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อธิิบดีีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ี�ยี่มการฝึึกภาคสนาม หลัักสูตร

“จัดีตั�งแลัะทดีแทนสมาชิิกกองอาสารักษาดีินแดีน ร่�นที� ๓๕ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๕”

	 วัันที่่�	๑๗	มี่นาคมี	๒๕๖๕	เวัลา	๐๙.๓๐	น.	นายกองเอก	ธนาคมี	จงจิระ	หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน/
อธบิัดิก่รมีการปกครอง	เปน็ประธานในการตรวัจเย่�ยมีการฝ่กึภาคสนามี	หัลกัสูตร	“จดัิตั�งและที่ดิแที่นสมีาชกิกองอาสารกัษาดินิแดิน	ร่�นที่่�	๓๕
ประจำปงีบัประมีาณ	๒๕๖๕”	พร้อมีคณะตรวัจเย่�ยมี	โดิยมี	่พลตร	่โฆสติ	ชนิวัลัญช	์ผูู้บ้ัญัชาการศูนูยก์ารกำลงัสำรอง	และคณะนายที่หัาร
ครฝู่กึ	และเจา้หัน้าที่่�	กองบัญัชาการกองอาสารักษาดิินแดิน	พรอ้มีด้ิวัย	ปลดัิจังหัวัดัิประจวับัคร่่ขัันธ์	ผูู้ต้รวัจราชการกรมีการปกครอง	
ผูู้้อำนวัยการสำนักกิจการควัามีมีั�นคงภายใน	ผูู้้อำนวัยการสำนักการสอบัสวันและนิติการ	เลขัาน่การกรมีการปกครอง	นายอำเภอ
ปราณบั่ร่	และนายอำเภอหััวัหัิน	ใหั้การต้อนรับั	ณ	พ้�นที่่�ฝ่ึกภาคสนามี	โรงเร่ยนการกำลังสำรองศููนย์การกำลังสำรอง	ค�ายธนะรัชต์	
อำเภอปราณบั่ร่	จังหัวััดิประจวับัค่ร่ขัันธ์

อ่่านต่่อ่หน้า ๒

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๓ ประจำ�เดือน มีน�คม ๒๕๖๕ http://www.vdch.go.th
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สวััสดิ่ครับั	 ที่�านผูู้้บัังคับับััญชา	 เจ้าหัน้าที่่�	 สมีาชิก	 อส.	 และที่�านผูู้้อ�านจดิหัมีายขั�าวั	 อส.	 ที่่กที่�านครับั...								

ฉบัับัเดืือนมีีนาคมี ๒๕๖๕	 ฉบัับัน่�...ขัอนำเสนอ	 การตรวัจเย่�ยมีการฝ่ึกภาคสนามีและพิธ่ปิดิ	 หัลักสูตร										

“จดัิตั�งและที่ดิแที่นสมีาชิกกองอาสารักษาดินิแดิน	ร่�นที่่�	๓๕	ประจำปีงบัประมีาณ	๒๕๖๕”	“กิจิกิรรมีพิเิศษ” 

อปค.	ตรวัจเย่�ยมี	ส�งควัามีหั�วังใยถึึง	สมีาชิก	อส.	จชต.,	ผู้อ.สน.อส.	เฝ่้ารับัเสดิ็จ	สมีเดิ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมีสมีเด็ิจพระเที่พรัตนราชสด่ิา	ฯ	สยามีบัรมีราชกม่ีาร,่	การประชม่ีหัารอ้แนวัที่างการพัฒนาศัูกยภาพและ

เพิ�มีประสิที่ธิภาพการปฏิบิัติังาน	ใหัแ้ก�สมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน,	บัก.อส.	ลงพ้�นท่ี่�ช�วัยผูู้้ประสบัอท่ี่กภัย	

ต.ที่�าสาป	 อ.เมี้องยะลา	 “ชุุดืปฏิิบััติิกิารพิิเศษ ปค.”	 เขั้าที่ำการตรวัจค้นจับัก่มีการค้ามีน่ษย์																														

ในกร่งเที่พมีหัานคร	ซึ่ึ�งพบัเดิ็กหัญิงอาย่ต่่ำกวั�า	๑๘	ปี	ตกเป็นเหัย้�อ	๓	ราย	ติ่อดื้วย ... สรุปผลกิารปฏิิบััติิ

ภารกิิจของเหล่าสมีาชุิกิ อส.	จาก	ร้อย.อส.จ./ร้อย.อส.อ.	รอบัรั�วัที่ั�วัไที่ย	และปิดิที่้ายดิ้วัย	 ...	มีาติรกิาร

ป้องกิันความีเส่ียงจากิเชุื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดื-19)	 ค�าศูัพที่์และบัที่สนที่นาในช่วัิตประจ�าวััน											

แล้วัพบักันใหัมี�กับัจดิหัมีายขั�าวั	อส.	ฉบัับัหัน้า	เดิ้อนเมีษายน	๒๕๖๕	สวััสดิ่ครับั	...	

บ.ก. ...ขอคุยบ.ก. ...ขอคุย

	 ในการตรวัจเย่�ยมีการฝ่กึภาคสนามีในครั�งน่�	ไดิร้บััฟังัการบัรรยายสรป่	และรับัชมีการสาธิตการฝึ่กภาคสนามี	ในดิา้นการลาดิตระเวัน

ดิ้วัยยานยนต์	 การตั�งจ่ดิตรวัจจ่ดิสกัดิ	 และการปิดิล้อมีตรวัจค้น	 พร้อมีทัี่�งกล�าวัใหั้โอวัาที่แก�ผูู้้เขั้ารับัการฝ่ึกอบัรมี	 โดิยใหั้ผูู้้เขั้ารับั

การฝ่ึกอบัรมีไดิ้ตระหันักถึึงอ่ดิมีการณ์ในการ	“บัำบััดิที่่กขั์	บัำร่งส่ขั”	เพ้�อใหั้ประชาชนมี่	“ที่่กขั์น้อยลง	ส่ขัมีากขัึ�น”	และยึดิหัลัก

ควัามีพอเพ่ยง	มี่วัินัย	ส่จริต	จิตอาสา	เพ้�อใหั้เป็นที่่�พึ�งและศูรัที่ธาขัองประชาชน	อันจะส�งผู้ลดิ่ต�อประเที่ศูชาติต�อไป

	 ที่ั�งน่�	มี่ผูู้้เขั้ารับัการฝ่ึกอบัรมีเป็นสมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	จำนวัน	๑๓๐	คน	(ชาย	๑๑๓	คน	/	หัญิง	๑๗	คน)	โดิยมี่

หั้วังการฝ่ึกอบัรมี	ระหัวั�างวัันที่่�	๒	ก่มีภาพันธ์	–	๒๒	มี่นาคมี	๒๕๖๕	รวัมี	๔๙	วััน

๒
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อธิิบดีีกรมการปกครอง ลังพื้้�นที�พื้บปะตรวจเยี่ี�ยี่ม ส�งความห�วงใยี่ถึึง สมาชิิก อส. จชิต.

	 วัันที่่�	๒	มี่นาคมี	๒๕๖๕	เวัลา	๑๐.๓๐	น.	นายกองเอก	ธนาคมี	จงจิระ	หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน/
อธิบัดิ่กรมีการปกครอง	 และคณะ	 เดิินที่างลงพ้�นท่ี่�ตรวัจเย่�ยมีพบัปะผูู้้บัังคับับััญชา	 เจ้าหัน้าที่่�	 และกำลังพลสมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	
ศููนย์ฝ่ึกอบัรมีกองกำลังประจำถึิ�นที่�าสาป	 (ร้อย.บัก.บัร.๒	บัก.อส./ร้อย.ปฝ่.๑	บัก.อส.)	 โดิยมีอบัถึ่งเคร้�องอ่ปโภค	บัริโภค	 เพ้�อเป็นขัวััญและ
กำลังใจ	พร้อมีมีอบันโยบัายแนวัที่างในการปฏิิบััติหัน้าที่่�	เพ้�อพัฒนาขั่ดิควัามีสามีารถึ	สร้างภาพลักษณ์ที่่�ดิ่แก�สมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	
ในการ	“บัำบััดืทุุกิข์ บัำรุงสุข”	แก�ประชาชนในพ้�นที่่�	โดิยมี่	นายกองตร่	ธวััช	ก่ลวั่ฒิพงษ์ศูักดิิ�	ผูู้้บัังคับักองร้อยบัังคับัการและบัริการที่่�	๒	/
ผูู้้บัังคับักองร้อยปฏิิบััติการฝึ่กที่่�	 ๑,	 นายหัมีวัดิตร่	 กฤชธัช	 หิัรัญเตชก่ล	 ผูู้้ช�วัยหััวัหัน้าฝ่่ายปฏิิบััติการ	 กองร้อยบัังคับัการและบัริการที่่�	 ๒,
นายหัมีวัดิโที่	ศู่ภชัย	วัิเช่ยร	ผูู้้ช�วัยหััวัหัน้าฝ่่ายปฏิิบััติการ	กองร้อยปฏิิบััติการฝ่ึกที่่�	๑	และกำลังพลสมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	ศููนย์ฝ่ึกอบัรมี
กองกำลังประจำถึิ�นที่�าสาปเขั้าร�วัมี	ณ	ลานอเนกประสงค์	ศููนย์ฝ่ึกอบัรมีกองกำลังประจำถึิ�นที่�าสาป

