
ผลการปฏบัิติงานประจําป พ.ศ.2548-2550  
เมื่อคร้ังดํารงตําแหนง ผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

 (ทําหนาท่ีประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) และ(หัวหนางานดานยุทธศาสตร) 
 

งานสืบสวนและตรวจสอบขอเท็จจรงิในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต 1. 
 ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหไปสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9  ก็ไดดําเนินการสืบสวนและตรวจสอบขอเท็จจริงวา  

“ยาเสพติดมีความเก่ียวของกับความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยเฉพาะกลุมผูคา

ยาเสพติดมีการสนับสนุนกลุมผูกอการรายในลักษณะตางๆ” 

        1.1  ไดทําการวิ เคราะหขอมูล  และทํา

เครือขายขบวนการผูคายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต   สามารถแยกกลุม เค รือข ายผูค า

ยาเสพติดรายสําคัญได 23 เครือขาย เพื่อใชเปนขอมูลใน

การขยายผล  ทําลายเครือขาย และยึดทรัพยสิน 

 

 
  1.2  ไดขยายผลทําลายเครือขายผูคายาเสพติดในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้

  

เครือขายการคายาเสพติดในพ้ืนที่ อําเภอรามันและอําเภอกรงปนังจังหวัดยะลา 
เครือขายนายโดรอฮิง/จูรฮิง  วายีกอ

นายรูดี
อบต.ศรีสาคร

ผูคายาเสพติดในพ้ือท่ี จว.นาราธิวาส

นายปะจู  สะโล นายแมหรือ มมัง

รับยาบามาจาก ผูอยูเบื้องหลัง

คอยสนับสนุน

ผูจําหนายยาบารายยอยในพื้นที่ จว.ยะลา

รับยาบามาจาก

นายสุเด็ง สาแลแม นายอาหามะ  ขาเดร
3-9501-00487-25-1

ผูที่อยูเบื้องหลังการคายาบาของนายโดรอฮิงฯ 

นายมะสรี/กรี  แมเราะ
(พี่ชาย นายมาหามะ  แมเราะ)

มะเถาแก)

เปนโจรแบงแยงดินแดนกลุมมูจา
เคยยิง ผกก.สภ.อ.เมืองปตตานี

นายมาหามะ  แมเราะ
3-9501-00318-45-9

ฮิดิน

1)  เครือขายนายกิตติศักด์ิ   ดอรอเอ็ง  ในพื้นที่อําเภอสุ

ไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  โดยไดเขาตรวจคนกลุมผูคา

ยาเสพติดจํานวน 10 จุด  สามารถตรวจยึดทรัพยสินได

ประมาณ 10 ลานบาท 

 

 

 

 2)  เครือขายนายมะนอ  สาฆอ   ในพื้นที่

อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งเปน

เครือขายที่ใหญ มีจํานวนผูคา 32 คน  จับกุม

ผูตองหาได 9 คน  และออกหมายจับ 2 คน  

ยึดทรัพยสินไดมูลคาประมาณ 100 ลานบาท 
        
 
 
 
 
 

 

 

 

( 

นายกูสมิง  ติหมุนนิ

ถูกจับเม่ือ 20ต..ค.47
ยาบา 250เม็ด 

ผูคายาบาซึ่งรอรับยาบามาเก็บและสงขายในอําเภอกรงปนัง

หุนสวน

มีภรรยาใหม

นางนูรีซัง  มะลาเฮง
นายมาหามะยะเอ็ง  สามะอาลี

นายอับดุลเลาะ  เลาะยะผา
3-9501-00495-11-3

ผูคารายยอยในพื้นท่ี อําเภอกรงปนัง

อดีกอบต.

นายมูฮําหมัด  เลาะยะผา
3-9501-00495-07-5

อยูดวยกัน 3คนกับภรรยาใหมและพี่ภรรยา 
เปนรานขายของชําและรานขาวยําตอนเชา

รับยาบามาจาก

นายฟาริด  ตายาลา นายกามารซูนั  วายีกอ นายอาแซ นายหมัดไซฟูห  ดีสะเอะ นายเจะกูดิง  เจโซะ
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  2 งานศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ  
    ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการ

ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ   กระผมได

ดําเนินการรวบรวมขอมูลขอกฎหมายที่สําคัญ รวมทั้งได

เขารวมประชุมคณะกรรมการศูนยฯ 5 คร้ัง    

 

:ไดมอบบัญชีเครือขายผูคา
ยาเสพติดที่ไดวิเคราะหรวบรวมไว เพื่อใหศูนยตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติไดดําเนินการขยาย
ผล  จับกุม  ทําลายเครือขายตอไป 
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  3. งานปราบปรามแหลงเงินทุนสนับสนุนการกอความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

