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กรมการปกครอง ได้้รับพระมหากรุณาธิิคุณจากพระบาทสมเด้็จพระเจ้าอยู่่�หัว ทรงพระกรุณาโปรด้เกล้้าฯ 

พระราชทานผ้้ากฐิินไปทอด้ถวายู่ ณ วัด้เสนาสนาราม ราชวรวิหาร อำาเภอพระนครศรีอยูุ่ธิยู่า จังหวัด้พระนครศรีอยูุ่ธิยู่า

	 วัันท่ี่�	๕	พฤศจิิกายน	๒๕๖๔	เวัลา	๑๓.๐๐	น.	นายธนาคม	

จิงจิิระ	อธิบด่ีกรมการปกครอง	เป็นประธานประกอบพิธ่อัญเชิิญ

ผ้้าพระกฐิินพระราชิที่าน	ประจิำาปีพุที่ธศักราชิ	๒๕๖๔	ถวัายแด่ี

พระสงฆ์์จิำาพรรษาถ้วันไตรมาส	ณ	วััดีเสนาสนาราม	ราชิวัรวิัหาร	

อำาเภอพระนครศร่อยุธยา	 จัิงหวััดีพระนครศร่อยุธยา	 โดียม่

ผ้้้บริหารจัิงหวััดีพระนครศร่อยุธยา	 ผ้้้บริหารกรมการปกครอง	

นายอำาเภอ	หัวัหน้าส่วันราชิการ	ข้้าราชิการ	และพุที่ธศาสนิกชิน

ในพ้�นท่ี่� 	 ร่วัมถวัายผ้้าพระกฐิินพระราชิที่าน	 ได้ียอดีเงิน

ถวัายพระราชิกุศลทัี่�งสิ�น	๖,๐๘๕,๓๕๒	บาที่

	 ในโอกาสน่�	 กรมการปกครอง	 ได้ีมอบเงินบำารุงการศึกษา
จิำานวัน	 ๓๐,๐๐๐	 บาที่	 ให้แก่โรงเร่ยนอยุธยานุสรณ์	 พร้อม
ข้อข้อบคุณผ้้้ท่ี่�ม่ส่วันเก่�ยวัข้้องมา	ณ	 โอกาสน่�และข้ออานิสงส์
แห่งการถวัายผ้้ากฐิินพระราชิที่านจิงบัลดีาลให้ทุี่กท่ี่านท่ี่�ร่วัมกัน
ด้ีวัยจิิตอันเป็นกุศล	ได้ีซึึมซัึบพุที่ธธรรมและควัามด่ีทัี่�งปวัง	ส่งผ้ล
ให้ท่ี่านและครอบครัวั	ประสพแต่จิตุรพิธพรชัิยโดียทัี่�วักัน
	 ทัี่�งน่�	 กรมการปกครอง	 ได้ีปฏิิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ตามมาตรการท่ี่�กระที่รวังสาธารณสุข้กำาหนดีอย่างเคร่งครัดี

ที่มา : page facebook กระทรวงมหาดไทย PR

ท่ีมา : กรมการปกครอง fanpage

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๗๙ ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ http://multi.dopa.go.th/asa
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สวััสด่ีครับ	 ท่ี่านผ้้้บังคับบัญชิา	 เจ้ิาหน้าท่ี่�	 สมาชิิก	 อส.	 และท่ี่านผ้้้อ่านจิดีหมายข่้าวั	 อส.	 ทุี่กท่ี่านครับ....

