ตรวจอยางสรางสรรค พัฒนางาน ไมจองจับผิด
1. งานจเรตํารวจ
รับผิดชอบการตรวจราชการในสังกัด สง.ผบ.ตร. , บช.ก. , กมส. , สง.นรป. , สทส. , สงก.ตร. ,
บช.ศ. , รร.นรต. , และ รพ.ตร. และรับผิดชอบตํารวจภูธรภาค 4 , ส.ลก. , วจ. , กง. และ ตส. สรุปผลการ
ปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้
1.1 งานดานการปกครองปองกันบังคับบัญชา
เพื่อใหงานรวดเร็ว ถูกตอง จึงไดกระจายอํานาจ ภารกิจ หนาที่ให รอง ผบช. และ ผบก. รับผิดชอบ
โดยออกคําสั่งเขตตรวจราชการที่ 7 ที่ 8/2550 ลง 29 พ.ย. 2550 มอบหมายหนาที่การปฏิบัติราชการใหกับ
ขาราชการตํารวจทุกระดับชั้น รวมถึงการกําหนดมาตรการควบคุม เสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการ
ตํารวจในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 7
1.2 งานตรวจราชการ
ไดเดิ นทางไปตรวจราชการ ไปแลว
236 หนวยงาน แยกประเภทออกเปน หนวยงานระดับ บช. 5
หนวย หนวยงานระดับ บก. 33 หนวย หนวยงานระดับ
กก. 15 หนวย หนวยงานระดับ รอง ผกก. เปนหัวหนาหนวย
1 หนวย หนวยงานระดับ สว. เปนหัวหนาหนวย 60
หนวย

โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ทุ ก ค รั้ ง ไ ด
รายงานผลการตรวจราชการตามแบบที่ จตช.
กํ า หนด ซึ่ ง จะคิ ดผลงานเป นร อยละของแต ละ
ตัวชี้วัด และมีการรายงานเพิ่มเติม เพื่อ “ เนนการ
ค น หาป ญหาเรื้ อรั ง ที่ สั่ งสมมานาน ซึ่ ง จะเป น
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานหรือ
เปนปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานในหนวย ซึ่งไม
สามารถจะแกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวได
ดวยอํานาจตัวเอง ตองใหระดับ บก. , บช. หรือ
ตร. ลงไปแกไขปญหา” ซึ่งปญหาขอขัดของเล็กนอยที่หนวยงานสามารถแกไขปรับปรุงไดเอง ไดแนะนําให
หนวยรับการตรวจดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเกิดความเรียบรอยภายในอํานาจหนาที่ สําหรับปญหาขอขัดของ
ที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ ไดสรุปและนําเสนอ ตร. เพื่อพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
หาทางปรับปรุงแกไข ที่ไดรับความพอใจ อาทิ
- หนวยที่ขาดเครื่องมือเครื่องใช แนะนําใหขอทรัพยสินที่ยึดไดจากผูคายาเสพติด หนวยที่ขอ
แลว เชน หนวยบินตํารวจเชียงราย ตํารวจน้ําเชียงแสน เปนตน
- ของกลางในคดีอาญาที่สถานีตํารวจน้ํา สถานีตํารวจทางหลวง นํามาเก็บรักษาเปนเวลานาน
บางรายการนานถึง 10 ป ไมมีการจําหนาย ไดแนะนําวิธีการจําหนายของกลางใหทราบ
- สถานีตํารวจทางหลวงบางสถานีไมมีรอง
สารวั ต ร หรื อ มี แ ต ไ ม เ พี ย งพอ แต มี ก ารลงชื่ อ ในบั น ทึ ก
เปรียบเทียบปรับไวใหเจาหนาที่เปรียบเทียบปรับแทน ทั้งๆ ที่
ตนเองไมอยู ซึ่งเปนการสอบสวนโดยมิชอบ ไดแกปญหาให
เปนที่เรียบรอยแลว

