหารตารวจภูธรภาค 8
ครั้งที่ ๓/25๕๙
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี อ.เมือง จว.ระนอง
--------------------------ผู้มาประชุม
ผู้บังคับบัญชา
๑. พล.ต.ท.เทศา
๒. พล.ต.ต.วิศณุ
๓. พล.ต.ต.ธีรพล
๔. พล.ต.ต.ธวัชชัย
๕. พล.ต.ต.ภวัต
๖. พล.ต.ต.ชลิต
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. พ.ต.อ.พีรยุทธ
๑๔. พล.ต.ต.ชินรัตน์
๑๕. พล.ต.ต.จักรัช
๑๖. พล.ต.ต.ชโยดม
๑๗. พล.ต.ต.สุทัศน์
ฝ่ายอานวยการ
๑๘. พ.ต.อ.ถาวร
๑๙. พ.ต.ท.ประเทือง
๒๐. พ.ต.อ.สมเกียรติ
๒๑. พ.ต.อ.หญิง ชไมพร
๒๒. พ.ต.อ.จเร
๒๓. พ.ต.อ.ประวิตร
๒๔. พ.ต.อ.ประภาษ
๒๕. พ.ต.อ.คณธัช
๒๖. พ.ต.อ.อับดุลกอเดร์
๒๗. พ.ต.อ.ชูยศ

ศิริวาโท
ม่วงแพรสี
คุปตานนท์
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

บุญศรีโรจน์
เอกพรพิชญ์
บุษยวิทย์
ปานปรุง
วิริยะกุล
ย้อยนวล
การะเจดีย์
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
แทน ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต
ผบก.สส.ภ.๘
ผบก.ประจา ภ.๘
ผบก.อก.ภ.๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘

แสงฤทธิ์
สุวรรณชาตรี
มณีเนตร
ยุวานนท์
คณาวิทยา
ชูศรี
พลรบ
เรืองอรุณ
บือแนสะเตง
ทองอยู่

