
ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมก�าลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.                 
นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ           
กองบญัชาการกองอาสารกัษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง 
พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครองได้เดินทางไป            
ตรวจเยี่ยมกำาลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน           
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำาเภอโขงเจียมที่  ๑๑                   
และชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น พรอ้มมอบชดุบำารงุขวญั                           
ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และมอบเครื่องแบบ
ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
                                                  (อ่านต่อหน้า ๒)

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๔ ประจำ�เดือน เมษ�ยน ๒๕๖๕ http://www.vdch.go.th
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สวัสดีครับ ท่านผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. และท่านผู้อ่านจดหมายข่าว อส. 

ทุกท่านครับ...ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ฉบับนี้...ขอนำาเสนอ อธิบดีกรมการปกครอง 

ตรวจเยี่ยมกำาลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

อำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี “กิจกรรมพิเศษ” ปค. ร่วมวางพุ่มดอกไม้ เนื่องใน

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ๑๓๐ ปี, ปค. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

เนื่องในโอกาส ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย, การตรวจประเมินความเข้มแข็ง ชคต.            

รอบ ๑/๖๕ ตอ่ดว้ย... สรปุผลการปฏบิตัภิารกจิของเหลา่สมาชกิ อส. จาก รอ้ย.อส.จ./

รอ้ย.อส.อ. รอบรัว้ทัว่ไทย และปดิทา้ยดว้ย ... มาตรการปอ้งกนัความเสีย่งจากเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 (โควิด-19) คำาศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำาวัน แล้วพบกันใหม่กับ

จดหมายข่าว อส. ฉบับหน้า เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ สวัสดีครับ ... 

บ.ก. ...ขอคุย

 จากนั้น ได้รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนศูนย์อำานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัย
อยา่งยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจนในพืน้ทีอ่ำาเภอโขงเจียม อธบิดี
กรมการปกครอง ขอบคุณฝ่ายปกครองทุกท่านที่ต้องทำางานหนักมาอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลทุกข์สุขให้กับ       
พ่ีน้องประชาชน โดยไม่มีมิติเวลาและสถานท่ี และอวยพรให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ท่ีแข็งแรง พบแต่            
ความสุขความเจริญ และรักษาความดีให้สืบไป

๒
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ปค. ร่วมวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ๑๓๐ ปี

 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารง        
ราชานุภาพ พร้อมทั้งกล่าวคำาถวายสดุดีสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวง
มหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี โดยมี นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี              
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 วันที่ ๑ เมษายนของทุกปี เป็นวันท่ีระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย เพ่ือน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนากระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช 
๒๔๓๕ และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย                 
และพระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย พร้อมทั้งได้ทรงปรับปรุงงานของกระทรวงมหาดไทยหลายประการ                
อาทิเช่น การแก้ไขระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดตั้งศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงจัดระเบียบการปกครอง 
“รูปแบบเทศาภิบาล” และทรงวางรากฐานตลอดระยะเวลา ๑๓๐ ปี ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานท่ีมุ่งมั่นในการ “บ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุข” ให้พี่น้องประชาชนมีความ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” 

๓
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กรมการปกครอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  เนื่องในโอกาส ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำารงราชานุสรณ์ กระทรวง
มหาดไทย นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้กำาลังใจผู้บริจาคโลหิต อาทิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกระทรวงมหาดไทย และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต            
เนื่องในโอกาส ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้คลังโลหิตเนื่องจากการขาดแคลนโลหิต 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

๔
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ที่มา : กรมการปกครอง fanpage

การตรวจประเมินความเข้มแข็ง ชคต. รอบ ๑/๖๕

 วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการของ นายชนพหล ส่งเสริม ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. มอบหมายให้           
คณะตรวจประเมินความเข้มแข็ง ชคต. รอบ ๑/๖๕ นำาโดย พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. (๑), 
ก.ต.ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ เลขาธิการ บก.ควบคุม อส.จชต. พร้อมคณะตรวจประเมิณความเข้มแข็ง ชคต. ได้ลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินความเข้มแข็ง ชคต. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำานวน ๗ ชคต. ดังนี้ ๑. อำาเภอไม้แก่น ได้แก่ ชคต.ดอนทราย/ชคต.
ไทรทอง/ชคต.ตะโละไกรทอง/ชคต.ไม้แก่น ๒. อำาเภอกะพ้อ ได้แก่ ชคต.ตะโล๊ะดือรามัน/ชคต.กะรุบี/ชคต.ปล่องหอย 

