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ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง และหนวยสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ครั้งที่ 12/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒ ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
………………………………
พล.ต.ต.หัสชัย
พ.ต.อ.วีรวัฒน
พ.ต.ท.สิชา
พ.ต.ท.อันธีร

เรืองมาลัย
จันทรวิจิตร
พูลวงษ
กออารี

ผบก.ภ.จว.ระนอง
ประธาน
รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ฯ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
เลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
ขา ราชการตํา รวจระดับ รอง ผกก.ขึ้นไปในสังกัด ภ.จว.ระนอง และหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ เขารวม
ประชุม
หนวยสนับสนุนการปฏิบัติ
๑ พ.ต.ท.ชิติพัทธ
2 ร.ต.อ.สุทธิพงศ
3 ร.ต.อ.สุภัทรชัย
4 ร.ต.อ.สุธรรม
5 ร.ต.อ.ชานนท
6 ร.ต.ท.จันทร
7 ร.ต.ท.วัชระ
ผูไมมาประชุม
ในสังกัด ภ.จว.ระนอง
1 พ.ต.อ.อรุณ
2 พ.ต.อ.สมคะเน
3 พ.ต.อ.สุวัฒน
4 พ.ต.อ.นิวัติ
5 พ.ต.อ.สมชาย
6 พ.ต.อ.พชร
7 พ.ต.อ.กฤตัชญ
8 พ.ต.ท.สุทธิพงศ
กก.สส.ภ.จว.ระนอง
9 พ.ต.อ.ชัยพิสิทธิ์
10 พ.ต.ท.สอาด
สภ.กระบุรี
11 พ.ต.ท.ยงยุทธ
12 พ.ต.ท.สันต
สภ.ละอุน
13 พ.ต.ท.อารมณ
14 พ.ต.ท.พิชิต

ยางสวย
เอียดคง
ศิริธรรม
โปจุย
รัตนประทีป
ชัยบุรินทร
พัฒนทอง

สว.ตม.จว.ระนอง
นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ระนอง
รอง สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.
ผบ.หมวด ตชด.415
รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.
รอง สว.กก.5. บก.ป.
กก.๕ บก.ปทส.

แกลววาที
โพธิ์ศรี
สุขศรี
โพธิ์พรอม
ซื่อตอตระกูล
ธรรมรักษา
บํารุงรัตนยศ
จิณรัฐ

รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ไปราชการ ฯ
รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ไปราชการ ฯ
รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ประชุม ฯ
รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ไปราชการ
รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
รรท.รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎรธานี
ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ฯ
ไปราชการ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ลากิจ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง
ลาปวย

สิทธิชัย
วงษเวียงจันทร

ผกก.สส.ภ.จว.ระนอง
รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระนอง

อบรม
ลาปวย

ใหมดวง
แสงแกวพะเนาว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบุรี
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบุรี

พงส.เวร ฯ
อบรมหลักสูตร ผกก.

แชมเกษม
สุนทร

รอง ผกก.สส.สภ.ละอุน
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ละอุน

อบรม ฯ
พงส.เวร ฯ
/สภ.สุขสําราญ....

-๒สภ.สุขสําราญ
15 พ.ต.ท.พิทักษพล สมพงษ
สภ.ปากจัน่
16 พ.ต.ท.วิโรจน
ไกรเดช
สภ.ราชกรูด
17 พ.ต.ท.พิชัย
ภูพรหมินทร
หนวยสนับสนุนการปฏิบัติ
18 กก.4 บก.ส.1
19 กก.5 บก.ปคม.
20 ส.2 กก.2 บก.ทท.3

รอง ผกก.สส.สภ.สุขสําราญ

อบรมหลักสูตร ผกก.

รอง ผกก.ป.สภ.ปากจั่น

ลาปวย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สุขสําราญ

พงส.เวร ฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
พ.ต.ท.อันธีร กออารี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขานุการ
ในวันนี้เปนการประชุมบริหาร ภ.จว.ระนอง และหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ ครั้งที่ 12/
๖๐ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60 ภ.จว.ระนอง ไดกําหนดวาระการ
ประชุมไว 7 วาระการประชุม ขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย ผบก.ภ.จว.ระนอง/ประธาน
วันนี้เปนการประชุมบริหาร ฯ ครั้งที่ 12/60 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบไมมี ใหฝาย
เลขานุการ ดําเนินการตามวาระการประชุมตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เลขานุการ ฯ
รายงานการประชุมบริหาร ภ.จว.ระนอง และหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ ครั้งที่ 11/๖๐
เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 16 พ.ย.60 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒ ภ.จว.ระนอง เอกสารมี
จํานวน 19 หนา ซึ่งฝายเลขานุการ ฯ ไดมีหนังสือสงสําเนารายงานการประชุม ฯ แจงเวียนให
ทุกหนวยทราบเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม และลงขอมูลทาง เว็บไซต ของ ภ.จว.ระนอง
www.ranong.police.go.th เรียบรอยแลว ปรากฎวาไมมีการแจงแกไขแตอยางใด ฝายเลขา ฯ
ขออนุญาตที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ประธาน ฯ
ที่ประชุม

ขออนุญาตใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมไปกอน แตถาทานใดตองการแกไข
รายงานการประชุม ใหประสานฝายเลขานุการ เพื่อแกไขตอไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ ตํารวจหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบตั ิ และสรุปปญหาขอขัดของ
๑. ตม.จว.ระนอง
พ.ต.ท.ชิติพัทธ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง แทน ผกก.ตม.จว.ระนอง
สรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ – 10 ธ.ค.60 ประกอบการฉาย Power Point ดังนี้
๑. รายงานสถิติการเดินทางเขา – ออกราชอาณาจักรของคนตางดาว (แยกตามสัญชาติ)/
เรียงลําดับ ๑๐ สัญชาติ เดินทางเขา – ออก สูงสุด ๓ ลําดับแรก คือ ลําดับที่ ๑ สัญชาติเมียนมา
เขา 1,293/ออก 1,546 ราย ลํา ดับที่ ๒ สัญชาติล าว เขา ๙๕/ออก ๘๑ ราย ลํา ดับที่ ๓
/สัญชาติเยอรมัน...