รอง ผบก.อก.ภ.๘
แทน ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8
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
ถิ่นธานี
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 พล.ต.ต.ดารัส วิริยะกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง กล่าวต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา
และผู้ เข้าร่ ว มประชุม และเรี ย นเชิญ นายสุ ริยันต์ กาญจนศิล ป์ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ระนอง กล่ าวต้อนรับ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ และผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายก อบจ.ระนอง
และนายมนูญ นิลใบ กต.ตร.จว.ระนอง/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติ มาร่วม
ต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ แนะนาสถานที่สาคัญ สถานที่ท่องเที่ยว และสภาพพื้นที่โดยทั่วไป
ของจังหวัดระนอง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะเดินทางกลับ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ได้มอบประกาศเกีย รติคุณ ให้ แก่ข้าราชการตารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างภาพลั กษณ์ดีเด่น
พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ในวัน นี้ เป็ นการมอบประกาศเกียรติคุณให้ แก่ข้าราชการตารวจผู้ที่มีผ ลการปฏิบัติ หน้าที่
สมควรได้รับการชมเชย รวมทั้งผู้ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตารวจ ซึ่งมีหลายๆด้าน เช่น การจับกุมยาเสพติด
คือ บ้านพละ จว.ชุมพร และท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี , คดีฆ่าผู้อื่น สามารถจับกุมได้อย่างรวดเร็ว , จับกุมอาวุธ
สงคราม รวมทั้งจับกุมคดีชิงทรัพย์ซึ่งเป็นที่สนใจ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ คือ การสร้าง
บ้านให้กับคนตาบอดที่ อ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช จะเห็นได้ว่า คุณงามความดีต่างๆเหล่านี้ เป็นการกระทา
ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ภ.๘ ซึง่ ทุกคนจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ความสามารถ ความอดทน วิริยะ
อุตสาหะ จึงประสบความสาเร็จ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทาให้ ภ.๘ มีชื่อเสียง ถึงแม้ตัวเลขคดีฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่า
จะสูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ แต่ผลการจับกุมของ ภ.๘ ติดอันดับ ๑ ใน ๓ เกือบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคดีรัฐ
เป็นผู้เสียหาย ภ.๘ อยู่ในอันดับที่ ๑ - ๒ จนได้รับคาชมเชยจาก ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. (ปป) ดังนั้น จึงขอให้
ช่วยกันรักษามาตรฐานการทางานแบบนี้ไว้ และ ภ.๘ ยินดีที่จะมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทุกคน
หลังจากให้โอวาทแก่ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
สรุ ป การแข่งขันจั กรยานทางเรียบ “ตารวจภูธ รภาค ๘ ใจเกินร้อยปั่นย้อนรอยศรีวิชัย ”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มี.ค.๕๙ ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคอ๊อฟ) โดยให้ชมวีดีทัศน์ ประมาณ ๑๐ นาที
และให้ พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘/เลขานุการ สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
สรุปรายรับ-รายจ่าย การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ตารวจภูธรภาค ๘ ใจเกินร้อยปั่นย้อน
รอยศรีวิชัย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ มี.ค.๕๙ ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคอ๊อฟ) ดังนี้
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๑. เงินรายได้จากค่าสมัคร
๔,๐๔๑,๗๐๐ บาท
๑.๑ ค่าสมัคร VIP (คนละ ๙๐๐ บาท)
๒,๔๓๔,๕๐๐ บาท
๑.๒ ค่าสมัครบุคคลทั่วไป (คนละ ๖๐๐ บาท) ๑,๕๘๒,๒๐๐ บาท
๑.๓ ค่าทีม (ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท)
๒๕,๐๐๐ บาท
๒. เงินรายได้อื่นๆ
๔,๖๑๐,๐๕๐ บาท
๒.๑ ค่ากางเกง (ตัวละ ๔๕๐ บาท)
๔๗๐,๒๕๐ บาท
๒.๒ ค่าสปอนเซอร์ (ภ.จว./บก.สส.ภ.๘)
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ เงินสนับสนุน
๒,๖๙๕,๐๐๐ บาท
๒.๔ ค่าถ่ายรูปปั่นจักรยาน
๒๔๔,๘๐๐ บาท
สรุปรายจ่าย การแข่งขันจักรยานทางเรียบ
๔,๗๑๓,๙๒๖ บาท
สรุปข้อมูลการเงิน
- รายได้จากค่าสมัคร
๔,๐๔๑,๗๐๐ บาท
- รายได้อื่นๆ
๔,๖๑๐,๐๕๐ บาท
รวมรายได้ทั้งสิ้น
๘,๖๕๑,๙๒๖ บาท
- หักค่าใช้จ่าย
๔,๗๑๓,๙๒๖ บาท
- คงเหลือ
๓,๙๓๗,๘๒๔ บาท
การจัดสรรเงินรายได้
๑. กองทุนสวัสดิการ ภ.๘
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กาชาด จว.สุราษฎร์ธานี
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. สนับสนุนงานกาชาด ตร. ปี ๕๙
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. พฤกษากาชาด ปี ๕๙ (แม่บ้าน ภ.๘)
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าของจับสลากกาชาด (แม่บ้าน ภ.๘)
๘๓,๑๙๕ บาท
๖. เลี้ยงตอบแทนเจ้าหน้าที่
๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน
๑,๔๓๓,๑๙๕ บาท
คงเหลือมอบให้แม่บ้าน ภ.๘ บริหาร
๒,๕๐๔,๖๒๙ บาท
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
เงินรายได้ที่มอบให้กับแม่บ้าน ภ.๘ จานวน ๒,๕๐๔,๖๒๙ บาท (สองล้านห้าแสนสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยจะใช้จ่ายในรูปของคณะกรรมการ และใช้จ่ายอย่างประหยัดมากที่สุด
สาหรับผู้ที่สมัครแข่งขันจักรยาน รุ่น VIP ระยะทาง ๓๕ กม. ที่ยังไม่ได้ไปรับถ้วยรางวัลที่ระลึก
ให้ไปรับได้ที่ สง.ผบช.ภ.๘ (พุนพิน) ขอบคุณ ศฝร.ภ.๘ ที่สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าทีต่ ารวจและ นสต. จานวนมาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ต่างๆ ในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ในการรับสมัครและจัดการแข่งขัน รวมทั้ง รพ.ยุพราช
เวียงสระ ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนา (เป็นพี่เลี้ยง) ในการจัดการแข่งขัน และขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ตารวจภูธรภาค ๘ ใจเกินร้อยปั่นย้อนรอยศรีวิชัย ” จนทาให้เกิด
ความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/255๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จว.กระบี่
ให้ที่ประชุมพิจารณา
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ให้เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ ๒๐ ข้อ ๔ วงเล็บ ๑ ส่วนท้าย ข้อความว่า “กรณีดังกล่าวผู้แทนที่
เข้าร่วมประชุมและสามารถตัดสินใจได้นั้น นโยบาย ของ ภ.๘ มอบหมายให้ ผบภ.ภ.จว. ต้องเข้าร่วมประชุม
ด้ วยตนเอง เพราะจะปรากฏในรายงานการประชุ มของกรมราชองครั กษ์ และเป็ นการให้ ความส าคั ญต่ อสถาบั นฯ
ของ ภ.๘” และหน้ าที่ ๒๒ ข้ อ ๕ วรรค ๓ ให้ มี ข้ อความว่ า ให้ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๘ ตรวจสอบเหตุ การณ์ ก่ อการร้ าย
ในรอบเดื อนทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่ อทราบแผนประทุ ษกรรมและการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการต่ อต้ านแผนก่ อการร้ าย
และให้วิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางป้องกันต่อที่ประชุมด้วย
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
๑. ตรวจสอบข้าราชการตารวจชั้นประทวน เข้าร่วมโครงการสวัสดิการกับร้านซีพี เฟรชมาร์ท
ได้ดาเนินการตามข้อสั่งการของ ผบช.ภ.๘ จนเข้าร่วมโครงการฯ ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๒. ให้หาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม ประท้วง หรือกดดันรัฐบาล โดยให้ ฝอ.๒ฯ
ติดตามข่าวการชุมนุมทั้งในและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศ นาเสนอในที่ประชุมด้วย
๓. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตั้งด่านตรวจ เพื่อพัฒนาไปเป็นด่านตรวจถาวร โดยได้มีการสั่งการ
ไปยัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช และกระบี่ ให้ไปดาเนินการ
๔. การให้ความสาคัญในการประชุมถวายความปลอดภัยฯ ตามที่ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต
รอง ผบช.ภ.๘ ได้สั่งการ โดยได้กาชับข้อสั่งการไปให้ทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๕. ให้สารวจในพื้นที่ ที่ พงส. สั่งสานวนที่สั่ งฟ้องหรือไม่ฟ้องพร้อมสรุปเหตุผล เพื่อให้ความรู้
กับ พงส. เพื่อปรับปรุงแก้ไขสาเหตุ ซึ่งในการแต่งตั้ง ผกก.(สอบสวน) ที่ผ่านมา ก็อาจจะมอบ ผกก.(สอบสวน)
ไปรวบรวมข้อมูลได้
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘ ประธาน
“โครงการสินค้าเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการตารวจ” เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูง ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือน เมื่อซื้อ
สินค้าเพื่อการบริโภคจากร้าน ซี พี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ จะได้รับส่วนลดในราคาเทียบเท่ากับราคาที่
เป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัทผู้จาหน่าย
และทาง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ต Free WiFi
ทุก สภ. ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ฝ่ายอานวยการชี้แจง
พ.ต.ท.ประเทือง สุวรรณชาตรี แทน ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย
Power Point ดังนี้
ฝอ.๑ ฯ ขอรายงานสถานภาพของกองทุน ๒ กองทุน ดังนี้
.
๑. กองทุนสวัสดิการตารวจภูธรภาค ๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ ก.พ. – ๑๖ มี.ค.๕๙ ยอดคงเหลือ
เป็นเงิน ๔,๓๖๐,๒๒๗.๖๙ บาท จ่ายค่าช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ๕ ราย
๒๗,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๔,๓๓๓,๒๒๔.๖๙ บาท
๒. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ตารวจภูธรภาค ๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ ก.พ. – ๑๖ มี.ค.๕๙
ยอดคงเหลือ ๗๙๑,๐๕๑.๔๓ บาท รายรับจากจากสมาชิก ๒๑๔,๔๔๐ บาท รายจ่าย ๒๖๕,๑๐๑ บาท เป็นค่า
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ๕ ราย เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย
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และยังเป็นหนี้เงินกองทุนสวัสดิการ ภ.๘ จานวน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท
๓. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่อง
๓.๑ ตร. มีน โยบายให้ จั ด ท า “โครงการสิ น ค้ า เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิก ารข้ า ราชการต ารวจ”
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตารวจชั้นประทวนที่อยู่ในราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อลดภาระ
ค่าครองชีพที่สูงในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือน เมื่อซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคจากร้าน
ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ จะได้รับส่วนลดในราคาเทียบเท่ากับราคาที่ เป็นสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทผู้จาหน่าย โดยให้ แต่ละ บช. จัดส่งข้อมู ลข้าราชการตารวจชั้นประทวนในสังกัด ที่มีความประสงค์เข้า
ร่วมโครงการ ให้ สกพ. ในส่วนของ ภ.๘ มีข้าราชการตารวจชั้นประทวนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๖,๙๖๘ คน
ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และหลังจากนี้ สกพ. จะดาเนินการจัดทาบัตรส่วนลดในการซื้อสินค้าและจัดส่งให้แต่ละ
บช. เพื่อนาไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการตารวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
๓.๒ สภากาชาดไทย กาหนดจัดงานกาชาดประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.๕๙
ถึงวันที่ 7 เม.ย.59 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า และอนุญาตให้สมาคมแม่บ้านตารวจออก
สลากบารุงกาชาดไทยจาหน่าย เพื่อหารายได้บารุงสภากาชาดไทย ซึ่งในส่วนของ ภ.๘ ได้รับการจัดสรรสลาก
บารุงกาชาดไทย จานวน 149 เล่ม รวม 7,450 ฉบับ จาหน่ายฉบับละ 100 บาท เป็นเงิน 745,000 บาท
จึงขอความร่วมมือให้ ภ.จว./บก.ในสังกัด นาสลากบารุงกาชาดไทย ไปจาหน่ายให้กับประชาชนและข้าราชการ
ตารวจในสังกัดแล้วรวบรวมเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาโคกกลอย ชื่อบัญชีเงินนอกงบประมาณ ภ.8
เลขที่บัญชี 811-6-02248-2 พร้อมสาเนาหลักฐานการโอนเงินให้ ภ.๘ ทราบ ภายในวันที่ 23 มี.ค.59
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ เพิ่มเติม ส่วนของ ฝอ.๑ ฯ
การประกาศลาดับอาวุโสของข้าราชการตารวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. วาระประจาปี ๒๕๕๘
ขอให้แจ้งข้าราชการตารวจในสังกัด ตรวจสอบความถูกต้อง หากข้าราชการตารวจรายใด เห็นว่าลาดับอาวุโส
ไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องไปยัง ภ.๘ ภายในวันที่ ๒๒ มี.ค.๕๙
พ.ต.อ.สมเกียรติ มณี เนตร ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point
ดังนี้
๑. รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน ก.พ.๕๙ – ก.พ.๕๘
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ ก.พ.5๙ กับ ก.พ.๕๘
ภาพรวม ภ.8 เปรียบเทียบ ก.พ.5๙ กับ ก.พ.5๘ ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 คดีเกิด ๑๘๖ คดี จับกุมได้ ๑๔๒ คดี เกิดคดีลดลง ๓๐ คดี เป้าหมาย 7๓.๗๑
จับกุมได้ ๗๖.๓๔ บรรลุเป้าหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 2 คดีเกิด ๓๓๖ คดี จับกุมได้ ๑๙๒ คดี เกิดคดีลดลง ๘๕ คดี เป้าหมาย 5๗.๑๔
จับกุมได้ ๕๗.๑๔ บรรลุเป้าหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 3 คดีเกิด ๓๓๒ คดี จับกุมได้ ๒๒๓ คดี เกิดคดีเพิ่มขึ้น ๑๓๗ คดี จับกุมได้ ๖๗.๑๗
กลุ่มคดีที่ 4 จับกุมได้ ๖,๓๑๖ ราย ๗,๒๗๒ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๕๐๘ 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
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ในสังกัด ภ. 8
กลุ่ มคดี ที่ 1 ฐานความผิ ดเกี่ยวกับชีวิ ต ร่างกายและเพศ คดี เกิ ดมากในพื้ นที่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี
นครศรีธรรมราช และกระบี่
- ทุก ภ.จว. คดีเกิดลดลง
- ภ.จว.พังงา, ภูเก็ต และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเป้าหมาย
กลุ่ มคดี ที่ 2 ฐานความผิ ดเกี่ ยวกั บทรัพย์ เกิ ดมากในพื้ นที่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี , นครศรี ธรรมราช
และภูเก็ต
- ภ.จว.ครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และกระบี่ คดีเกิดลดลง
- ภ.จว.ระนอง, พังงา, ภูเก็ต และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเป้าหมาย
กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.ภูเก็ต, กระบี่ และชุมพร
ทุก ภ.จว. คดีเกิดเพิ่มขึ้น
กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
ทุก ภ.จว. มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น (ยกเว้น ภ.จว.ระนอง มีผลการจับกุมลดลง)
สรุปคดีที่น่าสนใจ เปรียบเทียบ ก.พ.๕๙ กับ ก.พ.๕๘
๑) ฐานความผิ ดโจรกรรมรถจั กรยานยนต์ คดี เกิ ด ๕๑ คดี ได้ คื น ๒๐ คดี เกิ ดคดี ลดลง ๑๕ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และภูเก็ต
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.กระบี่, ระนอง และพังงา
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และชุมพร
๒) ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ คดีเกิด ๔ คดี ได้คืน ๑ คดี เกิดคดีเท่าเดิม
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ชุมพร และกระบี่
๓) คดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด จับกุมได้ ๖๖๓ ราย ๗๑๕ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๙๑ ราย
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ระนอง, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต มีผลการจับกุมลดลง
๔) คดียาเสพติด ภ.8 จับกุมได้ ๔,๐๓๔ ราย ๔,๕๕๔ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๓๘๙ ราย
- ทุก ภ.จว. มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น (ยกเว้น ภ.จว.ระนอง มีผลการจับกุมลดลง)
- ภ.จว.กระบี่, ชุมพร และระนอง มีผลการจับลดลง
๒. รายงานสถานภาพอาชญากรรม ห้วงเดือน ต.ค.๕๘ – ก.พ.๕๙ กับ ต.ค.5๗ – ก.พ.๕๘
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญ 4 กลุ่ม เปรียบเทียบ รับแจ้ง/จับ ปีงบประมาณ ๒๕5๙
กับปีงบประมาณ ๒๕5๘ ห้วงเดือน ต.ค.5๘ – ก.พ.๕๙ กับ ต.ค.5๗ – ก.พ.๕๘
เปรี ยบเที ยบ ปี งบประมาณ ๒๕5๙ กั บปี งบประมาณ ๒๕5๘ ห้ วงเดื อน ต.ค.5๘ – ก.พ.58
กับ ต.ค.5๗ – ก.พ.๕๘ ปรากฏ ดังนี้
กลุ่มคดีที่ 1 เกิดคดี ๙๔๙ คดี จับกุมได้ ๗๑๙ คดี เกิดคดีลดลง ๑๙๒ คดี เป้าหมาย 7๓.๗๑
จับกุมได้ ๗๕.๗๖ บรรลุเป้าหมายการจับกุม
กลุ่มคดีที่ 2 เกิดคดี ๑,๙๐๐ คดี จับกุมได้ ๑,๐๙๘ คดี เกิดคดีลดลง ๓๐๐ คดี เป้าหมาย
๕๗.๑๔ จับกุมได้ ๕๗.๑๔ บรรลุเป้าหมายการจับกุม
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๕๓.๘๓
กลุ่มคดีที่ 4 จับกุมได้ ๒๘,๗๐๒ ราย ๓๓,๕๑๙ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๓,๒๓๙ ราย
สรุปภาพรวม ภ.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มคดีที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มลดลง
- กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุมเพิ่มขึ้น
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ปีงบประมาณ ๒๕5๙ กับปีงบประมาณ ๒๕5๘ แยกราย ภ.จว.
กลุ่ มคดีที่ 1 ฐานความผิ ดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ คดีเกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ธานี ,
นครศรีธรรมราช และชุมพร
- ทุก ภ.จว. เกิดคดีลดลง (ยกเว้น ภ.จว.ระนอง เกิดคดีเพิ่มขึ้น)
- ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเป้าหมาย
กลุ่มคดีที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
และภูเก็ต
- ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ชุมพร และระนอง คดีเกิดลดลง
- ภ.จว.ระนอง, พังงา และกระบี่ มีผลการจับกุมไม่บรรลุเป้าหมาย
กลุ่มคดีที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ เกิดมากในพื้นที่ ภ.จว.ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี และชุมพร
ภ.จว.กระบี่ คดีเกิดลดลง
กลุ่มคดีที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ทุก ภ.จว.มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น (ยกเว้น ภ.จว.
ระนอง มีผลการจับกุมลดลง)
สรุปคดีที่น่าสนใจ ปีงบประมาณ ๒๕5๙ – ๒๕5๘
๑) ฐานความผิ ดโจรกรรมรถจั กรยานยนต์ เกิ ดคดี ๓๓๐ คดี ได้ คื น ๙๖ คดี เกิ ดคดี เพิ่ มขึ้ น ๗ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.กระบี่, ระนอง และพังงา
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี และชุมพร
๒) ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ เกิดคดี ๒๙ คดี ได้คืน ๑๐ คดี เกิดคดีลดลง ๕ คดี
- หายมากในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.ระนอง และพังงา
- เกิดคดีลดลงในพื้นที่ ภ.จว.ชุมพร, กระบี่ และภูเก็ต
๓) คดีอาวุธปืน จับกุมได้ ๓,๑๗๘ ราย ๓,๔๖๗ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๖๓๔ ราย
- จับกุมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พังงา, ชุมพร, กระบี่ และระนอง
- จับกุมลดลงในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
๔) คดียาเสพติด ภ.8 จับกุมได้ ๑๗,๒๑๖ ราย ๑๙,๗๔๖ คน จับกุมเพิ่มขึ้น ๑,๑๖๐ ราย
ทุก ภ.จว. มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น (ยกเว้น ภ.จว.กระบี่ มีผลการจับกุมลดลง)
๓. การบันทึกข้อมูล PDC ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ ภ.๘ บันทึกจานวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม ขณะนี้อยู่ในลาดับที่ ๕ ได้ ๒๓๑,๐๓๔ ข้อมูล หน่วยที่กรอกได้มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ ภ.จว.
นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ชุมพร, กระบี่, พังงา, ระนอง และ บก.สส.ภ.๘ ตามลาดับ
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การประชุมครั้งต่อไป ให้ ฝอ.๒ ฯ เพิ่มภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ประกอบการวิเคราะห์ด้วย
ซึง่ ภัยจากการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามทีไ่ ม่ห่างไกลประเทศไทย เช่น ๓ จว.ชายแดนภาคใต้และที่ราชประสงค์
กรุงเทพฯ
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ให้ ฝอ.๒ ฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตารางข้อมูลการนาเสนอสถิติคดีอาญา เนื่องจากตัวเลขไม่ตรง
กับของ ตร. และการนาเสนอครั้งต่อไป ภาพรวมกลุ่มที่ ๑ อยู่ในสไลด์ที่ ๑ สไลด์ที่ ๒ เป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สไลด์ที่ ๓ เป็นคดีพยายามฆ่า สไลด์ต่อไป คดีทาร้ายร่างกาย สไลด์สุดท้าย คดีข่มขืนกระทาชาเรา แยกแต่ละ
ภ.จว. ให้ชัดเจน ในเรื่องทรัพย์ จะแยกเป็น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ โจรกรรมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ก่อนสิ้นเดือน มี.ค.๕๙ จะต้องดาเนินการให้เรียบร้อย
พ.ต.อ.ชไมพร ยุวานนท์ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 รายงานประกอบการฉาย Power Point
ดังนี้
๑. การประเมินผลการป้องกันอาชญากรรม ห้วงเดือน ก.พ.๕๙
๑.๑ ผกก.กลุ่ม ๑ สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี ๒. สภ.กะทู้ จว.
ภูเก็ต ๓. สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช ๔. สภ.เมือง จว.ภูเก็ต ๕. สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ๖. สภ.เมือง จว.ชุมพร
๗. สภ.ทุ่งสง จว.นครศรี ธ รรมราช ๘. สภ.ขนอม จว.นครศรีธ รรมราช ๙. สภ.สิ ช ล จว.นครศรีธ รรมราช
๑๐. สภ.เขาพนม จว.กระบี่
๑.๒ ผกก.กลุ่ม ๒ สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช ๒. สภ.
ปลายพระยา จว.กระบี่ ๓. สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ๔. สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ๕. สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
๖. สภ.กะรน จว.ภูเก็ต ๗. สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช ๘. สภ.ละแม จว.ชุมพร ๙. สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร
๑๐. สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต
๑.๓ สวญ./สว.หน.สภ. สูงสุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ ๑. สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี ๒. สภ.
เขาหลัก จว.พังงา ๓. สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช ๔. สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร ๕. สภ.เขานิพันธ์ จว.
สุราษฎร์ธานี ๖. สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ๗. สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร ๘. สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช
๙. สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ๑๐. สภ.บางแก้ว จว.ระนอง
๑.๔ สรุปผลการป้องกันปราบปรามของ ภ.จว.ในสังกัด ภ.๘ ห้วงเดือน ก.พ.๕๙ อันดับ ๑
ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๒. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๓. ภ.จว.ภูเก็ต ๔. ภ.จว.ชุมพร ๕. ภ.จว.กระบี่ ๖. ภ.จว.พังงา
๗. ภ.จว.ระนอง
๒. สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ประจาเดือน ก.พ.๕๙ เสียชีวิต ๗๓ คน เป้าหมาย ๕๙ คน
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๑๔ คน จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ระหว่างเดือน
ต.ค.๕๘ – ม.ค.๕๙ เสียชีวิต ๓๒๙ คน เป้าหมาย ๖๙๒ คน ต่ากว่าเป้าหมาย ๓๖๓ คน
๓. ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชา ห้วงเดือน ก.พ.๕๙
๓.๑ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ ภ.๘ ผบช.ภ.๘ ตรวจ ๘ ครั้ง ระดั บ รอง ผบช.ภ.๘ ได้ แ ก่
พล.ต.ต.วิศณุฯ ๑๕ ครั้ง, พล.ต.ต.ธีรพลฯ ๑๒ ครั้ง, พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ๑๒ ครั้ง, พล.ต.ต.ธวัชชัยฯ ๒๓ ครั้ง,
พล.ต.ต.ภวัตฯ ๑๔ ครั้ง และ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ ๑๖ ครั้ง
๓.๒ ผู้ บั งคับ บัญชาระดับ ภ.จว. ได้แก่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ธ านี ผบก. ๑๒ ครั้ง รอง ผบก.
ตรวจครบ , ภ.จว.นครศรี ธรรมราช ผบก. ตรวจ ๑๒ ครั้ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.ชุ มพร ผบก. ตรวจ ๑๖ ครั้ ง
รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.ระนอง ผบก. ตรวจ ๑ ครั้ ง รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.พั งงา ผบก. ตรวจ ๑๒ ครั้ ง