	 ในการน่�	 อธิบัดิ่กรมีการปกครอง	 เป็นประธานการประช่มี
เพ้�อรับัฟัังบัรรยายสร่ปผู้ลการปฏิิบััติงานขัอง	 อส.จชต.	 โดิยมี่
นายก้องสก่ล	 จันที่ราช	 ปลัดิจังหัวััดิยะลา,	 นายธราวั่ธ	 ช�วัยเกิดิ
นายอำเภอเมี้องยะลา,	นายกองตร่	ปารเมีศู	 เหั้งสวััสดิิ�	 ผูู้้อำนวัยการ
ส�วันปฏิิบััติการจังหัวััดิชายแดินใต้	/รองผูู้้บัังคับักองบัังคับัการควับัค่มี
กองอาสารักษาดิินแดินจังหัวััดิชายแดินภาคใต้	และขั้าราชการในพ้�นที่่�
เขั้าร�วัมีประช่มี	ณ	หั้องประช่มีไที่ยต้องเป็นไที่ย	ศููนย์ฝ่ึกอบัรมีกองกำลัง
ประจำถึิ�นที่�าสาป	ตำบัลที่�าสาป	อำเภอเมี้องยะลา	จังหัวััดิยะลา

๓
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ผอ.สน.อส. เฝึ้ารับเสดี็จ

สมเดี็จพื้ระกนิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเดี็จพื้ระเทพื้รัตนราชิส่ดีา ฯ สยี่ามบรมราชิก่มารี

ประชิ่มหาร้อแนวทางการพื้ัฒนาศัักยี่ภาพื้

แลัะเพื้ิ�มประสิทธิิภาพื้การปฏิิบัติงานให้แก�สมาชิิกกองอาสารักษาดีินแดีน

	 วัันที่่�	๒๗	มี่.ค.	๒๕๖๕	เวัลา	๑๗.๓๐	น.	นายกองเอก	ธนาคมี	จงจิระ	หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน

มีอบัหัมีายใหั	้นายกองเอก	สมีชาย	เกย่รตกิอ้งแกว้ั	ผูู้ช้�วัยหัวััหันา้ฝ่า่ยอำนวัยการ	กองบัญัชาการกองอาสารกัษาดินิแดิน	เฝ่า้รบััเสดิจ็	

สมีเดิจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้	กรมีสมีเดิจ็พระเที่พรตันราชส่ดิา	ฯ	สยามีบัรมีราชก่มีาร	่เสดิจ็พระราชดิำเนนิไปในการพระราชที่านเพลงิศูพ

พระวัิส่ที่ธิวังศูาจารย์	 (วัิเช่ยร	 อโนมีค่โณ	 ป.ธ.๙)	 อดิ่ต	 กรรมีการมีหัาเถึรสมีาคมี	 เจ้าคณะใหัญ�หันเหัน้อรองเจ้าอาวัาสวััดิปากน�ำ

พระอารามีหัลวัง	ณ	เมีร่หัลวังหัน้าพลับัพลาอิศูริยาภรณ์	วััดิเที่พศูิรินที่ราวัาส

	 วัันที่่�	๒๓	มี่นาคมี	๒๕๖๕	เวัลา	๑๓.๓๐	น.	นายกองเอก	ธนาคมี	จงจิระ	หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน/

อธบิัดิก่รมีการปกครอง	มีอบัหัมีายให้ั	นายกองเอก	สมีศูกัดิิ�	เจรญิไพฑูรูย	์รองหัวััหันา้ฝ่า่ยอำนวัยการ	กองบัญัชาการกองอาสารักษาดินิแดิน/

รองอธิบัดิ่กรมีการปกครอง	 เป็นประธานการประช่มีหัาร้อแนวัที่างการพัฒนาศูักยภาพและเพิ�มีประสิที่ธิภาพการปฏิิบััติงานให้ัแก�

สมีาชิกกองอาสารักษาดินิแดิน	โดิยม่ี	นายกองเอก	สมีชาย	เก่ยรติก้องแก้วั	ผูู้ช้�วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสารักษาดินิแดิน

ผูู้บั้ังคบัับัญัชา	เจา้หันา้ที่่�	กองบัญัชาการกองอาสารักษาดินิแดิน	เขัา้ร�วัมีประชม่ี	ณ	ห้ัองประชม่ีชั�น	๓	สำนกัอำนวัยการกองอาสารักษาดินิแดิน

	 โดิยการประชม่ีในครั�งน่�ไดิร้บััฟังัการการนำเสนอ	โครงสรา้งและอตัรากำลัง,	บัที่บัาที่ภารกิจ,	สภาพปญัหัา	และการวัเิคราะหั์

จ่ดิอ�อน	จด่ิแขัง็	วัสิยัที่ศัูน,์	แนวัที่างการเพิ�มีประสิที่ธภิาพ	ขัองสมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	ส�วันประเด็ินการหัารอ้จะม่ีการประชม่ี

เพ้�อกำหันดิแนวัที่างเพิ�มีเติมีในครั�งต�อไป

๔
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ที่่�มา : กรมการปกครอง fanpage

พื้ิธิีปิดี หลัักสูตร “จัดีตั�งแลัะทดีแทนสมาชิิก อส. ร่�นที� ๓๕ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๕”

	 วัันที่่�	 ๒๑	 มี่นาคมี	 ๒๕๖๕	 เวัลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 พล.ต.โฆสิต	 ชินวัลัญช์	 ผูู้้บััญชาการศููนย์การกำลังสำรอง	 เป็นประธานพิธ่

มีอบัประกาศูน่ยบััตรและพิธ่ปิดิการฝ่ึกอบัรมี	หัลักสูตร	“จัดิตั�งและที่ดิแที่นสมีาชิก	อส.	ร่�นที่่�	๓๕	ประจำปีงบัประมีาณ	๒๕๖๕”

มี่ผูู้้เขั้ารับัการฝ่ึกอบัรมีเป็นสมีาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	จำนวัน	๑๓๐	คน	(ชาย	๑๑๓	คน	/	หัญิง	๑๗	คน)	โดิยมี่หั้วังการฝ่ึกอบัรมี

ระหัวั�างวัันที่่�	๒	ก่มีภาพันธ์	–	๒๒	มี่นาคมี	๒๕๖๕	รวัมี	๔๙	วััน	ผู้ลการฝ่ึกอบัรมีสามีารถึสำเร็จการฝ่ึกอบัรมีที่ั�ง	๑๓๐	คน	โดิยมี่

คณะนายที่หัาร	และผูู้บ้ังัคบัับัญัชา	เจา้หันา้ที่่�	กองบัญัชาการกองอาสารกัษาดิินแดิน	เขัา้ร�วัมีพธ่ิ	ฯ	ณ	หัอประช่มีโรงเรย่นการกำลงัสำรอง

ศููนย์การกำลังสำรอง	(ค�ายธนะรัชต์)	อำเภอปราณบั่ร่	จังหัวััดิประจวับัค่ร่ขัันธ์

	 บัก.อส.	 ขัอแสดิงควัามียินดิ่กับัผูู้้เขั้ารับัการฝ่ึกอบัรมีที่่�ผู้�านหัลักสูตรที่่กที่�าน	 และขัอแสดิงควัามียินดิ่กับัผูู้้ไดิ้รับัรางวััล

จำนวัน	๗	รางวััล	ไดิ้แก�

	 ๑)	นายหัมีู�ใหัญ�	พงษ์แสน	ส่ดิวัิไล	(ร้อย.อส.จ.กจ.๑)	 รางวััล		 ยิงปืนเล็กยาวัไดิ้คะแนนสูงส่ดิ

	 ๒)	สมีาชิกเอก	ฟั้าลั�น	เพ็ญพักตร์	(ร้อย.ปพ.๑	บัก.อส.)	 รางวััล		 ผูู้้มี่ลักษณะผูู้้นำที่างที่หัารดิ่เดิ�น

	 ๓)	สมีาชิกเอก	ภาน่วัิชญ์	จูมีวังค์	(ร้อย.ปพ.๓	บัก.อส.)	 รางวััล		 ยอดิเย่�ยมีผูู้้ที่ดิสอบัสมีรรถึภาพร�างกายไดิ้คะแนนสูงส่ดิ

	 ๔)	สมีาชิกเอก	จเดิ็ดิ	จันที่ร์เอมี	(ร้อย.ปพ.๑	บัก.อส.)	 รางวััล		 ผูู้้ที่ำหัน้าที่่�นักเร่ยนผูู้้บัังคับับััญชา	

	 ๕)	สมีาชิกเอก	จักรกฤช	ชินจำปา	(ร้อย.ปพ.๓	บัก.อส.)		 รางวััล		 ผูู้้ที่ำหัน้าที่่�นักเร่ยนผูู้้บัังคับับััญชา

	 ๖)	สมีาชิกเอก	ส่ริยันต์	กิที่ัน	(ร้อย.ปพ.๑	บัก.อส.)		 รางวััล		 ผูู้้ที่ำหัน้าที่่�นักเร่ยนผูู้้บัังคับับััญชา

	 ๗)	สมีาชิกตร่	นับัดิาวั	หัอยตะค่	(ร้อย.ปพ.๒	บัก.อส.)	 รางวััล		 ผูู้้ที่ำหัน้าที่่�นักเร่ยนผูู้้บัังคับับััญชา

๕
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บก.อส. ลังพื้้�นที�ชิ�วยี่ผู้ประสบอ่ทกภัยี่ ตำาบลัท�าสาป อำาเภอเม้องยี่ะลัา

	 วัันที่่�	๒๖	-	๒๘	ก่มีภาพันธ์	๒๕๖๕	นายกองเอก	สมีชาย
เก่ยรติก้องแก้วั	 ผูู้้ช�วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	 กองบััญชาการ
กองอาสารักษาดิินแดิน/ผูู้้อำนวัยการสำนักอำนวัยการกองอาสา
รักษาดิินแดิน	 มีอบัหัมีายใหั้	 นายกองตร่	 ธวััช	 ก่ลวั่ฒิพงษ์ศูักดิิ�
ผูู้้บัังคับักองร้อยบัังคับัการและบัริการที่่�	 ๒/ผูู้้บัังคับักองร้อย
ปฏิิบััติการฝึ่กที่่�	 ๑	 กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน
นำกำลังสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.บัก.บัร.๒/ร้อย.ปฝ่.๑	 บัก.อส.)
พร้อมียานพาหันะออกช�วัยเหัล้อประชาชนท่ี่�ประสบัอ่ที่กภัย
ในพ้�นที่่�ตำบัลที่�าสาป	อำเภอเมีอ้งยะลา	จังหัวัดัิยะลา	โดิยเบั้�องตน้
ไดิ้ช�วัยขันย้ายสิ�งขัองเคร้�องใช้ขัึ�นสู�ที่่�สูง	และอำนวัยควัามีสะดิวัก
ดิา้นการจราจรใหัแ้ก�ผูู้ท่้ี่�สนัจรไปมีา	ทัี่�งน่�ไดิจ้ดัิช่ดิเฝ่า้สังเกตการณ์
และช่ดิเคล้�อนท่ี่�เรว็ั	เพ้�อเตรย่มีพรอ้มีสนบััสนน่และใหัค้วัามีช�วัยเหัลอ้
ผูู้้ประสบัอ่ที่กภัย