-๓สัญชาติเยอรมัน เขา ๗๙/ออก ๖๙ ราย รวมคนตางดาวเดินทางเขา ทั้งสิ้นจํานวน 1,946 ราย
เดินทางออก จํานวน 2,136 ราย
๒. สถิติการเดินทางเขา – ออกราชอาณาจักร
- โดยใชบัตรผานแดน (Border Pass) (มี ๒ สัญชาติ คือ ไทย และเมียนมา)
สัญชาติไทย
เดินทางเขา 9,007 ราย/เดินทางออก 8,937 ราย
สัญชาติเมียนมา เดินทางเขา 7,288 ราย/เดินทางออก 6,342 ราย
- หนังสือเดินทาง (Passport) (แยกสัญชาติ)
สัญชาติไทย
เดินทางเขา 44 ราย/เดินทางออก
46 ราย
สัญชาติอื่น ๆ
เดินทางเขา 2,054 ราย/เดินทางออก 2,082 ราย
3. ผลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบบุคคลตางดาวเดินทางเขา –
ออกนอกราชอาณาจักร (ระหวางวันที่ 1 – 10 ธ.ค.60) เปนบุคคลตองหามเขาเมือง ตาม ม.12
(6) เคยตองโทษคดียาเสพติด ฯ สัญชาติเมียนมา จํานวน 3 ราย (แจง ตม.35 ปฏิเสธเขาเมือง)
4. สถิติการผลักดันและสงกลับคนตา งดา ว ชองทาง จว.ระนอง – เกาะสอง สัญชาติ
เมียนมา จํานวน 93 ราย
5. สถิติการรับตัวผูตองหาจาก สภ.ตาง ๆ ในพื้นที่ จว.ระนอง เปนสัญชาติเมียนมา รวม
ทั้งสิ้น จํา นวน 47 ราย ไดแก สภ.เมืองระนอง (23)/ปากน้ํา (5)/ราชกรูด (6)/สุขสํา ราญ
(2)/ปากจั่น (7)/กะเปอร (2)/กระบุรี (2)
๖) กลุมชาวโรฮีนจา/อุยกูร/บังกลาเทศ ที่อยูในการควบคุมของ ตม.จว.ระนอง ดังนี้
โรฮีนจา ชาย 9/หญิง 2, โรฮีนจา (ที่ฝ ากบานเด็ก) ชาย 2/หญิง 3, อุยกูร ชาย ๒ รวมทั้งสิ้น
จํานวน 18 ราย แยกเปนชาย ๑3 คน หญิง ๕ คน
๗) สถิติผลการจับกุมผูกระทําความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น ๑๔ ราย ไดแก อยู
เกิน ฯ ๗ ราย/หลบหนี ฯ ๒ ราย/พ.ร.บ.ยาเสพติด ๒ ราย/ชวยเหลือ ๑ ราย/ใชเอกสารปลอม ๑
ราย/หมายจับ(ยักยอกทรัพย) ๑ ราย
พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
รัฐบาล กับ ตร. มีนโยบาย เกี่ยวกับ โรฮีนจา และ อุยกูร ที่เหลืออยางไร
พ.ต.ท.ชิติพัทธ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง
ในสวนของ โรฮีนจา มี สหประชาชาติ (United Nations : UN) มาคัดกรอง ทําประวัติ
เพื่อโยกยายถิ่นฐาน สงไปอเมริกา เมื่อตันเดือน สงไปอเมริกา 1 คน
สวน อุยกูร กักกันไปเรื่อย ๆ ขณะนี้ รอง นายกรัฐมนตรี ไดทําหนังสือถึง ตร. ขอใชหอง
กัก ของ สันติบาล ที่ กทม. เมื่อ ตร.อนุมัติ จะไดนํา อุยกูร ไปไวที่นั่นตอไป
ประธาน ฯ

มีหนวยใดจะประสานกับ ตม.ระนอง หรือไม
การสง ผลักดัน มี่ปญหาหรือไม

พ.ต.ท.ชิติพัทธ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง
ชวงนี้คลื่นลมสงบ ไมมีปญหาอะไร ผลักดันทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ประสานในการสงตัว เมียนมา ในที่ประชุม ภ.8 ไดตกลงในที่ประชุมกับ ตม.แลววา เพื่อ
เปนการแกปญหา ระหวา งคํา พิพ ากษายังไมได ใหทาง หน.สภ./รอยเวร/ พงส.ที่รับผิดชอบ มี
หนังสือสง ตม. โดยมี คดีดํา คดีแดง โทษ คําพิพากษายอ และขอใหมีการประชาสัมพันธ ถายทอด
/ลึกลงไปถึงผูปฏิบัติ...

-๔ลึกลงไปถึง ผูป ฏิบั ติให รับ ทราบและถือปฏิบั ติ เน นย้ํ า กรณีข าดอะไร ขอใหทํ า เปน บันทึ ก อย า
ประสานดวยวาจาอยางเดียว
พ.ต.ท.ชิติพัทธ ยางสวย สว.ตม.จว.ระนอง
ขออนุญาตเรียนประสานเพื่อเปนแนวทาง ตามหนังสือเวียน ตร. ที่ 0029.132/ว.87
ลง 12 พ.ย.58 กรณีจับคนตางดาว เมียนมา ลาว กัมพูชา จะดําเนินคดี หรือไมก็ตาม ใหสงบันทึก
จับกุม หนังสือปะหนาพรอมตัว กรณีที่ 2 กรณีเปนชาวตางดาวที่เปนสัญชาติอื่น ใหนําหลักฐาน
สําเนาการจับกุม , คําพิพากษา หรือใบเสร็จ ซึ่งจะมีเลขคดีดํา คดีแดง ซึ่งที่เอกสารตองครบ เพราะ
จะโยงไปที่ ม.๓๖ กรณีที่คนตา งดา วยังมีสิทธิในการอยูในราชอาณาจักร ตม.ไมสามารถที่จ ะแตะ
ตม.๓๕ ได และตองนําเอกสารเสนอ ผบก.ตม.๖ เพื่อยกเลิกสิทธิในการอยูในราชอาณาจักร แต
สําหรับ ตม.ระนอง ปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่ ๘๗ และอะไรที่ผอนผันไดก็จะผอน อะไรที่ติดขัดก็ทํา
หนังสือ
ประธาน ฯ

ที่ประชุม

ขอขอบคุณ ตม.จว.ระนอง เปนหนวยสนับสนุน เพื่อใหผลการปฏิบัติออกมาไดดี อะไร
ที่อะลุมอลวยกันได หรื อยืดหยุนได เชน เดินทางจากสุขสํ า ราญ เกือบหนึ่งรอยกิโ ลเมตร ขาด
เอกสาร ใหรับตัวไวกอนแลวคอยแฟกซเอกสารตามที่หลัง ชวยกันเพื่อจะไดราบรื่น
รับทราบ

2. พฐ.จว.ระนอง
ร.ต.อ.สิทธิพงศ เอียดคง นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ระนอง
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ดังนี้
1. ตรวจยาเสพติด จํานวน 42 เรื่อง ยาบามีลักษณะ เปอรเซ็น การตรวจปกติ สวนยา
ไอซ มีลักษณะผสม เปอรเซ็น คอนขางต่ํา
2. ตรวจที่เกิดเหตุ จํานวน 6 เรื่อง ตรวจ DNA ชาวอุยกูร ที่ ตม.จว.ระนอง จํานวน 2
ราย เพื่อเปนฐานขอมูล
3. งานพิมพมือและประวัติตาง ๆ จํานวน 194 ราย
4. ไมพบปญหาขอขัดของ
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน ฯ

มีหนวยใดจะประสานกับ พฐ.จว.ระนอง หรือไม หากไมมีเชิญตอไป

3. ตชด.ที่ 415
ร.ต.อ.สุธรรม โปจุย ผบ.หมวด ตชด.ที่ 415
สรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ
1. ดานการปราบปรามอาชญากรรม มีผลการปฏิบัติ ดานยาเสพติด จับกุม 3 ครั้ง/
ผูตองหา 5 คน ของกลาง ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 ยาบา จํานวน 18 เม็ด/ยาไอซ 62 กรัม
2. ดานการปราบปรามแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จับกุม 2 ครั้ง/ผูตองหา 10
คน ของกลาง รถกระบะ ยี่หออีซูซุ จํานวน 1 คัน
ร ว มเป น คณะกรรมการผลั ก ดั น แรงงานต า งด า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมาออกนอก
ราชอาณาจักร ณ ทาเทียบเรือศุลกากรระนอง อ.เมือง จว.ระนอง จํานวน 1 ครั้ง ตางดาว 58 คน