-9รอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.ภู เก็ ต ผบก. ตรวจ ๓ ครั้ ง และรอง ผบก. ตรวจครบ , ภ.จว.กระบี่ ผบก. ตรวจ ๓ ครั้ ง
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
๑. การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนที่ จว.ภูเก็ต มีปัญหาเรื่องการส่งตรวจอาวุธปืน ซึ่งประมาณ ๑ ปี
จะดาเนินการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนได้ เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ศพฐ.จว.ภูเก็ต ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ ภ.๘ (ภูเก็ต) เพื่อเป็น การรองรับ การส่งตรวจพิสูจน์อาวุธ ปืน ซึ่งขณะนี้ จว.ภูเก็ต หรือพื้นที่ใกล้เคียง
จะต้องส่งไปตรวจที่ จว.สุราษฎร์ธานี
๒. การทาสารบบประวัติอาวุธปืน ให้เหมือนกับ ศชต. ซึ่งได้ไปปรับแก้ที่ จว.นครศรีธรรมราช
เพื่อให้งานลุล่วงไปก่อน และ ศพฐ.๘ สามารถทาสารบบประวัติอาวุธปืนเหมือนกับ ศชต. ได้ แต่ต้องมีเครื่องมือ
ซึ่งเครื่องมือ IBIS ราคาประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ABIS ราคาประมาณ ๑๕ ล้านบาท
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ให้ ศพฐ.๘ ประสานกับ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี รีบออกแบบสถานที่ในการทดสอบอาวุธปืน โดย
ก่อนช่วงสงกรานต์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี จะต้องดาเนินการให้เรียบร้อย เนื่องจาก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร. จะเดินทางมาตรวจ
พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน แทน ผกก.ตชด.๔๑
ตชด.๔๑ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง
๑. ได้รับรายงานจาก ผบ.มว.ตชด.ที่ ๔๑๐๖ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจานวนมาก ในเกาะพยาม
แต่เจ้าหน้าที่ตารวจไม่เพียงพอ ขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือตารวจท่องเที่ยวบนเกาะพยามด้วย ได้ขอความ
ร่วมมือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดชุดป้องกันตนเอง และดูแลนักท่องเที่ยว
๒. วันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙ กก.ตชด.ที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ จว.ชุมพร ได้กาหนดจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนาค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ซึ่งทาง ผกก.ตชด.ที่ ๔๑ จะมาเรียนเชิญ ผบช.ภ.๘ ด้วยตนเอง
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
เรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจบนเกาะพยาม ไม่เพียงพอ ผบก.ภ.จว.ระนอง จะสามารถสนับสนุนกาลัง
เจ้าหน้าที่ตารวจได้อย่างไรบ้าง
พล.ต.ต.ดารัส วิริยะกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง
พื้นที่บนเกาะพยาม ทางฝ่ายทหาร และ ตชด. ดูแลรับผิดชอบ แต่ทาง สภ.ปากน้าระนอง ก็ส่ง
กาลังเจ้าหน้าที่ตารวจไปดูแลนักท่องเที่ยว เสริมกาลังอยู่ประมาณวันละ ๒ นาย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว อยู่ระหว่าง
ศึกษาเพื่อจะสร้าง สภ. ขึ้นใหม่ แต่เนื่องจากเกาะพยามมีปัญหาเรื่องที่ดินต่างๆ การได้มาของที่ดิน การถือครอง
ที่ดิน อาจจะต้องมีการขออนุญาตใช้ก่อน ตารวจท่องเที่ยวบนเกาะพยามไม่มี มีเฉพาะพื้นที่ของระนอง ๑ นาย
ร.ต.อ.วิสุทธิ์ แก้วพา แทน ผกก.๕ บก.ทท.
สถานีตารวจท่องเที่ยว ๑ (ระนอง) มีพื้นที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด คือ จว.ชุมพร และระนอง
มีเจ้าหน้าที่ตารวจ ระดับ สว. ๑ นาย รอง สว. ๒ นาย ผบ.หมู่ ๑๐ นาย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ในเบื้องต้น
ได้ประสานขอสนับสนุนกาลังพลไปยังหน่วยเหนือ ซึง่ ขณะนี้ไม่มีกาลังพลที่จะลงไปดูแลบนเกาะพยาม
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ผบช.ภ.๘ รับไปประสาน ผบก.ทท. ขอสนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจมาอีก ๑ นาย ในช่วงนี้
ขอให้ ตชด. จัดกาลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลด้วย และฝาก ผบก.ภ.จว.ชุมพร , ผกก.สภ.วิสัยเหนือ , ผกก.สภ.สวี ,
ผกก.สภ.เมืองชุมพร ให้เกียรติไปร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ด้วย