๖
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กรมการปกครอง จับก่มแม�เลั้าค้ามน่ษยี่์กลัางกร่งไม�เกรงกลััวกฎหมายี่

พื้บเดี็กสาวอายี่่ตำ�ากว�า ๑๘ ปี ตกเป็นเหยี่่อ ๓ รายี่

	 วัันที่่�	๑๕	มี่นาคมี	๒๕๖๕	สมีาชิก	อส.	สังกัดิ	ร้อย.ปพ.๑	บัก.อส.	ปฏิิบััติภารกิจร�วัมีกับั	ช่ดิปฏิิบััติการพิเศูษกรมีการปกครอง	

นำโดิย	นายรณรงค์	 ที่ิพย์ศูิริ	 ผูู้้อำนวัยการศููนย์ปฏิิบััติการบัังคับัใช้กฎหัมีายพนักงานฝ่่ายปกครอง	สำนักการสอบัสวันและนิติการ	

กรมีการปกครอง	 โดิยปฏิิบััติการในครั�งน่�	 ส้บัเน้�องจากศููนย์ดิำรงธรรมีกระที่รวังมีหัาดิไที่ย	 ได้ิรับัเร้�องร้องเร่ยนจากองค์กรต�อต้าน

การค้ามีน่ษย์ระหัวั�างประเที่ศู	โอเปอร์เรชั�น	อันเดิอร์กราวัน์เรลโรดิ	(โอ.ยู.อาร์.)	ขัอใหั้กรมีการปกครอง	ตรวัจสอบัขั้อเที่็จจริงและ

ดิำเนินคดิ่กับัผูู้้กระที่ำผู้ิดิกฎหัมีาย	กรณ่พบับั่คคลมี่พฤติการณ์ในการแสวังหัาผู้ลประโยชน์ที่างเพศูโดิยมีิชอบัจากผูู้้ที่่�มี่อาย่ต�ำกวั�า	๑๘	ปี

	 เจ้าหัน้าที่่� ไดิ้ส้บัสวันแล้วั	 พบับั่คคลซึึ่�งม่ีพฤติการณ์

เปน็นายหัน้านำเด็ิกหัญงิอาย่ต�ำกวั�า	๑๘	ปี	เสนอขัายบัรกิารที่างเพศู

ใหัก้บัันักเที่่�ยวัที่่�มีาใชบ้ัริการในสถึานบัริการ	ช้�อ	๗๘๙	บัาร์	ภายใน

ซึ่อยส่ขั่มีวัิที่	 ๗	 โดิยมี่ผูู้้ที่ำหัน้าท่ี่�เช่ยร์แขักใหั้ดิ้�มีเหัล้าเบั่ยร์และ

โฆษณาขัายบัรกิารที่างเพศูกบัันกัเที่่�ยวัที่ั�งชาวัต�างชาตแิละชาวัไที่ย

หัากลูกค้าถึูกใจสามีารถึจ�ายค�าตัวัแล้วัพาเด็ิกสาวัออกไปร�วัมี

ประเวัณ่ไดิ้ที่ันที่่

	 พนักงานฝ่า่ยปกครองได้ิเขัา้จบัักม่ีตัวั	น.ส.รัชดิา	ศูร่ตะเขัต

อาย่	๔๒	ปี	ซึ่ึ�งมี่พฤติการณ์เป็นแมี�เล้าแสวังหัาประโยชน์จากการ

นำเดิก็สาวัอายต่�ำกวั�า	๑๘	ปี	มีาขัายบัริการที่างเพศู	โดิยตั�งขัอ้หัา

ในควัามีผู้ิดิฐาน	 “ค้ามีน่ษย์,	 เป็นธ่ระจัดิหัาเพ้�อการค้าประเวัณ่,

จดัิให้ัมีก่ารค้าประเวัณ	่ชักจูง	ส�งเสริมีให้ัเด็ิกประพฤติตนไมี�สมีควัร,

เปิดิสถึานบัริการโดิยไมี�ได้ิรับัอน่ญาต”	 ทัี่�งน่�	 สามีารถึช�วัยเหัล้อ

เหัย้�อผูู้้เสย่หัายจากการค้ามีนษ่ย์ได้ิ	จำนวัน	๓	ราย	โดิยม่ีเด็ิกอาย่

น้อยที่่�ส่ดิเพ่ยง	๑๔	ปี	จึงไดิ้นำตัวัเดิ็กหัญิงผูู้้เส่ยหัายที่ั�งหัมีดิเขั้าสู�

กระบัวันการช�วัยเหัลอ้และค่ม้ีครองสวัสัดิภิาพผูู้้เสย่หัายจากการ

ค้ามีน่ษย์	 และนำตัวัผูู้้ถึูกจับัส�งพนักงานสอบัสวัน	 สถึาน่ตำรวัจ

นครบัาลล่มีพิน่	เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

ชิ่ดีปฏิิบัติการพื้ิเศัษกรมการปกครอง

๗
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สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด

 จังหวัดืสุราษฎร์ธานี	#วัันที่่�	๑๑	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การอำนวัยการขัอง	
นายวัิชวั่ที่ย์	 จินโต	 ผู้วัจ.ส่ราษฎร์ธาน่,	 นายส่ที่ธิพงศู์	 คล้ายอ่ดิมี	 รอง	 ผู้วัจ.
ส่ราษฎร์ธาน่,	นายส่เชาวั์	โที่มีูสิก	ปกจ.ส่ราษฎร์ธาน่,	พ.อ.ณรงค์	ตันติสิที่ธิพร
รอง	 ผู้อ.รมีน.จ.สฎ.,	 สั�งการให้ั	 ช่ดิปฏิิบััติการพิเศูษฝ่่ายปกครองจังหัวััดิ
ส่ราษฎร์ธาน่	 (ฉก.ที่�าเพชร)	 พร้อมีสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.สฎ.๑)	 ร�วัมีกับั
หัน�วัยงานท่ี่�เก่�ยวัขั้อง	 จับัก่มีนายชินวััฒน์	 ล�องลอย	 พร้อมีขัองกลาง	 ยาบั้า	
๑๖,๐๙๗	เมีด็ิ	และขัองกลางอ้�นอก่หัลายรายการ	แจง้ขัอ้กล�าวัหัา	“มีย่าเสพตดิิ
ใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	ไวั้ในครอบัครองโดิยไมี�ไดิ้รับัอน่ญาต	และเสพยา
เสพตดิิใหัโ้ที่ษประเภที่	๑	(ยาบัา้)	โดิยไมี�ไดิร้บััอนญ่าต”	สถึานที่่�จบัักม่ี	บัริเวัณ
โกดัิงเก็บัขัองบัริษัที่ชานนท์ี่บัาเร่ย	 มี.๓	 ต.มีะขัามีเต่�ย	 อ.เมี้องส่ราษฎร์ธาน่	
จ.ส่ราษฎร์ธาน่	จึงนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลางส�ง	พงส.สภ.เมี้องส่ราษฎร์ธาน่	
เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอสามีชุยั จงัหวดัืกิาฬสนิธุ	์#วันัที่่�	๘	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การอำนวัยการ
ขัอง	นายที่รงพล	ใจกริ�มี	ผู้วัจ.กาฬสินธ่์,	นางรัชน่	โพธิ�ศูร่	นายอำเภอสามีชัย
มีอบัหัมีายให้ั	 นายครรชิต	 บััวักมีล	 ปลัดิอำเภอ	 (ป.หัน.กง.บัป.)	 สั�งการให้ั
ฝ่่ายควัามีมีั�นคง	นำโดิย	จ.ส.ที่.	ส่พจน์	ปวัันเที่า	ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามีมีั�นคง	
พร้อมีสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.สามีชัย	๑๗),	 ร�วัมีกับัช่ดิส้บัสวัน	สภ.สามีชัย
ดิำเนินการตามีแผู้น	“ยท่ี่ธการฟ้ัาแดิดิสงยางระดิมีกวัาดิล้างยาเสพติดิจังหัวัดัิ
กาฬสินธ์่สู�ช่มีชนมัี�นคง”	 ประจำปี	 ๒๕๖๕	 ผู้ลการปฏิิบััติสามีารถึจับัก่มี
นายจิรวัิที่ย์	 ติกายพันธ่์	 พร้อมีขัองกลาง	ยาบั้า	๑,๖๘๘	 เมี็ดิ	สถึานที่่�จับัก่มี
บัริเวัณขั้างสระน�ำ	 บั้านหันองแก�งที่ราย	 หัมีู�ที่่�	 ๕	 ต.หันองช้าง	 อ.สามีชัย
จึงแจ้งขั้อกล�าวัหัาและนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลางส�ง	 พงส.สภ.สามีชัย
เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 จังหวัดืเชุียงใหมี่	#วัันที่่�	๒๐	–	๒๑	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การอำนวัยการ
ขัอง	นายประจญ	ปรัชญ์สก่ล	ผู้วัจ.เช่ยงใหัมี�,	นายวัรวัิที่ย์	ชัยสวััสดิิ�	รอง	ผู้วัจ.
เช่ยงใหัมี�,	นายประสงค์	หัล้าอ�อน	ปจ.เช่ยงใหัมี�,	นายมีิตร	ใจบั่ญตระกูล	ปกจ.
เช่ยงใหัมี�	มีอบัหัมีายใหั้	ช่ดิปฏิิบััติการฝ่่ายปกครอง	พร้อมีสมีาชิก	อส.	(ร้อย.
อส.จ.ชมี.๑)	ร�วัมีกับัหัน�วัยงานที่่�เก่�ยวัขั้อง	จับัก่มีผูู้้ต้องหัาคดิ่ยาเสพติดิ	๒	คดิ่
ดิังน่�	คดืีทุี่ ๑	จับัก่มี	นายศูราวั่ฒิ	ตาแก้วั	พร้อมีขัองกลาง	ยาบั้า	๔,๐๐๐	เมี็ดิ	
(ล�อซึ่้�อ)	บัรเิวัณถึนนสายฮอดิ	-	อมีกอ๋ย	มี.๘	ต.บั�อหัลวัง	อ.ฮอดิ	จงึขัยายผู้ลจบัักม่ี
คดืทีุี ่๒	จบัักม่ี	นายศู่ภกิตติ�	ที่รัพยป์ระเสริฐ	พรอ้มีขัองกลาง	ยาบ้ัา	๑๓๐,๐๐๐	เมีด็ิ
โดิยขัณะเขั้าจับัก่มีผูู้้ต้องหัาสามีารถึหัลบัหัน่ไปไดิ้	๓	คน	เหัต่เกิดิ	บัริเวัณริมี
ถึนนลำพูน	-	ล่�	มี.๒	ต.บั้านโฮ�ง	อ.บั้านโฮ�ง	จ.เช่ยงใหัมี�	จึงแจ้งขั้อกล�าวัหัาที่ั�ง	
๒	 คด่ิ	 และนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลางส�งพนักงานสอบัสวัน	 เพ้�อดิำเนินคดิ่
ตามีกฎหัมีายต�อไป