๕
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 จังหวัดสระบุรี #วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการของ                
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำาเภอ
หนองแค, นายสันทัศน์  รันดาเว นายอำาเภอวิหารแดง สั่ งการให้                                
ว่าท่ี ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำาเภอฝ่ายความมั่นคงอำาเภอหนองแค,           
นายปรีชา สิงห์เถื่อน ปลัดอำาเภอฝ่ายความมั่นคงอำาเภอวิหารแดง นำากำาลัง
สมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.หนองแค ๔/ร้อย.อส.อ.วิหารแดง ๕) ร่วมกันจับกุม 
นายสมพร แพรสีเขียว พร้อมของกลาง ๑) ยาบ้า ๕,๔๔๗ เม็ด ๒) ยาไอซ์ ๔๗ กรัม 
และผลการตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวก แจ้งข้อกล่าวหา “ครอบครอง                
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า/ยาไอซ์) ซ่ึงมีไว้สำาหรับจำาหน่าย                 
โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้า )                                       
โดยผิดกฎหมาย” สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสวนแตงกวาหมู่ที่ ๒ ต.หนองโรง 
อ.หนองแค จงัหวดัสระบรุ ีจงึนำาผูต้อ้งหาพรอ้มของกลางสง่ พงส.สภ.หนองแค 
เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี #วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อุบลราชธานี, นายสุระศักดิ์            
ลนืภเูขยีว รกัษาการนายอำาเภอนาตาล สัง่การให ้นายอภชิยั โยคะสัย ปลดัอำาเภอ
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.นาตาล ๒๓)   
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุม นายมงคลศักดิ์ โจระสา และ            
นายวิชิต ป้องอุทา พร้อมของกลาง ๑) ยาบ้า ๒,๐๐๐ เม็ด ๒) รถจักรยานยนต์ 
๑ คัน และ ๓) โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง สถานที่จับกุม บริเวณโคนต้นตาล           
เส้นทางลูกรังเลียบห้วยกระจีน ทางทิศใต้บ้านนาตาล ต.นาตาล อ.นาตาล 
จ.อุบลราชธานี จึงแจ้งข้อกล่าวหา และนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลาง                              
ส่ง พงส.สภ.นาตาล เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี #วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี, นายพูลศักดิ์                    
นาพูลผล นายอำาเภอบ้านหมอ สั่งการให้ นายจิรศักดิ์ อาวรณ์ ปลัดอำาเภอ      
ฝา่ยความมัน่คง พรอ้มดว้ยสมาชกิ อส. (รอ้ย.อส.อ.บา้นหมอ ๒) ลงพืน้ทีต่รวจ
สอบกรณีชาวบ้านแจ้งว่ามีบุคคลชายเมายาบ้าอาละวาด ในพื้นที่ ม.๓              
ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ผลการตรวจสอบพบบุคคลตามที่ได้           
รับแจ้งและรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดมา เจ้าหน้าที่จึงทำาการตรวจหา                
สารเสพติดในปัสสาวะพบผลเป็นบวก จึงได้ทำาการตรวจค้นห้องพัก                   
พบของกลาง ยาบ้า ๑,๓๓๑ เม็ด แจ้งข้อกล่าวหา “จำาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต,                   
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย” จึงนำาผู้ต้องหา
พร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.บ้านหมอ เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม #วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้
การอำานวยการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม, นายธรรมนูญ 
แก้วคำา รอง ผวจ.มหาสารคาม, นายอนุพงศ์ คำาภูแก้ว ปจ.มหาสารคาม           
มอบหมายให้ ก.ต.ทองแดง ปินะเก ปกจ.มหาสารคาม สั่งการให้ ชปพ.
ปค.จ.มหาสารคาม นำาโดย มว.อ.ภรัณยู มายูร ผช.ปกจ.มหาสารคาม              
พรอ้มดว้ยสมาชกิ อส. (รอ้ย.บก.บร.บก.อส.จ.มหาสารคาม) สนธกิำาลงัรว่มกบั
ฝ่ายความม่ันคงอำาเภอวาปีปทุม โดยการอำานวยการของ นายชัชวาลย์                    
ปทานนท ์นายอำาเภอวาปปีทมุ ลงพืน้ทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิหลงัมผีูร้อ้งเรยีน
ตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
เขตพื้นที่ ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม ผลการดำาเนินการสามารถจับกุม       
นายอภิรักษ์ คงสัตย์ พร้อมของกลาง ๑) ยาบ้า ๔,๑๒๒ เม็ด ๒) เครื่องกระสุน
ปืน ๑๕ นัด และตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกาย จึงนำาผู้ต้องหา         
พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๖



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 จังหวัดศรีสะเกษ #วันท่ี ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการของ               
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ  สั่งการให้ ชุดเฉพาะกิจ ศูนย์อำานวยการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัศรสีะเกษ ออกปฏบิตัหินา้ทีจ่บักมุ และ
ขยายผลผูก้ระทำาความผดิเก่ียวกับยาเสพติด ตามนโยบาย ยุทธการ ๒๓๘ พทิกัษ์
นครลำาดวน ในพ้ืนท่ีอำาเภอกันทรารมย์ ผลการดำาเนินการสามารถจับกุม             
นายพรประสิทธิ เผ่ือแผ่ พร้อมของกลาง ยาบ้า ๗๑ เม็ด แจ้งข้อกล่าวหา           
“มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดย
ผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย”        
จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.กันทรารมย์ เพื่อดำาเนินคดี                       
ตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ #วันที่ ๒๕  มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ชัยภูมิ, นางสาวอ้อยใจ คำาบุญเรือง 
นายอำาเภอบำาเหน็จณรงค์ มอบหมายให้ นายพนพงศ์ คชพล ปลัดอำาเภอ        
กลุม่งานความมัน่คง นำากำาลงัสมาชกิ อส. (รอ้ย.อส.อ.บำาเหนจ็ณรงค ์๔) จบักมุ 
นายสมรักษ์ แผ้วพลสง อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๖๙ ม.๗ ต.โคกเริงรมย์ 
อ.บำาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๐๘ เม็ด แจ้งข้อกล่าวหา 
“มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดผิดกฎหมาย และ
เสพยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท ๑ ยาบา้ โดยผดิกฎหมาย” จงึนำาผูต้อ้งหาพรอ้ม
ของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ #วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.กระบี่, นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง              
รอง ผวจ.กระบี,่ นายสกลุ ดำารงเกยีรตกิลุ ปจ.กระบี,่ นายวสิตูร พฤกษสวุรรณ 
นายอำาเภอเหนือคลอง นำาโดย นายภูเมศ ไกรทอง ปกจ.กระบี่, นายศุภกิตติ์ 
ด้วงพูล ผช.ปกจ.กระบี่ ร่วมกับ นางสาววิมลรัตน์ ปิ่นเพชร ปลัดอำาเภอ           
ฝ่ายความมั่นคงอำาเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยสมาชิก อส. (ร้อย.อส.จ.กบ.๑/
ร้อย.อส.อ.เหนือคลอง ๙) ร่วมกันจับกุม นายสุชาติ ชาติไทย พร้อมของกลาง           
๑) ยาบ้า ๔๐ เม็ด ๒) เงินสด ๕๐๐ บาท แจ้งข้อกล่าวหา “จำาหน่าย                   
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติด          
ให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อม              
ของกลางส่ง พงส.สภ.เหนือคลอง เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ #วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ชัยภูมิ, นายอนุชา เจริญรักษ์        
นายอำาเภอเมอืงชัยภมู ิสัง่การให ้ฝา่ยความมัน่คง นำาโดย นายณรงค ์ชำานพิงษ ์ 
ปลัดอำาเภอ นำากำาลังสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เมืองชัยภูมิ ๒) ร่วมกับ               
ผู้ใหญ่บ้าน และตำารวจ สภ.เมืองชัยภูมิร่วมกันตรวจสอบเป้าหมายยาเสพติด               
ผลการตรวจสอบพบ นายอภิชาต นามวันสา พักอาศัยในกระท่อมสวนยาง 
บ้านห้วยหมากแดง ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จึงได้ขอตรวจปัสสาวะ               
พบมีผลเป็นบวกจึงทำาการตรวจค้นภายในกระท่อม พบของกลาง ยาบ้า              
๒,๒๕๙ เม็ด และซองพลาสติกใสชนิดกดปิด - ดึงเปิด ที่ใช้บรรจุยาบ้า                   
เพือ่จำาหน่ายและแจ้งข้อกล่าวหา “จำาหนา่ยยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท ๑ (ยาบา้) 
โดยไม่ได้รับอนุญาต,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.เมืองชัยภูมิ เพื่อดำาเนิน
คดีตามกฎหมายต่อไป

