
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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
ปฏิบัติหนาท่ีไดดังน้ี   
       1.1 งานดานการปกครองปองกันบังคับบัญชา 
  เพื่อใหงานรวดเร็ว ถูกตอง จึงไดกระจายอํานาจ ภารกิจ หนาท่ีให รอง ผบช. และ ผบก. รับผิดชอบ 
โดยออกคําส่ังเขตตรวจราชการท่ี  7  ท่ี  8/2550   ลง  29  พ.ย. 2550  มอบหมายหนาท่ีการปฏิบัติราชการใหกับ
ขาราชการตํารวจทุกระดับช้ัน รวมถึงการกําหนดมาตรการควบคุม  เสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการ
ตํารวจในสังกัดเขตตรวจราชการท่ี 7  
       1.2 งานตรวจราชการ 

  ไดเดินทางไปตรวจราชการ 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    

 
 



  

 
  โดยก า รตรวจ ทุ กค ร้ั ง   ได
รายงานผลการตรวจราชการตามแบบที่ จตช. 
กําหนด  ซ่ึงจะคิดผลงานเปนรอยละของแตละ
ตัวช้ีวัด  และมีการรายงานเพิ่มเติม  เพื่อ  “ เนนการ
คนหาปญหาเร้ือรังท่ีส่ังสมมานาน  ซ่ึงจะเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติงานหรือ
เปนปญหาเก่ียวกับการบริหารงานในหนวย  ซ่ึงไม
สามารถจะแกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวได
ดวยอํานาจตัวเอง  ตองใหระดับ  บก. , บช. หรือ 
ตร. ลงไปแกไขปญหา”   ซ่ึงปญหาขอขัดของเล็กนอยท่ีหนวยงานสามารถแกไขปรับปรุงไดเอง  ไดแนะนําให
หนวยรับการตรวจดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเกิดความเรียบรอยภายในอํานาจหนาท่ี  สําหรับปญหาขอขัดของ
ท่ีนอกเหนืออํานาจหนาท่ี  ไดสรุปและนําเสนอ ตร. เพื่อพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
หาทางปรับปรุงแกไข ท่ีไดรับความพอใจ  อาทิ   
  -  หนวยท่ีขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช  แนะนําใหขอทรัพยสินท่ียึดไดจากผูคายาเสพติด หนวยท่ีขอ
แลว เชน หนวยบินตํารวจเชียงราย  ตํารวจน้ําเชียงแสน  เปนตน 
  -  ของกลางในคดีอาญาท่ีสถานีตํารวจน้ํา  สถานีตํารวจทางหลวง  นํามาเก็บรักษาเปนเวลานาน  
บางรายการนานถึง 10 ป ไมมีการจําหนาย  ไดแนะนําวิธีการจําหนายของกลางใหทราบ 

  -  สถานีตํารวจทางหลวงบางสถานีไมมีรอง
สารวัตร  หรือมีแตไม เพียงพอ   แตมีการลงช่ือในบันทึก
เปรียบเทียบปรับไวใหเจาหนาท่ีเปรียบเทียบปรับแทน  ท้ังๆ ที่
ตนเองไมอยู  ซ่ึงเปนการสอบสวนโดยมิชอบ  ไดแกปญหาให
เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