 จงัหวัดืศรีสะเกิษ	#วันัที่่�	๑๒	-	๑๓	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การอำนวัยการขัอง	
นายวััฒนา	พ่ฒิชาติ	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	นายสำรวัย	เกต่ก่ล	รอง	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	
พล.ต.ต.สันติ	เหัล�าประที่าย	ผู้บัก.ภ.จวั.ศูร่สะเกษ,	นายส่รศูิษฐ์	อินที่กรอ่ดิมี	
ปจ.ศูรส่ะเกษ,	นายธนกฤต	บัด่ิดิเ่สาวั	์ปกจ.ศูรส่ะเกษ	สั�งการใหั	้ชด่ิปฏิบิัตักิาร
ที่ำลายเคร้อขั�ายนักค้ายาเสพติดิ	ชป.๒๓๘	พิที่ักษ์นครลำดิวัล	ประกอบัดิ้วัย	
ฝ่า่ยปกครองอำเภอเมีอ้งศูรส่ะเกษ	และฝ่า่ยปกครองอำเภอยางชม่ีน้อย	พรอ้มี
สมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เมี้องศูร่สะเกษ	๓/ร้อย.อส.อ.ยางช่มีน้อย	๑๒)	และ
หัน�วัยงานที่่�เก่�ยวัข้ัอง	 จับัก่มีผูู้้ต้องหัาคดิ่ยาเสพติดิ	 ๖	 ราย	 พร้อมีขัองกลาง
๑)	ยาบัา้	๔๖,๐๐๐	เม็ีดิ	๒)	อาว่ัธปนืสั�น	๑	กระบัอก	พรอ้มีเคร้�องกระสน่ปนื	.๓๘
จำนวันหันึ�ง	๓)	รถึยนตเ์กง๋	๑	คัน	๔)	รถึจกัรยานยนต	์๒	คัน	จึงแจง้ขัอ้กล�าวัหัา
และนำผูู้้ตอ้งหัาพร้อมีขัองกลางส�งพนักงานสอบัสวัน	เพ้�อดิำเนินคดิต่ามีกฎหัมีาย
ต�อไป

๘



ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด

 อำเภอเบัติง จงัหวดัืยะลา	#วันัที่่�	๑๒	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การอำนวัยการขัอง
นายเอก	ยังอภัย	ณ	สงขัลา	นายอำเภอเบัตง	มีอบัหัมีายใหั้	นายปัจฉิมีณรงค์
ปจัจมิีเพช็ร	ปลัดิอำเภองานปอ้งกนั,	นายพชิยั	แกว้ัจำรสั	ปลดัิอำเภอรบััผู้ดิิชอบั
งานยาเสพติดิ	 พร้อมีดิ้วัยช่ดิปฏิิบััติการป้องกันและปราบัปรามียาเสพติดิ
อำเภอเบัตงพร้อมีสมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เบัตง	๓)	และหัน�วัยงานที่่�เก่�ยวัขั้อง	
ร�วัมีกันจับัก่มี	 นายวัรศูักดิิ�	 นะมีาเส	 พร้อมีขัองกลาง	 ยาบั้ารวัมี	๑๓๑	 เมี็ดิ
แจ้งข้ัอกล�าวัหัา	 “มี่ไวั้ในครอบัครองซึึ่�งยาเสพติดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบั้า)
โดิยไมี�ไดิรั้บัอนญ่าต	และเสพยาเสพตดิิให้ัโที่ษประเภที่	๑	(ยาบัา้)	โดิยผิู้ดิกฎหัมีาย
สถึานที่่�จับัก่มี	บัริเวัณหัน้าบั้านเลขัที่่�	๔๕๖	หัมีู�ที่่�	๘	ต.ตาเนาะแมีเราะ	อ.เบัตง	
จ.ยะลา	 จึงนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลางส�ง	 พงส.สภ.เบัตง	 เพ้�อดิำเนินคด่ิ
ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอนาหมี่อมี จังหวัดืสงขลา	#วัันที่่�	๑๖	ก.พ.	๒๕๖๕	เวัลา	๑๕.๔๕	น.
ภายใต้การอำนวัยการขัองนายเจษฎา	จติรตัน	์ผู้วัจ.สงขัลา,	นายวัรณฎัฐ	์หันรูอต
รอง	ผู้วัจ.สงขัลา,	นายจรัญ	จันที่รปาน	ปจ.สงขัลา,	นายกฤชณัที่ที่	พลรัตน์
นายอำเภอนาหัมี�อมี,	นายวัิเชษต์	สายก่�เส้ง	ปกจ.สงขัลา,	ก.ต.วัิโรจน์	ศูร่ขัวััญ	
ผู้บั.รอ้ย.อส.จ.สขั.๑	สั�งการใหั	้ชด่ิปฏิบิัตักิารพเิศูษฝ่า่ยปกครองจงัหัวัดัิสงขัลา	
และฝ่่ายควัามีมีั�นคงอำเภอนาหัมี�อมี	 พร้อมีสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.สขั.๑/
รอ้ย.อส.อ.นาหัมี�อมี	๑๔)	จบัักม่ีผูู้ก้ระที่ำควัามีผู้ดิิคดิย่าเสพตดิิ	๑	ราย	พรอ้มีขัองกลาง
๑)	ยาบั้า	๑๖๐	เมี็ดิ	๒)	โที่รศูัพที่์	๑	เคร้�อง	๓)	รถึจักรยานยนต์	๑	คัน	บัริเวัณ
ริมีถึนนหัน้าบั้านเลขัที่่�	๑๘	หัมีู�ที่่�	๘	ต.นาหัมี�อมี	อ.นาหัมี�อมี	จึงนำผูู้้ต้องหัา
พร้อมีขัองกลางส�ง	พงส.สภ.นาหัมี�อมี	เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอเคียนซา จังหวัดืสุราษฎร์ธานี	#วัันที่่�	๑	–	๒	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้
การอำนวัยการขัอง	นายวัชิวัท่ี่ย	์จนิโต	ผู้วัจ.สร่าษฎรธ์าน,่	นายสท่ี่ธพิงษ	์คลา้ยอด่ิมี
รอง	 ผู้วัจ.ส่ราษฎร์ธาน่,	 นายมีนตรา	 พรมีสินธ่	 ปจ.ส่ราษฎร์ธาน่	 นายสันติ	
บัญ่รอดิ	นายอำเภอเคย่นซึ่า	มีอบัหัมีายใหั	้นายอสิรนิที่ร	์ภคเลศิูพริยิะ	ปลดัิอำเภอ
พร้อมีดิ้วัยช่ดิเฉพาะกิจอำเภอเค่ยนซึ่า	(ฉก.ธารที่ิพย์)	และสมีาชิก	อส.	(ร้อย.
อส.อ.เคย่นซึ่า	๖)	จบัักม่ีคดิย่าเสพตดิิ	๓	คดิ	่ดิงัน่�	คดิท่ี่่�	๑	จบัักม่ีนายกฤตกิรณ์
ละหัารเพชร	ที่่�บัา้นเลขัที่่�	๒๗๗	หัมีู�ที่่�	๕	ต.อรญัคามีวัาร	่อ.เคย่นซึ่า	พรอ้มีขัองกลาง
ยาบัา้	๘๗	เมีด็ิ	คดิท่ี่่�	๒	จบัักม่ีนายสทิี่ธเิดิช	ละหัารเพชร	และนายชยัฤที่ธิ�	สมีมีติร
ที่่�บั้านเลขัที่่�	 ๒๙๕/๑	 หัมีู�ที่่�	 ๕	 ต.อรัญคามีวัาร่	 อ.เค่ยนซึ่า	 พร้อมีขัองกลาง
๑)	ยาบั้า	๒๖๘	เมี็ดิ	๒)	ยาไอซึ่์	๐.๓๖	กรัมี	คดิ่ที่่�	๓	จับัก่มีนายเอนก	จงดิู
ที่่�บัา้นเลขัที่่�	๑๑๔/๒	หัมีู�ที่่�	๗	ต.พ�วังพรมีคร	อ.เคย่นซึ่า	พร้อมีขัองกลาง	ยาบัา้	
๑๖๐	เมี็ดิ	จึงนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลางส�ง	พนักงานสอบัสวันเพ้�อดิำเนินคดิ่
ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอเมีืองหนองบััวลำภู จังหวัดืหนองบััวลำภู	#วัันที่่�	๑๗	ก.พ.	๒๕๖๕	
ภายใตก้ารอำนวัยการขัอง	นางศูวิัพร	ฉั�วัสวัสัดิิ�	ผู้วัจ.หันองบัวััลำภ,ู	นายเวัย่งชยั	
แก้วัพินิจ	 รอง	 ผู้วัจ.หันองบััวัลำภู,	 นายประยูร	 อรัญร่ที่	 นายอำเภอเมี้อง
หันองบััวัลำภู,	 นายส่รชาติ	 ชัยที่องดิ่	 ปลัดิอำเภอ	 มีอบัหัมีายให้ั	 นายอน่ชา
ภู�เปี�ยมีศูักดิิ�	ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามีมีั�นคง	พร้อมีสมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เมี้อง
หันองบััวัลำภู	๒)	จับัก่มีนายณัฐขันน	สงวันนามีสก่ล	พร้อมีขัองกลาง	ยาบั้า	
๙๕๕	 เมี็ดิ	แจ้งขั้อกล�าวัหัา	“เสพและมี่ยาเสพติดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบั้า)
ไวั้ในครอบัครองเพ้�อจำหัน�ายโดิยผู้ิดิกฎหัมีาย	จึงนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลาง
ส�งพนักงานสอบัสวันเพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