- 10 พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง ผกก.๖ บก.รน.
กรณีลูกเรือประมงก่อเหตุทาร้ายนักท่องเที่ยวบนเกาะกรูด ซึ่งทางผู้บังคับบัญชา ได้มีนโยบาย
ในการควบคุมเรือประมงและลูกเรือ โดยทาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือประมง ลูกเรือ ผู้ควบคุมเรือ พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แจ้งไปยัง สภ. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มี
การก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ และให้ตารวจน้าประสานความร่วมมือกับสมาคมเรือประมงและ
ผู้ประกอบการ ห้ามจอดเรือใกล้เรือนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในพื้นที่ ภ.๘ และเขตหวงห้าม
กรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบัน นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ ภ.๘ จานวนมาก มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ให้เน้นย้าการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการและ
ผู้ประกอบธุรกิจเรือนาเที่ยวต่างๆ โดยชี้แจง แนะนาเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
พ.ต.อ.ศุกฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จว.ระนอง
ประชาสัมพันธ์ คาสั่ง รมว.มหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ ลง ๒๑ พ.ย.๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คน
ต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาในราชอาณาจักร จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งแยกประเด็น
ออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว ให้อยู่ในประเทศได้ไม่เกิน ๙๐ วัน จะถูกจากัดไม่ให้เข้าใน
ประเทศ ๑ ปี ถ้าอยู่เกิน ๑ ปี จะห้ามเข้าประเทศ ๓ ปี ถ้าอยู่เกิน ๓ ปี ห้ามเข้าประเทศ ๕ ปี ถ้าอยู่เกิน ๕ ปี
ห้ามเข้าประเทศ ๑๐ ปี กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดาเนินคดี ถ้าอยู่ไม่เกิน ๑ ปี ห้ามเข้าประเทศ ๕ ปี ถ้าอยู่
เกิน ๑ ปี ห้ามเข้าประเทศ ๑๐ ปี ฝากความห่วงใยไปยังพนักงานสอบสวน
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ให้ หน.สภ. ไปกาชับพนักงานสอบสวน ทราบ ตามคาสั่ง รมว.มหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง
การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
กก.๒ บก.ปส.๔ บช.ปส.
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด โดย ตร. มอบหมาย บช.ปส. เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการกาหนดเป้าหมาย ๑,๖๐๐ ราย ในส่วนของ
กก.๒ บก.ปส.๔ รับผิดชอบพื้นที่ ภ.๘ มี ๔๕ เป้าหมาย ซึ่งได้ประสานไปยังท้องที่เพื่อสืบทราบและดาเนินการ
ตามกฎหมาย
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ในพื้นที่ ภ.๘ มี ๔๕ เป้าหมาย มีนักการเมืองท้องถิ่น หรือไม่
กก.๒ บก.ปส.๔ บช.ปส.
ตามที่ได้รับรายชื่อ ไม่ใช่ระดับบุคคลสาคัญ มีเพียงระดับท้องถิ่น
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.๘
ฝากตารวจทางหลวง รถบรรทุกวิ่งทางขวาตลอดเส้นทาง ให้ไปกวดขันด้วย และฝากทาง ตม.
ช่วยประสาน สภ.พื้นที่ เกี่ยวกับการดาเนินการตามคาสั่ง รมว.มหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี รอง ผบช.ภ.8 แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. การระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ห้วงวันที่ ๑๐, ๒๐, ๓๐ มี.ค.๕๙ ซึ่ง ตร. โดย
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เน้นให้กวาดล้างจับ กุม ๑๐ กลุ่มเป้าหมาย ตามหนังสือ ตร.
ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๓๖๔ ลง ๒ มี.ค.๕๙ ขอให้ไปดาเนินการให้เป็นรูปธรรม และมีผลการระดมกวาดล้างที่ชัดเจน
๒. การกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (PDC) ขอให้เร่งรัด
ตรวจสอบให้มีความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนทุก สภ. สภ.ที่ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยืนยันตรวจสอบให้ ภ.๘

- 11 ขอชมเชย สภ.ที่ลงข้อมูลได้เป็นจานวนมาก ได้แก่ สภ.ทุ่งสง , สภ.กาญจนดิษฐ์ , สภ.ทุ่งใหญ่ , สภ.ชะอวด ,
สภ.ไชยา , สภ.กระทู้ , สภ.เมืองภูเก็ต , สภ.กะรน และ สภ.เมืองกระบี่ เป็นต้น ขอให้ทุก สภ. ไปศึกษาวิธีการ
ลงข้อมูลและนามาเป็นแบบอย่าง
๓. ให้ทุก ภ.จว. โดย รอง ผบก.ภ.จว. (ปป) เป็นผู้กากับดูแล ไปสารวจ บุคคล นิติบุคคลและ
เต็นท์รถต่างๆ ที่รับจานากรณีได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการถอดแผ่นป้าย เปลี่ยนป้ายทะเบียน แล้วนาไปใช้
เป็นพาหนะในการก่อคดี ซึง่ ภ.๘ จะได้มีหนังสือสั่งการไปอีกครั้ง ขอให้รายงานตามกาหนดด้วย
๔. การท าโครงการยิ งปื นเก็ บหั วและปลอกกระสุ นของ ภ.จว.นครศรี ธรรมราช กั บฝ่ ายปกครอง
เป็นโครงการที่ดีมาก ถึงแม้ ศพฐ.๘ จะยังไม่มีมาตรการเต็มร้อยเรื่องบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และถังยิงได้ แต่ก็
เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า ถ้าหัวกระสุน ปลอกกระสุนปืนทุกกระบอกที่นามาจด
ทะเบียนถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ระบบ IBIS หรือ ABIS ก็ตาม จะเป็นการยับยั้งไม่ให้เจ้าของอาวุธปืนนาอาวุธปืน
ไปก่อคดี หรือนาไปก่อคดีก็สามารถสืบค้นหาตัวเจ้าของและขยายผลไปจับกุมผู้กระทาความผิดได้ ทุกวันนี้มีการ
ก่อคดีโดยยิงทิ้งหัวและปลอกกระสุนไว้มากมาย ซึ่งทาอะไรไม่ได้
พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8 แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ประกอบการฉาย
Power Point ดังนี้
๑. เรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ ผลการเบิกจ่ายฯ ซึ่ง ภาพรวม ตร. กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้
ร้อยละ ๔๘ เบิกจ่ายร้อยละ ๓๙.๓๔ ไม่บรรลุเป้าหมาย งบดาเนินงาน เป้าหมายร้อยละ ๕๑ เบิกจ่ายร้อยละ
๗๐.๐๘ บรรลุเป้าหมาย งบลงทุน เป้าหมายร้อยละ ๓๖ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๖.๖๔ ไม่บรรลุเป้าหมาย
หน่วยที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มี ๖ หน่วย ได้แก่ บก.สส.ภ.๘, สภ.ทุ่งสง, ภ.จว.กระบี่,
ศฝร.ภ.๘, สภ.ตะกั่วป่า และ สภ.ปากพนัง ส่วนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ขอให้ไปเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ
เป้ าหมายการเบิ กจ่าย งบรายจ่ายประจา ณ วันที่ ๑๔ มี. ค.๕๙ ร้อยละ ๕๑ ผลการ
เบิ กจ่ ายบรรลุ ตามเป้ าหมายทุกหน่ วย งบลงทุน ร้อยละ ๓๖ ภาพรวมร้อยละ ๒๖.๑๔ ไม่บรรลุ เป้าหมาย
หน่วยที่บรรลุตามเป้าหมาย มี ๒ หน่วย คือ ภ.จว.กระบี่ (๑๐๐ %) และพังงา (๕๐.๕๐ %) ส่วนที่เหลือ ภ.จว.
นครศรีธรรมราช (๒๗.๘๑ %) ภ.จว.ชุมพร (๒๗.๒๕ %) ภ.จว.ระนอง (๒๕.๔๑ %) ภ.จว.ภูเก็ต (๒๒.๘๐ %)
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี (๒๒.๗๗ %) และ ภ.๘ (๑๔.๕๙ %) ฝากดูเรื่องของ สภ.เกาะสมุย
๒. ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด ๓๐ ครอบครัว
๒.๑ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๔ หลัง ได้แก่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี, สภ.ไชยา, สภ.ท่าชนะ และ
สภ.บ้านนาสาร
๒.๒ ภ.จว.ภูเก็ต ๓ หลัง ได้แก่ สภ.กะทู้, สภ.ทุ่งทอง และ สภ.ถลาง
๒.๓ ภ.จว.กระบี่ ๑ หลัง คือ สภ.เมืองกระบี่
กาชับตามหนังสือ ตร.ที่ 0008.322/375 ลง 12 ม.ค.59 เรื่อง ให้เร่งรัดการสารวจ
เนื้องาน พร้อมประมาณการราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น จานวน
163 หลัง ส่วนที่เหลือ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ ภ.จว.ประสานสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สารวจเนื้องานส่วนที่เหลือ
พร้อมประมาณการราคาค่าก่อสร้าง สาหรับดาเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างใหม่
2. ให้ดาเนินการถ่ายภาพอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยละเอียด เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้รับจ้าง