-๕3. ดานการปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ ตรวจยึดปา
จํานวน 3 ครั้ง /ผูตองหา - คน/พื้นที่ปาเสียหาย 9 ไร 2 งาน 88 ตารางวา/พืชอาสิน จํานวน
695 ตน ของกลาง ตาขาย สง สภ.สุขสําราญ
4. กิจการพลเรือน จัดกําลัง 5 นาย พรอมออกตรวจ พื้นที่เสี่ยงน้ําทวมซ้ําซาก จํานวน
3 ครั้ง ชวยเหลือประชาชน จํานวน 3 หลังคาเรือน
5. ไมมีปญหาขอขัดของแตอยางใด
ที่ประชุม

รับทราบ

พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
สอบถาม ตชด.ขนพมา สง สภ.ไหน
ร.ต.อ.สุธรรม โปจุย ผบ.หมวด ตชด.ที่ 415

- สภ.ปากจั่น

พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
สภ.ปากจั่น หน.งานสอบสวน ไดดําเนินการคัดแยกเหยื่อหรือไม ตามหนังสือสั่งการ ตร. ถามีการขน
ยายแรงงานจํานวนมาก คําสั่ง ตร.วาตองดําเนินการคัดแยกเหยื่อ โดยมีแบบคัดแยกเหยื่อวาคดีนี้เขา
หรือไม ใหไปดูหนังสือสั่งการใหเรียบรอย ขอใหถือปฏิบัติดวย
พ.ต.อ.สมเกียรติ มณีเนตร ผกก.สภ.ปากจั่น
รับทราบ ถือปฏิบัติ
ประธาน ฯ

มีหนวยใดจะประสานกับ ตชด.415 หรือไม หากไมมีเชิญตอไป

4. ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.
ร.ต.อ.สุภัทรชัย ศิริธรรม รอง สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน. แทน สว.ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน.
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน ธันวาคม 60 ประกอบการฉาย Power Point ดังนี้
1. ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
- ตรวจเรือประมง 29 ลํา/ตรวจเรือประมงรวมกับ PIPO 203 ลํา/ตรวจเรือเพลา
ยาวบรรทุกสินคา 15 ลํา/ตรวจเรือทองเที่ยว-บรรทุกคนโดยสาร 186 ลํา/ตรวจทา เทียบเรือ
ทองเที่ยว 32 ครั้ง/จุดตรวจ - จุดสกัด (ทางเรือ) 4 ครั้ง
- เรื อ ตรวจการณ 540 ออกลาดตระเวนปราบปรามการกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ
พ.ร.ก.ประมง การลักลอบเขามาในราชอาณาจักรไทยของคนตางดาว การปราบปรามการคามนุษย
บนเรือประมง การลักลอบนําสินคาที่มิไดเสียภาษีและยาเสพติดเขามาในราชอาณาจักร ตลอดจน
การกระทําความผิดอาญาอื่นๆ บริเวณพื้นที่ทําการประมง เสนทางเดินเรือสินคา เสนทางสัญจรทาง
น้ํา และพื้นที่ทางทะเลอื่นๆ ในเขตรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยไมพบการ
กระทําความผิดแตอยางใด
- เรือ รน.32 ออกลาดตระเวนบริเวณปากรองน้ําและบริเวณทาเทียบเรือ คลอง
ระนอง และพื้นที่รับผิดชอบเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ การโจรกรรมสินคาทางน้ํา
การกระทําความผิดการคามนุษยในเรือประมง การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและการกระทํา
ผิดกฎหมายอื่นๆ ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยไมพบการกระทําความผิด

-๖- เจาหนาที่ชุดสืบสวน ส.รน.1 กก.8 บก.รน. ออกตรวจสอบสถานประกอบการ
ธุรกิจตอเนื่องการประมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปองกันการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ของคนตางดาว
๒. การดูแลรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
- ส.รน.1 กก.8 บก.รน. ดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว
โดยไดจัดกําลังพลพรอมเรือตรวจการณดูแลนักทองเที่ยวบริเวณทา เทียบเรือโดยสารเกาะชาง เกาะพยาม ท า เทียบเรือเทศบาลระนอง - เกาะสอง ทา เรืออันดามันคลับ ทา เรื อศุล กากรและ
เสนทางการเดินเรือของเรือโดยสารนักทองเที่ยว
3. บูรณาการกับหนวยงานอื่น ๆ
- ขาราชการตํารวจ ส.รน.1 กก.8 บก.รน.พรอมเจาหนาประจําศูนย PIPO รวม
บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของประจําศูนยควบคุมการแจงเรือเขา - ออก PIPO จว.ระนอง รวม
ตรวจเรือประมง, เอกสารประจํา เรือ, เอกสารประจํา ตัวลูกเรือที่เปนแรงงานตางดาว รวมทั้ง
ใบอนุญาตตางๆที่เกี่ยวของกับเรือและการทําประมง ผลการปฏิบัติไมพบการกระทําความผิด
- ขาราชการตํารวจ ส.รน.1 กก.8 บก.รน.รวมผลักดันแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดย
ผิดกฎหมายออกไปจากราชอาณาจักรในชองทางธรรมชาติ ณ บริเวณทาเทียบเรือศุลกากร บานเขา
นางหงส ม.5 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จว.ระนอง โดยพาหนะเรือยนตหางยาว จํานวน 1 ครั้ง เปนชาว
เมียนมา 39 ราย
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน ฯ

มีหนวยใดจะประสานกับ ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน. หรือไม หากไมมีเชิญตอไป

5. ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.
ร.ต.อ.ชานนท รัตนประทีป รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.
ไมมีขอราชการชี้แจงแตอยางใด
ขาราชการตํารวจ จํานวน 15 นาย รวมถวายความปลอดภัย สมเด็จ พระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตร ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไดในวันที่ 12 - 14 พ.ย.60
ประธาน ฯ

มีหนวยใดจะประสานกับ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. หรือไม หากไมมีเชิญตอไป

6. กก.5 บก.ป.
ร.ต.ท.จันทร ชัยบุรินทร รอง สว.กก.5 บก.ป.
ไมมีขอราชการชี้แจงแตอยางใด
ประธาน ฯ

มีหนวยใดจะประสานกับ กก.5 บก.ป. หรือไม หากไมมีเชิญตอไป

7. กก.๕ บก.ปทส.
ร.ต.ท.วัชระ พัฒนทอง กก.๕ บก.ปทส.
ไมมีขอราชการชี้แจงแตอยางใด แตสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประธาน ฯ

มีหนวยใดจะประสานกับ ส.ทล.4 กก.2 บก.ปทส. หรือไม
ฝาก หนวยสนับสนุนการปฏิบัติ ขอใหทุกหนวยสงตัวแทนมาเขารวมประชุมบริหาร ภ.จว.
ระนอง ฯ ดวย
ฝายเลขา ฯ ประสาน ทองเที่ยว ดวย

พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง

-๗ใกลเทศกาลปใหม ทางหลวงมีเครื่องตรวจจับความเร็วหรือไม
ร.ต.อ.ชานนท รัตนประทีป รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.
ในสวนของเครื่องตรวจจับความเร็ว โดยปกติที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา คือ ทางหลวงมีเครื่อง
ตรวจจับความเร็วอยู ๒ ตัว แตอยูเขตติดตอระหวาง ประจวบคีรีขันธ – ชุมพร ในเขต อ.ปะทิว อีก
ตัวอยูในเขต ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร ขาขึ้น ๑ ตัว ขาลง ๑ ตัว ของระนอง ไมมี
เลขานุการ ฯ

