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คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
ที่ ๓๕๓ / ๒๕๖๐
เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ของ ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์)
…………………………………………………………………………………………..
ตามค าสั่ ง ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ที่ ๓๖๔/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ของตารวจภูธรจังหวัด
สุ ริ น ทร์ (ศพดส.ภ.จว.สุ ริ น ทร์ ) เพื่อใช้ใ นการขั บเคลื่ อ นยุท ธศาสตร์และแผนพิ ทัก ษ์เด็ ก สตรี ครอบครั ว
และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ส่วนบังคับบัญชา
ฝ่ายอานวยการ ชุดปฏิบัติการ และอานาจหน้าที่ของส่วนต่างๆ นั้น
เนื่องจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดสุรินทร์ วาระประจาปี ๒๕๕๙ ให้ไปปฎิบัติหน้าที่ในตาแหน่งใหม่ทั้งในและนอกหน่วยตารวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์ ส่งผลให้ข้าราชการตารวจที่ได้รับมอบหมาย ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ในภารกิจของตารวจภูธรจังหวัดสุ รินทร์
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย และมีประสิ ทธิภาพ จึงให้ ยกเลิ กค าสั่ ง ตารวจภูธรจังหวัดสุ รินทร์ ที่ ๓๖๔/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏตาม ผนวก ก ท้ายคาสั่งนี้แทน และให้ส่วนปฏิบัติการต่างๆ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราวโดยไม่ขาดจากสังกัดเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พลตารวจตรี
(ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ)
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

ผนวก ก : กำรประกอบกำลัง
ประกอบคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ที่

๓๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๑. ส่วนบัญชาการ
๑.๑ กาลังพล ประกอบด้วย
๑.๑.๑ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
เป็น ผอ.ศพดส.ภ.จว.สุรินร์
๑.๑.๒ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ (ที่รับผิดชอบ ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์)
เป็น รอง ผอ.ศพดส.ภ.จว.สุรนิ ทร์
๑.๑.๓ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
เป็น ผู้ช่วย ผอ.ศพดส.ภ.ภ.จว.สุรินทร์
๑.๑.๔ ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
เป็น ผู้ช่วย ผอ.ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์
๑.๑.๕ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์
เป็น ผู้ช่วย ผอ.ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์
๑.๑.๖ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็น ผู้ช่วย ผอ.ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์
๑.๑.๗ สว.ฝอ.(กร.) ภ.จว.สุรินทร์
เป็น เลขานุการ
๑.๑.๘ ร.ต.อ.สกล โพธิ์ศรี
เป็นเจ้าหน้าที่
รอง สวป.สภ.ทมอ ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
๑.๑.๙ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง นารี โพธิ์ศิริ
เป็นเจ้าหน้าที่
รอง สว.ธร.สภ.กระโพ ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
๑.๑.๑๐ ด.ต.หญิง ประภากร บุญเหลือ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จวสุรินทร์
เป็นเจ้าหน้าที่
๑.๑.๑๑ จ.ส.ต.หญิง ปทุมรัตน์ ไม้อ่อนดี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
เป็นเจ้าหน้าที่
๑.๑.๑๒ จ.ส.ต.หญิง ศรีรัตญา เข็มแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
เป็นเจ้าหน้าที่
๑.๒ อานาจหน้าที่
๑.๒.๑ ควบคุมกากับ ดู แล ให้การปฏิบัติตามแผน พดส.ตร.๕๙ , ปคม.ตร.๕๙, แผน พดส.ภ.๓
และ แผน พดส.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกาหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับปราบปรามฯ
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๑.๒.๒ บริหาร กากับ ควบคุม สั่งการ เร่งรัด ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ของหน่วยปฏิบัติ
๑.๒.๓ กาหนดแนวทางประสานงานการปฏิบัติด้านการข่าวและการปราบปรามฯ ระหว่างหน่วยงาน
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดาเนินการ
๑.๒.๔ พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะทางานฝ่ายต่างๆ หรือการให้ข้าราชการตารวจที่มีความรู้
ความสามารถและมี ป ระสบการณ์ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ศพดส.ภ.จว.สุ ริ น ทร์ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พิจารณาอนุมัติ
๑.๒.๕ ออกคาสั่งการประกอบกาลัง ของ ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกาลังพล
ภายในศูนย์ฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ฝ่ายอานวยการ.../

ผนวก ก : กำรประกอบกำลัง
ประกอบคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ที่