๗
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อ�าเภอหนองฮ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ #วนัที ่๑๖ ม.ีค. ๒๕๖๕ ภายใตก้ารอำานวย
การของ นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.ร้อยเอ็ด, ว่าที่ ร.ท.กล้าณรงค์ อารีเอื้อ รักษา
ราชการแทนนายอำาเภอหนองฮี มอบหมายให้ จ่าเอก ปิยบุตร ศรีสำาอางค์   
ปลดัอำาเภอหวัหนา้ฝา่ยความมัน่คง พรอ้มดว้ยสมาชิก อส. (รอ้ย.อส.อ.หนองฮ ี๑๙) 
จับกุมผู้กระทำาความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ๓ คน ดังน้ี  ๑.นายอาณัฐดล        
(สงวนนามสกุล) พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๓ เม็ด ๒.นางกาญจนา                   
(สงวนนามสกุล) พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๖๖ เม็ด ๓. นายอภิวัฒน์               
(สงวนนามสกลุ) พรอ้มของกลาง ยาบา้ ๑,๕๒๗ เมด็ ผูต้อ้งหาทัง้ ๓ คน ใหก้าร
รับสารภาพ จงึแจ้งขอ้กลา่วหา และนำาตวัผูต้อ้งหาพรอ้มของกลางสง่พนกังาน
สอบสวน เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร #วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวย
การของ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร, นายอรรณพ พองพรหม               
ปลัดอำาเภอ (ป.หน.กง.บป.) รักษาราชการแทนนายอำาเภอกุดบาก สั่งการให้    
ฝ่ายปกครองอำาเภอกุดบาก นำาโดย นายอาทิตย์ ภูละคร ปลัดอำาเภอหัวหน้า      
ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.กุดบาก ๘) บูรณาการกำาลัง
ร่วมกับ ตำารวจ สภ.กุดบาก จับกุมผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายยาเสพติด          
๑ ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า ๘๕ เม็ด ณ บ้านหนองค้า ต.นาม่อง อ.กุดบาก 
จ.สกลนคร แจ้งข้อกล่าวหา“มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ใน          
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) 
โดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.กุดบาก            
เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 จังหวัดสิงห์บุรี #วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการของ           
นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผวจ.สิงห์บุรี, นายสมชาย ลีหล้าน้อย รอง ผวจ.
สิงห์บุรี, นายปรัชญา เปปะตัง ปจ.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นายดอน จิตรวงษ์ 
ปกจ.สิงห์บุรี, นายอภิรักษ์ ไชยมังกร ผช.ปกจ.สิงห์บุรี, นายประเวศ รอดย้อย 
เจ้าหน้าที่ปกครองนำากำาลังสมาชิก อส. (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.สิงห์บุรี)                  
รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จบักมุผูเ้กีย่วขอ้งกบัยาเสพติดในพืน้ที ่อ.อนิทร์บรีุ 
จำานวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. นายจวบ ไม่ทราบนามสุกล พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๕ เม็ด 
๒. นายติ ไม่ทราบนามสกุล พร้อมของกลาง ยาบ้า ๕๗ เม็ด แจ้งข้อกล่าวหา 
“มีไว้ในความครอบครองซึ่ งยาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)                                 
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษ        
ประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง           
พงส.สภ.อินทร์บุรี เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด #วันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวย
การของ นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.ตราด, นายพีรพล ลือล่า นายอำาเภอ
เขาสมิง มอบหมายให้ นายวีระศักด์ิ คงเปี้ยว ปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่าย              
ความม่ันคง, นายฐิตินันนท์ ประเทืองคุณ/นายมาโนช ชัยยะ ปลัดอำาเภอ   
พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เขาสมิง ๕) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง            
ร่วมกันจับกุมผู้กระทำาผิดตามกฎหมายยาเสพติด ๑ ราย พร้อมของกลาง          
ยาไอซ ์จำานวน ๑๕.๒๙ กรมั แจง้ขอ้กลา่วหา “มยีาเสพตดิชนดิรา้ยแรงประเภท 
๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย” สถานท่ีเกิดเหตุ       
บ้านเลขที่ ๑๖๖ ม.๙ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด จึงนำาผู้ต้องหาพร้อม          
ของกลางส่ง พงส.สภ.เขาสมิง เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๘
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู #วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕           
ภายใต้การอำานวยการของ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำาภู, นายเวียงชัย 
แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบวัลำาภ ูมอบหมายให ้นายประยรู  อรญัรทุ นายอำาเภอ
เมืองหนองบัวลำาภู, นายสุรชาติ ชัยทองดี ปลัดอำาเภอ, นายอนุชา ภู่เปี่ยมศักดิ์ 
ปลัดอำาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เมืองหนองบัวลำาภู ๒) 
และ ผรส. อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภู จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ๒ ราย ดังนี้ 
๑.  น.ส.มณีรัตน์  (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลาง ยาบ้า ๗๐ เม็ด                                    
๒.  นายเกรียงไกร (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๘๐ เม็ด                     
แจ้งข้อกล่าวหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมายและ
จำาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย”