หนวยสนับสนุนการปฏิบัติ ทั้ง 7 หนวย ไดนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว
ไดรับแจงจาก ส.2 กก.2 บก.ทท.3 ไมสามารถเขา รวมประชุมได เนื่องจากติดอบรม
โครงการอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว ของ บช.ทท.
ในสวนของ สันติบาล ระนอง ไดรับการประสานวา สว. ฯ ติดอบรมโครงการฝกอบรม
ตอตานการกอการรา ย ระหวา งวันที่ 12 – 16 ธ.ค.60 และ เจา หนาที่ ฯ ติดภารกิจ ประชุม
ทางไกลผานจอภาพ ณ ที่ตั้ง

ประธาน ฯ

ทา นใดจะประสาน กับ หนวยสนับสนุนการปฏิบัติอีกหรือไม หากไมมีจ ะไดเชิญหนวย
สนับสนุนการปฏิบัติกลับไปปฏิบัติหนาที่ตอไป และขอขอบคุณหนวยสนับสนุนการปฏิบัติทุกทาน
ที่มารวมประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติ รายงานความคืบหนาคดีสําคัญ รายงานคดีอุกฉกรรจสะเทือน
ขวัญ คดีที่นาสนใจ ปญหาอุปสรรคขอขัดของ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสถิติคดีอาญา ๔ กลุม
พ.ต.ท.อันธีร กออารี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขานุการ
1. สถิตคิ ดีอาญา 4 กลุม ของ ภ.จว.ระนอง เปรียบเทียบ พ.ย.59 กับ พ.ย.60 ขอมูล
จาก ระบบ Crimes
กลุมที่ ๑ พ.ย.59 เกิด 9/จับ 4 พ.ย.60 เกิด 5 คดี/จับ 4 ลดลง 4
กลุมที่ 2 พ.ย.59 เกิด 19/จับ 4 พ.ย.60 เกิด 14/จับ 9 ลดลง 5
กลุมที่ 3 พ.ย.59 รับแจง 29/จับ 8 พ.ย.60 รับแจง 49/จับ 12 เพิ่มขึ้น 20
กลุมที่ 4 พ.ย.59 รับแจง 217/จับ 219 พ.ย.60 รับแจง 331/จับ 343 เพิ่มขึ้น 114
2. คดีอาญาเปรียบเทียบ เดือน ธ.ค.59 กับ 1 – 13 ธ.ค.60 ภาพรวม ภ.จว.ระนอง
กลุม 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ
ธ.ค.59 รับแจง 8/จับ 8 ธ.ค.60 รับแจง 3/จับ 2
กลุม 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ธ.ค.59 รับแจง 11/จับ 8 ธ.ค.60 รับแจง 9/จับ 8 ลดลง 3
กลุม 3 ฐานความผิดพิเศษ
ธ.ค.59 รับแจง 41/จับ 9 ธ.ค.60 รับแจง 2/จับ 0 ลดลง 39
กลุม 4 ฐานความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย
ธ.ค.59 รับแจง 221/จับ 237 ธ.ค.60 รับแจง 130/จับ 136 ลดลง 91
1) ยาเสพติด ธ.ค.59 รับแจง 135/จับ 139 ธ.ค.60 รับแจง 130/จับ
136 ลดลง 91

-๘5/จับ 5 ลดลง 17
39 ลดลง 23
เพิ่มขึ้น 6

2) อาวุธปน และวัตถุระเบิด ธ.ค.59 รับแจง 22/จับ 23 ธ.ค.60 รับแจง
3) การพนัน ธ.ค.59 รับแจง 2/จับ 12 ธ.ค.60 รับแจง 2/จับ 5
4) พ.ร.บ.คนเขาเมือง ธ.ค.59 รับแจง 62/จับ 63 ธ.ค.60 รับแจง 39/จับ
5) ปราบปรามการคา ประเวณี ธ.ค.59 ไม มี ธ.ค.60 รับ แจ ง 6/จับ 6

พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
กอ นประชุ ม ได ทํ า วิ ทยุ สั่ ง การไปแตล ะ สภ. ตรวจเช็ คสถิ ติ ค ดีอ าญา ในสมุ ดคุ ม สถิ ติ
คดีอาญา – จราจร ขอให หน.สภ.กลับไปดู /หน.งานสอบสวน เช็คแลวเซ็นตรับรอง ให หน.งาน
สอบสวนรับผิดชอบ ใหตรวจเช็คจากสมุดสถิติเปนหลัก ยกตัวอยาง เชน กลุมที่ ๑ สภ.ปากน้ํา ใน
สมุดสถิติ ๑/๒ ในระบบ Crimes ๒/๒ , กลุมที่ ๒ ในสมุดสถิติ ๒/๔ ในระบบ Crimes ๓/๒
ขอใหกลับไปดูขอมูลตรวจเช็คขอมูลใหตรง เดือนหนาจะตรวจเช็คอีกครั้ง
ประธาน ฯ-

ฝากเลขาที่ประชุม เดือนหนาใหทําสถิติขอมูล ๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๑ เปรียบเทียบ ๑ ต.ค.๕๙
– กอนวันประชุม
พ.ต.ท.อันธีร กออารี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขานุการ
รับทราบปฏิบัติ

พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ฝาก หน.สภ. ระบบ Crimes สทส.จะลงมาตรวจ ใหไปดูใหเรียบรอย ๑.มีครบไมครบ ๒.ขึ้น
ทะเบียนเปนของหลวงเรียบรอยหรือไม ๓.การตอเชื่อมระหวางเครื่องเปนไปตามรูปแบบที่กําหนด
หรือไม มี นส.แจงมาแลว ฝากไปดูใหเรียบรอยดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ศอ.ปส.ภ.จว.ระนอง รายงานผลการปราบปรามยาเสพติด ประจําป 2560
ร.ต.ท.คณิศร บุญสิน รอง สว.ฯ ปฏิบัติหนาที่ ศอ.ปส.ภ.จว.ระนอง
รายงานผลการปฏิบัติ 1 – 10 ธ.ค..60 ประกอบภาพฉาย Power Point
1. การจับกุมยาเสพติดคดีที่นาสนใจ ระยะแต 1 – 10 ธ.ค.60
เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.60 เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ชุด ชปส.ภ.จว.ระนอง ไดรวมกัน
จับกุมตัวนาย สมเกียรติ หรือออน ซื่อตรง อายุ ๒๙ ป พรอมดวยของกลาง คือ ยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ (ยาบ า ) จํ า นวน ๘ ถุ ง รวมยาบ า จํ า นวน ๑,๔๘๓ เม็ ด เหตุ เ กิ ด ที่ ร า นซ อ ม
รถจักรยานยนต เลขที่ ๙๕/๑ หมูที่ ๒ ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จว.ระนอง ตอเนื่อง โรงงานชาง
เสกเหล็กดัด แสตนเลส เลขที่ ๔๗/๒ หมูที่ ๑ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จว.ระนอง นําสง พงส.สภ.
เมืองระนอง
2. ผลการปฏิ บัติ ห ว ง 1 – 10 ธ.ค.60 แยกประเภทข อกลา วหา เปา หมาย/เดื อ น
(44)/จับทั้งหมด (47)/ผลิต (4)/ครอบครองเพือ่ จําหนาย (9)/ครอบครอง (33)/เสพ (1)/รวมราย
สําคัญ (13)
2. ตัวชี้วัดที่ 2 การดําเนินการตอหมายจับคดียาเสพติดคางเกา ผลการปฏิบัติหวง 1 –
10 ธ.ค.60 เปาหมาย/เดือน (1)/เปาหมายตอป (10)/ผลการดําเนินการสะสม หวง 1 – 30
พ.ย.60 ผลการดําเนินการ (2) คิดเปนรอยละ 20