๓๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๒. ฝ่ายอานวยการ
๒.๑ กาลังพล ประกอบด้วย
๒.๑.๑ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
เป็น หน.ฝอ.
๒.๑.๒ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ (ที่รับผิดชอบงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์)
เป็น ผู้ช่วย หน.ฝอ.
๒.๑.๓ สว.ฝอ.(กร.) ภ.จว.สุรินทร์
เป็น ผู้ช่วย หน.ฝอ.
๒.๑.๔ ร.ต.อ.สกล โพธิ์ศรี
เป็นเจ้าหน้าที่
รอง สวป.สภ.ทมอ ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
๒.๑.๕ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง นารี โพธิ์ศิริ
เป็นเจ้าหน้าที่
รอง สว.ธร.สภ.กระโพ ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
๒.๑.๖ ด.ต.หญิง ประภากร บุญเหลือ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จวสุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
๒.๑.๗ จ.ส.ต.หญิง ปทุมรัตน์ ไม้อ่อนดี ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
๒.๑.๘ จ.ส.ต.หญิง ศรีรัตญา เข็มแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
เป็นเจ้าหน้าที่
๒.๒ อานาจหน้าที่
๒.๒.๑ เป็ น ฝ่ ายอ านวยการให้ กั บ ส่ ว นบั ญชาการ (ผอ.ศพดส.ภ.จว.สุ ริน ทร์ ) ในการก ากั บ ดู แ ล
หน่ ว ยต่ า งๆ ให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จั ด ท าข้ อ เสนอแนะแนวทาง ประสานการปฏิ บั ติ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์ ตามที่ ผอ.ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์ สั่งการ
๒.๒.๒ กาหนดกรอบ รูปแบบ วิธีการทางาน ให้หน่วยในสังกัดให้ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายปกติและกลุ่มเสี่ยงเข้าประชุม
ร่ ว มกั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ จั ง หวั ด ของภาคการศึ ก ษา ภาคการพั ฒ นาสั ง คม ภาคสาธารณสุ ข
ภาคปกครอง ที่ร่วมเป็นเครือข่ายปฏิบัติการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์การเอกชน(NGO) ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒.๒.๓ ถ่ายทอด กากับดูแล รวบรวม และติดตามผลการดาเนินการ ตามมาตรการแสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติการ มาตรการตรวจสอบ และสร้างความเข็มแข็งในพื้นที่ รวมทั้งประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดให้ผู้อานวยการศูนย์ฯ
ทราบ
๒.๒.๔ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ต่อต้านการกระทาความผิด
ต่อเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์
๒.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ชุดปฏิบัติการ.../

ผนวก ก : กำรประกอบกำลัง
ประกอบคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ที่

๓๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๓. ชุดปฏิบัติการ (ชป.ศพดส.ภ.จว.สุรินทร์)
๓.๑ ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ ภ.จว.สุรินทร์ จานวน ๒ ชุดๆ ละ ๕ นาย
๓.๑.๑ ชุดปฏิบัติการ ที่ ๑ ประกอบด้วย
๑) พ.ต.ท.นิพนธ์ อินทรกาแหง รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
๒) ร.ต.ต.สุพรรณ สมหวัง
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
๓) ด.ต.สมร แสวงศรี
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
๔) ด.ต.ศุภวิชญ์ คะเชนทร
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
๕) ส.ต.ท.รุ่งโรจน์ มีแก้ว
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
๓.๑.๒ ชุดปฏิบัติการ ที่ ๒ ประกอบด้วย
๑) พ.ต.ท.วิชิตเวช ต๊ะผัด
รรท.สวป.สภ.ศรีณรงค์
๒) ร.ต.อ.พิศาล ช่วยรัมย์
รอง สว.ธร.สภ.เมืองบัว
๓) ด.ต.วัฒนชัย ชมพูพาน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
๔) ส.ต.ท.อนันต์ ปะรุมรัมย์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
๕) ส.ต.ท.เฉลิมวุฒิ ดีช่อรัมย์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์

เป็น หน.ชุด
เป็น รอง หน.ชุด
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็น หน.ชุด
เป็น รอง หน.ชุด
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่

อานาจหน้าที่
๑) แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการปราบปรามจับกุมรวมทั้งการระดมความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมาย
๒) ดาเนินการมาตรการเชิงรุก เพื่อตัดโอกาสในการกระทาผิดในการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้ง
ออกตรวจสถานที่ เ สี่ ย งตามความเหมาะสมของแต่ ล ะพื้ น ที่ เช่ น สถานบั น เทิ ง สถานบริ ก าร ร้ า นเกมส์
อินเตอร์เน็ ต แหล่งมั่วสุม ในพื้นที่รับ ผิดชอบ ตลอดจนสถานที่ที่มีลักษณะชักจูง ส่ งเสริม ยิ นยอมให้เด็ก
ประพฤติตน ไม่สมควร หรือน่าจะทาให้เด็ก มีความประพฤติที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดในพื้นที่รับผิดชอบ
๓) ดาเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ขึ้นบัญชีบุคคล และพื้นที่เป้าหมาย ที่มีพฤติการณ์
กระทาผิด ได้แก่ สถานประกอบการ/โรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แพปลา เรือประมง สถาน
บริการ ร้านคาราโอเกะ ตลอดจนสถานที่ล่อแหลม หรือเคยมีการกระทาผิด หรือเคยมีพฤติการณ์แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ หรือบังคับใช้แรง หรือบริการที่มีลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภายใต้กรอบกฎหมายกาหนด