        1.3 งานสืบสวนขอเท็จจริงและรับเร่ืองราวรองทุกข 
  รับผิดชอบการวางแผนสะสางงานสืบสวนขอเท็จจริงท่ีค่ังคาง  ไดรับเร่ืองท่ีตองดําเนินการ
ตรวจสอบหรือมีการสืบสวนขอเท็จจริงท้ังหมดที่อยูในความรับผิดชอบรวม 134  เร่ือง โดยไดดําเนินการตรวจสอบ
และสืบสวนขอเท็จจริง  ซ่ึง จเรตํารวจ (เขตตรวจราชการที่ 7)  มีความเห็นยุติเร่ืองไปแลว 18  เร่ือง  อยูระหวางการ
ติดตามผลการตรวจสอบและสืบสวน 116 เร่ือง  นอกจากนี้ยังไดวางระบบสืบสวนขอเท็จจริงใหรวดเร็ว  
  26 พ.ย. 2550 แตงต้ังใหเปนประธานกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  กรณี พล.ต.ต.วิสุทธ์ิ   วานิช
บุตร  ผบก.ปศท. ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนททีวี ชอง 9  ในรายการ  ตาสวาง วาเปนการกระทํา
ผิดวินัย กระผมไดดําเนินการสืบสวนตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของท้ังหมด  เรียบรอยแลว  
โดยมีความเห็นวาการกระทําดังกลาวของ พล.ต.ต.วิสุทธ์ิฯ เปนความผิดทางวินัย  จึงไดแจงขอกลาวหา และ 
พล.ต.ต.วิสุทธ์ิฯ ไดใหถอยคํารับสารภาพ  โดยคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  เห็นพองตองกันวา  พล.ต.ต.วิสุทธ์ิฯ  
ใหสัมภาษณเกินขอบเขตอํานาจหนาท่ี  เปนการลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืนและมิไดใชถอยคําท่ีเปนกลาง  เพื่อ
ไมใหเปนการประจาน ดูหม่ิน เหยียดหยามผูอ่ืน  เปนการใชวาจาและประพฤติตนในลักษณะท่ีไมสมควร และ
อาจเกิดความเสียหายตอทางราชการ  และเกิดความเสียหายแกช่ือเสียงหรือผลประโยชนแกผูอ่ืน   ซ่ึงเปนการ
กระทําความผิดวินัยไมรายแรง  จึงไดเสนอใหภาคทัณฑ พล.ต.ต.วิสุทธ์ิฯ     
                     1.4 งานตรวจตราดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยเรื่องการจอดรถยนตและรถจักรยานยนต
ตามถนนสาธารณะในพื้นท่ีกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
  ไดออกคําส่ังเขตตรวจราชการท่ี 7 ท่ี 4/2550  ลง 21 ส.ค. 2550 แตงต้ังใหมีชุดปฏิบัติการ  เพื่อ
ดําเนินการตรวจตราดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย เร่ืองการจอดรถยนตและรถจักรยานยนต  ตามถนนสาธารณะใน
พื้นท่ีกองบังคับการตํารวจนครบาล 9  และใหถายภาพ  พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติ  จากการตรวจ  พบวา
พื้นท่ี บก.น. 9 มีบริเวณตลาดบางแค ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ สน.หลักสอง มีการจอดรถยนตรถจักรยานยนต
ท่ีไมเปนระเบียบเรียบรอย  ซ่ึงไดให รอง ผกก.จร. ดําเนินการแกไข  ซ่ึง รอง ผกก.จร. และ สว.จร. ไดดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขเรียบรอยแลว  จนไดนําเปนตัวอยางในการประชุม ตร. ประจําเดือน  
 2. งานดานยาเสพติด 
       2.1 การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปราบปรามนักคารายสําคัญ 
  ไดรับเชิญจาก ป.ป.ส. ใหเปนผูประสานงาน  
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรวิ ธีมาตรการแนวทางรูปแบบการ
ปราบปรามนักคายาเสพติดและกระผมเปนตัวแทน ตร. ในการ
สัมมนาเพื่อกําหนด แนวทาง การจัดต้ังศูนยปราบปรามนักคาราย
สําคัญ เม่ือวันท่ี 31 ต.ค. –  2 พ.ย. 2550 โรงแรมเฟล็กซ ริเวอรแคว
รีสอรท จว.กาญจนบุรี   

  
 
  



  

  ได เสนอแนวทางการจัด ต้ัง  “ ศูนยปฏิบัติการรวม
ปราบปรามเครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ ”   และรางหนังสือ
เพื่อให  รอง  ผบ .ตร . (สป)  ส่ังการเพื่อกําหนดแนวทางการ
ปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญ   ตอมา  รอง ผบ.ตร.(สป) ได
มีหนังสือ ท่ี 0001(สป)/0859  ลงวันท่ี 4  ธ.ค. 2550   เร่ือง   การ
สัมมนาเพื่อกํ าหนดแนวทางการจัด ต้ังศูนยปฏิบัติการรวม
ปราบปรามเครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ  