๙



ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจ ร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด

 อำเภอนากิลาง จังหวัดืหนองบััวลำภู	#วัันที่่�	๙	ก.พ.	๒๕๖๕	เวัลา	๒๒.๑๐	น.
ภายใต้การอำนวัยการขัอง	นางศูิวัพร	ฉั�วัสวััสดิิ�	ผู้วัจ.หันองบััวัลำภู,	วั�าที่่�ร้อยตร่	รักชัย
เลิศูส่บิัน	 นายอำเภอนากลาง	 สั�งการใหั้	 นายชยังกูร	 เสริมีส่ขั	 ปลัดิอำเภอ
นำช่ดิปฏิิบััติการพิเศูษฝ่่ายปกครองอำเภอนากลาง	พร้อมีสมีาชิก	อส.	(ร้อย.
อส.อ.นากลาง	๓)	จับัก่มี	ผูู้้ต้องหัาคดิ่ยาเสพติดิ	๑	ราย	พร้อมีขัองกลาง	ยาบั้า	
๙๙๐	 เมี็ดิ	 สถึานท่ี่�จับัก่มี	ณ	หัน้าบ้ัานเลขัที่่�	 ๒๕	 หัมีู�ที่่�	 ๕	 บ้ัานนันที่จันที่ร์	
ต.นากลาง	 อ.นากลาง	 แจ้งขั้อกล�าวัหัา	 “เสพยาเสพติดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	
(ยาบั้า)	โดิยผู้ิดิกฎหัมีาย,	มี่ยาเสพติดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	ไวั้ในครอบั
ครองโดิยไมี�ไดิร้บััอนญ่าต,	ขับััข่ั�ยานพาหันะขัณะม่ีสารเสพติดิใหัโ้ที่ษประเภที่	
๑	ในร�างกาย”	จงึนำผูู้ต้อ้งหัาพรอ้มีขัองกลางส�ง	พงส.สภ.นากลาง	เพ้�อดิำเนนิ
คดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอหาดืใหญ่ ่จงัหวัดืสงขลา	#วันัที่่�	๖	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใตก้ารอำนวัยการ
ขัอง	นายเจษฎา	จิตรัตน์	ผู้วัจ.สงขัลา,	นายวัรณัฎฐ์	หันูรอต	รอง	ผู้วัจ.สงขัลา,	
นายจรญั	จันที่รปาน	ปจ.สงขัลา,	นายชวักจิจ	์สว่ัรรณคร่	่นายอำเภอหัาดิใหัญ�,	
นายวัิเชษต์	สายก่�เส้ง	ปกจ.สงขัลา,	ก.ต.วัิโรจน์	ศูร่ขัวััญ	ผู้บั.ร้อย.อส.จ.สขั.๑	
สั�งการใหั้	ช่ดิปฏิิบััติการพิเศูษฝ่่ายปกครองจังหัวััดิสงขัลา	พร้อมีสมีาชิก	อส.	
(ร้อย.อส.จ.สขั.๑)	ร�วัมีกับัฝ่่ายควัามีมีั�นคงอำเภอหัาดิใหัญ�	พร้อมีสมีาชิก	อส.	
(ร้อย.อส.อ.หัาดิใหัญ�	๔)	จับัก่มีผูู้้ต้องหัาคดิ่ยาเสพติดิ	๑	ราย	พร้อมีขัองกลาง
๑)	ยาบั้า	๒๐,๐๐๐	เมี็ดิ	๒)	โที่รศูัพที่์	๑	เคร้�อง	๓)	รถึจักรยานยนต์	๑	คัน	
บัริเวัณภายในซึ่อย	 ข้ัางสถึาน่บัริการน�ำมัีน	 ป.ต.ที่.	 ต.คลองแหั	 อ.หัาดิใหัญ�	
จ.สงขัลา	 จึงแจ้งข้ัอกล�าวัหัา	 และนำตัวัผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลางส�ง
พงส.สภ.หัาดิใหัญ�	เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอกิันทุรารมีย์ จังหวัดืศรีสะเกิษ	#วัันที่่�	๒๑	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้
การอำนวัยการขัอง	นายวััฒนา	พ่ฒิชาติ	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	นายปราจิต	แก้วัลา
นายอำเภอกันที่รารมีย์	ตามียธ่การ	๒๓๘	พิทัี่กษ์นครลำดิวัน	ไดิร้บััเร้�องร้องเรย่น
วั�าพระลูกวััดิบั้านโอ้น	หัมีู�ที่่�	๘	ต.ละที่าย	อ.กันที่รารมีย์	เสพและค้ายาเสพติดิ
(ยาบัา้)	จงึสั�งการใหั	้นายส่รนนที่	์นนที่า	ปลดัิอำเภอ,	นายพรชติ	ปกปอ้ง	ปลดัิอำเภอ
นำกำลังสมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.กันที่รารมีย์	๔)	ตรวัจสอบัพระชาน่ย์	พรมีผู้่ย
อาย่	 ๔๐	 ปี	 ผู้ลการตรวัจสอบัพบัปัสสาวัะมี่ผู้ลเป็นบัวักและตรวัจค้นตัวัพบั	
ยาบั้า	๑๐	 เมี็ดิ	ตรวัจค้นภายในก่ฏิิพบั	ยาบั้า	๘๔	 เมี็ดิ	จึงที่ำการใหั้ลาสิขัา
พร้อมีแจ้งขั้อกล�าวัหัา	 “จำหัน�ายยาเสพติดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)
และมีไ่วัเ้พ้�อจำหัน�ายโดิยผู้ดิิกฎหัมีาย,	เสพยาเสพตดิิใหัโ้ที่ษประเภที่	๑	(ยาบัา้)	
โดิยผิู้ดิกฎหัมีาย”	 จึงนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลางส�ง	 พงส.สภ.กันที่รารมีย์
เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำาเภอคลองหลวง จังหวัดืปทุุมีธานี	 #วัันที่่�	 ๒๖	 ก.พ.	 ๒๕๖๕	ภายใต้
การอ�านวัยการขัอง	นายณรงค์ศูักดิิ�	โอสถึธนากร	ผู้วัจ.ปที่่มีธาน่,	นายนิติชัย	
วัิริยานนที่์	นายอ�าเภอคลองหัลวัง	สั�งการใหั้	ช่ดิปฏิิบััติการแก้ไขัปัญหัายาเสพติดิ
ชด่ิปฏิบิัตักิาร	“ที่่�งหัลวัง”	น�าโดิย	วั�าที่่�	ร.ต.พชิญะ	เพย่ราช	ปลดัิอ�าเภอหััวัหันา้
ฝ่่ายควัามีมีั�นคง	 น�าก�าลังสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.คลองหัลวัง	 ๒)	 จับัก่มี
นายกล้าณรงค์	(สงวันนามีสก่ล)	พร้อมีขัองกลาง	ยาบั้า	๓๙๔	เมี็ดิ	(จากการล�อซึ่้�อ)
และ	ยาบั้า	๙	เมี็ดิ	(จาการตรวัจค้นตัวั)	แจ้งขั้อกล�าวัหัา	“จ�าหัน�ายยาเสพติดิ
ใหั้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบั้า)	 โดิยผู้ิดิกฎหัมีาย,	 มี่ยาเสพติดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	
(ยาบ้ัา)	 ไวั้ในครอบัครองโดิยผิู้ดิกฎหัมีาย”	 ที่่�เกิดิเหัต่	 บัริเวัณริมีถึนนเล่ยบั
มีอเตอรเ์วัย	์หัมีู�ที่่�	๙	ต.คลองส่�	อ.คลองหัลวัง	จ.ปที่ม่ีธาน	่จงึน�าผูู้ต้อ้งหัาพรอ้มี
ขัองกลางส�ง	พงส.สภ.คลองหัลวัง	เพ้�อดิ�าเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

๑๐



ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุรุักษาความสงบัเรุียบัรุ้อย/การุจัดรุะเบัียบัสังคม