ฉบัับัเดืือนพฤศจิิกายน ๒๕๖๔ ฉบับน่�...ข้อนำาเสนอ	 ปค.	 ได้ีรับพระมหากรุณาธิคุณจิากพระบาที่สมเด็ีจิ

พระเจ้ิาอย้่หัวั	ที่รงพระกรุณาโปรดีเกล้าฯ	พระราชิที่านผ้้ากฐิินไปที่อดีถวัาย	ณ	วััดีเสนาสนารามราชิวัรวิัหาร

“กิจิกรรมพิเศษ” ปค.	และ	ปภ.	ลงนามบันทึี่ก	MOU	ว่ัาด้ีวัยควัามร่วัมม้อในการป้องกัน	และบรรเที่าสาธารณภัย,

อปค.	ตรวัจิเย่�ยม	อ.ลำาทัี่บ	และ	อ.เข้าพนม	จิ.กระบ่�,	บก.อส.	สนับสนุนภารกิจิ	ป้องกันโรคโควิัดี	–	19,	ปค.	

จัิดีกิจิกรรมบริจิาคโลหิตถวัายเป็นพระราชิกุศล	ฯ	ต่่อด้ืวย...สรุปผลการปฏิิบััติ่ภารกิจิของเหล่าสมาชิิก อส. 

จิากกองร้อย	อส.จิ./กองร้อย	อส.อ.	รอบรั�วัทัี่�วัไที่ย,	และปิดีท้ี่ายด้ีวัย	 ... มาต่รการป้องกันความเส่�ยงจิาก

เชืิ�อไวรัส โควิดื-19	คำาศัพท์ี่และบที่สนที่นาในช่ิวิัตประจิำาวััน	แล้วัพบกันใหม่	กับจิดีหมายข่้าวั	อส.	ฉบับหน้า	

เด้ีอนธันวัาคม	๒๕๖๔	สวััสด่ีครับ	...
บ.ก. ...ขอคุยบ.ก. ...ขอคุย

กรมการปกครอง แล้ะกรมป้องกันแล้ะบรรเทาสาธิารณภัยู่ 

ล้งนามบันทึก MOU ว�าด้้วยู่ความร�วมมือในการป้องกันแล้ะบรรเทาสาธิารณภัยู่

	 	 วัันท่ี่�	๒๒	พฤศจิิกายน	๒๕๖๔	เวัลา	๑๐.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุิม	๑	ปภ.	อาคาร	๓	ชัิ�น	๕	กรมป้องกันและบรรเที่าสาธารณภัย
กระที่รวังมหาดีไที่ย	นายธนาคม	จิงจิิระ	อธิบด่ีกรมการปกครอง	ร่วัมกับ	นายบุญธรรม	เลิศสุข่้เกษม	อธิบด่ีกรมป้องกันและบรรเที่า
สาธารณภัย	 ได้ีลงนามในบันทึี่กควัามเข้้าใจิว่ัาด้ีวัยควัามร่วัมม้อในการป้องกันและบรรเที่าสาธารณภัยโดียม่นายศักดิี�ฤที่ธิ�	 สลักคำา	
รองอธิบด่ีกรมการปกครอง	และหน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	เข้้าร่วัมพิธ่
	 การลงนามควัามร่วัมม้อในครั�งน่�	เป็นการที่ำาบันทึี่กควัามเข้้าใจิว่ัาด้ีวัยควัามร่วัมม้อในการดีำาเนินโครงการหร้อกิจิกรรมเก่�ยวักับ
การฝึึกอบรมให้ควัามร้้ด้ีานการป้องกันและบรรเที่าสาธารณภัย	 ซึึ�งจิำาเป็นต้องอาศัยองค์ควัามร้้และประสบการณ์จิากผ้้้เช่ิ�ยวัชิาญ
และนักจัิดีการสาธารณภัยในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดีกรมการปกครอง	 (ปค.)	 ให้ม่องค์ควัามร้้และทัี่กษะด้ีานการป้องกัน
และบรรเที่าสาธารณภัย	 เพ้�อนำาไปประยุกต์ใช้ิช่ิวัยเหล้อประชิาชินเม้�อเผ้ชิิญสาธารณภัย	 โดียกรมป้องกันและบรรเที่า
สาธารณภัย	 (ปภ.)	 จิะให้การสนับสนุนการถ่ายที่อดีที่ักษะควัามร้้ดัีงกล่าวั	 อ่กทัี่�งยังเป็นการเพิ�มช่ิองที่างการประสานงานระหวั่าง
หน่วัยงานทัี่�งสองฝ่ึาย	 ซึึ�งเป็นการส่งเสริมภารกิจิบำาบัดีทุี่กข์้บำารุงสุข้	 ข้องกระที่รวังมหาดีไที่ย	 โดียเน้นการฝึึกอบรมให้แก่	 ปค.
ในหลักส้ตรสำาคัญ	 ได้ีแก่	 หลักส้ตรนายอำาเภอ	 ปลัดีอำาเภอและเจ้ิาพนักงานปกครอง	 รวัมถึงสมาชิิกกองอาสารักษาดิีนแดีน
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อธิิบด้ีกรมการปกครอง ตรวจเยู่ี�ยู่มให้ขวัญกำาล้ังใจพี�น้องฝ่่ายู่ปกครอง ณ ที�ว�าการอำาเภอล้ำาทับ แล้ะที�ว�าการอำาเภอ