  อ�าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก #วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการ
ของ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผวจ.ตาก, นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำาเภอ           
วังเจ้า สั่งการให้ นายสมบูรณ์ พรมดำา ปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง             
พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.วังเจ้า ๑๐) ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
จับกุม นายสี อินทะกะ พร้อมของกลาง ๑) ยาบ้า ๔๓ เม็ด ๒) อาวุธปืน              
ลูกซองสั้น ๑ กระบอก ๓) เครื่องกระสุนปืนแก๊ป ๑ ชุด ที่เกิดเหตุ บริเวณไร่มัน
สำาปะหลัง บ้านหนองป่าผาก ม.๘ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก แจ้งข้อกล่าวหา 
“เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย, มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, มีอาวุธปืนและเคร่ือง          
กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฝ่าฝืนคำาสั่งประกาศจังหวัดตาก                         
เรื่องขอความรว่มมือห้ามเผาในพืน้ที่ จังหวัดตาก” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ส่ง พงส.สภ.วังเจ้า เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธาน ี#วนัที ่๑๘ ม.ีค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.อุทัยธานี, นายวีกิจ มานะ
โรจน์กิจ นายอำาเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้ นายวรรณกร โพธิ์ประดิษฐ์  
ปลัดอำาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.สว่างอารมณ์ ๘) 
ร่วมกับ นายไพโรจน์ เชื้อวงษ์ ผบ.ร้อย.อส.จ.อน.๑ พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.
อส.จ.อน.๑) ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จบักมุผูต้้องหาคดียาเสพตดิ ๑ ราย 
พร้อมของกลาง ๑) ยาบ้า ๗๐ เม็ด ๒) อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ ๑ กระบอก 
๓) อาวุธปืนลูกซองยาว ๑  กระบอก แจ้งข้อกล่าวหา “ครอบครองยาเสพติด
ให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 
๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต” สถานที่เกิดเหตุ ม.๑ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ 
จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.สว่างอารมณ์ เพื่อดำาเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป

 จังหวัดอุทัยธานี #วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการของ          
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.อุทัยธานี พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก 
ผบก.ภ.จว.อน. มอบหมายให้ มว.อ.ไพโรจน์ เชื้อวงษ์ ผบ.ร้อย.อส.จ.อน.๑ 
พร้อมด้วยสมาชิก อส. (ร้อย.อส.จ.อน.๑) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำารวจ ร่วมกัน
จับกุม นายสำาเริง เกษา พร้อมของกลาง ยาบ้า ๘๗ เม็ด แจ้งข้อกล่าวหา         
“มยีาเสพตดิใหโ้ทษประเภท ๑ (ยาบา้) ไวใ้นความครอบครองโดยผดิกฎหมาย, 
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)  โดยผิดกฎหมาย                  
สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๑๗๗ ม.๑ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี          
จงึนำาผูต้อ้งหาพรอ้มของกลางสง่ พงส.สภ.หว้ยคต เพือ่ดำาเนนิคดีตามกฎหมาย
ต่อไป

๙



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู #วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำาภู, นายเพทาย                    
จรกระโทก รักษาราชการแทนนายอำาเภอนากลาง ส่ังการให้ นายชยังกูร 
เสรมิสขุ ปลดัอำาเภอ พรอ้มดว้ย ชดุปฏบิตักิารพเิศษฝา่ยปกครองอำาเภอนากลาง 
และสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.นากลาง ๓) จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ๒ ราย 
ดังนี้ ๑. นายทวี (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลาง ๑) ยาบ้า ๑๕ เม็ด ๒) ยาไอซ์ 
๒.๔ กรมั ๒. นายธนากร (สงวนนามสกลุ) พรอ้มของกลาง ยาบา้ ๕๑ เม็ด สถาน
ที่จับกุม กระท่อมไม่มีเลขที่ท้ายหมู่บ้าน บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ ๑๓ ต.โนนเมือง 
อ.นากลาง แจ้งข้อกล่าวหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยผิดกฎหมาย, 
มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต         
จงึนำาผูต้้องหาพรอ้มของกลางสง่ พงส.สภ.นากลาง เพ่ือดำาเนนิคดีตามกฎหมาย           
ต่อไป

 อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา #วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการ

ของ นายภริมย์ นลิทยา ผวจ.ยะลา, นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำาเภอเบตง       

มอบหมายให้ นายปัจฉิมณรงค์ ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดอำาเภองานป้องกัน, นายพิชัย 

แก้วจำารสั ปลดัอำาเภอรบัผดิชอบงานยาเสพติด พร้อมด้วย ชดุปฏบิตักิารป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด และสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เบตง ๓) ร่วมกับ           

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจับกุม นายแก่นจันทร์ พุ่มจันทร์ พร้อมของกลาง               

๑) ยาบ้า ๕ เม็ด ๒) โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง แจ้งข้อกล่าวหา “มีไว้ในครอบ

ครองซ่ึงยาเสพตดิให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รบัอนญุาต” สถานทีจ่บักุม 

ภายในขนำาไม่มีเลขที่ ริมถนนเลียบชายแดนไทย - มาเลเซีย ม.๑ ต.ธารนำ้าทิพย์ 

อ.เบตง จ.ยะลา จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.เบตง เพื่อดำาเนินคดี               