3 . 1  ไ ด รั บ แต ง ต้ั ง เ ป น คณะทํ า ง าน สืบสวน

ปราบปรามแหลงเงินทุนสนับสนุนการกอความไมสงบใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   

 

:ไดเสนอแนะการปฏิบัติงานใน
พื้น ท่ี  3  จั งหวัดชายแดนภาคใต ให ผู บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 9  ใหใชกฎหมายฟอกเงินกับผูกอ
ความไมสงบ   เนื่องจากกลุมบุคคลเหลาน้ีมีความ
เชื่อมโยงกับขบวนการคายาเสพติดทั้งสิ้น 
 3.2 ไดรับแตงต้ังเปนพนักงานสืบสวนดําเนินคดีกับ

ขบวนการผูคายาเสพติด และขบวนการลักลอบขนของหนี

ภาษีศุลกากร   

 
:ไดรวบรวมขอมูลผูตองหาท่ีกระทํา

ผิดตาม พระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําผิด 
พ .ศ .2534   จํานวน   246  ราย   และกระทํา ผิดตาม 
พระราชบัญญัติวาดวยการฟอกเงิน  จํานวน 6 ราย  เพื่อ
มอบใหคณะทํางานดําเนินการตามกฎหมาย 
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       4  งานเรื่องบัตรประชาชนปลอม 

ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการและเลขานุการ กํากับ ติดตามการปราบปรามขบวนการ

ปลอมบัตรประชาชน   ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 487/2548 ลงวันที่ 25 พ.ย.2548  โดยมีอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนประธาน  

: ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําบัตรประจําตัวประชาชนปลอมจาก
หนวยงานตางๆ  พบวามีเจาหนาที่ของรัฐท่ีเกี่ยวของ และถูกจับกุมตัว 191 ราย  มีผูทุจริตทํา
บัตรประจําตัวประชาชนปลอม 1,404 ราย  และหลบหนีหมายจับ 589 ราย  รวมเครือขายที่พบ
มี 20 เครือขาย  ซ่ึงสวนใหญมีความเกี่ยวพันกับขบวนการคายาเสพติด  

จากตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสวมทําบัตรปลอมจากหนวยงาน

ตางๆ เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  พบวา มีการนําบัตรประชาชนปลอมไปใชประกอบธุรกิจจัดต้ังบริษัท หาง

หุนสวนจํากัด  อีกทั้งนําไปใชปกปดตัวตนที่แทจริง ไปแสดงเปนหลักฐานเพื่อซื้อและจดทะเบียน

ครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย   
 

       5.  งานดานการพัฒนาเทคโนโลยีกับการปราบปรามยาเสพติด 
     5.1 จัดต้ังศูนยเทคโนโลยีสําหรับใชในงานปราบปราม

ยาเสพติด 

 

            - ดําเนินการของบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส.  

เพื่อวางระบบศูนยเทคโนโลยีตํารวจภูธรภาค  9  และ

เช่ือมโยงขอมูลไปยังตํารวจภูธรจังหวัดที่สังกัดทุกจังหวัด  

ตลอดจนถึงสถานีตํารวจภูธรในสังกัดรวมกวา 150 จุด   

             - ดําเนินการของบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส.  

เพื่อวางระบบศูนยเทคโนโลยี ใหกับกองบัญชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง จํานวน 3 ลานบาท โดยเช่ือมโยงขอมูลไปยังหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการสอบสวน

กลางทั่วประเทศ  ตลอดจนถึงสถานีในสังกัดทั้งหมด 
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5.2 จัดสรางศูนยฝกอบรมความรูการปราบปรามยาเสพติด 

ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ

งบประมาณจาก บริษัท แสงโสม จํากัด  สําหรับ

สร า งห อ ง ศูนย ฝ กอบรมคอมพิ ว เตอร ของ

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9  โดยไดเปดใช

อบรมเจาหนาที่ตํารวจไปแลว 35 รุน  รวม  976 

คน 

 

 

 

 

 
 
 

  

          5.3  ไดพัฒนาและนําโปรแกรมตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือและประวัติของผูตองหาคดี

ยาเสพติด และผูตองสงสัยในการกอความไมสงบในพื้นที่ภาค 9 ที่สามารถเก็บประวัติไดมากกวา 3,000 ราย 
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       6. งานอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน 
6.1 ป 2549 ไดเขารวมประชุมอนุกรรมการทุกเดือน  สามารถยึดทรัพยสินกลุม