- 12 ๓. การของบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทาการ (สภ.) ให้หน่วยของบประมาณก่อสร้างอาคาร
ที่ทาการ (สภ.) ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง งดของบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทาการขนาดเล็ก เนื่องจากใน
อนาคตจะยกฐานะ สภ. จากระดับรอง ผกก. เป็น ระดับ ผกก. ทาให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด ๓๐ ครอบครัว
- ตร.มีหนังสือ ลง 20 พ.ย.2558 บอกเลิกสัญญากับ บ.พี.ซีซี ดี เวลล็อปเม้นท์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด
- เพื่อให้การจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ จึงให้ดาเนินการ
1.ประสานสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพื่อตรวจสอบเนื้องานส่วนที่เหลือ
พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง
2.ถ่ายภาพอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยละเอียด เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
ฟ้องร้องคดี
- รวบรวมส่ง ตร.ภายใน 15 มี.ค.59
๔. กีฬาภายใน ตร. ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 4 พ.ค.59 แบ่งหน่วยต่างๆ เป็น ๑๖ กลุ่ม
โดย ภ.๘ เป็นกลุ่มที่ ๘ สีน้าเงิน มีการแข่งขันกีฬา ๑๕ ประเภท และกิจกรรมกองเชียร์
- จัดขบวนพาเรดนักกีฬา ๕๓ นาย
- จัดกองเชียร์ ๑๐๐ นาย เข้าร่วมประกวด
- วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขัน
- วันที่ ๔ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีปิดการแข่งขัน
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
เรื่องทีไ่ ด้รับมอบหมายภารกิจจาก ผบช.ภ.๘
1. วันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม ศอ.ปส.ภ.๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลการจับกุมยาเสพติดในการกระทาผิด เช่น ทางรถยนต์ รถไฟ ท่าอากาศยาน ที่ทาการไปรษณีย์
รถไฟที่ ส.รฟ.ทุ่งสง จับกุมยาเสพติดรายใหญ่ๆ ได้ ๒ ครั้ง และได้แจ้งในที่ประชุมที่ผ่านมาเรื่องของผู้กระทาผิด
ที่นาโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ในการกระทาผิด เช่น ทางระบบไลน์ มีการสั่งซื้อยาเสพติด แจ้งข่าวสาร แจ้งเส้นทาง
ผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม
ในการประชุม ศอ.ปส.ภ.๘ ทุกครั้ง ผบช.ภ.๘ ให้ความสาคัญและกากับดูแล ศอ.ปส.ภ.๘
ด้วยตนเอง จะมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ขอให้ทุก ภ.จว. ให้ความสาคัญในเรื่องของยาเสพติด เพราะเป็น
นโยบายของรัฐบาลทีช่ ัดเจน
จากในการประชุม ศอ.ปส.ภ.๘ ครั้งที่ผ่านมา มีหน่วยนอก , ผบก. หรือ รอง ผบก. (ปส) ,
ผบก.สส.ภ.๘ หรือ รอง ผบก.สส.ภ.๘ (ปส) , ผกก.สส.ภ.จว. หรือ รอง ผกก.สส.ภ.จว. , หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
หรือ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม และในการประชุมจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารหรือ
ปัญหาข้อขัดข้อง พฤติกรรมใหม่ๆ ของผู้กระทาความผิด
ในการประชุมครั้ งที่ผ่ านๆมา มี การฝากประชุม ต่อๆกันมา อ้างว่าติดภารกิจ ซึ่งได้ไป
ตรวจสอบย้อนหลัง พบว่า ผกก.สส.ภ.จว. บางคนไม่เคยมาเข้าร่วมประชุมเลย จึงขอเน้นย้าให้ไปปรับปรุง
2. โครงการสร้างภาพลักษณ์
วันที่ ๔ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่งมอบบ้านคนยากจน สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช
ที่สร้างบ้านให้คนยากจน ขอขอบคุณ สภ.ขนอม ที่ไปช่วยดูแล ให้ความช่วยเหลือโครงการดังกล่าว
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- สถิติคดีอุกฉกรรจ์ ภ.๘ ตั้งแต่ ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘ คดีเกิด ๔๒๒ คดี จับกุมได้ ๒๕๗ คดี
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๐ ออกหมายจับ ๕๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๒ ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๑๓๓ คดี คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๗๗
- สถิติคดีอุกฉกรรจ์ ภ.๘ ตั้งแต่ ต.ค.๕๘ – ก.พ.๕๙ คดีเกิด ๑๓๓ คดี จับกุม/มอบตัว ๗๑
คดี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๘ ออกหมายจับ ๑๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๒ ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๔๘ คดี คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๐๙
- สถิติคดีที่เกิดกับธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่ ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘ คดีเกิด
๑๓ คดี จับกุมได้ ๑๐ คดี ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๓ คดี แยกเป็น ธนาคาร (ออมสิน ไทยพาณิชย์) คดีเกิด ๒ คดี
จับกุมได้ ๑ คดี ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๑ คดี, ร้านสะดวกซื้อ (เซ่เว่น ๘ คดี, โลตัส ๒ คดี, แฟมิลี่มาร์ท ๑ คดี) คดี
เกิด ๑๑ คดี จับกุมได้ ๙ คดี ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๒ คดี, ร้านทอง ไม่มีคดีเกิด
- สถิติคดีที่เกิดกับธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่ ต.ค.๕๘ – ก.พ.๕๙ คดีเกิด
๔ คดี จับกุมได้ ๓ คดี ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๑ คดี แยกเป็น ธนาคาร (ออมสิน ไทยพาณิชย์) คดีเกิด ๑ คดี จับกุม
ได้ ๑ คดี, ร้านสะดวกซื้อ (เซ่เว่น) คดีเกิด ๓ คดี จับกุมได้ ๒ คดี ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด ๑ คดี, ร้านทองไม่มีคดีเกิด
คดีชิงทรัพย์ธนาคาร พื้นที่ สภ.วิชิต และคดีชิงทรัพย์เซเว่น พื้นที่ สภ.พระแสง ได้ลงไปดู
ทั้ง ๒ สภ. จะเป็ น ที่ ร ะบบงานสายตรวจ ขอให้ หน.สภ.ทุ ก สภ. ต้ อ งไปดู เพื่ อจะได้ แก้ ไข ปรั บปรุง ดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาในงานสายตรวจอย่างไร ของ สภ.วิชิต สมุดตรวจที่ธนาคารมีเพียงเล่มเดียว และไม่เคยเก็บ
กลับมาที่ สภ. สวป., รอง ผกก.ป., รอง สวป. ไม่เคยตรวจ ส่วน สภ.พระแสง ผู้รับผิดชอบเป็นของ บางสวรรค์
มีเจ้าหน้าที่ตารวจ ๕ คน มีสมุดตรวจอยู่ที่เซเว่น แต่ไม่มีการตรวจ หลังจากประชุมชี้แจง มี สวป. ไปตรวจ
เขียนสั่งกาชับไว้ ขอขมเชย สวป. ที่ไปตรวจและเขียนสั่งไว้ชัดเจน ทุก สภ.จะต้องไปดู
งานสายตรวจ ผบช.ภ.๘, พล.ต.ต.วิ ศณุ ม่ วงแพรสี รอง ผบช.ภ.๘, พล.ต.ต.ธวั ชชั ย นิ ลานุ ช
รอง ผบช.ภ.๘ ได้พูดคุยไว้แล้ว และ พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มาประชุมชี้แจงที่ ศฝร.ภ.๘ แล้ว
ก็ยังไม่เกิดการปฏิบัติ รอง ผกก.ป., สวป., รอง สวป. ไม่ไปตรวจ ขอฝาก หน.สภ. , ผบก.ภ.จว., รอง ผบก.ภ.จว.
(ปป) ไปตรวจ สภ. ดูว่ายังมีที่ไม่ปฏิบัติอีกมากหรือไม่
ที่กล่าวมา เพื่ออยากให้ฟังในภาพรวม ว่าเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เป็นกรณีศึกษา ถือว่า
เป็นบทเรียนหลังเกิดเหตุ ขอให้ไปดูหาวิธีแก้ไข ทั้ง ๒ คดี ขณะนี้จับผู้กระทาความผิดได้แล้ว ขอชมเชย ภ.จว.
ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ที่คลี่คลายคดีจนสามารถจับกุมผู้กระทาความผิดได้
4. งานยาเสพติด
ผลการจั บ กุมยาเสพติด ห้ ว งเดือน ก.พ.๕๙ จับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญได้ ๗ ราย
ผู้ต้องหา ๒๖ คน ของกลางที่สาคัญ ยาบ้า ๗๖,๕๘๖ เม็ด ไอซ์ ๓,๒๒๓.๙๑ กรัม และกัญชา ๘๔๔ กิโลกรัม
- ๑ ก.พ.๕๙ สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ จับกุมผู้ต้องหา ๒ คน ยาบ้า ๕๗๐ เม็ด
- ๗ ก.พ.๕๙ สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้ต้องหา ๗ คน ยาบ้า ๓๐,๐๐๐ เม็ด
- ๙ ก.พ.๕๙ สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร (ด่านบ้านพละ) จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน กัญชา
๑๙๘ กิโลกรัม
- ๙ ก.พ.๕๙ สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร (ด่านบ้านพละ) จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน กัญชา
๒๕๐ กิโลกรัม
- ๑๑ ก.พ.๕๙ สภ.เมืองภูเก็ต จับกุมผู้ต้องหา ๒ คน ยาบ้า ๑๓,๘๖๒ เม็ด ไอซ์ ๗๓.๙๑
กรัม