-๙3. ตัวชี้วัดที่ 3 เลขาธิการ ป.ป.ส.มีคําสั่งยึด/อายัดทรัพยสินคดียาเสพติด ผลการปฏิบัติ
หวง 1 – 10 ธ.ค.60 เปาหมายมูล คา (บาท)/1 เดือน 276,111/เปา หมายมูล คา(บาท)/ป
3,313,333
4. ติดตามประเมินการทําลายเครือขาย
1) ผลการจับกุมคดียาเสพติดฐานใดฐานหนึ่งแลวสามารถขยายผล การติดตาม
จับกุมคดียาเสพติดตอเนื่องไดเพิ่มเติม (เปาหมายรอยละ 5) ผลการจับกุมทุกขอหา (หวงระยะ 1 –
10 ธ.ค.60) 47 คดี/ผลการจับกุมทุกขอหา (หวงระยะ 1 – 30 ธ.ค.60) 349 คดี/ผลการ
จับกุม 3 คดี คิดเปนรอยละ 0.85
2) การส ง สํ า นวนขออนุ มั ติ ห มายจั บ ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 ต อ
เลขาธิการ ป.ป.ส. หวงระยะ 1 – 10 ธ.ค.60 (เปาหมายรอยละ 2) ผลการจับกุม 5 ขอหาสําคัญ
6 คดี
3) การสง สํา นวนขออนุมัติ ตรวจสอบทรัพ ย สินเกี่ยวกับยาเสพติ ด ต อเลขาธิ การ
ป.ป.ส. หวงระยะแต 1 – 10 ธ.ค.60 (เปาหมายรอยละ 5) ผลการจับกุม 5 ขอสําคัญ 6 คดี
ที่ประชุม

รับทราบ

4.3 (ฝอ.6 ภ.จว.ระนอง) ผลการใชจายงบประมาณ ประจําป 2560 ของ ภ.จว.และ สภ.ตาง ๆ
พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ อวมทอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง (6)
1. ผลเบิกจายงบดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60) เบิกจายรอยละ 33 (2 เดือน
ต อ งได ร อ ยละ 22) ภาพรวม ภ.จว.ระนอง ได รั บ จั ด สรรรวม 23,677,600บาท เบิ ก จ า ย
2,964,666.53 บาท ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560 คิดเปนรอยละ 12.52
2. ผลเบิกจายงบลงทุน ไตรมาสที่ 1 เบิกจายรอยละ 21.11 (2 เดือน ตองไดรอยละ
14.06) ภาพรวม ภ.จว.ระนอง ไดทํา PO เรียบรอยแลว เหลือขั้นตอนตรวจรับสามารถวางเบิกได
3. รวมผลเบิกจายประจําเดือน ต.ค. – พ.ย.60 คาสาธารณูปโภค 150,156.08/เบี้ย
เลี้ยง 337,200/OT 38,220/น้ํามัน 393,000/คา อาหารผูตองหา 2,050/คา วัสดุจ ราจร
695.5/วั ส ดุ สนง. 12,650/ค า จ า งเหมา 6,400/ค า ซ อ มยาน 6,800/รวมผลเบิ ก จ า ย
950,151.58/รับจัดสรร 5,699,600 คิดเปนรอยละ/2 เดือน 12.52
4. ภ.8 แจงการจัดสรรงบประมาณประจําป 61 รายการคาจางเหมาบริการ ในการโอน
ครั้งที่ 1 (งวดที่ 1) ตร.ไดโอนงบประมาณใหหนวยดวยยอดทั้งป และในการโอนครั้งที่ 2 (งวดที่ 2)
จะไมมีรายการคาจางเหมาบริการ
ที่ประชุม

รับทราบ

4.4 ฝายอํานวยการ ๑ – 5, ๗ ภ.จว.ระนอง แจงขอราชการและสั่งการของ ตร., ภ.8
๑. พ.ต.ท.หญิง อรนุช กลิ่นหอม สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง (1)
มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้.- ผบ.ตร. มี วิทยุ ตร. ที่ 0001(ผบ)/277 ลง 1 ธ.ค.60 กําชับเพื่อใหการแตงกาย
ของขา ราชการตํา รวจ มีความเปนระเบียบเรี ยบรอย เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน จึงกําหนดหลักเกณฑใหถือปฏิบัติไปพลางกอน ดังนี้.1) ใหขาราชการตํารวจทุกนาย ใชเครื่องแบบตามสีผาพระราชทาน (สนว.01) โดย
ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1 มี.ค.61
2) ใหขาราชการตํารวจทุกหนวย (ยกเวน สตม.)
- ใชปายชื่อตัว และชื่อสกุล ทําดวยโลหะ หรือพลาสติก
- ขนาดกวาง 1.5 ซม. ยาว 7 ซม. มีกรอบกวาง 0.1 ซม.

- ๑๐ - ภายในแผนปายชื่อ มีตัวอักษร ชื่อตัว และชื่อสกุล เปนภาษาไทย สูง 0.5
ซม. เปนแบบตัวพิมพเรียงกันเปน 1 แถว
- พื้นแผนปายชื่อเปนสีดํา ตัวอักษรและกรอบเปนสีเงิน หรือสีขาว เมื่อแตง
เครื่องแบบตํา รวจทุกชนิด (เวนแตเครื่องแบบสนาม) และทุกโอกาส (เวนแตในโอกาสปฏิบัติงาน
รวม หรือฝกรวมกับตางประเทศ หรือเดินทางไปราชการตางประเทศ ใหใชปายชื่อ แบบ 2 ภาษา
ตามระเบียบเดิม
ที่ประชุม

รับทราบ

2. พ.ต.ท.ชัยพร ขวัญเดือน สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง (๓)
มีเรื่องแจงที่ประชุมทราบ ประกอบภาพฉาย Power point ดังนี้
1. ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนอง ไดจัดทําแผนปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในหวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ - ๓ ม.ค.๖๑ ไดกําหนด
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้.๑.๑ บังคั บใชกฎหมาย อย า งเคร งครัด ขอให มีการเรียกตรวจอยา งจริงจั ง และ
รายงานตามขอเท็จจริง
๑.๒ การเรียกตรวจที่จุดตรวจหลัก ใหแบงเวลาชัดเจนหมุนเวียนกันไป ไมตองเรียก
ตรวจ ทุกจุดตลอด ๒๔ ชม.
๑.๓ ใหทุก สภ.ในพื้นที่รวมกับอําเภอพิจารณาปรับสถานที่ตั้งจุดตรวจหลักใหมีความ
เหมาะสม
๑.๔ ดําเนินการกับผูกระทําผิดขับรถยอนศรอยางเครงครัด โดยเฉพาะ สภ.เมืองระนอง
บริเวณหนา อบจ.ระนอง, รานอาหารบุปผาชน
๑.๕ สัญญานไฟจราจรที่สามแยก โรงแรมระนองการเด็น และสี่แยกสนามกีฬา ให
เปดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และไมใหใชสัญญาณไฟกระพริบ
๒. ตร.สั่ ง การให หน ว ยในสั ง กั ด ดํ า เนิ น การ เรื่ อ ง มาตรการป อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมชวงเทศกาลวันคริสมาสและวันขึ้นปใหม ป ๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑ ใหสํารวจพื้นที่ที่มีการจัดงานเคาทดาวนขนาดใหญ (ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
ขึ้นไป) หรือที่คาดวามีประชาชนมารวมงานเปนจํานวนมาก พรอมจัดตั้ง ศปก.สน.
๒.๒ จําทําโครงการประชารัฐรวมใจดูแลความปลอดภัยบานประชาชนชวงเทศกาล
สําคัญ ระหวางวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ - ๓ ม.ค.๖๑ (ระยะเวลา ๑๐ วัน)
ประธาน ฯ
ที่ประชุม

ปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรมชวงเทศกาลวันคริสมาสและวันขึ้นปใหม ป ๒๕๖๑
พรอมกันในวันที่ 22 ธ.ค.60
รับทราบ

3. พ.ต.ท.พนมกร แกวบรรจง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง (๔)
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ประกอบภาพฉาย Power point ดังนี้
- ตามที่ ฝอ.๔ ฯ ไดไปตรวจสอบครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชในระบบ CRIMES ที่ไดรับทั้ง
ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ตาม สภ. ตา งๆ ผลปรากฏวาทุก สภ. ไดขึ้นทะเบียนคุมครุภัณฑเปนที่
เรียบรอยแลว แตยังไมกําหนดรหัสครุภัณฑ
- ทาง ฝอ.๔ ฯ จึงใหทุก สภ. สงรายละเอียดของครุภัณ ฑคอมพิวเตอรที่ใชในระบบ
CRIMES ตามแบบฟอรม เพื่อ ฝอ.๔ ฯ จะไดกําหนดรหัสครุภัณฑเมื่อกําหนดแลวเสร็จ จะสงใหทุก
สภ. ไปดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบตอ

- ๑๑ ที่ประชุม

รับทราบ

4. พ.ต.ท.มนูญ ยอดเอียด สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง (๗)
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ประกอบภาพฉาย Power point ดังนี้.1. เรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําปงบประมาณ 2561 รวมจํานวน 10 เรื่อง
๑) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดระนอง จํานวน 9 เรื่อง
๒) ผบก.ภ.จว.ระนอง
จํานวน 1 เรื่อง
๒. ตรวจสอบขอเท็จ จริง จํา นวน 10 เรื่อง ดํา เนินการเสร็จสิ้น 8 เรื่อง อยูระหวา ง
ดําเนินการ 2 เรื่อง
3. ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง จํานวน 2 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง
4. ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ของ ตร.สภ.ปากน้ํา
กรณีเสพยาบา ในหองควบคุม ผู ตองโทษทางวินั ย ที่ สภ.เมืองนราธิว าส ขณะนี้คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ฯ ไดประชุมแลวมีมติใหไลออกจากราชการ
5. ขาราชการตํารวจถูกลงโทษทางวินัย จํานวน 6 เรื่อง วากลาวตักเตือน จํานวน 4 ราย
ภาคฑัณฑ 1 ราย ไลออก 1 ราย
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน ฯ

ฝาก หน.สภ.เวลามีเรื่องไป มอบหมายใคร ควรมีสมุดคุมและติดตาม ไมควรปลอยใหลาชา

ที่ประชุม

รับทราบ

4.5 กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ท.สิชา พูลวงษ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ระนอง
รายงานผลการปฏิบัติ ประกอบการฉาย Power point ดังนี้.๑. คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(๑) คําสั่ง คสช.ป ๕๗ จํานวน ๑๗๘ ฉบับ/ป ๕๘ จํานวน ๑๗ ฉบับ/ป ๕๙ จํานวน
๓ ฉบับ/คําสั่ง (เฉพาะ) ๑๒/๒๕๕๘ จํานวน ๑ ฉบับ รวม ๑๙๙ ฉบับ
(๒) ประกาศ คสช.ป ๕๗ จํานวน ๑๒๒ ฉบับ/ป ๕๘ จํานวน ๑ ฉบับ รวม ๑๒๓ ฉบับ
(๓) คํา สั่ง หน.คสช.ป ๕๗ จํา นวน ๑ ฉบับ/ป ๕๘ จํ า นวน ๔๘ ฉบั บ/ป ๕๙
จํานวน ๗๘ ฉบับ/ป ๖๐ จํานวน 52 ฉบับ (ฉบับลาสุด ฉบับที่ 52/๖๐)
๒. จํานวนคดีอาญา – จราจร ป พ.ศ.2559 และ ตั้งแต ม.ค.– 11 ธ.ค.60
๒.๑ สภ.เมืองระนอง
ป ๕๙ คดีอาญา 1499 คดี/จําหนาย 1497 คดี/คงเหลือ 2 คดี
คดีจราจร 19 คดี/จําหนาย 18 คดี/คงเหลือ 1 คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 1117 คดี/จําหนาย 1105 คดี/คงเหลือ 112 คดี
คดีจราจร 17 คดี/จําหนาย 7 คดี/คงเหลือ 10 คดี
๒.๒ สภ.ปากน้ํา
ป ๕๙ คดีอาญา 891 คดี/จําหนาย 891 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 4 คดี/จําหนาย 4 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 666 คดี/จําหนาย 625 คดี/คงเหลือ 41 คดี
คดีจราจร 2 คดี/จําหนาย 1 คดี/คงเหลือ 1 คดี

- ๑๒ ๒.๓ สภ.ราชกรูด
ป ๕๙ คดีอาญา 257 คดี/จําหนาย 257 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 20 คดี/จําหนาย 20 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 268 คดี/จําหนาย 251 คดี/คงเหลือ 17 คดี
คดีจราจร 17 คดี/จําหนาย 15 คดี/คงเหลือ 2 คดี
2.4 สภ.กระบุรี
ป ๕๙ คดีอาญา 390 คดี/จําหนาย 390 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 9 คดี/จําหนาย 9 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 377 คดี/จําหนาย 342 คดี/คงเหลือ 35 คดี
คดีจราจร 13 คดี/จําหนาย 11 คดี/คงเหลือ 2 คดี
๒.5 สภ.ปากจั่น
ป ๕๙ คดีอาญา 534 คดี/จําหนาย 534 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 11 คดี/จําหนาย 11 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 570 คดี/จําหนาย 539 คดี/คงเหลือ 31 คดี
คดีจราจร 12 คดี/จําหนาย 8 คดี/คงเหลือ 4 คดี
๒.๖ สภ.ละอุน
ป ๕๙ คดีอาญา 285 คดี/จําหนาย 285 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 1 คดี/จําหนาย 1 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 253 คดี/จําหนาย 198 คดี/คงเหลือ 55 คดี
คดีจราจร 6 คดี/จําหนาย 4 คดี/คงเหลือ 2 คดี
๒.๗ สภ.สุขสําราญ
ป ๕๙ คดีอาญา 256 คดี/จําหนาย 256 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 4 คดี/จําหนาย 4 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 276 คดี/จําหนาย 261 คดี/คงเหลือ 15 คดี
คดีจราจร 3 คดี/จําหนาย 3 คดี/คงเหลือ - คดี
๒.๘ สภ.บางแกว
ป ๕๙ คดีอาญา 166 คดี/จําหนาย 166 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 2 คดี/จําหนาย 2 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 103 คดี/จําหนาย 93 คดี/คงเหลือ 9 คดี
คดีจราจร 1 คดี/จําหนาย 1 คดี/คงเหลือ - คดี
๒.๙ สภ.กะเปอร
ป ๕๙ คดีอาญา 221 คดี/จําหนาย 221 คดี/คงเหลือ - คดี
คดีจราจร 3 คดี/จําหนาย 3 คดี/คงเหลือ - คดี
ป ๖๐ (๑ ม.ค.– 11 ธ.ค.60)
คดีอาญา 228 คดี/จําหนาย 210 คดี/คงเหลือ 18 คดี