ตามกฎหมายต่อไป

 จังหวัดสงขลา #วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการของ             
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา, นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รอง ผวจ.สงขลา,           
นายจรัญ จันทรปาน ปจ.สงขลา, นายวิเชษต์ สายก้ีเส้ง ปกจ.สงขลา,                 
ก.ต.วิโรจน ศรีขวัญ ผบ.ร้อย.อส.จ.สข.๑ สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่าย
ปกครองจงัหวดัสงขลา นำาโดย จา่เอกไพรชั แก้วมณ ีผช.ปกจ.สงขลา นำากำาลงั
สมาชิก อส. (ร้อย.อส.จ.สข.๑) จับกุมผู้กระทำาความผิดคดียาเสพติด              
จำานวน ๒ ราย พร้อมของกลาง ๑) ยาบ้า จำานวน ๓๘๘,๐๐๐ เม็ด ๒)                  
รถจักรยานยนต์ ๑ คัน สถานที่จับกุมบริเวณริมถนนสายราษฎร์บำารุง - นาแค 
ต่อเนื่องหน้าบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ท่ี ๕ ต.กำาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา                 
จึงแจ้งข้อกล่าวหา และนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.รัตภูมิ               
เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ #วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์, นางรัชนี โพธิ์ศรี                 
นายอำาเภอสามชัย มอบหมายให้ นายครรชิต บัวกมล ปลัดอำาเภอ (ป.หน.
กง.บป.) สัง่การให ้ฝา่ยความมัน่คง นำาโดย จ.ส.ท.สพุจน ์ปวนัเทา ปลดัอำาเภอ
ฝ่ายความม่ันคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.สามชัย ๑๗), ร่วมกับ 
ตำารวจ สภ.สามชัย ระดมกวาดล้างยาเสพติด โดยตรวจค้นเป้าหมาย จำานวน 
๔ เปา้หมาย สามารถจบักมุผูต้้องหา ๔  ราย พรอ้มของกลาง ๑) ยาบา้ ๑,๐๕๐ 
เมด็ ๒) ปืนไทยประดษิฐ ์๒ กระบอก จงึแจง้ขอ้กลา่วหา และนำาผูต้อ้งหาพรอ้ม
ของกลางส่ง พงส.สภ.สามชัย เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๑๐



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

 อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร #วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวย
การของ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร, นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา            
นายอำาเภอพังโคน สั่งการให้ นายเสถียร ถวายชัย ปลัดอำาเภอฝ่ายความมั่นคง 
พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.พังโคน ๑๑) ออกสืบสวนหาข่าวกรณีมีราษฎร
ร้องเรียนว่ามีการโพสน์ขายบริการทางเพศใน TWITTER ในพื้นที่อำาเภอพังโคน 
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบ และล่อชื้อบริการในราคา ๑,๓๐๐ บาท จนนำาไปสู่
การจับกุมผู้ต้องหา (หญิง) ๑ ราย แจ้งข้อกล่าวหา “ติดต่อ ชักชวน แนะนำาตัว 
ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระทำาการดังกล่าว
ในที่อื่นใด เพื่อการค้าประเวณี ฯ, โฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนำา
ด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือกระทำาให้แพร่หลายด้วยวิธีใด ฯ เพื่อการค้าประเวณี
ของตนเองหรือผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.
สภ.พังโคน เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี #วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี, นางสาวอัมพวัน เพไร             
นายอำาเภอแกง่หางแมว มอบหมายให ้ปลดัอำาเภอ นำากำาลังสมาชกิ อส. (รอ้ย.
อส.อ.แก่งหางแมว ๑๐) ร่วมกับ ตำารวจ สภ.แก่งหางแมว จับกุมผู้ลักลอบเล่น
การพนัน (ไฮโลว์) จำานวน ๑๖ คน พร้อมของกลางหลายรายการ                               
แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกัน
โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันม่ัวสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคฯ, 
ฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนท่ี
เกีย่วขอ้งกบัความมัน่คง เรือ่งหา้มการชมุนมุการทำากจิกรรม ฯ” สถานทีจ่บักมุ 
บริเวณภายในสวนยางพารา ม.๒๒ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 
จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพ่ือดำาเนินคดี                       
ตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร #วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร, นายดิเรก จันทร์มาลา 
รักษาราชการแทนนายอำาเภอโพนนาแก้ว สั่งการให้ นางสาวปริตา บุญมาลี
ปลัดอำาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.โพนนาแก้ว ๑๙) 
ร่วมกับ นายเสริมศิลป์ รวยทรัพย์ ปลัดอำาเภอฝ่ายความม่ันคงอำาเภอ               
โคกศรสีพุรรณ และสมาชกิ อส. (ร้อย.อส.อ.โคกศรสุีพรรณ ๑๔) ร่วมกนัจบักมุ
ผู้ลักลอบเล่นการพนันชนไก่ ๕ ราย ณ บ้านเลขที่ ๓๘๙ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านโพน 
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พร้อมของกลาง ๑) ไก่ชน ๒ ตัว ๒) สุ่มไก่ ๒ หลัง 
๓) นาฬิกา ๒ เรือน ๔) สังเวียน ๑ หลัง ๕) โพยพนัน ๓ เล่ม แจ้งข้อกล่าวหา
“ลักลอบเล่นการพนันชนไก่พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฝ่าฝืน
ประกาศหวัหน้าผูร้บัผดิชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ” จงึนำาผู้ต้องหา
พร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.โพนนาแก้ว เพ่ือดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม #วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ 
ภายใต้การอำานวยการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม,              
นายธรรมนูญ แก้วคำา รอง ผวจ.มหาสารคาม, นายอนุพงศ์ คำาภูแก้ว 
ปจ.มหาสารคาม มอบหมายให้ ก.ต.ทองแดง ปินะเก ปกจ.มหาสารคาม            
สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ         
ฝ่ายปกครองอำาเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.บก.บร.
บก.อส.จ.มหาสารคาม / ร้อย.อส.อ.เมืองมหาสารคาม ๑) ลงพื้นที่ตรวจสอบ           
ข้อเท็จจริงหลังมีผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบจำาหน่ายสลากกินรวบ (หวยใต้ดิน) 
บริเวณตลาดบ้านส่องนางใย ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม ผลการตรวจสอบ
สามารถจับกุม ผู้ต้องหา ๒ ราย พร้อมของกลาง ๑) เงินสด ๒) โพยสลาก           
กินรวบ จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำาเนินคดี  
ตามกฎหมายต่อไป