- 14 - ๑๕ ก.พ.๕๙ สภ.บ้านมาบอามฤต จว.ชุมพร (ด่านบ้านพละ) จับกุมผู้ต้องหา ๗ คน
กัญชา ๔๐๐ กิโลกรัม
- ๒๕ ก.พ.๕๙ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จับกุมผู้ต้องหา ๖ คน ไอซ์ ๓,๑๕๐ กรัม
- ๒๙ ก.พ.๕๙ สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้ต้องหา ๒ คน ยาบ้า ๓๒,๗๒๔ เม็ด
ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ ๑๕ มี.ค.๕๙ ได้ไปเยี่ยม สภ. จานวน ๗๐ สภ. เพื่อไปพบปะพูดคุย
ปัญหาต่างๆ คดีหลักๆ ของยาเสพติด ทุก สภ. ไม่แตกต่างกัน ในเรื่องของยาเสพติด ทุก สภ. จะมีคดียาเสพติด
อยู่ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ขอบคุณที่ช่วยดูแลในเรื่องยาเสพติดที่ผ่านมา
5. งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปสถิติข้อมูลคดีป่าไม้ที่ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นของ ภ.๘ ปี ๒๕๕๖ - ปี ๒๕๕๙
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙)
- ปี ๒๕๕๖ จานวน ๑๐ คดี ได้แก่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๗ คดี และกระบี่ ๓ คดี
- ปี ๒๕๕๗ จานวน ๑๙ คดี ได้แก่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๓ คดี, ระนอง ๑ คดี, ภูเก็ต ๒ คดี
และกระบี่ ๑๓ คดี
ขอบคุณ รอง ผบก.ภ.จว.(รับผิดชอบงานสอบสวน) ที่ได้ประชุมไปแล้ว ทุก ภ.จว. ยืนยัน
ว่าภายในสิ้นเดือน มี.ค.๕๙ คดีป่าไม้ที่ยังค้าง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จะดาเนินการให้เรียบร้อย
- ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๓๑๐ คดี ได้ แก่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี ๑๒๖ คดี , นครศรี ธรรมราช ๘ คดี ,
ชุมพร ๔ คดี, ระนอง ๓๐ คดี, ภูเก็ต ๓๖ คดี, กระบี่ ๗๘ คดี และพังงา ๒๘ คดี
- ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒๗๖ คดี ได้ แก่ ภ.จว.สุ ราษฎร์ ธานี ๒๒ คดี , นครศรี ธรรมราช ๕๕ คดี ,
ชุมพร ๓๐ คดี, ระนอง ๖๐ คดี, ภูเก็ต ๑๗ คดี, กระบี่ ๗๗ คดี และพังงา ๑๕ คดี
คดีรายใหญ่และรายสาคัญ ประจาเดือน ก.พ.๕๙ จานวน ๗ คดี เหตุเกิดในพื้นที่ ภ.จว.
ชุมพร ๒ คดี (สภ.ปากน้าหลังสวน ๑ คดี และ สภ.สลุย ๑ คดี) พื้นที่ ภ.จว.กระบี่ ๕ คดี (สภ.เมืองกระบี่ ๒
คดี, เขาพนม ๒ คดี และเกาะลันตา ๑ คดี)
คดีที่น่าสนใจ พื้นที่ สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ จับกุมการกระทาผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าฯ ฐานค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจยึดของกลาง
ดังนี้ กระจงเล็ก ๑๕ ตัว เม่นใหญ่ ๒ ตัว นกกางเขนดง ๑ ตัว นกปรอดหัวโขน ๑ ตัว นกกวัก ๑ ตัว กรงนก
๒ กรง ขอฝากทุกพื้นที่ไปดูแล
พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
งานความมั่นคง
๑. การถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ให้ทุกหน่วยให้ความสาคัญกับการประชุมตรวจพื้นที่ โดยขอให้ส่งผู้แทนที่สามารถตัดสินใจ
ได้เข้าร่วมประชุม และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้วต้องนาผลการประชุมและข้อสั่งการของที่ประชุมกลับไปแจ้งให้
หน่วยของตนและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาไปปฏิบัติด้วย
“กรณีดังกล่าว ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมและสามารถตัดสินใจได้ที่นั้น ตามนโยบายของ ภ.๘
มอบหมายให้ ผบก.ภ.จว. ต้องเข้าร่วมประชุมด้ วยตนเอง เพราะจะปรากฏในรายงานการประชุมของราชองค์
รักษ์ และเป็นการให้ความสาคัญ”
๒. การประชุมหารือเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

- 15 ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ผบช.สยศ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. เข้าร่วมประชุม
หารือเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล โดยมี พล.ต.อ.เอก
อังสนานนท์ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ในปี ๒๕๕๙ มี ๒ โอกาสอั น เป็ น มหามงคล คื อ วั น ที่ ๙ มิ . ย.๕๙ เป็ น วั น ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗๐ ปีที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ เป็นวันที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงสมควรให้มีการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. นายกรั ฐ มนตรี ได้มี คาสั่ งส านักนายกรั ฐ มนตรี ที่ ๒๔/๒๕๕๙ ลง ๒ ก.พ.๕๙ เรื่อ ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการจั ด งานฯ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการต่ า งๆ จ านวน ๘ คณะ ซึ่ ง มี
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๓. การจัดงานใช้ชื่อว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี” (The Seventieth
Ammiversary Celebration of His Majesty’s Accession to the Throne) เขตการจัดงานตั้งแต่วันที่
๙ มิ.ย.๕๙ เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีฉัตรมงคล และให้สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙
เพื่อให้การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกการจราจรการจัดงานฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ บช.น., ภ.๑-๙, ศชต., ก. และ ส. ทราบเป็นข้อมูลในการเตรียมจัดทา
แผนการรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกการจราจร
ส าหรั บ การเสนอโครงการและกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี นาถ เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค.๕๙ ภายในวั นที่ ๑๑ พ.ค.๕๙
ตามแบบฟอร์มที่แนบ เพื่อรวบรวมส่ง ตร. ภายในวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๙
๓. แจ้ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และ บก.สส.ภ.๘ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานที่ทาการสานักงานอื่นๆ ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในประเทศไทย (ได้รับแจ้งจาก
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายยังคงมีอยู่) ตร. จึงกาชับหน่วย ดังนี้
๑. เป็ น หน่ ว ยหลั ก รั บ ผิ ด ชอบแทน ตร. ในการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานที่ทาการอื่นๆ ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. สืบสวนหาข่าวเชิงลึก โดยประสานกับ บช.ส., สตม., ตท. และหน่วยข่าวในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
๓. เพิ่ ม ความเข้ ม และก าหนดมาตรการในการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย สถาน
เอกอัครราชทูตฯ และสถานที่ทาการอื่นๆ ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
๔. ผู้ประสานงาน
๔.๑ ผู้ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอาจารี วงแวน นักการทูต
ปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๑๒๙๑ ๖๗๙๙
๔.๒ ผู้ประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ Ms.Sylvain Fourriere อัครราชทูต
โทร. ๐๙ ๐๑๑๒ ๙๗๖๐
๕. กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รายงาน ตร. (ผ่าน ศปก.ตร.) ทราบทางโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๐๕๒
โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๓๐๕๐-๕๑

- 16 ๔. สรุปข้อสั่งการในการประชุม สลธ.คสช. ในวันอังคารที่ ๘ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ตร. มอบหมายให้ ผู้ ช่ ว ย ผบ.ตร.(มค ๒) เป็ น ผู้ แ ทน เข้ า ร่ ว มประชุ ม สลธ.คสช.
ณ ห้ องปฏิบั ติการ ศปก.ทบ. โดยมี ลธ.คสช./ผบ.ทบ. เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นข้อสั่ งการที่
เกี่ยวข้องกับ ภ.๘ มีดังนี้
๑. ภ.๘ ร่วมกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง อสม. และ นศท. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ประมาณเดือน ส.ค.๕๙ , การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของรัฐบาลให้ปลูกพืชใช้น้าน้อย และรับทราบสรุปข้อสั่งการของ หน.คสช./นรม. ในรายการคืนความสุขให้คน
ในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มี.ค.๕๙
๒. ภ.๘ ประสานฝ่ายปกครองและทหารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและร่วมดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ทั้งบุคคลทั่วไป ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นและข้าราชการ
ทหาร ตารวจ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะคดียาเสพติด สินค้าละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
แรงงานเด็ก เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น
๒.๒ ตรวจสอบจับกุมมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย (ไกด์ผี -ไกด์เถื่อน) หรือชาวต่างชาติที่
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตที่มีพฤติการณ์บังคับขู่เข็ญนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง
๒.๓ กรณีมีการชุมนุมในพื้น ที่รับผิ ดชอบ อันเนื่องมาจากได้รับความเดือดร้อนให้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ได้ในพื้นที่ หากเป็นการชุมนุมที่มีความเห็นต่างหรือต่อต้านรัฐบาลให้จัดเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในพื้น ที่เข้าดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อย หากพบการกระทาความผิ ดกฎหมายให้ดาเนินคดีและพิจารณา
ดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๔ ให้ ศปก.ตร. ควบคุม กากับ ดูแล เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป
๓. ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค ๒) เป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ สรุป ดังนี้
๑. แนวทางการนาเข้าแรงงานเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๐ พ.ย.๕๘ โดยให้
นายจ้ างยื่ น ความต้องการน าเข้าแรงงานเวียดนามกับบริษัทจัดหางานเวียดนามโดยตรง และให้ ก ระทรวง
แรงงานประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการทราบ
๒. แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันฯ เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ ทางานครั้งละไม่เกิน ๒ ปี หากประสงค์จะทางานต่อจะอนุญาตให้ทางานอีกครั้งละ
ไม่เกิน ๒ ปี จนครบ ๘ ปี โดยไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
๓. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ มีแนวทางการอนุญาต
ให้แรงงานต่างด้าวทางานอย่างถูกกฎหมาย ดังนี้
๓.๑ กลุ่มบัตรสีชมพู ที่ได้รับการผ่อนผันฯ ให้มารายงานตัว เพื่อจัดทาทะเบียน
ประวั ติ ตรวจสุ ขภาพ ประกั นสุ ขภาพ และขออนุ ญาตท างาน ระหว่ างวั นที่ ๑ เม.ย.๕๙ – ๒๙ ก.ค.๕๙ (๑๒๐ วั น)
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนฯ และจะได้รับอนุญาตทางานให้ถึง ๓๑ มี.ค.๖๑
๓.๒ กลุ่ ม มี พาสปอร์ ต แรงงานต่ างด้ าวที่ ถือ หนัง สื อเดิ นทาง เอกสารใช้แ ทน
หนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล ที่ผ่านการตรวจสัญชาติ (พิสูจน์สัญชาติ) และแรงงานต่างด้าวที่ครบ
วาระการจ้าง ๔ ปี หรือ ๖ ปี ให้มารายงานตัวเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอ
อนุญาตทางาน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.๕๙ – ๒๙ ก.ค.๕๙ (๑๒๐ วัน) ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนฯ และจะได้รับ