- ๑๓ คดีจราจร 9 คดี/จําหนาย 6 คดี/คงเหลือ 3 คดี
3. สํานวนคดีระหวางดําเนินการ ป ๕๙ และ ม.ค. – มิ.ย.60
สภ.เมืองระนอง คดีอาญา (9)/สภ.ปากน้ํา คดีอาญา (2)/สภ.ราชกรูด คดีอาญา (1)
/สภ.กระบุรี คดีอาญา (2)/สภ.ละอุน คดีอาญา (7)/สภ.กะเปอร คดีอาญา (3)/สภ.ปากจั่ น
คดีอาญา (6)
ประธาน ฯ

ฝาก หน.สภ.ใหดูพนักงานสอบสวน วาคนไหนมีสํานวนคางเยอะหรือมีคดีเยอะใหพักเวร แลวทํา
สํานวนใหเสร็จ

พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ใกลสิ้นปแลว ฝาก หน.งานสอบสวน เรงรัด ออกสํานวนใหหมด หลังวันที่ 1 ม.ค.61
ที่ประชุม

รับทราบ

4.6 กก.สส.ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ท.พิศิษฐ ชื่นเพ็ชร รอง ผกก.สส ภ.จว.ระนอง แทน ผกก.สส.ภ.จว.ระนอง
รายงานผลการปฏิบัติ 1 – 10 ธ.ค.60 ประกอบการฉาย Power point ดังนี้.1. ภารกิจงานปองกันปราบปราม
- ออกตรวจสถานบันเทิงพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปองกันการกออาชญากรรม
- ภารกิจ ออกตรวจปองกันปราบปรามเหตุราย และประสานความรวมมือ กับ หาง
ตาง ๆ ในจังหวัด
2. ขอมูลหมายจับ
- ผลการดํ าเนิ น ออกห มายและกา รดํ า เนิ น กา รหมายจั บ ใ นคดี ค า งเก า
ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ออกหมาย 16 ดําเนินการ 9
- ภาพรวมของ หมายจับ ภ.จว.ระนอง ตั้งแต ๑๑ ต.ค.๔๕ – 30 พ.ย.๖๐ ยอดรวม
3,420 ดําเนินการแลว 2,852 คงเหลือ 568
- สถานะหมายจับของ สภ.สังกัด ภ.จว.ระนอง ณ.วันที่ ๑ - ๑๐ ธ.ค.๖๐
- เปาหมายการดําเนินการติดตามจับกุมหมายจับคา งเกา ตามมติที่ประชุม เรงรัด
คดีอาญา ๔ กลุม และ หมายจับ ของ ภ.จว.ระนอง เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๐ (รวม ๑๓ หมาย) สภ.
เมืองระนอง (3)/สภ.ปากน้ํา (2)/สภ.กระบุรี (1)/สภ.กะเปอร (1)/สภ.ละอุน (1)/สภ.ปากจั่น
(1)/สภ.ราชกรูด (1)/สภ.สุขสําราญ (1)/สภ.บางแกว (-)/กก.สส.ฯ (2)
ที่ประชุม
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๔.7 ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ภ.จว.ระนอง
พ.ต.ต.เชษฐวิทย ยิ้มละมัย สว.(๑๙๑) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
สรุปรายงานผลการรับแจงเหตุ ประจําเดือน 1 – 10 ธ.ค.60 ประกอบการฉาย Power
point ดังนี้.๑. สายที่ไดรับแจงทั้งหมด
461 สาย
๑.1 สายกอกวน
194 สาย
๑.2 สายโทรมาแลวไมพูด
179 สาย
๑.3 การใหบริการทั่วไป
43 สาย
๑.4 สายที่ไดรับแจงเหตุจริง
45 สาย
๒. สรุปผลการรับแจงเหตุของศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ระนอง ดังนี้.-

- ๑๔ ๒.๑ สภ.เมืองระนอง การจราจร 8/ชีวิตรางกาย 6/แจงเบาะแสการพนัน 1/รถ จยย
สูญหาย 1/เหตุทั่วไป 11 รวม 27
๒.๒ สภ.กระบุรี เหตุทั่วไป 1 รวม 1
๒.3 สภ.กะเปอร รวม ๒.4 สภ.ละอุน ชีวิตรางกาย 1/รวม 1
2.5 สภ.สุขสําราญ รวม 2.6 สภ.ปากน้ํา การจราจร 1/ชีวิตรางกาย 2 รวม 3
2.7 สภ.ปากจั่น การจราจร 2/คนเมาสุรา 1/เหตุทั่วไป 1 รวม 4
๒.8 สภ.ราชกรูด การจราจร 3/ชีวิตรางกาย 2/เหตุทั่วไป 4 รวม 9
๒.9 สภ.บางแกว 3. รายละเอียดของเหตุที่สายตรวจในพื้นที่เกิดเหตุไปถึงที่เกิดเหตุลาชา ในหวงระยะแต 1
– 10 ธ.ค.60 จํานวน 1 เหตุ ในพื้นที่ สภ.เมืองระนอง ในเขตกรอบเวลา ที่กําหนดไว 5 นาที แต
ระยะเวลาเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ 6 นาที
4. สถิติผลการแจงการตรวจสอบหองควบคุมผูตองหาของรอยเวร 20 ของ สภ.ตาง ๆ ใน
พื้นที่ ทุก สภ. รอยเวร 20 เปนผูแจงผลการตรวจดวยตนเอง ยกเวน สภ.บางแกว ไมไดแจง 1 ครั้ง
ที่ประชุม
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ประธาน ฯ

สภ.บางแกว ฝาก ดูดวย

4.8 สภ.ในสังกัด
พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ นุนเกรี้ยง ผกก.สภ.กะเปอร
โครงการการปฏิบัติงาน ๘ โครงการ รายละเอียด ประกอบภาพฉาย Power point ดังนี้.1. แตงตั้งตํารวจรับผิดชอบหมูบาน เพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม เนนการผูกมิตร
กับประชาชน สรางความศรัทรา ความเชื่อมั่นแกประชาชน
โครงการที่ ๑ สภ.กะเปอร มี ๕ ตําบล ๓๔ หมูบาน ไดจัด ผูรับผิดชอบตําบลและ
หมูบานในภาพรวม และใหดําเนินการ เขารวมประชุมหมูบาน/รายชื่อหมูบาน คณะกรรมการ/ขอมูล
ทองถิ่นในหมูบาน/ปญหาในหมูบาน/เบาะแสอาชญากรรมในหมูบาน/การตรวจเยี่ยม หมูบาน พบปะ
หาขาว
2. สามารถปรับเปลี่ยนกําลังพล ในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนการชดเชยกําลังที่ขาดแคลน
สรางความสามัคคีใน
โครงการที่ 2 โครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล หนาที่ และภารกิจ ดังนี้. จัดเจาหนาที่
รอง สว.ลงมา ปฏิ บั ติ หน า ที่ สิ บเวรทุ กนายหมุ นเวี ยนกั นไปปฏิ บั ติ หน า ที่ ประจํ า สภ. ฯ/บั นทึ ก
รายละเอียดผูมาติดตอราชการที่ สภ.ฯ ชื่ออะไร มาติดตอใคร ที่อยูที่ไหน พอใจ หรือไม หมายเลข
โทรศัพท/ไดรูจักประชาชนมากขึ้น/ออกแบบสอบถาม/นําขอมูลมาวิเคราะห/ทราบปญหาที่เกิดขึ้นใน
แตละเดือน เพื่อหาแนวทางแกไข/ตํารวจมีขวัญกําลังใจ ผอนคลาย ในการปฏิบัติหนาที่ ไมใชมาทํา
หนาที่สิบ เวรเหมือนถูกลงโทษ/บริหารกําลังพลที่ขาดแคลน
๓. เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพงานป องกั น ปราบปราม เน นให มี การจั บ กุ มเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อสนอง
มาตรการตัดมือตัดเทา และเปนการลดชองวางของคนราย
๑) การติดตังกลองวงจรปดเพิ่มเติมในเขต ต.กะเปอร และ ต.มวงกลวง
๒) จัดสรางที่พักสายตรวจตําบลมวงกลวง เพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม
๓) สายตรวจสัมพันธ ระหวาง สายสืบสวน งานปองกันปราบปราม และจราจร
บูรณาการ ในการตั้งจุดตรวจรวมกัน หรือ สายตรวจตําบล ตาง ๆ รวมกัน.