เขาพนม จังหวัด้กระบี� เน้นยู่ำ�า บทบาทของนายู่อำาเภอ สร้าง “Change for Good” ให้กับประชาชนแล้ะประเทศชาติ

	 วัันท่ี่�	 ๑๕	 พฤศจิิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 นายธนาคม	 จิงจิิระ	 อธิบด่ีกรมการปกครอง	 พร้อมคณะผ้้้บริหารกรมการปกครอง

เดิีนที่างไปปฏิิบัติราชิการติดีตามคณะนายกรัฐิมนตร่	 ลงพ้�นท่ี่�ตรวัจิราชิการในพ้�นท่ี่�จัิงหวััดีกระบ่�	 พร้อมทัี่�ง	 ตรวัจิเย่�ยมให้กำาลังใจิ

พ่�น้องฝ่ึายปกครอง	นายอำาเภอ	ปลัดีอำาเภอ	ข้้าราชิการ	และเจ้ิาหน้าท่ี่�ทุี่กฝ่ึาย	ณ	ท่ี่�ว่ัาการอำาเภอลำาทัี่บ	และท่ี่�ว่ัาการอำาเภอเข้าพนม	

จัิงหวััดีกระบ่�	

	 โดียประชุิมมอบนโยบาย	 พร้อมรับฟัังปัญหาอุปสรรคในการปฏิิบัติงาน	 และเน้นยำ�า	 เร้�อง	 ควัามเป็นข้้าราชิการ

ในพระบาที่สมเด็ีจิพระเจ้ิาอย้่หัวั	 ท่ี่�จิะช่ิวัย	 บำาบัดีทุี่กข์้	 บำารุงสุข้	 สร้างประโยชิน์สุข้ให้กับประชิาชินและประเที่ศชิาติ	 และ

เน้นยำ�าบที่บาที่ข้องนายอำาเภอ	 ให้เปร่ยบเสม้อน	 “นายกรัฐิมนตร่ประจิำาอำาเภอ”	 ในการสร้างการรับร้้	 ถ่ายที่อดีทัี่ศนคติท่ี่�ด่ี

“Attitude”	ให้กับประชิาชินในพ้�นท่ี่�	“Change	for	Good”	ให้กับประเที่ศชิาติ	รวัมถึงการให้ควัามสำาคัญขั้บเคล้�อนโครงการสำาคัญ

ข้องกรมการปกครอง	 10	 Flagships	 to	 DOPA	 All	 Smart	 2022	 โดียเฉพาะกิจิกรรมเทิี่ดีพระเก่ยรติ	 การสวัมใส่ผ้้าไที่ยและ

ผ้้าพ้�นเม้องท่ี่�ผ้ลิตในชุิมชิน	รวัมถึง	การให้บริการประชิาชินตามแนวัที่าง	“อำาเภอ..วิัถ่ใหม่”