๑๑



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

 อ�าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปตัตาน ี#วนัที ่๒๔ ม.ีค. ๒๕๖๕ ภายใตก้ารอำานวย
การของ นายนพัินธ ์บญุหลวง ผวจ.ปัตตาน,ี นายอับดลุการมี ยดีำา นายอำาเภอ
โคกโพธิ์ มอบหมายให้ นายสุพิศ ปิยะรัตน์ ปลัดอำาเภอ, นายอำานาจ ไหมพรม 
ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำาตำาบลโคกโพธิ์ พร้อมด้วยสมาชิก อส. (ร้อย.
อส.อ.โคกโพธ์ิ ๔) รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ลงพืน้ทีต่รวจสอบการประกอบ
กจิการรา้นคา้ของเกา่ (รีไซเคลิ) และตรวจสอบความถกูตอ้งของวสัดุ อปุกรณ ์
และสิ่งของภายในร้าน ณ ร้านอนันธนากรรีไซเคิล ซึ่งมี นางสาวสุวรรณี            
กุลปาทาน เป็นเจ้าของ ต้ังอยู่ หมู่ที่ ๑๑ ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี          
โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านเป็นอย่างดี และไม่พบสิ่งของหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการที่สูญหายไปแต่อย่างใด 

 อ�าเภอเบตง จงัหวดัยะลา #วนัที ่๒๗ ม.ีค. ๒๕๖๕ ภายใตก้ารอำานวยการ
ของ ก.อ.ภิรมย์ นิลทยา ผบ.บก.อส.จ.ยะลา, ก.ท.เอก ยังอภัย ณ สงขลา 
ผบ.ร้อย.อส.อ.เบตง ๓ มอบหมายให้ ผู้ช่วย ผบ.ร้อยฯ, หน.ชคต. นำากำาลัง 
สมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เบตง ๓) และสมาชิก อส.ชคต. ทั้ง ๔ ชคต. ออกลาด
ตระเวนเส้นทางตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อกดดันและจำากัดเสรีการปฏิบัติของ      
ฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้าฐานปฏิบัติการและจุดตรวจ        
ไม่ประจำาที่ (POP - UP) และจัดกำาลัง รปภ.ตลาดนัด สถานที่ราชการในพื้นที่
รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบอกเหตุ บุคคล
ต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

 อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส #วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวย
การของ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส, นายกิตติพงษ์ อำาพันธ์               
นายอำาเภอระแงะ มอบหมายให้ นายธงชัย จันวิไชย ปลัดอำาเภองานป้องกัน 
พร้อมด้วย สมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.ระแงะ ๔) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
ร่วมกนัตรวจสอบกรณมีขีอ้รอ้งเรยีนวา่มกีารลกัลอบเลน่การพนนั บรเิวณขนำา
ในสวนผลไม้ หลังโรงเรียนบ้านเขาพระ ผลการตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลกำาลัง
ลกัลอบเลน่การพนนั (ไฮโลว)์ เจา้หนา้ทีจ่งึไดแ้สดงตวัเขา้จบักมุ สามารถจบักมุ
ผู้ต้องหา ๑ ราย (ผู้ต้องหารายอ่ืนหลบหนี) พร้อมของกลางหลายรายการ        
แจง้ขอ้กลา่วหา “ลกัลอบเลน่การพนนั (ไฮโลว)์ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต” ผู้ตอ้งหา
ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.
สภ.ระแงะ เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ #วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ, นายพรชัย วงศ์งาม         
นายอำาเภอขุนหาญ สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีการลักลอบ           
เล่นการพนันชนไก่ บริเวณทางทิศใต้ บ.ภูฝ้าย ม.๑ ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จึงสั่ง
การให้ นายประชานารถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอำาเภอ (ป.หน.กง.บป.) นำากำาลัง               
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.ขุนหาญ ๖) ร่วมกับ         
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันชนไก่ จำานวน ๑๘ ราย              
พร้อมของกลาง ๑) ไก่ชน ๒ ตัว ๒) สังเวียนชนไก่ ๑ วง ๓) เงินสด ๑๐๐ บาท 
แจง้ขอ้กลา่วหา “รว่มกบัพวกทีห่ลบหนลีกัลอบเลน่การพนนั (ชนไก)่ พนนัเอา
ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันชุมนุมทำากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน           
ณ ที่ใด ๆ  ในสถานที่แออัด ฯ” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.ไพร 
เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

๑๒



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid –19)

 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก #วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวย
การของ นายสมชัย กจิเจรญิรุง่โรจน ์ผวจ.ตาก, นายสมชาย ไตรทพิยช์าตสิกลุ 
นายอำาเภอแม่สอด มอบหมายให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงาน
ความมั่นคง, นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดอำาเภองานป้องกัน พร้อมสมาชิก อส. 
(ร้อย.อส.อ.แม่สอด ๓) ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการเดินทาง
เข้า – ออก ของคนไทยและคนตา่งดา้วทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่เปน็ผูส้มัผสัหรือ
เปน็พาหะของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการปฏบิตัภิารกจิ
ในครั้งนี้ได้ดำาเนินคดีกับบุคคลสัญชาติเมียนมา จำานวน ๓ ราย แจ้งข้อ           
กล่าวหา “เป็นแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตากโดยไม่ได้
รับอนญุาต, ฝา่ฝนืคำาสัง่จงัหวดัตาก กรณห้ีามแรงงานตา่งดา้วเคลือ่นยา้ย หรอื
ห้ามเคล่ือนย้ายฯ” จึงนำาตัวผู้ถูกจับกุมส่ง พงส.สภ.แม่สอด เพื่อดำาเนินคดี         
ตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช #วันที่ ๒ เม.ย. 
๒๕๖๕ ภายใตก้ารอำานวยการของ นายไกรศร วศิิษฎว์งศ ์ผวจ.นครศรธีรรมราช, 
นายสมพงษ์ มากมณี รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช, นายศรัทธา ทองคำา 
ปจ.นครศรธีรรมราช, นายสเุทพ แกว้ประดษิฐ ์นายอำาเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
มอบหมายให้ นายประสงค์ จันทร์หยู ปกจ.นครศรีธรรมราช, นายนันทวัฒน์ 
กิตติพันธ์พัฒนา ปลัดอำาเภอ พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.จ.นศ.๑/ร้อย.
อส.อ.เมืองนครศรีธรรมราช ๓) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบ
ร้านเมมโมรี ตั้งอยู่ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจสอบพบมีการปล่อยให้นักท่องเท่ียวดื่ม         
แอลกอฮอร์และปล่อยให้มีการเต้นภายในร้าน จึงจับกุมผู้ดูแลร้าน                         
แจ้งข้อกล่าวหา“ต้ังสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฝ่าฝืนคำาสั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ ๔๒๗ /๒๕๖๕ เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ” 