- 17 อนุญาตทางานให้ถึง ๓๑ มี.ค.๖๑ เท่ากันทุกคน ทั้งนี้ไม่รวมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกกฎหมาย
ตาม MOU
๔. ให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
๕. การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ดังนี้
๕.๑ กิจการประมง ให้ดาเนินการต่อเนื่องจากมติ ครม. เมื่อ ๓ มี.ค.๕๘ ซึ่งกาหนด
วั นสิ้ นสุ ดการจดทะเบี ยนไว้ ในวั นที่ ๓๐ ม.ค.๕๙ ให้ ขยายฯ ตามที่ ครม. มี มติ เห็ นชอบ ๒ ก.พ.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๕๙
และให้ แรงงานต่างด้าวรวมถึงผู้ ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ที่จดทะเบียน
ระหว่างช่วงระยะเวลาที่ขยายการดาเนินการดังกล่าว ถึง ๓๑ ม.ค.๖๐
๕.๒ กิจการแปรรูปสัตว์น้า ให้ดาเนินการต่อเนื่องจากมติ ครม. เมื่อ ๑๐ พ.ย.๕๘
ซึ่งกาหนดวันสิ้นสุดวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๙ ให้ขยายระยะเวลาฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙ – ๒๒ ส.ค.๕๙ และให้
แรงงานต่างด้าวรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ที่จดทะเบียนระหว่างช่วง
ระยะเวลาที่ขยายการดาเนินการดังกล่าว ถึง ๒๒ ก.พ.๖๐
๖. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
แรงงานต่างด้าวรายใหม่ลักลอบเข้ามาทางาน รวมทั้งผู้นาพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งใน
ระหว่างการจดทะเบียนและสิ้นสุดการจดทะเบียน
งานจราจร
การดาเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.๒๕๕๙
๑. อนุมัติ ตร. ลง ๑๗ มี.ค.๕๘ ท้ายหนังสือ สยศ.ตร. ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๗๓๘ ลง ๑๓ มี.ค.๕๘
เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ ให้ สยศ.ตร. สาเนาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ โดย
ไม่ต้องออกมาตรการของ ตร. อีก
๒. สยศ.ตร. ได้แจ้งว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดย ศปถ. ซึ่งเป็นองค์กร
ของรัฐบาลในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้จัดทา “แผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด อาเภอ และ
ภาคีเครือข่ายใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการและบูรณาการร่วมกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนโดยสาระสาคัญ ดังนี้
๒.๑ ชื่อในการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”
๒.๒ การดาเนินการ แบ่งเป็น
๑) ช่วงรณรงค์และเสริมสร้างวินัย (วันที่ ๑๕ ก.พ.-๑๗ เม.ย.๕๙ และต่อเนื่องถึง
๓๑ ธ.ค.๕๙
๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น ๗ วัน (วันจันทร์ที่ ๑๑ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เม.ย.๕๙)
๒.๓ เป้าหมายการดาเนินการ
๑) เพื่อส่งเสริ มวัฒ นธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒) จานวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดเป้าหมายด้วยตนเอง
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- อุบั ติเหตุทางถนนในช่ว งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ หมายถึง อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนในช่ว งระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่
๑๗ เม.ย.๕๙ ซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิต และหรือผู้บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Adimt)
- ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ น.
ของวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ เม.ย.๕๙ และผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ
๒.๕ ปั จจั ยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสาเหตุการเสี ยชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
๒๕๕๘ และความรุนแรงของอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มาจากการใช้ความเร็วขณะขับขี่ การเมาสุราและ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย
๒.๖ ตารางข้อมูลผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในภาพรวมของประเทศ และข้อมูลแยกตามพื้นที่ (ข้อมูล ปภ.) ตามเอกสารที่แนบ
๒.๗ มาตรการเพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ ศปถ.
จังหวัด ศปถ.กทม. และ ศปถ.อาเภอ ศปถ.อปถ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
๑) มาตรการด้านการบริหารจัดการ
๒) มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
๓) มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
๔) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
๕) มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
๒.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) จานวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘
๒) จ านวนการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ใหญ่ ลดลง เมื่ อเที ยบกั บช่ วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘
๓) จานวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ และจานวนยานพาหนะที่ถูกดาเนินคดีตาม
๑๐ มาตรา เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๙ ให้ใช้สถิติข้อมูลของ ศปถ.เป็นข้อมูลกลางในการรายงาน วิเคราะห์ และประเมินผล
การดาเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙
แจ้ง ภ.จว.ในสังกัด ภ.๘ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติง าน
ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) ภายในวันที่ ๒๒ มี.ค.๕๙ ทาง
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ในส่วนที่รับผิดชอบ ภ.จว.ภูเก็ต ขอชมเชย ภ.จว.ภูเก็ต ๒ เรื่อง ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
คดีปล้นธนาคาร ชิงทรัพย์ธนาคาร เป็นคดีที่น่าสนใจ เรื่องนี้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ลงมา
ดูด้วยตนเอง ซึ่งปัจจัยความสาเร็จของเรื่องนี้ มีอยู่ คือ
๑. การควบคุมการปฏิบัติของ ภ.จว.ภูเก็ต โดย ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.พินิจ ศิริชัย
รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ.สมาน ชัยณรงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ได้ร่วมกันประชุมเร่งรัดติดตามทุกคืน
ประชุมไล่ดูกล้อง CCTV จาลองเหตุการณ์ เวลา สุดท้ายดูจากการใช้อาวุธ ต้องเป็นที่มีความชานาญในการใช้
อาวุธเป็นอย่างมาก การขี่รถจักรยานยนต์ การแต่งกาย เมื่อนามาวิเคราะห์ จับเวลาการกระทาการ เรื่องเหล่านี้

- 19 ก็จะนาเรียน ผบช.ภ.๘ ทราบและท่านมอบหมายให้เข้าไปประสานงาน ซึ่งพยานหลักฐานแบบนี้หนีไม่ได้ คนที่
กระทาผิดเป็นนักรบชั้นเยี่ยม การทางานแบบนี้ สถานการณ์แบบนี้ ก็สามารถจับกุมได้และประสบความสาเร็จ
๒. เรื่องเร่งรัดติดตามจับกุมคดีทาร้ายนักท่องเที่ยว วัยรุ่นประมาณ ๑๑-๑๒ คน รุมทาร้าย
นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ซึง่ ภ.จว.ภูเก็ต สามารถจับกุมผู้กระทาผิดได้ ทั้งหมดเป็นเยาวชนทั้งสิ้น และ ๑๑ คน
มีภูมิลาเนาในพื้นที่ จว.ภูเก็ต อีก ๑ คน มาจาก จว.บึงกาฬ ให้ไปดูว่าคนที่มาจาก จว.บึงกาฬ เข้ามาทาไม
เรื่องงานจราจรอีก ๑ เรื่อง เพิ่งได้รับไลน์เมื่อสักครู่จาก สง.พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร. ขอให้ พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบก.อก.ภ.๘ เลขานุการ
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. สั่งการให้ ทุก สภ.เมือง แยกเป้าหมาย สภ.ละ
๑ แห่ง รณรงค์กวดขันวินัยจราจรติดกล้อง CCTV เพื่อกวดขันความผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเน้น ๒ ข้อหา
คือ จอดล้าแนวหรือไม่หยุดหลังเส้นหยุด และฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ซึ่งส่วนใหญ่ ทุก สภ. ดาเนินการอยู่แล้ว
เบื้องต้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๑ เดือน หลังจากนั้นเริ่มจับกุม โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ
ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เน้นย้าเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ขอให้ทุกพื้นที่ไปจัดทาป้ายตามที่ได้นาเสนอบนจอภาพ
พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ แจ้งและสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ขอเน้นย้าเรื่องการแก้ไขภาพลักษณ์ของพนักงาน
สอบสวน ซึ่ง ภ.๘ มีเรื่องร้องเรียนพนักงานสอบสวนเพิ่มขึ้น ผบก. และ หน.สภ. จะต้องเอาใจใส่ให้ความสาคัญ
เรื่องที่ถูกร้องเรียนเป็นเรื่องเดิมๆ คือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่มีความคืบหน้าของคดี และไม่รับคาร้องทุกข์
ขอให้ไปเข้มงวด กวดขัน เอาใจใส่พนักงานสอบสวน
๒. เร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้ายคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาก
คือ คดีฆ่า พยายามฆ่า ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี พื้นที่ที่เป็นคดีที่ไม่รู้ตัว
ผู้กระทาผิดเป็นพื้นที่รอบนอก ส่วนพื้นที่ในเมืองจะมีกล้องวงจรปิด สามารถเห็นก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
พื้นที่รอบนอกจะเป็นคดีลอบยิง พยายามฆ่า โดยใช้อาวุธปืน หน.สภ. ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบสวน
คดี ย่อมรู้ว่าคดีฆ่าจะต้องมีสาเหตุ มีมูล กฎหมายของเราใช้ระบบกล่าวหา จะต้องใช้ความรู้ความสามารถโดย
จับกุมผู้ต้องหาให้ได้ อย่าให้คดีสาคัญคดีฆ่า พยายามฆ่าถูกยกฟ้องในชั้นศาล ทาให้ผู้กระทาความผิดไม่เกรงกลัว
กฎหมาย เรื่องนี้ ผบ.ตร. รับนโยบายมาจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา คดีที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่มาจากอาวุธปืน
ซึ่ง ผบช.ภ.๘ มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ ไปประชุมการแก้ไขเพิ่ม/ลดโทษความผิด
ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ โดยมี พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) เป็นหัวหน้าคณะทางาน ในที่ประชุม
มีข้อสรุปว่า จะเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระในคดีฆ่า
๓. การแก้ไขปั ญหาคดีค้ามนุษย์ ปัจจุบันคดีค้ามนุษย์ยังไม่เสร็จสิ้ น ซึ่งรัฐบาลให้ ความสนใจมาก
พื้นที่ที่มีคดีเกิดขึ้น ขอให้เร่งรัดดาเนินการ เพราะรัฐบาลได้กาชับและสั่งการมา จึงให้ หน.สภ. ควบคุม กากับ
ดูแลอย่าให้เกิดคดีค้ามนุษย์ ในพื้นที่ และอย่าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์
โดยเด็ดขาด
๔. การดาเนินการกับผู้ประกอบการเรือประมงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการค้ามนุษย์ เนื่องจากช่วงนี้
รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการทารายงาน (ทริปรีพอร์ต) แก้ไขปัญหาในการลดระดับเทียร์ ๓ ฉะนั้น เรื่องเกี่ยวกับ
การประมง กิจการประมง เรื่องใดที่เป็นความผิด ฝากให้ หน.สภ.ควบคุมกากับดูแลและดาเนินการให้เรียบร้อย
๕. สานวนการสอบสวนที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ขอให้ หน.สภ. และ รอง ผบก.(รับผิดชอบ
งานสอบสวน) ตรวจสอบเกี่ยวกับสานวนการสอบสวนที่ยังค้างอยู่ เพราะในเรื่องนี้ ทราบจาก ผบช.ภ.๘ ว่าการ