	 สุดีท้ี่ายน่�	 อธิบด่ีกรมการปกครอง	 ข้อข้อบคุณพ่�น้อง
ฝ่ึายปกครองทุี่กท่ี่าน	ท่ี่�ต้องที่ำางานหนักมาอย่างต่อเน้�อง	ในการด้ีแล
ทุี่กข์้สุข้ให้กับพ่�น้องประชิาชิน	โดียไม่ม่มิติเวัลาและสถานท่ี่�	และ
อวัยพรให้ม่สุข้ภาพกาย	 สุข้ภาพใจิ	 ท่ี่�แข็้งแรง	 พบแต่ควัามสุข้
ควัามเจิริญ	และรักษาควัามด่ีให้ส้บไป
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บก.อส. สนับสนุนภารกิจ ในการป้องกันแล้ะแก้ไขปัญหาโรคโควิด้ - 19

	 วัันท่ี่�	 ๒๑	 พฤศจิิกายน	 ๒๕๖๔	 เวัลา	 ๐๗.๓๐	 -	 ๑๖.๐๐	 น.	 นายหมวัดีเอก	 ธวััชิ	 กุลวุัฒิพงษ์ศักดิี�	 ผ้บ.ร้อย.บก.บร.๒/

ผ้บ.ร้อย.ปฝึ.๑	บก.อส.,	นายหมวัดีตร่	กฤชิธัชิ	หิรัญเตชิกุล	ผ้ชิ.หน.ฝ่ึายฯ	ร้อย.บก.บร.๒	บก.อส.	จัิดีกำาลังสมาชิิก	อส.	(ร้อย.บก.บร.๒	/

ร้อย.ปฝึ.๑	 บก.อส.)	 สนับสนุนด้ีแลควัามเร่ยบร้อยและบริการประชิาชินท่ี่�มารับการฉ่ดีวััคซ่ึน	 Covid	 corona	 virus	 19

ณ	บริเวัณอาคารศร่นิบง	จัิงหวััดียะลา	

 วัันท่ี่�	๑๙	ตุลาคม	๒๕๖๔	ภายใต้การควับคุม	กำากับ	ด้ีแลข้อง	นายกองตร่	นท่ี่	ศร่สอาดี	ผ้บ.ร้อย.ปฝึ.๒	มอบหมายให้สมาชิิก	อส.
(ร้อย.ปฝึ.๒	 บก.อส.)	 ร่วัมปฏิิบัติหน้าท่ี่�ประจิำาสถานท่ี่�กักตัวัผ้้้ท่ี่�ได้ีรับผ้ลกระที่บจิากโรคติดีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 (Covid-19)
ณ	 ชิะอำา-อ่โค่	 แคมป์	 ร่สอร์ที่	 ต.บางเก่า	 อ.ชิะอำา	 จิ.เพชิรบุร่	 และร่วัมปฏิิบัติหน้าท่ี่�รักษาควัามสงบเร่ยบร้อยหร้อภารกิจิอ้�น ๆ
ประจิำาสถานท่ี่�กักตัวับุคคลเส่�ยง	 ณ	 เพชิรชิะอำา	 พลาซึ่า	 แอนด์ี	 ร่สอร์ที่	 หม่้ท่ี่�	 ๒	 ต.ดีอนขุ้นห้วัย	 อ.ชิะอำา	 จิ.เพชิรบุร่	 รวัมทัี่�ง
ร่วัมปฏิิบัติหน้าท่ี่�รักษาควัามสงบเร่ยบร้อย	 โดียจัิดีให้เข้้าเวัรยามตลอดี	 ๒๔	 ชัิ�วัโมง	 และอำานวัยควัามสะดีวักให้กับเจ้ิาหน้าท่ี่�
ผ้้้รับผิ้ดีชิอบกักตัวั	ณ	ร้อย.ปฝึ.๒	บก.อส.	(ค่ายเพชิรโยธิน)	ซึึ�งเป็นหอผ้้้ป่วัยเฉพาะกิจิ	(Hospitel)	เพ้�อรองรับผ้้้ป่วัยท่ี่�ม่อาการน้อย
หร้อไม่รุนแรง
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ท่ีมา : กรมการปกครอง fanpage