 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา #วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ 
ภายใต้การอำานวยการของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา,             
นายบัลลงัก ์ไวทยศิ์ร ินายอำาเภอเมอืงนครราชสมีา มอบหมายให ้นายศตพรรษ 
เพ็งแจ่มศรี / พันจ่าอากาศโท อนุชิต นันทรัตน์ / นายณฐพัชร์ พุทชา               
ปลัดอำาเภอ พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.จ.นม.๑) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันจับกุมร้าน Mok monkey ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา เนื่องจากเปิดให้บริการส่งเสียงดังรบกวนประชาชน                           
แจ้งข้อกล่าวหา “ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายฯ, ฝ่าฝืน
คำาสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และฝ่าฝืนคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครราชสีมา” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.เมือง
นครราชสีมา เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม #วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้
การอำานวยการของ นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม, นายพรต ภูภักดิ์ 
ปจ.นครพนม มอบหมายให ้นายสรุศักดิ ์กนัสงูเนนิ ปกจ.นครพนมจดัชดุปฏบิตัิ
การจัดระเบียบสังคม นำาโดย มว.ต.นฤพล นรภาร รอง ผบ.ร้อย.อส.จ.นพ.๑ 
พรอ้มสมาชกิ อส. (รอ้ย.อส.จ.นพ.๑) สนธกิำาลงัรว่มกับทีท่ำาการปกครองอำาเภอ
เมืองนครพนม พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เมืองนครพนม ๓) ออกตรวจ
สถานประกอบการ ร้านอาหารและสถานประกอบการท่ีมีการจำาหน่าย        
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพ่ือให้ปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าร้าน HOME 108 มีการกระทำาผิดโดย
ปล่อยปละละเลยให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน อันเป็นการ
ฝ่าฝืนคำาสั่งจังหวัดนครพนม จึงได้ควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมของกลางนำาส่ง 
พงส.สภ.เมืองนครพนม เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๑๓
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid –19)

 อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ #วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้
การอำานวยการของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ, นายคมป์ สังข์วงษ์ 
นายอำาเภอเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสุรนนท์ นนทา ปลัดอำาเภอ
หวัหน้าฝ่ายความมัน่คง, นายพรีพฒัน์ อภยักาว ีปลัดอำาเภอ พร้อมด้วยสมาชกิ 
อส. (ร ้อย.อส.อ.เมืองศรีสะเกษ ๓) ร ่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง                               
ออกจดัระเบยีบสงัคม กำากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และให้คำาแนะนำาร้านจำาหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่ม โดยเน้นยำ้า ห้ามการบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์ในร้านและได้เน้นยำ้าให้ผู ้ประกอบการทุกราย ปฏิบัติตาม      
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ทางราชการกำาหนด และถือปฏิบัติตามคำาสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๖๑) 

 จังหวัดมหาสารคาม #วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวยการของ 
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษ         
ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำาโดย มว.อ. ภรัณยู มายูร ผช.ปกจ.
มหาสารคาม พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.มหาสารคาม) ร่วมกับ
ฝ่ายปกครองอำาเภอเมืองมหาสารคาม ลงพ้ืนที่ออกจัดระเบียบสังคม            
สถานบริการ สถานประกอบการในเขตพื้นที่อำาเภอเมืองมหาสารคาม และ    
ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำาเภอกันทรวิชยั ลงพื้นทีอ่อกจัดระเบียบสังคมสถาน
บริการ สถานประกอบการในเขตพื้นที่อำาเภอกันทรวิชัย เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ผลการดำาเนนิการพบรา้น ๑) ลานนา 
๒) เซ้งพาณิชย์ มีการปล่อยให้ผู้มาใช้บริการนั่งด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        
ภายในรา้น จงึไดค้วบคมุตวัผูจ้ดัการรา้นพรอ้มของกลางสง่ พนกังานสอบสวน                
เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา #วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕        
ภายใต้การอำานวยการของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา,             
นายบลัลงัก ์ไวทยศ์ริ ินายอำาเภอเมอืงนครราชสมีา มอบหมายให ้นายศตวรรษ 
เพง็แจม่ศร ี/ พ.อ.ท.อนชุติ นันทรัตน ์/ นายณฐพชัร ์พุทชา ปลดัอำาเภอ พรอ้ม
สมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เมืองนครราชสีมา ๒) ตำารวจ สภ.โพธิ์กลาง ร่วมกัน
ตรวจสอบและจับกุมร้านอาหารบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จำานวน ๗ ร้าน ดังนี้ ๑. พรีเมียร์ บาร์ ๒. พราวด์ ๓. Wink Bar ๔. อารีย์         
๕. ติวหนังสือ ๖. ซัมบาล่า ๗. รฤก แจ้งข้อกล่าวหากับทั้ง ๗ ร้าน “ขายหรือ
นำาสุราออกแสดงเพื่อการขายโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
โดยการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ฯ, ฝ่าฝืนคำาสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ๘๗๕/๒๕๖๕ ข้อ ๒ฯ” จึงนำาผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง       
พงส.สภ.โพธิ์กลาง เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน #วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำาพูน, นายโยธิน ประสงค์           
ความดี นายอำาเภอเมืองลำาพูน สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง
อำาเภอเมืองลำาพูน พร้อมสมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.เมืองลำาพูน ๑) บูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ออกตรวจตราร้านจำาหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่
ในพืน้ทีอ่ำาเภอเมอืงลำาพนู การปฏบิติัได้ให้คำาแนะนำาร้านจำาหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่ ให้ดำาเนนิการตามมาตรฐานความปลอดภยัด้านสาธารณสขุในระดบั 
SHA PLUS / มีการจัดสถานที่ให้ดื่มกินเป็นที่โลง อากาศถ่ายเท / ห้องปรับ
อากาศหรือสถานที่ปิด ยังไม่ให้เปิดใช้บริการ / การเว้นระยะห่าง และเน้นยำ้า
ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการและคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ          
จังหวัดลำาพูน