- 20 ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิด เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบสวนด้วย สานวนค้างที่ไม่ตรงกัน ลงในระบบ
POLIS ไม่ตรงกัน ขอให้รีบไปตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วย
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 กาชับสั่งการต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
ผบก. ในสังกัด ได้รับเอกสารบรรยายสรุปของ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่
สาคัญ ๓ โครงการ คือ
๑. นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
๒. ๑ ตารวจ ๑ ผู้นาท้องถิ่น
๓. การทดสอบยิงปืน
ซึ่งการทดสอบยิงปืน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. สั่งการให้ดาเนินการใน
พื้นที่ ภ.๘ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ พล.ต.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ
โครงการดังกล่าว ให้ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช นาเสนอให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ง ภ.จว. ต้องไป
ดาเนินการทั้ง ๓ โครงการ แต่โครงการที่เร่งด่วนคือ การทดสอบยิงปืน โดยให้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ไปดาเนินการ
ให้เรียบร้อยก่อนวันสงกรานต์
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช นาเสนอประกอบการฉาย
มัลติมีเดีย (Multimedia) ดังนี้
๑. โครงการ “นครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %” จังหวัดที่ไปดาเนินการ
จะต้องประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อที่จะไปกากับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนั้นๆ ส่วนรายละเอียด
ต่างๆ อยู่ในโครงการซึ่งใส่รายละเอียดไว้แล้ว ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ประสานมาที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ซึง่ ผบช.ภ.๘ ให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๙ โดยในช่วง ๔ เดือนแรก (๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค.๕๙) จะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นอีก ๔ เดือน (๑ ส.ค. – ๓๐ พ.ย.๕๙) เป็นการบังคับใช้กฎหมาย
๒. โครงการ “๑ ตารวจ ๑ ผู้นาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ ที่มีความคุ้นเคย
เป็นเกลอกับผู้นาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น ผกก. หรือ หน.สภ. ต้องให้คู่ที่เป็นบัดดี้จับคู่กันก่อน
ให้จับคู่กันเอง เมื่อผู้นาท้องถิ่นเป็นเกลอกับตารวจ ทุกเรื่ องก็จะมีการพูดคุยกัน จะเป็นการคัดแยกผู้นาท้องถิ่น
ที่มีหมายจับก็จะไม่มีคู่ ไม่มีเกลอ จะเป็นเข้าสู่ระบบว่าผู้นาท้องถิ่น หมู่บ้าน ครอบครัวนั้นมีใครบ้าง
๓. โครงการทดสอบยิงปืน (เก็บหัวกระสุน) โดยจะต้องขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
การเก็บหัวกระสุนเป็นวิทยาศาสตร์ วิธีการ คือ มีการลงรหัส มีการเจียร์ปลอก ทุก อย่างเป็นหน้าที่ของพิสูจน์
หลักฐาน ซึ่งจะมีคณะทางาน ในส่วนของ บก. ๑ ชุด สภ. ๑ ชุด คณะทางานของ สภ. จะมีนายทะเบียนเป็น
คณะทางานอยู่ด้วย และมี พฐ. เป็นคณะทางานด้วยทุกครั้ง
พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 กาชับสั่งการต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. หน.สภ. ต้องไปกาชับงานสอบสวนให้ทราบ ตามคาสั่ง รมว.มท. ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค.๕๙ เป็นต้นไป
๒. โครงการ ๓ โครงการที่ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้นาเสนอในที่ประชุม ให้ทุก ภ.จว.
ไปศึกษาและดาเนินการ ภายใน ๑ เม.ย.๕๙ ซึง่ ทั้ง ๓ โครงการ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ สั่งการให้รีบดาเนินการ
๓. ให้ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ดาเนินการเรื่องการทดสอบยิงปืน(เก็บกระสุนปืน) ก่อน ๑ เม.ย.๕๙
๔. การระดมกวาดล้าง ห้วงวันที่ ๑-๑๐ เม.ย.๕๙ เน้นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า โดยให้
ดาเนิน การให้ เรี ยบร้อย และจะต้องมีผ ลการปฏิบัติ หากหลั งจากวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๙ ถ้าไม่มีผลการปฏิบัติ
จะพิจารณาดาเนินการต่อไป

- 21 ๕. การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (PDC) ให้ระยะเวลา
ในการบันทึก ถึงสิ้นเดือน มี.ค.๕๙ ทุก สภ. ต้องบันทึกข้อมูลให้มากขึ้น ซึ่ง พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร.
ได้สั่งกาชับ โดยจะประเมินผลการปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค.๕๙ ถึงสิ้นเดือน มี.ค.๕๙
๖. เรื่องรถหนีไฟแนนซ์ มอบหมายให้ รอง ผบก.(ปป) ไปตรวจสอบเต็นท์รถในพื้นที่รับผิดชอบ
ตรวจดูหลักฐานต่างๆ จัดทาข้อมูลเป็นแบบฟอร์ม รายงานให้ ภ.๘ ทราบ
๗. พ.ร.บ.ใหม่ ปี ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับตารวจ มี ๓ ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘, พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ร.บ.การทวงถามหนี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ ภ.จว.
ไปศึกษาแล้วเรียก หน.สภ. มาประชุมและทาบันทึกการประชุมให้เรียบร้อย เสนอมายัง ภ.๘ ก่อน ๓๑ มี.ค.๕๙
๘. สภ. ที่ น าส่ งวั ตถุ พยาน ไปตรวจลายนิ้ วมื อแฝงกั บพิ สู จน์ หลั กฐาน แล้ วยั งไม่ ไปรั บ ให้ รี บไปรั บ
มาดาเนินการทางคดีให้เรียบร้อย
๙. สานวนการสอบสวนที่ค้าง ให้ ผบก. สั่งการให้ รอง ผบก.ภ.จว.(รับผิดชอบงานสอบสวน)
ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบที่มีสานวนค้าง รายงานให้ ภ.๘ ทราบ ภายใน ๑๐ เม.ย.๕๙ โดยให้ ผบก.ประจา ภ.๘
รับผิดชอบไปตรวจ และ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.อก.ภ.๘ ไปตรวจ
๑๐. ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ๆ ให้ ผกก.สภ. ด้วยตนเอง ลงไปตรวจดู มีแนวทางการ
แก้ไขอย่างไรบ้าง เสนอ ภ.๘ ภายใน ๒๘ มี.ค.๕๙
๑๑. กรณีภัยแล้ง น้าใช้มีไม่เพียงพอ ให้ไปแก้ไข รวมทั้งที่ ภ.๘ (ภูเก็ต) ถ้าไม่มีน้าใช้ หรือน้า
ขุ่นเหลือง ให้ข้าราชการตารวจ มาทางานที่ ภ.๘ (พุนพิน) เป็นการชั่วคราว เมื่อน้ามีเพียงพอต่อการใช้แล้ว ค่อย
กลับไปทางานที่ ภ.๘ (ภูเก็ต) ต่อไป ฝาก พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.๘ ช่วยดูแลด้วย
๑๒. การส่งคืนพระนิรันตราย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ยังไม่ส่งคืน และ ภ.จว.กระบี่ ส่งคืนไม่ครบ
ขอให้ดาเนินการให้เรียบร้อย
๑๓. วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๙ ผบ.ตร. จะแถลงผลงาน ๖ เดือน กิจกรรมต่างๆ คดีสาคัญ ให้เตรียม
ข้อมูล น าไปเสนอที่ห้ องแถลงผลงานที่ ตร. เช่น ภาพลักษณ์ที่ดีๆ การจับกุมคดีสาคัญ ที่ เป็นผลงานช่วงที่
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ดารงตาแหน่ง ผบ.ตร. ฝาก พล.ต.ต.วิศณุ ม่วงแพรสี รอง ผบช.ภ.๘ ช่วยดูแลด้วย
๑๔. ผกก.สส.ภ.จว. และ หัวหน้าชุดยาเสพติด ที่ไม่เข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.ภ.๘ ในครั้งต่อไป
ถ้าไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ทาบันทึกขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุมต่อ ผบช.ภ.๘ เท่านั้น
๑๕. การก่อสร้างแฟลตตารวจ ขอให้ ผบก. กาชับ รอง ผบก.(บร) ลงไป กากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติ ให้เรียบร้อย
๑๖. สถิติคดีอาญาที่ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๘ นาเสนอ ไม่ตรงกับของ ตร. มอบหมาย พล.ต.ต.ชลิต
แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘ ดูแลแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยให้ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๘ รีบดาเนินการแก้ไข
๑๗. การประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ กาหนดไปจัดการประชุมที่เขาหลัก จว.พังงา
ซึ่งจะประชุมหลังจากวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๙ ให้ ภ.จว.พังงา ไปเตรียมเรื่องสถานที่ในการจัดประชุมให้เรียบร้อย
๑๘. เรื่องการส่งความเห็นเกี่ยวกับการวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ตารวจต่อคณะอนุกรรมาธิการปฏิรู ป กิจการตารวจ ส่ งข้อมูล ให้ ภ.๘ ภายในวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙ ก่อนเวลา
๑๒.๐๐ น.

- 22 ๑๙. เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม
๒๐. วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. แม่ทัพภาค ๔ ขอเชิญ ผบก.ภ.จว. ด้วยตนเอง ไปรับ
บัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลที่กองทัพภาค ๔
๒๑. ฝาก ผบก.ภ.จว.ชุมพร ช่วยดูแลคดีของ สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร ให้เรียบร้อยด้วย
๒๒. ข้อสั่งการที่ได้สั่งการไป ให้ทุกหน่วยไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากไปตรวจพบ
ข้อบกพร่อง จะมีมาตรการในการพิจารณาข้อบกพร่องต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.
ว่าที่ พ.ต.ต.

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

พ.ต.อ.
รอง ผบก.อก.ภ.๘/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