  อำเภอเมีืองศรีสะเกิษ จังหวัดืศรีสะเกิษ	#วัันที่่�	๒๐	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้
การอำนวัยการขัอง	นายวััฒนา	พ่ฒิชาติ	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	นายคมีป์	สังขั์วังษ์	
นายอำเภอเมี้องศูร่สะเกษ,	พ.ต.อ.ณัฐกิตติ�	 เจริญเกษส่วัรรณ์	 ผู้กก.สภ.เมี้อง
ศูรส่ะเกษ	มีอบัหัมีายให้ั	นายสร่นนท์ี่	นนที่า	ปลัดิอ�าเภอฝ่า่ยควัามีมีั�นคง	พรอ้มี
สมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เมี้องศูร่สะเกษ	๓)	ร�วัมีกับั	ตำรวัจ	สภ.เมี้องศูร่สะเกษ	
เขั้าตรวัจสอบัหัลังไดิ้รับัขั้อร้องเร่ยนวั�ามี่กล่�มีคนแอบัลักลอบัเล�นการพนัน
(ชนไก�)	ที่่�บั้านสะเดิา	หัมีู�ที่่�	๔	ต.หันองไผู้�	อ.เมี้องศูร่สะเกษ	ผู้ลการตรวัจสอบั	
สามีารถึจับักม่ีผูู้ต้อ้งหัา	๖	ราย	พรอ้มีขัองกลาง	๑)	ไก�ชน	๒	ตัวั	๒)	สังเวัย่นไก�	๑	ชด่ิ
๓)	เงินสดิ	๑๐๐	บัาที่	แจ้งขั้อกล�าวัหัา	“ร�วัมีกันเขั้าเล�นหัร้อเขั้าพนัน	(ชนไก�)
พนนัเอาที่รพัยสิ์นกนัโดิยไมี�ไดิร้บััอนญ่าต,	ร�วัมีกนัมัี�วัส่มีหัรอ้ชม่ีนม่ีในสถึานที่่�ใดิๆ
อันเป็นการฝ่่าฝ่ืนขั้อกำหันดิ	ประกาศู	หัร้อคำสั�งใดิๆ	ฯ”	จึงนำผูู้้ต้องหัาพร้อมี
ขัองกลางส�ง	พงส.สภ.เมี้องศูร่สะเกษ	เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอขุนหาญ่ จังหวัดืศรีสะเกิษ	 #วัันที่่�	 ๒๕	 ก.พ.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้
การอำนวัยการขัอง	นายวััฒนา	พ่ฒิชาติ	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	นายพรชัย	วังศู์งามี	
นายอำเภอขั่นหัาญ	สั�งการใหั้	นายจ่ติเพชร	บั่ญเนตร	ปลัดิอำเภองานป้องกัน	
นำกำลัง	 สมีาชิก	อส.	 (ร้อย.อส.อ.ขั่นหัาญ)	สนธิกำลัง	ตำรวัจ	สภ.ขั่นหัาญ,
ช่ดิปฏิิบััติการขั�าวั	 กกล.ส่รนาร่	 ร�วัมีกันจับัก่มีผูู้้ลักลอบัเล�นการพนัน	 ๗	 คน	
พรอ้มีขัองกลาง	๑)	เงนิสดิ	๑๐๐	บัาที่	๒)	กระด้ิง	๑	ใบั	๓)	เมีด็ิมีะค�าแต้ผู้�าซึ่ก่	๗	อัน
๔)	 กะลามีะพร้าวั	 ๑	 ใบั	 แจ้งข้ัอกล�าวัหัา	 “ร�วัมีกับัพวักท่ี่�หัลบัหัน่ลักลอบั
เล�นการพนัน	 (เบั่�ยโบัก)	 พนันเอาที่รัพย์สินกันโดิยไมี�ไดิ้รับัอน่ญาต,	 ร�วัมีกัน
ชม่ีนม่ีที่ำกิจกรรมีหัรอ้มีั�วัสม่ีกัน	ณ	ที่่�ใดิๆ	ในสถึานที่่�แออัดิฯ”	สถึานที่่�เกดิิเหัต่	
บัริเวัณใต้ต้นไมี้ในหัมีู�บั้านกระหัวััน	มี.๔	ต.กระหัวััน	อ.ขั่นหัาญ	จ.ศูร่สะเกษ
จงึนำผูู้ต้้องหัาพรอ้มีขัองกลางส�ง	พงส.สภ.ขัน่หัาญ	เพ้�อดิำเนนิคดิต่ามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอโนนสัง จังหวัดืหนองบััวลำภู	 #วัันที่่�	 ๘	 ก.พ.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้
การอำนวัยการขัอง	 นางศิูวัพร	 ฉั�วัสวััสดิิ�	 ผู้วัจ.หันองบััวัลำภู,	 นายเว่ัยงชัย	
แก้วัพินิจ	 รอง	 ผู้วัจ.หันองบััวัลำภู,	 พันจ�าอากาศูเอก	 อน่ชา	 พัสถึาน	
ปจ.หันองบััวัลำภู,	พ.อ.พ่ที่ธิวััฒน์	ศูิริพงศู์พล	รอง	ผู้อ.รมีน.จ.หันองบััวัลำภู,	
นายสมีศัูกดิิ�	แสนอินที่ร์	นายอำเภอโนนสัง	มีอบัหัมีายให้ั	ชปพ.ปค.จ.นภ.	และ	
ชปพ.ปค.อ.โนนสงั	พรอ้มีสมีาชกิ	อส.	(รอ้ย.อส.จ.นภ.๑/รอ้ย.อส.อ.โนนสงั	๖)	
ร�วัมีกับั	กอ.รมีน.จ.นภ.	จับัก่มีผูู้้ลักลอบัเล�นการพนัน	(ชนไก�)	จำนวัน	๒๐	ราย	
พรอ้มีขัองกลาง	ไก�ชน	และขัองกลางอ้�นอก่หัลายรายการ	ที่่�เกดิิเหัต	่ต.บัา้นถึิ�น
อ.โนนสัง	 จ.หันองบััวัลำภู	 แจ้งขั้อกล�าวัหัา	 “ร�วัมีกันลักลอบัเล�นการพนัน
(ชนไก�)	เอาที่รัพยส์นิกนัโดิยผู้ดิิกฎหัมีาย,	ฝ่า่ฝ่นื	พรก.ฉก่เฉนิ	ฯ”	จงึนำผูู้ต้้องหัา
พร้อมีขัองกลางส�งพนักงานสอบัสวัน	เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำาเภอคลองหลวง จังหวัดืปทุุมีธานี	 #วัันที่่�	 ๒๑	 ก.พ.	 ๒๕๖๕	ภายใต้
การอ�านวัยการขัอง	 นายณรงค์ศูักดิิ�	 โอสถึธนากร	 ผู้วัจ.ปท่ี่มีธาน่,	 นายนิติชัย																							
วัิริยานนที่์	 นายอ�าเภอคลองหัลวัง	 สั�งการให้ั	 วั�าที่่�	 ร.ต.พิชญะ	 เพ่ยราช	
ปลดัิอ�าเภอหััวัหันา้ฝ่่ายควัามีมัี�นคง	น�าก�าลงัสมีาชกิ	อส.	(รอ้ย.อส.อ.คลองหัลวัง	
๒)	ร�วัมีกบัั	ต�ารวัจ	สภ.คลองหัลวัง	เขัา้ระงบััเหัตก่รณ่มีบ่ัค่คลเพศูชาย	มีอ่าการ
คล่้มีคลั�ง	 ที่�าร้ายประชาชน	 และย้นขัวัางรถึยนต์ขัองประชาชนที่่�ขัับัขั่�ไปมีา	
และใช้เหัล็กไล�ที่่บัต่รถึยนต์ขัองประชาชน	 เหัต่เกิดิบัริเวัณถึนนเล่ยบัคลอง							
แอล	๒	-	๓	หัมีู�ที่่�	๒	ต.คลองสอง	อ.คลองหัลวัง	จ.ปที่่มีธาน่	จากการสอบัถึามี
มีารดิาขัองผูู้้คล่้มีคลั�ง	 แจ้งวั�าลูกชาย	 ม่ีอาการที่างประสาที่และขัาดิยา																
จึงควับัค่มีตัวัน�าส�ง	พงส.สภ.คลองหัลวัง	เพ้�อดิ�าเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

๑๑



ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจ ร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุป้องกันการุแพรุ่รุะบัาดของโรุคติิดเชิ้�อไวรุัสโคโรุนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)