๑๔
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อ�าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ #วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวย
การของ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.สุรินทร์, นายพิศาล เค้ากล้า             
นายอำาเภอบวัเชด มอบหมายให ้ฝา่ยปกครองอำาเภอบัวเชด พรอ้มสมาชิก อส. 
(ร้อย.อส.อ.บัวเชด ๗) ร่วมกับ ตำารวจ สภ.บัวเชด, ร้อย ฉก.ตชด.๒๑๔, หน่วย
ป้องกันรักษาป่า ที่ สร.๑, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖ ร่วมกัน         
เดินเท้าสำารวจและลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อสกัดกั้น
การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนำาเข้าสิ่งผิดกฎหมายอื่น      
ตามช่องทางธรรมชาติ การป้องกันและทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ 
จากวดัเขาศาลาอตลุฐานะจาโร ต.จรสั ไปยงัฐานปฏบิตักิารเนนิ ๔๒๔ ผลการ
ปฏิบัติ ไม่พบการกระทำาผิดกฎหมาย

 อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา #วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การ
อำานวยการของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา, นายนพพร หนูเพชร             
นายอำาเภอสะบ้าย้อย สั่งการให้ นายเจษฎากร ศรีจันทร์ ปลัดอำาเภอ                
กลุม่งานความมัน่คง พรอ้มดว้ยสมาชกิ อส. (รอ้ย.อส.อ.สะบา้ยอ้ย ๕) รว่มกบั 
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๖ (สะบ้าย้อย), ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป. ที่ ๑๓ 
(สงขลา), สนง.ทสจ.จ.สงขลา ร่วมกันตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน          
แห่งชาติ ในพื้นที่ ม.๔ ต.เขาแดง ผลการตรวจสอบพบพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 
เนื้อที่โดยประมาณ ๓๔-๓-๒๔ ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขา       
โต๊ะเทพ และป่าควนหินลับ ไม่พบผู้กระทำาความผิด จึงได้ทำาบันทึกการตรวจ
ยึดพ้ืนท่ีนำาส่ง พงส.สภ.สะบ้าย้อย เพื่อหาตัวผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดี  
ต่อไป

 อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก #วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การอำานวย
การของ นายสมชัย กจิเจรญิรุง่โรจน ์ผวจ.ตาก, นายสมชาย ไตรทพิยช์าตสิกลุ 
นายอำาเภอแมส่อด มอบหมายให ้นายภัทรดนยั อทุยัรตัน ์ปลดัอำาเภอหวัหนา้
กลุม่งานความมัน่คง, นายธวชัชยั ออ่นสาร ปลดัอำาเภองานปอ้งกนั พร้อมดว้ย
สมาชิก อส. (ร้อย.อส.อ.แม่สอด ๓) ร่วมกับ เกษตรอำาเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่กาษา และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๑๐ ต.แม่กาษา        
ร่วมออกตรวจสอบจุดความร้อนจากการเผาป่า พบร่องรอยไฟไหม้ในพ้ืนท่ี
แปลงเกษตรปลูกไร่อ้อย พื้นที่เสียหายประมาณ ๑ ไร่ และพบนายสมบูรณ์ 
นับชม ซึ่งรับว่าตนเป็นผู้เช่าทำาประโยชน์ และได้เผาไร่อ้อยเพื่อเตรียมพ้ืนที่
ทางการเกษตร จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ฝ่าฝืนประกาศจังหวัด เรื่อง ขอความ        
ร่วมมือห้ามเผาในพ้ืนที่จังหวัดตาก” จึงนำาผู้ต้องหาส่ง พงส.สภ.แม่สอด            
เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๑๕
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โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๗๘ - ๑๐๐๘ ต่อ ๓๑๔ Website : multi.dopa.go.th/asa Website : vdch.go.th E-mail : vdch๒๕๖๔@gmail.com
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 

คณะผู้จัดทำ�

กองบรรณาธิการ :  นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผช.หน.ฝอ.บก.อส.

    นายกองโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ หก.ปพ. บก.อส.

   นายกองตรี สิทธิพร คงหอม หก.กพ. และ หก.สน. บก.อส.

   นายกองตรี จงรัก เพชรเสน หก.กบ. บก.อส.

    นายกองตรี เพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หก.ยก. และ หก.ขว. บก.อส.

 ประจ�ากองบรรณาธิการ : ก.ต.ธนภัทร หัฏพานิชย์ มว.อ.กัลยาลักษณ์ น้อยช้อย มว.ต.พิชามญชุ์ ฉิมหาด 

     มว.ต.พิเชฐ ขออาพัด มว.ต.รัตนาภรณ์ รอดสวัสดิ์ 

 ฝ่ายสนับสนุน : ก.ต.วิระพงศ์ กันทะลือ มว.อ.กัญจนา โคตรบรรเทา มว.อ.จัญญา เอมบำารุง 

 มว.อ.อัจฉรา ชัยวรภัทร มว.อ.อชิรวิทย์ สถาปนุกูล มว.ต.พิเชษฐ์ สุขนิตย์

ช่างภาพ/ฝ่ายศิลป์ : อส.อ.ณัฐวุฒิ ศิริพงษ์ อส.ต.ตรัณ ธันธนูทิตย์ อส.ต.สุพจน์ มีนำาพันธุ์

โปรดติดตามข่าวสาร สน.อส. ทุกพื้นที่อ�าเภอ/จังหวัด
ทางเว็บไซต์ :https://multi.dopa.go.th/asa, https://vdch.go.th และประชาสัมพันธ์ผลงาน
หรือแจ้งข่าวสารช่องทาง E-mail : vdch2564@gmail.com และทาง Line

๑๖