เครือขายผูคายาเสพติดไดกวา 100 ลานบาท 

6.2 ป 2550 ไดเขารวมประชุมอนุกรรมการทุกเดือนๆ ละ 2 คร้ัง  สามารถยึด

ทรัพยสินกลุมเครือขายผูคายาเสพติดไดกวา 150 ลานบาท 
   

           7. งานศูนยปฏิบัติการรวมปราบปรามนักคารายสําคัญ 
        ไดรับเชิญจาก ป.ป.ส. ใหเปนผูประสานงาน  เพื่อกําหนดยุทธศาสตรวิธี

มาตรการแนวทางรูปแบบการปราบปรามนักคายาเสพติดและกระผมเปนตัวแทน ตร. ในการสัมมนาเพื่อ

กําหนด แนวทาง การจัดต้ังศูนยปราบปรามนักคารายสําคัญ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. –  2 พ.ย. 2550 โรงแรม

เฟล็กซ ริเวอรแควรีสอรท จว.กาญจนบุรี   

ไดเสนอแนวทางการจัดต้ัง “ ศูนยปฏิบัติการรวมปราบปรามเครือขายนัก
คายาเสพติดรายสําคัญ ”    
   ไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะทํางาน  ตรวจสอบ  ติดตาม และ ประเมินผล

การปราบปรามเครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ  โดยไดดําเนินการตรวจสอบและติดตามการ

ดําเนินการปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญของศูนยฯ  ทั่วประเทศ      

   ไดรับคําส่ังใหจัดทํารางโครงการอบรมสัมมนาอาจารยบรรยายใหความรูใน

หลักสูตร  “ อบรมสัมมนาใหความรูเพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพใหผูปฏิบัติระดับสถานี  กองบังคับการ

และกองบัญชาการการทําสํานวนการสืบสวน ” และไดรับแตงต้ังใหเปนรองประธานกรรมการดําเนินการ

ตามโครงการอบรมสัมมนาใหความรูเพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพใหปฏิบัติระดับสถานีฯ  ซึ่งอยูใน

ระหวางการดําเนินการโครงการฯ ตามคําส่ัง  
   ตอมาไดรับแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2551   

  8. พนักงานสืบสวนคดียาเสพติด 
8.1  วันที่ 21  พ.ค. 2550  แตงต้ังใหเปนหัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน คดี พ.ต.

ชานนท    ชิณวงค   กับพวก  รวม 4 คน   กระทําความผิดในคดียาเสพติด  ไดรวมกันประชุมในการ

รวบรวมพยานหลักฐานสําหรับใชประกอบสํานวนการสอบสวน และ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลใน

ความผิดเกี่ยวกับการคายาเสพติด  รวม 3 คร้ัง  ซึ่งไดสรุปสํานวนการสอบสวนเสนอ  “ พนักงานอัยการ 
สั่งฟองผูตองหาทั้งหมดไปเรียบรอยแลว ”    

           8.2   วันที่ 26 ก.ค. 2550 แตงต้ังใหเปนรองหัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน  คดี  

นายเศรษฐนันท   สิริจิระสุข   หรือ  สมมาศ หรือ สมมาตร  แสงผิน  หรือ  จรัญ  มวงขาว  หรือ  เกา ไฉ

หลุน  ซึ่งไดประชุมวางแผนแนวทางการสืบสวนและการทําสํานวนการสอบสวนเพื่อขยายผลกลุมเครือขาย
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        8.3  ไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานในการวิเคราะหและหาแนวทางแกไข  คํา

พิพากษาที่ศาลยกฟองในคดียาเสพติดและคดีอาญา   ซึ่งไดประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาและวิเคราะห

หาแนวทางการแกไขการสืบสวนสอบสวนในคําพิพากษาที่ศาลยกฟอง  รวม 2 คร้ัง   
 

ไดสรุป วิเคราะหหาประเด็นและหาแนวทางการแกไขในการสืบสวน
สอบสวนของคดีทั้งหมดเสนอคณะทํางานเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณที่ศาลพิพากษายกฟอง
อีก   เพื่อใหเปนแนวทางใหกับงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดตอไป 

 

9. งานดานการปราบปรามจับกุมดําเนินคดีแรงงานตางดาวเกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติด 

           วันที่  27 มี.ค. 2549 ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริหารแรงงานตางดาว ตอมามี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลง  29 ก.ย. 2549  เร่ืองการแตงต้ังขาราชการตํารวจ  
        : ไดรวมประชุมกับอนุกรรมการเพื่อการแกปญหาเรื่องการปราบปราม 

จับกุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เพื่อดําเนินการควบคุมและเสนอปญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดรวม 4 ครั้ง 

 

   