 อำเภอแมีส่อดื จงัหวดัืติากิ	#วันัที่่�	๑๒	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใตก้ารอำนวัยการ
ขัอง	 นายสมีชัย	 กิจเจริญร่�งโรจน์	 ผู้วัจ.ตาก,	 นายสมีชาย	 ไตรทิี่พย์ชาติสก่ล
นายอำเภอแมี�สอดิ	สั�งการให้ั	นายภัที่รดินัย	อทั่ี่ยรัตน์	ปลดัิอำเภอหััวัหัน้ากล่�มีงาน
ควัามีมีั�นคง,	นายธวััชชัย	อ�อนสาร	ปลัดิอำเภองานป้องกัน	และสมีาชิก	อส.	
(รอ้ย.อส.อ.แมี�สอดิ	๓)	พรอ้มีดิว้ัย	นางเจษฐนนัที่	์เสมีกนัที่า	ผูู้ใ้หัญ�บัา้น	หัมีู�ที่่�	๒
ต.ที่�าสายลวัดิ	และหัน�วัยงานที่่�เก่�ยวัข้ัอง	ร�วัมีกันจบัักม่ี	๑)	นายจอมี	ดิป่ระสทิี่ธิ�	
(สัญชาติไที่ย)	แจ้งขั้อกล�าวัหัา	“ช�วัยเหัล้อซึ่�อนเร้นดิ้วัยประการใดิๆ	ใหั้บั่คคล
ต�างดิา้วัพ้นจากการจบัักม่ี	หัรอ้กระที่ำดิว้ัยประการใดิๆ	ใหัต้�างดิา้วัพ้นจากการ
จับัก่มี”	๒)	จับัก่มีบั่คคลต�างดิ้าวั	จำนวัน	๒๘	คน	(สัญชาติเมี่ยนมีา)	แจ้งขั้อ
กล�าวัหัา	“เป็นบัค่คลต�างด้ิาวัเดินิที่างเขัา้มีาและอยู�ในราชอาณาจักรโดิยไมี�ได้ิ
รบััอนญ่าต”	จงึนำผูู้ต้อ้งหัาพรอ้มีขัองกลางส�ง	พงส.สภ.แมี�สอดิ	เพ้�อดิำเนนิคดิ่
ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำาเภอบัางคล้า จังหวัดืฉะเชุิงเทุรา	#วัันที่่�	๒๕	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การ
อ�านวัยการขัอง	 นายไมีตร่	 ไตรติลานันท์ี่	 ผู้วัจ.ฉะเชิงเที่รา	 มีอบัหัมีายให้ั									
ช่ดิปฏิิบััติการพิเศูษฝ่่ายปกครองจังหัวััดิฉะเชิงเที่รา	 พร้อมีสมีาชิก	 อส.															
(ร้อย.บัก.บัร.บัก.อส.จ.ฉะเชิงเที่รา)	 ร�วัมีกับัหัน�วัยงานที่่�เก่�ยวัข้ัอง	 ออกตรวัจ
สอบัเป้าหัมีายร้านอาหัาร	 สถึานบัริการ	 เพ้�อป้องกันการลักลอบัจ�าหัน�าย																				
เคร้�องดิ้�มีแอลกอฮอล์	และการเปิดิบัริการเกินเวัลา	๒๔.๐๐	น.	ผู้ลการตรวัจ
สอบัพบัรา้นที่�าลาดิ	ต�าบัลบัางคลา้	มีก่ารขัายเคร้�องด้ิ�มีแอลกอฮอล	์และปล�อย
ปะละเลย	 ใหั้ลูกค้านั�งรับัประที่านเคร้�องดิ้�มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน	 จึงได้ิ
ที่�าการจบัักม่ีเจา้ขัองรา้น	และน�าผูู้ต้อ้งหัาพรอ้มีขัองกลางส�ง	พงส.สภ.บัางคลา้	
เพ้�อดิ�าเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 อำเภอแมี่สอดื จังหวัดืติากิ	 #วัันที่่�	 ๙	 ก.พ.	 ๒๕๖๕	 เวัลาประมีาณ	
๑๒.๐๐	 น.	 ภายใต้การอำนวัยการขัอง	 นายสมีชัย	 กิจเจริญร่�งโรจน์	 ผู้วัจ.
ตาก,	นายสมีชาย	ไตรที่ิพย์ชาติสก่ล	นายอำเภอแมี�สอดิ	สั�งการใหั้	นายภัที่รดินัย 
อ่ที่ัยรัตน์	 ปลัดิอำเภอหััวัหัน้ากล่�มีงานควัามีมีั�นคง,	 นายธวััชชัย	 อ�อนสาร
ปลัดิอำเภองานป้องกัน	 และสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.แมี�สอดิ	 ๓)	 ร�วัมีกับั
เจ้าหัน้าที่่�ที่หัาร	 ฉก.ร	 ๑๔๒๑,	 ตำรวัจประจำตำบัลแมี�ปะ	 (ป้อมี	 ๔๐๔),
นายธวััช	ธรรมีแงะ	กำนันตำบัลแมี�ปะ	ร�วัมีกันจับัก่มีแรงงานต�างดิ้าวั	๔๘	คน	
(เพศูหัญิง	๔๘	คน)	ที่่�เกดิิเหัต	่บัริเวัณบัา้นพักเลขัที่่�	๑๐๕๗/๓	บ้ัานแมี�ปะกลาง	
หัมีู�ที่่�	๒	ต.แมี�ปะ	อ.แมี�สอดิ	แจ้งขั้อกล�าวัหัา	“เป็นคนต�างดิ้าวัเดิินที่างเขั้ามีา
และอยู�ในราชอาณาจักรโดิยไมี�ไดิ้รับัอน่ญาต”	จึงนำผูู้้ต้องหัาพร้อมีขัองกลาง
ส�ง	พงส.สภ.	แมี�สอดิ	เพ้�อดิำเนินคดิ่ตามีกฎหัมีายต�อไป

 จังหวัดืสุราษฎร์ธานี	 #วัันที่่�	 ๒๕	 ก.พ.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้การอ�านวัยการ
ขัอง	 นายวัิชวั่ที่ย์	 จินโต	 ผู้วัจ.ส่ราษฎร์ธาน่,	 นายประเวัศู	 ไที่ยประยูร
รอง	ผู้วัจ.ส่ราษฎร์ธาน่,	นายมีนตรา	พรมีสินธ่	ปจ.ส่ราษฎร์ธาน่,	นายส่เชาวั์	ทีู่โมีสิก
ปกจ.สร่าษฎรธ์าน	่มีอบัหัมีายให้ั	ชด่ิปฏิบิัตักิารเคล้�อนที่่�เรว็ั	พรอ้มีสมีาชกิ	อส.
(ร้อย.อส.จ.สฎ.๑)	ร�วัมีกับัหัน�วัยงานที่่�เก่�ยวัขั้อง	ออกตรวัจสอบัสถึานบัริการ
ตามีมีาตรการเร�งดิ�วันในการป้องกันการแพร�ระบัาดิขัองโรคติดิเช้�อไวัรัส
โคโรนา	2019	 (โควัิดิ	 –	19)	 โดิยส่�มีตรวัจสอบัร้านอาหัาร	 จ�านวัน	๗	แหั�ง	
ผู้ลการตรวัจสอบัพบัร้านที่่�จ�าหัน�ายและปล�อยใหั้ม่ีการด้ิ�มีเคร้�องด้ิ�มี
แอลกอฮอล์ภายในร้าน	จ�านวัน	๔	ร้าน	แจ้งขั้อกล�าวัหัา	“ฝ่่าฝ่ืนหัร้อไมี�ปฏิิบััติ
ตามีค�าสั�งจังหัวััดิส่ราษฎร์ธาน่	 เร้�องมีาตรการป้องกันการแพร�ระบัาดิขัอง								
โรคติดิเช้�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 ฯ,	 ฝ่่าฝ่ืน	 พรก.ฉ่กเฉิน	 พ.ศู.	 ๒๕๔๘																																				
และ	พรบั.	โรคติดิต�อ	พ.ศู.	๒๕๕๘”

๑๒
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สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติาม พ.รุ.บั. กองอาสารุักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
 มาติรุา ๑๖ (๑) บัรุรุเทาภัยที�เกิดจากธรุรุมชิาติิและการุกรุะทำของข้าศึก

 จังหวัดืนราธิวาส	#วัันที่่�	๒๖	ก.พ.	๒๕๖๕	เวัลา	๐๙.๐๐	น.	นายสนั�น	พงษ์อักษร	ผู้วัจ.นราธิวัาส	พร้อมีดิ้วัย	ปจ.นราธิวัาส,	ปภ.จ.นราธิวัาส,	
หััวัหัน้าสำนักงานจังหัวััดินราธิวัาส	 พร้อมีคณะ	 และสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.บัก.บัร.บัก.อส.จ.นราธิวัาส/ร้อย.อส.จ.นธ.๑)	 ลงพ้�นที่่�เย่�ยมีให้ักำลังใจมีอบั
น�ำและเคร้�องอ่ปโภคบัริโภคแก�ผูู้้ประสบัภัยพิบััติ	 ในพ้�นที่่�ช่มีชนตันหัยงมัีสเก�า	 มี.๑	 ต.ตันหัยงมัีส,	 บ้ัานบั�อที่อง	 มี.๗	 ต.ตันหัยงมัีส	 เขัตเที่ศูบัาล
ตำบัลตันหัยงมีัส	 โดิยม่ี	 นายกิตติพงษ์	 อำพันธ์	 นายอำเภอระแงะ,	 พ.อ.ที่ว่ัรัตน์	 เบัญจสมีอก่ล	 ปลัดิเที่ศูบัาลตำบัลตันหัยงมัีส	 ประธานสภา
เที่ศูบัาลตำบัลตันหัยงมีัส	พ.ต.ที่.ชาติ	นพชำนาญ	รอง	ผู้กก.สภ.ระแงะ	ปลัดิอำเภอ	กำนัน	ผูู้้ใหัญ�บั้าน	ร�วัมีรายงานสถึานการณ์และใหั้การต้อนรับั

 อำาเภอสุไหงโกิ-ลกิ จังหวัดืนราธิวาส		#วัันที่่�	๔	มี่.ค.	๒๕๖๕	เวัลา	๐๙.๓๐	น.	นายสนั�น	พงษ์อักษร		ผู้วัจ.นราธิวัาส	เป็นประธาน	กิจกรรมี
ที่�าควัามีสะอาดิ	 “Big	 Cleaning	 Day”	 เน้�องจากประสบัสถึานการณ์อ่ที่กภัย	 ในพ้�นที่่�ต�าบัลมีูโนะ	 อ�าเภอส่ไหังโก-ลก	 จังหัวััดินราธิวัาส	 โดิยมี่																							
นายร่�งเร้อง	 ธิมีาบั่ตร	 นายอ�าเภอส่ไหังโก-ลก	 พร้อมีด้ิวัยหััวัหัน้าส�วันราชการ	 ปลัดิอ�าเภอ	 หัน�วัยงานรัฐวิัสาหักิจ	 ก�านัน	 ผูู้้ใหัญ�บั้าน	 และสมีาชิก												
กองอาสารกัษาดินิแดิน	(รอ้ย.อส.อ.ส่ไหังโก-ลก	๖)	และประชาชนจติอาสา	โดิยไดิช้�วัยกนัที่�าควัามีสะอาดิ	เกบ็ัขัยะในบัรเิวัณชม่ีชน	และโดิยรอบัตลาดิ								
มีูโนะ	รวัมีที่ั�งบั้านเร้อนขัองประชาชนที่่�ไดิ้รับัผู้ลกระที่บั

๑๓
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สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติาม พ.รุ.บั. กองอาสารุักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗

 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดืปัติติานี	#วัันที่่�	๒๕	ก.พ.	๒๕๖๕	เวัลา	๑๗.๒๕	น.	ภายใต้การอำนวัยการขัอง	นายนิพันธ์	บั่ญหัลวัง	ผู้วัจ.ปัตตาน่	มีอบัหัมีายใหั้	
นายโอฬาร	บัิลสัน	นายอำเภอยะหัริ�ง	พร้อมีดิ้วัย	ปลัดิอำเภอรับัผู้ิดิชอบังานป้องกันและบัรรเที่าสาธารณะภัยอำเภอยะหัริ�ง	เจ้าหัน้าที่่�ปกครอง	และ
สมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ยะหัริ�ง	๗)	ลงพ้�นที่่�ติดิตามีสถึานการณ์จากฝ่นตกหันัก	คล้�นลมีแรง	และน�ำที่ะเลไดิ้ซึ่ัดิเขั้าบั้านเร้อนประชาชนที่่�อยู�บัริเวัณริมี
ชายหัาดิไดิ้รับัควัามีเส่ยหัาย	 และช�วัยกันตักที่รายใส�กระสอบัวัางเป็นแนวัป้องกันน�ำเขั้าบั้านเร้อนขัองประชาชน	 เพ้�อบัรรเที่าควัามีเดิ้อดิร้อนเบั้�องต้น	
บัริเวัณชายหัาดิที่ะเล	 บ้ัานปาตา	 หัมีู�ที่่�	 ๑	 ต.ตะโละกาโปร์	 อ.ยะหัริ�ง	 จ.ปัตตาน่	 รวัมีถึึงเฝ้่าระวัังติดิตามีสถึานการณ์ในพ้�นที่่�อย�างใกล้ชิดิต�อไป	

 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดืปัติติานี	#วัันที่่�	๒๖	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การอำนวัยการขัอง	นายนิพันธ์	บั่ญหัลวัง	ผู้วัจ.ปัตตาน่	มีอบัหัมีายใหั้	นายโอฬาร	
บัิลสัน	 นายอำเภอยะหัริ�ง	 พร้อมีดิ้วัย	 ปลัดิอำเภอรับัผู้ิดิชอบังานป้องกันและบัรรเที่าสาธารณะภัยอำเภอยะหัริ�ง,	 ปลัดิอำเภอรับัผู้ิดิชอบัตำบัล													
แหัลมีโพธิ�	พร้อมีสมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ยะหัริ�ง	๗)	และหัน�วัยงานที่่�เก่�ยวัขั้อง	ลงพ้�นที่่�ตรวัจสอบัสถึานการณ์ฝ่นตก	คล้�นลมีแรงและใหั้ควัามีช�วัยเหัล้อ
ประชาชนในพ้�นที่่�	ตำบัลแหัลมีโพธิ�	ที่่�ไดิ้รับัควัามีเส่ยหัา	ดิังน่�	๑)	ชายหัาดิที่ะเลถึูกน�ำกัดิเซึ่าะหัลายจ่ดิ	๒)	ถึนนที่างหัลวังชนบัที่เส้นที่างไปแหัลมีตาช่	
มี.๓	 ต.แหัลมีโพธิ�	 ถูึกคล้�นกัดิเซึ่าะจนเส่ยหัาย	 ๓)	 ต้นไม้ีล้มีเอนใส�บั้านชาวับั้าน	 หัมีู�ที่่�	 ๒	 ต.แหัลมีโพธิ�	 เส่ยหัายบัางส�วัน	 จึงช�วัยกันตัดิออก																									
๔)	หัลังคาบ้ัานเรอ้นชาวับ้ัานได้ิรบััควัามีเสย่หัายบัางส�วัน	จำนวัน	๕๑	หัลัง	เบั้�องต้นได้ิช�วัยซึ่�อมีแซึ่มีใส�กระเบ้ั�องให้ัชาวับ้ัาน	ที่ั�งน่�ไดิต้ดิิตามีสถึานการณ์
ในพ้�นที่่�ตำบัลแหัลมีโพธิ�	อย�างต�อเน้�อง

 มาติรุา ๑๖ (๑) บัรุรุเทาภัยที�เกิดจากธรุรุมชิาติิและการุกรุะทำของข้าศึก
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สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติาม พ.รุ.บั. กองอาสารุักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗

 อำเภอเมืีองยะลา จังหวัดืยะลา	 #วัันที่่�	 ๒	 มี่.ค.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้การอำนวัยการขัอง	 นายภิรมีย์	 นิลที่ยา	 ผู้วัจ.ยะลา	 มีอบัหัมีายใหั้	 นายธราวั่ธ 
ช�วัยเกิดิ	 นายอำเภอเมี้องยะลา	 พร้อมีด้ิวัย	 นายสมีบัูรณ์	 พรหัมีณ่	 ปลัดิอำเภอ	 (ป.หัน.กง.บัป.)	 พร้อมีสมีาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.เมี้องยะลา	 ๒)	
ลงพ้�นที่่�เย่�ยมีใหั้กำลังใจประชาชนผูู้้ประสบัอ่ที่กภัย	 พร้อมีมีอบัถึ่งยังช่พเพ้�อช�วัยเหัล้อและบัรรเที่าควัามีเดิ้อดิร้อนใหั้แก�ผูู้้ประสบัภัยในพ้�นท่ี่�	 ดิังน่�	
๑)	 เวัลา	 ๑๔.๓๐	 น.	 ลงพ้�นท่ี่�เย่�ยมีใหั้กำลังใจประชาชนผูู้้ประสบัอ่ที่กภัย	 พร้อมีมีอบัถึ่งยังช่พ	ณ	 บ้ัานจาหันัน	 หัมีู�ที่่�	 ๖	 ต.พร�อน	 อ.เมี้องยะลา	
จ.ยะลา	 ๒)	 เวัลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 ลงพ้�นที่่�เย่�ยมีใหั้กำลังใจประชาชนผูู้้ประสบัอ่ที่กภัย	ณ	บั้านกูแบัปาแย	 หัมูี�ที่่�	 ๓	 ต.เปาะเส้ง	 อ.เม้ีองยะลา	 จ.ยะลา	

   อำเภอเมีืองยะลา จังหวัดืยะลา #วัันที่่�	๒๗	ก.พ.	๒๕๖๕	ภายใต้การ
อำนวัยการขัอง	นายภิรมีย์	นิลที่ยา	ผู้วัจ.ยะลา	มีอบัหัมีายใหั้	นายธราวั่ธ	
ช�วัยเกิดิ	 นายอำเภอเมี้องยะลา	 พร้อมีนายชินโชติ	 บััวัที่อง	 ปลัดิอำเภอ
ประจำตำบัลที่�าสาป	และสมีาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เมี้องยะลา	๒)	ร�วัมีกับั	
เจา้หันา้ที่่�ตำรวัจ	สภ.เมีอ้งยะลา	กำนัน	ผูู้ใ้หัญ�บ้ัาน	ชคต.ที่�าสาป	ผูู้ป้กครอง	
คณะครูและนักเรย่น	ร�วัมีกันลงพ้�นที่่�โรงเรย่นบัา้นสาคอ	โดิยช�วัยกันขันย้าย
สิ�งขัองและอ่ปกรณ์ต�างๆ	 ขึั�นที่่�สูง	 เน้�องจากได้ิรับัผู้ลกระที่บัจากอ่ที่กภัย	
ที่ำใหั้มีวัลน�ำไหัลเขั้ามีาในพ้�นที่่�ขัองโรงเร่ยน	

 มาติรุา ๑๖ (๑) บัรุรุเทาภัยที�เกิดจากธรุรุมชิาติิและการุกรุะทำของข้าศึก
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คณะผู้้�จัดทำ�

กิองบัรรณาธิกิาร :  นายกองเอก	สมีชาย	เก่ยรติก้องแก้วั	ผู้ช.หัน.ฝ่อ.บัก.อส.

	 	 		นายกองโที่	ภัที่รชัย	ขัันธหัิรัญ	หัก.ปพ.	บัก.อส.

	 	 	 นายกองตร่	สิที่ธิพร	คงหัอมี	หัก.กพ.	และ	หัก.สน.	บัก.อส.

	 	 	 นายกองตร่	จงรัก	เพชรเสน	หัก.กบั.	บัก.อส.

		 	 	 นายกองตร่	เพิ�มีศูักดิิ�	ศูร่สวััสดิิ�	หัก.ยก.	และ	หัก.ขัวั.	บัก.อส.

 ประจำกิองบัรรณาธิกิาร : ก.ต.ธนภัที่ร	หััฏิพานิชย์	มีวั.อ.กัลยาลักษณ์	น้อยช้อย	มีวั.ต.พิชามีญช่์	ฉิมีหัาดิ	

	 	 	 	 	 มีวั.ต.พิเชฐ	ขัออาพัดิ	มี.ญ.รัตนาภรณ์	รอดิสวััสดิิ�	

 ฝ่่ายสนับัสนุน : ก.ต.บัูชา	จันที่รพิมีล	ก.ต.วัิระพงศู์	กันที่ะล้อ	ก.ต.พิชญ์เวัช	หันูเพชร	มีวั.อ.กัญจนา	โคตรบัรรเที่า

		 มีวั.อ.จัญญา	เอมีบัำร่ง	มีวั.อ.อัจฉรา	ชัยวัรภัที่ร	มีวั.ต.นรภัที่ร	ธนะขัวั้าง	มีวั.ต.พิเชษฐ์	ส่ขันิตย์

ชุ่างภาพิ/ฝ่่ายศิลป์ :	อส.อ.ประที่่ป	บััวัใหัญ�รักษา	อส.ต.ตรัณ	ธันธนูที่ิตย์	อส.ต.ส่พจน์	มี่นำพันธ่์

โปรดืติิดืติามีข่าวสาร สน.อส. ทุุกิพิื้นทุี่อำเภอ/จังหวัดื
ทุางเว็บัไซติ์ :https://multi.dopa.go.th/asa, https://vdch.go.th และประชุาสัมีพิันธ์ผลงาน
หรือแจ้งข่าวสารชุ่องทุาง E-mail : vdch2564@gmail.com และทุาง Line

๑๖