กรมการปกครอง จัด้กิจกรรมบริจาคโล้หิตถวายู่เป็นพระราชกุศล้ เน่องในวันสวรรคต 

พระบาทสมเด้จ็พระปรมนิทรมหาจฬุาล้งกรณฯ์ พระจลุ้จอมเกล้า้เจา้อยู่่�หวั แล้ะพระบาทสมเด้จ็พระบรมชนกาธิิเบศร 

มหาภ่มิพล้อดุ้ล้ยู่เด้ชมหาราช บรมนาถบพิตร

	 วัันท่ี่�	๒๐	ตุลาคม	ตั�งแต่เวัลา	๐๙.๓๐	-	๑๕.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุิมอัษฎางค์	ชัิ�น	๕	อาคารดีำารงราชิานุสรณ์	กระที่รวังมหาดีไที่ย	
นายธนาคม	 จิงจิิระ	 อธิบด่ีกรมการปกครอง	 นางอุษณ่	 จิงจิิระ	 ประธานชิมรมแม่บ้านกรมการปกครอง	 พร้อมผ้้้บริหารกรมการ
ปกครอง	ข้้าราชิการ	พนักงาน	สมาชิิกกองอาสารักษาดิีนแดีน	และประชิาชินทัี่�วัไป	ร่วัมกิจิกรรมบริจิาคโลหิตถวัายเป็นพระราชิกุศล	
เพ้�อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน้�องในวัันสวัรรคต	พระบาที่สมเด็ีจิพระปรมินที่รมหาจุิฬาลงกรณ์ฯ	พระจุิลจิอมเกล้าเจ้ิาอย้่หัวั
และพระบาที่สมเด็ีจิพระบรมชินกาธิเบศร	 มหาภ้มิพลอดุีลยเดีชิมหาราชิ	 บรมนาถบพิตร	 และเพ้�อเป็นการสนับสนุนโลหิต
ให้คลังโลหิตเน้�องจิากการข้าดีแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
	 ในการน่�	 ดีร.วัันด่ี	 กุญชิรยาคง	 จุิลเจิริญ	นายกสมาคมแม่บ้านมหาดีไที่ย	พร้อมด้ีวัยประธานชิมรมแม่บ้านกรมการปกครอง
ได้ีพบปะให้กำาลังใจิผ้้้บริจิาคโลหิต	ทัี่�งน่�	กรมการปกครอง	ได้ีคำานึงถึงควัามปลอดีภัยข้องผ้้้เข้้าร่วัมกิจิกรรมเป็นสำาคัญ	โดียดีำาเนินการ
ควับคุมและปฏิิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดีข้องโควิัดี-19	อย่างเคร่งครัดี	“D-M-H-T-T”
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

  อำาเภอพะโต๊่ะ จัิงหวัดืชุิมพร #วัันท่ี่�	 ๒๗	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	 นายบุญเลิศ	 เนตร์ข้ำา	 นายอำาเภอพะโต๊ะ	 มอบหมายให้
นายสก้ลศักดิี�	 เก้�อก้ล	 ปลัดีอำาเภอฝ่ึายควัามมั�นคง	 พร้อมสมาชิิก	 อส.	
(ร้อย.อส.อ.พะโต๊ะ	 ๘)	 ออกปฏิิบัติการกวัาดีล้างยาเสพติดีและการกระที่ำา
ท่ี่�ผิ้ดีกฎหมาย	 และตรวัจิสอบตามท่ี่�ม่การร้องเร่ยนเก่�ยวักับแหล่งมั�วัสุม
ข้องผ้้้เสพและผ้้้ค้ายาเสพติดี	 ผ้ลการปฏิิบัติงานสามารถจัิบกุม	 นายอนุสรณ์	
เร้องธารา	เหตุเกิดีท่ี่�บ้านเลข้ท่ี่�	๖๓	ม.๑๒	ต.พะโต๊ะ	พร้อมข้องกลาง	๑)	ยาบ้า	
๒,๐๒๓	เม็ดี	๒)	ยาไอซ์ึ	๕.๔	กรัม	แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	“ม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	๑
(ยาบ้า/ยาไอซ์ึ)	 ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	 จึิงนำา
ผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	พงส.สภ.พะโต๊ะ	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