1.3 งานสืบสวนขอเท็จจริงและรับเรื่องราวรองทุกข
รับผิดชอบการวางแผนสะสางงานสืบสวนขอเท็จจริงที่คั่งคาง ไดรับเรื่องที่ตองดําเนินการ
ตรวจสอบหรือมีการสืบสวนขอเท็จจริงทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบรวม 134 เรื่อง โดยไดดําเนินการตรวจสอบ
และสืบสวนขอเท็จจริง ซึ่ง จเรตํารวจ (เขตตรวจราชการที่ 7) มีความเห็นยุติเรื่องไปแลว 18 เรื่อง อยูระหวางการ
ติดตามผลการตรวจสอบและสืบสวน 116 เรื่อง นอกจากนี้ยังไดวางระบบสืบสวนขอเท็จจริงใหรวดเร็ว
26 พ.ย. 2550 แตงตั้งใหเปนประธานกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง กรณี พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิช
บุตร ผบก.ปศท. ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนททีวี ชอง 9 ในรายการ ตาสวาง วาเปนการกระทํา
ผิดวินัย กระผมไดดําเนินการสืบสวนตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เรียบรอยแลว
โดยมีความเห็นวาการกระทําดังกลาวของ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ฯ เปนความผิดทางวินัย จึงไดแจงขอกลาวหา และ
พล.ต.ต.วิสุทธิ์ฯ ไดใหถอยคํารับสารภาพ โดยคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เห็นพองตองกันวา พล.ต.ต.วิสุทธิ์ฯ
ใหสัมภาษณเกินขอบเขตอํานาจหนาที่ เปนการลวงละเมิดสิทธิของผูอื่นและมิไดใชถอยคําที่เปนกลาง เพื่อ
ไมใหเปนการประจาน ดูหมิ่น เหยียดหยามผูอื่น เปนการใชวาจาและประพฤติตนในลักษณะที่ไมสมควร และ
อาจเกิดความเสียหายตอทางราชการ และเกิดความเสียหายแกชื่อเสียงหรือผลประโยชนแกผูอื่น ซึ่งเปนการ
กระทําความผิดวินัยไมรายแรง จึงไดเสนอใหภาคทัณฑ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ฯ
1.4 งานตรวจตราดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยเรื่องการจอดรถยนตและรถจักรยานยนต
ตามถนนสาธารณะในพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9
ไดออกคําสั่งเขตตรวจราชการที่ 7 ที่ 4/2550 ลง 21 ส.ค. 2550 แตงตั้งใหมีชุดปฏิบัติการ เพื่อ
ดําเนินการตรวจตราดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย เรื่องการจอดรถยนตและรถจักรยานยนต ตามถนนสาธารณะใน
พื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 และใหถายภาพ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ จากการตรวจ พบวา
พื้นที่ บก.น. 9 มีบริเวณตลาดบางแค ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ สน.หลักสอง มีการจอดรถยนตรถจักรยานยนต
ที่ไมเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งไดให รอง ผกก.จร. ดําเนินการแกไข ซึ่ง รอง ผกก.จร. และ สว.จร. ไดดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขเรียบรอยแลว จนไดนําเปนตัวอยางในการประชุม ตร. ประจําเดือน
2. งานดานยาเสพติด
2.1 การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปราบปรามนักคารายสําคัญ
ไดรับเชิญจาก ป.ป.ส. ใหเปนผูประสานงาน
เพื่ อ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร วิ ธี ม าตรการแนวทางรู ป แบบการ
ปราบปรามนักคายาเสพติดและกระผมเปนตัวแทน ตร. ในการ
สัมมนาเพื่อกําหนด แนวทาง การจัดตั้งศูนยปราบปรามนักคาราย
สําคัญ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2550 โรงแรมเฟล็กซ ริเวอรแคว
รีสอรท จว.กาญจนบุรี

ได เ สนอแนวทางการจั ด ตั้ ง “ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารร ว ม
ปราบปรามเครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ ” และรางหนังสือ
เพื่ อ ให รอง ผบ.ตร.(สป) สั่ ง การเพื่ อ กํ า หนดแนวทางการ
ปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญ ตอมา รอง ผบ.ตร.(สป) ได
มีหนังสือ ที่ 0001(สป)/0859 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2550 เรื่อง การ
สั ม มนาเพื่ อ กํ า หนดแนวทางการจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารร ว ม
ปราบปรามเครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ
ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะทํางาน ตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการปราบปราม
เครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ ตามคําสั่งอนุกรรมการอํานวยการปราบปรามยาเสพติด ที่ 3/2551 ลงวันที่ 21
ม.ค. 51 โดยไดดําเนินการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญของศูนยฯ
ทั่วประเทศ
ไดรับคําสั่งใหจัดทํารางโครงการอบรมสัมมนาอาจารยบรรยายใหความรูในหลักสูตร “ อบรม
สัมมนาใหความรูเพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพใหผูปฏิบัติระดับสถานี กองบังคับการและกองบัญชาการการทํา
สํานวนการสืบสวน ” โดยไดมีหนังสือที่ 0001 (จตร.(ขต7)) สง./049 ลง 23 ม.ค. 2551 เรื่อง เสนอรางโครงการฯ
ซึ่งตอมาไดมีคําสั่ง ตร. ที่ 160/2551 ลง 28 ก.พ. 2551 แตงตั้งใหเปนรองประธานกรรมการดําเนินการตามโครงการ
อบรมสัมมนาใหความรูเพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพใหปฏิบัติระดับสถานีฯ ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ
โครงการฯ ตามคําสั่ง
2.3 พนักงานสืบสวนคดียาเสพติด
2.3.1 ตามคําสั่ง ตร. ที่ 303/2550 ลง 21 พ.ค.
2550 แตงตั้งใหเปนหัวหนาพนักงานสืบสวน
สอบสวน คดี พ.ต.ชานนท ชิ ณ วงค กั บ พวก รวม 4 คน
กระทําความผิดในคดียาเสพติด ไดรวมกันประชุมในการรวบรวม
พยานหลั ก ฐานสํ า หรั บ ใช ป ระกอบสํ า นวนการสอบสวน และ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลในความผิดเกี่ยวกับการคา
ยาเสพติด รวม 3 ครั้ง ซึ่งไดสรุปสํานวนการสอบสวนเสนอ
“ พนักงานอัยการ สั่งฟองผูตองหาทั้งหมดไปเรียบรอยแลว ”
เปนงานพิเศษนอกเหนืองานปกติประจํา