๓.๒ ด้านการ.../

ผนวก ก : กำรประกอบกำลัง
ประกอบคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ที่

๓๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๓.๒ ด้านการปราบปรามกระทาละเมิดต่อเด็ก ภ.จว.สุรนิ ทร์
กาลังพล ประกอบด้วย
๓.๒.๑ พ.ต.ท.ธีระพล กลอกกระโทก สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
เป็น หน.ชุด
๓.๒.๒ ร.ต.อ.สมนึก จันทร์ปิ่น
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็น รอง หน.ชุด
๓.๒.๓ ด.ต.พุฒิพงษ์ โอทรงชัยอนันต์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
๓.๒.๔ จ.ส.ต.ณัฐพล ผิวงาม
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรืนทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
๓.๒.๕ จ.ส.ต.ดารงค์ เรืองกระจาย
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
อานาจหน้าที่
๑) ปราบปรามจับกุม บุคคล/สถานที่ กระทาความผิดเกี่ยวกับเด็ก สตรี ครอบครัว และการค้ามนุษย์
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) รวบรวมพยานหลักฐาน พยานบุคคล เกี่ยวกับพฤติการณ์ที่กระทาผิด ตัวการ นายทุน ผู้สนับสนุน
ผู้อยู่เบื้องหลังในการละเมิดสิทธิเด็ก เพื่อเป็นพยานหลักฐานดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทาผิด และความ
รวดเร็ว พร้อมทั้งเฝ้าระวังตรวจสอบและสืบสวนจับกุมหากพบกระทาผิด
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภายใต้กรอบกฎหมายกาหนด
๓.๓ ชุดสืบสวนจับกุมตามหมายจับค้างเก่าคดีค้ามนุษย์ ภ.จว.สุรินทร์
กาลังพล ประกอบด้วย
๓.๓.๑ ร.ต.อ.ชาติชาย กองถวิล
สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
เป็น หน.ชุด
๓.๓.๒ ร.ต.อ.วิชรินทร์ จันทร์หอม
รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็น รอง หน.ชุด
๓.๓.๓ ด.ต.วิสิทธิ์ ผาสุก
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
๓.๓.๔ จ.ต.ต.ภานุพงษ์ อุปเถย์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
๓.๓.๕ ส.ต.ท.จุลดิศ บุญมี
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่
อานาจหน้าที่
๑) รวบรวมพยานหลักฐาน พยานบุคคล เกี่ยวกับพฤติการณ์ที่กระทาผิด ตัวการ นายทุน ผู้สนับสนุน
ผู้อยู่เบื้องหลังในการกระทาความผิดในการค้ามนุษย์ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) ติดตามจับกุมผู้กระทาความผิดคดีค้ามนุษย์ ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องที่มีหมายจับค้างเก่า ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภายใต้กรอบกฎหมายกาหนด
พลตารวจตรี
(ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ)
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

ผนวก ข : แนวคิดในกำรปฏิบัติ
ประกอบคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ที่

๓๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐

๑. ทั่วไป
การปฏิบั ติตามคาสั่ งนี้ จ ะเป็ น การดาเนินการตามแผน พดส.ภ.จว.สุ รินทร์ ซึ่งจะแบ่งยุทธศาสตร์
ออกเป็น ๒ ส่ วน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ในงานพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว และยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ โดย ภ.จว.สุ รินทร์ จะด าเนินการตามอานาจหน้า ที่ ตัว บทกฎหมาย อนุสั ญญา
สนธิสัญญา พิธีสาร และปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ครอบครัว และการค้ามนุษย์ อย่างจิรงจั ง เสมอภาค
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. การปฏิบัติ
๒.๑ ให้ ศพดส.สภ. ดาเนิ นการกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานและการประสานการปฏิบัติ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๒ ให้ ผอ.ศพดส.สภ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และออกแผน/
คาสั่ง ในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่
๒.๓ รายละเอียดการปฏิบัติอื่นๆ จะได้ออกเป็นคาสั่ง/ข้อสั่งการ ให้ทราบต่อไป
พลตารวจตรี
(ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ)
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