  อำาเภอยางชุิมน้อย จัิงหวัดืศร่สะเกษ #วัันท่ี่�	 ๙	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	 นายวััฒนา	 พุฒิชิาติ	 ผ้วัจิ.ศร่สะเกษ,	 นายสำารวัย	 เกษกุล
รอง	ผ้วัจิ.ศร่สะเกษ,	นายนพ	พงศ์ผ้ลาดีสัิย	ปจิ.ศร่สะเกษ,	พล.ต.ต.สนัติ	เหลา่ประที่าย
ผ้บก.ภ.จิวั.ศร่สะเกษ,	พล.ต.ต.ชิาญชัิย	พงษ์พิชิิตกุล	ผ้บก.ภ.จิวั.สุรินที่ร์	,	นายณรงค์กร
เผ้้�อแพร่	ปลัดีอำาเภอ	รักษาราชิการแที่นนายอำาเภอยางชุิมน้อย,	พ.ต.อ.ข้วััญเม้อง	
โกสุมา	ผ้กก.สภ.ยางชุิมน้อย	สั�งการให้	นายสุรชัิย	ทุี่มวังษ์	ปลัดีอำาเภอยางชุิมน้อย	
บ้รณาการร่วัมกับ	ตำารวัจิ	ชิป.ปส.ภ.จิวั.สุรินที่ร์	ร่วัมกันตรวัจิยึดี	ยาบ้า	๑,๖๐๐	เม็ดี
ภายในบริเวัณบ้านไม่ม่เลข้ท่ี่�	หม่้ท่ี่�	๕	ต.ยางชุิมใหญ่	อ.ยางชุิมน้อย	ส้บเน้�องจิาก
ผ้้้ต้องหา	จิำานวัน	๓	ราย	ถ้กเจ้ิาหน้าท่ี่�ตำารวัจิ	ชิป.ปส.ภ.จิวั.สุรินที่ร์	จัิบกุมพร้อม
ข้องกลาง	ยาบ้า	จิำานวัน	๒๐,๙๓๔	เม็ดี	และแจ้ิงว่ัายังม่ยาบ้า	ท่ี่�ฝัึงดิีนอย้่จิำานวัน	
๘	ถุง	จึิงได้ีเข้้าที่ำาการตรวัจิยึดี	ส่งพนักงานสอบสวัน	สภ.ดีอนแรดี	เพ้�อดีำาเนินคด่ี
ตามกฎหมาย	 พร้อมกันน่�ได้ีประสานและจัิดีกำาลัง	 ตำารวัจิ	 และ	 สมาชิิก	 อส.
(ร้อย.อส.อ.ยางชิุมน้อย	 ๑๒)	 สนับสนุน	 ในการข้ยายผ้ลจัิบกุมกลุ่มเคร้อข่้าย
ดัีงกล่าวัต่อไป