- ๑๕ ๔) เพิ่มสายขาว อาชญากรรม
4. จั ดระบบสายตรวจสัมพั นธแบบบูรณาการ เปนการลดสถิ ติคดีที่ เกิดขึ้ น เป นการ
ประสานความรวมมือของแตละสายงาน เนนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
5. เพิ่มเครือขายการเฝาระวัง เชน อาสาสมัครจราจร ตาสับปะรด และ สายขาว ปกปด
นาม ในการแจงขาวอาชญากรรม
6. อํานวยความยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ เนนการตั้งจุดบริการใหแกประชาชน ตาม
หมูบานตาง ๆ เดือนละ ๑ ครั้ง
7. Letter of Crimes จดหมายอาชญากรรม เปนการแจงเบาะแสใหแกตํารวจ
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการตํารวจ สรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการตํารวจ
โครงการที่ ๘ ดานขวัญกําลังใจ และการพัฒนาสถานีตํารวจ
๑) สํ า หรั บด า นขวั ญกํ า ลั งใจของข า ราชการตํ า รวจ และจั ดให มี การเลี้ ยงอาหาร
กลางวันในวันราชการทุกวัน
๒) มอบเงินรางวัลในการปฏิบัติหนาที่ ในการจับกุมคดีสําคัญตาง ๆ และการจับกุม
อาวุธปนยาเสพติด ในรอบเดือน
๓) มอบเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคข า วสาร และไข เพื่ อ เป น การจุ น เจื อ ครอบครั ว
ขาราชการตํารวจ เปนประจําทุกเดือน
๔) มีการจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ไมวาจะเปนอาคารบานพักขาราชการ
ตํารวจ ซึ่งไดเสนอโครงการกอสรางแฟลตที่พัก บานพักที่จอดรถ รวมถึงพัฒนาปอมจุดตรวจตาม
ตําบลตาง ๆ
ที่ประชุม
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พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ถือวาอําเภอกะเปอร เปนอําเภอมหัศจรรย มีสิ่งที่นาทองเที่ยวหลายที่ เพื่อใหมีสวนรวมใน
การประชุม งานสอบสวนมีสวนรวมไปแลว สายงานปองกันปราบปราม รอง ผกก.ป. กรณีที่จะไปเที่ยว เกาะกํา
เกาะญี่ปุน ไปลงเรือที่ไหน คาใชจายประมาณเทาไหร
พ.ต.ท.ปารุส สามารถ รอง ผกก.
ไปขึ้นเรือที่ทาเทียบเรือบางเบน คาเรือไมเกิน ๑๐ คน ราคา ๒,๕๐๐ บาท แตถาเต็มลํา ๑๕
คน คาเรือ ๓,๕๐๐ บาท ควรลงเรือไมเกิน ๙ โมงเชา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติและขอสั่งการ
พ.ต.อ.วีรวัฒน จันทรวิจิตร รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง
ใกลเทศกาลปใหม ชวง 7 วันอันตราย ไดตรวจสอบกับ ฝอ.4 ภ.จว.ระนอง เครื่องวัด
แอลกอฮอลมีครบทุก สภ. ใชใหเปนประโยชน สวนเครื่องตรวจจับความเร็ว ให ฝอ.๓ ทําหนังสือ
ประสานกับ ปป. ขอไปลวงหนา จะหมุนเวียนไปทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอที่ไมมีเสนทางหลัก
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ ผบก.ภ.จว.ระนอง สั่งการมอบแนวทางปฏิบัติ
ประธาน ฯ
๑.กก.สส.ภ.จว.ระนอง มีการบา น ๑ / ๓ ของ สภ.เมือง เชน สภ.เมือง มีทุนอยู ๓๐
กก.สส.รับไป ๑๐ ใหชวยในภาพรวมดวย
๒.ในรอบปนี้ (๑ ต.ค.๕๙) ใหแยกผลการปฏิบัติของ กก.สส.ออกจาก สภ.

- ๑๖ ๓.ไดรับการประสานจาก ตาป ๑ การขึ้นคัทเอาทภาพของ ผบ.ตร.หรือภาพ ตร. ที่ไม
สุภาพหรือไมเหมาะสมใหเอาออกในทันที
๔.ระดมกวาดลาง ๒๑ ธ.ค.๖๐ ปลอยแถว ๒๒ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
๕.ฝากทุก สภ. ใหมีผลการปฏิบัติ เรื่องการจับกุมแฮลกอฮอลดวย
๖.ฝากเรื่องปลนรานทองระบาด บางรานยังไมทําลูกกรงสแตนเลส ฝาก ฝาย ป.ไปสํารวจ
ดวย ใหทําหนังสือกําชับหรือเชิญมาประชุม ใหทุกรานทําลูกกรงสแตนเลส และสํารวจกลองวงจร
ปดวาใชไดหรือไม
๗.ขอขอบคุณ สภ.กะเปอร มีโครงการหลายโครงการ บางโครงการ เชน โครงการหนึ่ง
ตํารวจ หนึ่งชุมชน หนึ่งหมูบาน อยูในขอสั่งการของ ตาป ๑ อยูแลว ทุก สภ.ตองไปดําเนินการ
๘.เรื่องการสอบสวน การรับสอบสวนขางนอก เปนนโยบายของ ตาป ๑ ที่วาจะจัด ตร.ไป
สอบสวนคดีที่ไมปรากฏเปนคดี ซึ่งโครงการคงจะออกเร็วๆ นี้ ถามีโอกาส สภ.ก็ไปจัดเตรียมวางแผน
๙.การขอที่พักของ สภ.กะเปอร ตองทําใหเรียบรอยในชวง ก.ค. – ส.ค. ๖๑ วิธีการทํา
๑.ตองดูอายุของบานพักกอน สวนใหญตอง ๒๕ ปขึ้น
๒.ตองเอาปริมาณ ตร.กับปริมาณหองแถว เปรียบเทียบ ตองเปรียบเทียบใหเห็นและ
ถายภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมาประกอบการขอใหเห็นชัดเจน
๑๐.ฝากปใหม หน.สภ./ตร. ควรอยูในพื้นที่ หามลา หามขาด
๑๑.เรื่องเครื่องแบบ ผบ.ตร.เซ็นตหนังสือสั่งการมาแลว ใหเรียบรอย ภายใน ๑ มี.ค.๖๑
ผา สนว.๐๑ ฝาก รอง ผบก. , หน.สภ., รอง ผกก., สว.ฯ ควรตัดไวอยางนอย ๑ ชุดกอน
ที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน ฯ

ทานใดมีเรื่องจะสอบถามหรือไม หากไมมีขอปดประชุม

ที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา ๑6.00 น.

พ.ต.ท.

( สุ( ทอัธินพธีรงศ กจิอณ
อารีรัฐ ))

......................................................................

ผูตรวจรายงานการประชุม ฯ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง/เลขานุการ

พ.ต.ท.หญิง

ผูบันทึกรายงาน ฯ
( อรนุช กลิ่นหอม )
สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