2.3.2 วันที่ 26 ก.ค. 2550 ไดรับแตงตั้งใหเปนรองหัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน คดี นาย
เศรษฐนันท สิริจิระสุข หรือ สมมาศ หรือ สมมาตร แสงผิน หรือ จรัญ มวงขาว หรือ เกา ไฉหลุน ซึ่งได
ประชุมวางแผนแนวทางการสืบสวนและการทําสํานวนการสอบสวนเพื่อขยายผลกลุมเครือขายผูคายาเสพติด 2
ครั้ง สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถออกหมายจับผูตองหา เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2550
จํานวน 3 คน ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินคดีและยึดทรัพยสิน
ของผูที่เกี่ยวของทั้งหมด การปฏิบัติหนาที่ในเรื่องนี้ ถือเปนงานพิเศษนอกเหนืองานปกติประจํา

2.3.3 ไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานในการวิเคราะหและหาแนวทางแกไข คําพิพากษาที่
ศาลยกฟองในคดียาเสพติดและคดีอาญา ซึ่งไดประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาและวิเคราะหหาแนวทางการแกไข
การสืบสวนสอบสวนในคําพิพากษาที่ศาลยกฟอง รวม 2 ครั้ง สรุป วิเคราะหหาประเด็นและหาแนวทางการ
แกไขในการสืบสวนสอบสวนของคดีทั้งหมดเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณที่ศาลพิพากษายกฟองอีก เพื่อใหเปน
แนวทางใหกับงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดตอไป
2.3.4 คณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 เห็นชอบ แตงตั้งให
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
2.4 งานดานการตรวจสอบทรัพยสินและยึดทรัพยสิน
เปนพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 ตามคําสั่ง
ป.ป.ส. ที่ 263/2544 ลง 19 พ.ย. 2544 ไดรวมประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน รวม 7 ครั้ง สามารถ
ดําเนินการยึดทรัพยสินไดมากกวา 20 ลานบาท เปนผูเสนอแนะแนวทางการยึดทรัพย มาตรการควบคุมการ
ยึดทรัพย การขยายผล มาโดยตอเนื่อง
3. งานดานการพัฒนาวิทยากร และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในกระบวนการยุติธรรมของตํารวจ
ไดดําเนินการติดตอประสานงานและรางโครงการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหกองบัญชาการ
สอบสวนกลาง เพื่อของบประมาณจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ในการซื้อ เซิฟเวอร ( SEVER ) และการวางระบบเชื่อมโยงทุกสถานีในกองบัญชาการ
สอบสวนกลาง ตลอดจนจัดสรางศูนยฝกอบรมใหกับกองบัญชาการสอบสวนกลาง รวมงบประมาณทั้งหมด

4. งานสอบสวน
4.1 ตามคําสั่งคณะกรรมการสงเสริมการสอบสวน แตงตั้งใหกระผมเปนอนุกรรมการสงเสริม
งานสอบสวนฝายวิชาการ
ต อ มา ตร. มี คํ า สั่ ง ให ป ระชุ ม ซึ่ ง ได มี ส ว นร ว มในการวางแนวทางในการปฏิ บั ติ ก าร
ประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการตํารวจเพื่อเขาสูตําแหนง พงส.(สบ4) รุนที่ 1 แลว จํานวน 17 นาย และไดเสนอ
ความเห็นในการปรับหลักสูตรสําหรับพนักงานสอบสวนในระดับตาง ๆ
4.2 ตามคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ แตงตั้งใหกระผมเปนอนุกรรมการดาน
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ไดเสนอใหมีการขออํานาจให ตร. เปนผูออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปนแทน
กระทรวงมหาดไทย และไดรวมประชุมในการเสนอราง พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม ป.วิอาญา พ.ศ.2550 เรื่อง “
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของเหยื่อในคดีอาญา ” กรณีการตัดสิทธิหรือไมตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะฟอง
คดีอาญาเอง
4.3 ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะทํางานลดขั้นตอนในการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญา และ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาบริหารงานสอบสวน
4.4 ไดรับ แตงตั้งใหเปน รองหัวหนาคณะทํางานคนที่ 1 ในการพิจารณารางกฎกระทรวงวา
ดวยการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการศึกษา
วิเคราะหทบทวนรางกฎกระทรวงวาดวยการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทฯ เพื่อใหมีความเหมาะสม รัดกุม
5. งานที่ไดรับแตงตั้งมอบหมายเปนกรณีพิเศษ
5.1 คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 เห็นชอบ “ แตงตั้งใหกระผม
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ” ถือวาไดรับเกียรติอยางสูง
ที่ไดเขาไปทํางานระดับชาติ
5.2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ไดรวมเขาประชุม ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2551 ไดเสนอแนะการทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดเปนนโยบายเรงดวน ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้