 จัิงหวัดืบุัร่รัมย์ #วัันท่ี่�	๒๘	ต.ค.	๒๕๖๔	ภายใต้การอำานวัยการข้อง	นายธัชิกร
หัตถาธยาก้ล	 ผ้วัจิ.บุร่รัมย์,	 นายดีำารงชิัย	 เนรมิตตกพงศ์	 รอง	 ผ้วัจิ.บุร่รัมย์,
นายปราชิญา	อุ่นเพชิรวัรากร	ปจิ.บุร่รัมย	์สั�งการให้	ท่ี่�ที่ำาการปกครองจัิงหวััดีบุร่รัมย์
พร้อมสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.จิ.บร.๑)	บ้รณาการร่วัมกับ	ฝ่ึายปกครองอำาเภอเม้องบุร่รัมย์
และอำาเภอสตึก,	ตำารวัจิ	ภจิวั.บุร่รัมย์,	ตำารวัจิ	สภ.สตึก,	ตชิดี	๒๑๕,๒๑๖	เจ้ิาหน้าท่ี่�	ปปส.,
ที่หาร	สข้วั.กรมน,	ที่หารชุิดีปฏิิบัติการข่้าวั	ข้กที่.ศปก.ที่บ.	ร่วัมกันจัิบกุม	นายธนากร
สุ่มมาตย	์พร้อมพวักรวัม	๓	คน	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๑๐๐,๔๗๗	เม็ดี	สถานท่ี่�เกดิีเหตุ
บริเวัณถนนบุร่รัมย์	 -	 สตึก	 หลักกิโลเมตรท่ี่�	 ๒๘	 ต.ร่อนที่อง	 อ.สตึก	 จิ.บุร่รัมย์	
แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	“ร่วัมกันม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครอง
เพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	 และไดี้ตรวัจิยึดีที่รัพย์สินตาม	 พ.ร.บ.มาตรการ
ในการปราบปรามผ้้้กระที่ำาควัามผิ้ดีเก่�ยวักับยาเสพติดี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 จึิงนำา
ผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	 พงส.สภ.สตึก	 เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อำาเภอกันทรารมย์ จัิงหวัดืศร่สะเกษ #วัันท่ี่�	๘	ต.ค.	๒๕๖๔	ภายใต้การ
อำานวัยการข้อง	นายวััฒนา	พุฒิชิาติ	ผ้วัจิ.ศร่สะเกษ,	พล.ต.ต.สนัติ	เหล่าประที่าย
ผ้บก.ภ.จิวั.ศร่สะเกษ,	นายสำารวัย	เกษกลุ	รอง	ผ้วัจิ.ศร่สะเกษ,	นายนพ	พงศ์ผ้ลาดิีสัย
ปจิ.ศร่สะเกษ,	นายเริงศักดิี�	เกตจัุินทึี่ก	ผ้้้บัญชิาการเร้อนจิำา	จิวั.ศก.,	นายปราจิิต
แก้วัลา	นายอำาเภอกันที่รารมย์,	พ.ต.อ.นิลกาฬ	พรศักดิี�	ผ้กก.สภ.กันที่รารมย์	
มอบหมายให้	 ฝ่ึายปกครองอำาเภอกันที่รารมย์	 นำาโดีย	 นายสุรนนท์ี่	 นนที่า
ปลัดีอำาเภอ	 พร้อมสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.กันที่รารมย์	 ๔)	 และหน่วัยงาน
ท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	 ร่วัมจิับกุม	 นายศักดิี�รินที่ร์	 บุญเน่ยน	 พร้อมข้องกลาง	 ยาบ้า
๑๕,๔๑๐	 เม็ดี	 และผ้ลตรวัจิปัสสาวัะม่ผ้ลเป็นบวัก	 แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 “เสพและม่
ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่าย