 
  ไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะทํางาน  ตรวจสอบ  ติดตาม และ ประเมินผลการปราบปราม
เครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ  ตามคําส่ังอนุกรรมการอํานวยการปราบปรามยาเสพติด ท่ี 3/2551 ลงวันท่ี 21 
ม.ค. 51 โดยไดดําเนินการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญของศูนยฯ  
ท่ัวประเทศ      
  ไดรับคําส่ังใหจัดทํารางโครงการอบรมสัมมนาอาจารยบรรยายใหความรูในหลักสูตร  “ อบรม
สัมมนาใหความรูเพ่ือเพิ่มความรูและศักยภาพใหผูปฏิบัติระดับสถานี  กองบังคับการและกองบัญชาการการทํา
สํานวนการสืบสวน ” โดยไดมีหนังสือท่ี 0001 (จตร.(ขต7)) สง./049  ลง 23 ม.ค. 2551 เร่ือง เสนอรางโครงการฯ 
ซ่ึงตอมาไดมีคําส่ัง ตร. ท่ี 160/2551  ลง  28  ก.พ. 2551 แตงต้ังใหเปนรองประธานกรรมการดาํเนนิการตามโครงการ
อบรมสัมมนาใหความรูเพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพใหปฏิบัติระดับสถานีฯ  ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการ
โครงการฯ ตามคําส่ัง  
  2.3 พนักงานสืบสวนคดียาเสพติด 

2.3.1  ตามคําส่ัง ตร. ท่ี 303/2550 ลง 21  พ.ค. 
2550  แตงต้ังใหเปนหัวหนาพนักงานสืบสวน 

สอบสวน คดี  พ.ต.ชานนท    ชิณวงค   กับพวก   รวม  4 คน   
กระทําความผิดในคดียาเสพติด  ไดรวมกันประชุมในการรวบรวม
พยานหลักฐานสําหรับใชประกอบสํานวนการสอบสวน และ 
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลในความผิดเกี่ยวกับการคา
ยาเสพติด  รวม 3 คร้ัง  ซ่ึงไดสรุปสํานวนการสอบสวนเสนอ        

 

“ พนักงานอัยการ  ส่ังฟองผูตองหาท้ังหมดไปเรียบรอยแลว ”   
เปนงานพิเศษนอกเหนืองานปกติประจํา 
 
 
 
 
 



  

        
               2.3.2  วันท่ี 26 ก.ค. 2550 ไดรับแตงต้ังใหเปนรองหัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน  คดี  นาย

เศรษฐนันท   สิริจิระสุข   หรือ  สมมาศ หรือ สมมาตร  แสงผิน  หรือ  จรัญ  มวงขาว  หรือ  เกา ไฉหลุน  ซ่ึงได
ประชุมวางแผนแนวทางการสืบสวนและการทําสํานวนการสอบสวนเพื่อขยายผลกลุมเครือขายผูคายาเสพติด  2  
คร้ัง  สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน  จนสามารถออกหมายจับผูตองหา เพิ่มเติม  เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2550   
จํานวน 3 คน  ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  เพื่อดําเนินคดีและยึดทรัพยสิน
ของผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด   การปฏิบัติหนาท่ีในเร่ืองนี้  ถือเปนงานพิเศษนอกเหนืองานปกติประจํา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        2.3.3  ไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานในการวิเคราะหและหาแนวทางแกไข  คําพิพากษาท่ี 
ศาลยกฟองในคดียาเสพติดและคดีอาญา   ซ่ึงไดประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาและวิเคราะหหาแนวทางการแกไข
การสืบสวนสอบสวนในคําพิพากษาท่ีศาลยกฟอง  รวม 2 คร้ัง  สรุป วิเคราะหหาประเด็นและหาแนวทางการ
แกไขในการสืบสวนสอบสวนของคดีท้ังหมดเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณท่ีศาลพิพากษายกฟองอีก   เพื่อใหเปน
แนวทางใหกับงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดตอไป 
           2.3.4 คณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุม เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2551  เห็นชอบ แตงต้ังให
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
  2.4   งานดานการตรวจสอบทรัพยสินและยึดทรัพยสิน 

        เปนพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบทรัพยสิน  ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534  ตามคําส่ัง  
ป.ป.ส. ท่ี 263/2544  ลง 19 พ.ย. 2544  ไดรวมประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน รวม 7  คร้ัง   สามารถ
ดําเนินการยึดทรัพยสินไดมากกวา  20  ลานบาท  เปนผูเสนอแนะแนวทางการยึดทรัพย   มาตรการควบคุมการ    
ยึดทรัพย การขยายผล มาโดยตอเนื่อง 
 3. งานดานการพัฒนาวิทยากร และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในกระบวนการยุติธรรมของตํารวจ 
  ไดดําเนินการติดตอประสานงานและรางโครงการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหกองบัญชาการ
สอบสวนกลาง  เพื่อของบประมาณจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  ในการซ้ือ เซิฟเวอร ( SEVER ) และการวางระบบเช่ือมโยงทุกสถานีในกองบัญชาการ
สอบสวนกลาง  ตลอดจนจัดสรางศูนยฝกอบรมใหกับกองบัญชาการสอบสวนกลาง  รวมงบประมาณท้ังหมด



  

 4.  งานสอบสวน 
    4.1  ตามคําส่ังคณะกรรมการสงเสริมการสอบสวน แตงต้ังใหกระผมเปนอนุกรรมการสงเสริม
งานสอบสวนฝายวิชาการ    
         ตอมา ตร. มีคําส่ังใหประชุม  ซ่ึงไดมีสวนรวมในการวางแนวทางในการปฏิบัติการ
ประเมินเพื่อแตงต้ังขาราชการตํารวจเพื่อเขาสูตําแหนง พงส.(สบ4)  รุนท่ี 1 แลว  จํานวน 17 นาย  และไดเสนอ
ความเห็นในการปรับหลักสูตรสําหรับพนักงานสอบสวนในระดับตาง ๆ  

4.2   ตามคําส่ังคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ แตงต้ังใหกระผมเปนอนุกรรมการดาน
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  ไดเสนอใหมีการขออํานาจให  ตร. เปนผูออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปนแทน
กระทรวงมหาดไทย และไดรวมประชุมในการเสนอราง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติม    ป.วิอาญา พ.ศ.2550  เร่ือง  “  
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของเหย่ือในคดีอาญา ”  กรณีการตัดสิทธิหรือไมตัดสิทธิของผูเสียหายท่ีจะฟอง
คดีอาญาเอง  
  4.3  ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะทํางานลดข้ันตอนในการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญา  และ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาบริหารงานสอบสวน   
  4.4   ไดรับ แตงตั้งใหเปน รองหัวหนาคณะทํางานคนท่ี 1 ในการพิจารณารางกฎกระทรวงวา
ดวยการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการศึกษา
วิเคราะหทบทวนรางกฎกระทรวงวาดวยการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทฯ  เพื่อใหมีความเหมาะสม รัดกุม 
  5.  งานท่ีไดรับแตงตั้งมอบหมายเปนกรณีพิเศษ 
   5.1  คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี  18   มีนาคม  2551   เห็นชอบ    “  แตงตั้งใหกระผม
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ”    ถือวาไดรับเกียรติอยางสูง
ท่ีไดเขาไปทํางานระดับชาติ  
   5.2  เม่ือวันท่ี  21  มีนาคม  2551  ไดรวมเขาประชุม ป.ป.ส. คร้ังท่ี 1/2551  ไดเสนอแนะการทํา          
แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดเปนนโยบายเรงดวน   ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

   