โดียผิ้ดีกฎหมาย”	 จึิงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	 พงส.สภ.กันที่รารมย์
เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 จัิงหวัดืศร่สะเกษ	#วัันท่ี่�	๒	–	๔	พ.ย.	๒๕๖๔	ภายใต้การอำานวัยการข้อง	
นายวััฒนา	พุฒิชิาติ	ผ้วัจิ.ศร่สะเกษ,	นายสำารวัย	เกษกุล	รอง	ผ้วัจิ.ศร่สะเกษ,	
นายนพ	พงศ์ผ้ลาดิีสัย	ปจิ.ศร่สะเกษ,	พล.ต.ต.สันติ	เหล่าประที่าย	ผ้บก.ภ.จิวั.
ศร่สะเกษ,	 ผ้้้บัญชิาการเร้อนจิำาจัิงหวััดีศร่สะเกษ,	 ผ้บก.ภ.จิวั.อุบลราชิธาน่,	
พ.ต.อ.รินณวััฒน์	 ภ้วััฒนติกานต์	 ผ้กก.ตชิดี.๒๒,	 ผ้อ.ส่วันปฏิิบัติการข้่าวั
และปราบปรามยาเสพติดี	 ๗,	 พ.อ.ภคพล	 ม่ทิี่พย์	 ผ้้้บังคับหน่วัยเฉพาะกิจิ
กรมที่หารพรานท่ี่�	๒๓,	พ.อ.นิสิต	สมานมติร	ผ้บ.ฉก.๓,	สั�งการให้	ชุิดีปฏิิบัติการ
เฉพาะกิจิปราบปรามและที่ำาลายเคร้อข่้ายการค้ายาเสพติดีจัิงหวััดีศร่สะเกษ	
“ชุิดีปฏิิบัติการ	 ๒๓๘	 พิทัี่กษ์นครลำาดีวัน”	 ประกอบดี้วัย	 เจ้ิาหน้าท่ี่�ตำารวัจิ	
ฝ่ึายปกครอง	ที่หาร	เจ้ิาหน้าท่ี่�ราชิทัี่ณฑ์์	และสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.จิ.ศก.๒)	
จัิบกุมผ้้้กระที่ำาผิ้ดีเก่�ยวักับยาเสพติดีในพ้�นท่ี่�จัิงหวััดีศร่สะเกษ	 โดียได้ีที่ำาการ
ส้บสวันติดีตามพฤติกรรมกลุ่มผ้้้ลำาเล่ยงยาเสพติดี	 (นักบิน)	 จิากการข้ยาย
ผ้ลการจัิบกุมกลุ่มผ้้้ลำาเล่ยงยาเสพติดี	 (นักบิน)	 ในพ้�นท่ี่�จัิงหวััดีศร่สะเกษ	
เม้�อเด้ีอนตุลาคม	๒๕๖๔	จิำานวัน	๒	เคร้อข่้าย	จินเม้�อวัันท่ี่�	๒	พ.ย.	๒๕๖๔	
เวัลาประมาณ	 ๑๕.๐๐	 น.	 ชุิดีจัิบกุมพบเห็นรถยนต์กระบะ	 ซึึ�งม่ลักษณะ
ตรงตามตำาหนิร้ปพรรณ	 กำาลังขั้บมุ่งหน้าเข้้าจัิงหวััดีศร่สะเกษ	 จึิงได้ีเข้้าสกัดี
และจัิบกุมผ้้้ต้องหาได้ีจิำานวัน	๓	ราย	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๕๘,๐๐๐	เม็ดี
และข้ยายผ้ลตรวัจิยึดียาบ้า	ในพ้�นท่ี่�จัิงหวััดีอุบลราชิธาน่	จิำานวัน	๒๐๔,๐๐๐	เม็ดี
รวัมข้องกลาง	 ยาบ้า	 ๒๖๒,๐๐๐	 เม็ดี	 และที่ำาการตรวัจิยึดีอายัดีที่รัพย์สิน
ชัิ�วัคราวัตาม	พรบ.มาตรการฯ	หลายรายการ	จึิงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง
พงส.สภ.กันที่รลักษ์	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภอยางส่สุราชิ จัิงหวัดืมหาสารคาม	#วัันท่ี่�	๖	-	๗	ต.ค.	๒๕๖๔	ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายเก่ยรติศักดิี�	ตรงศิริ	ผ้วัจิ.มหาสารคาม	นายธรรมน้ญ	
แก้วัคำา	รอง	ผ้วัจิ.มหาสารคาม,	นายอนพุงศ์	คำาภ้แก้วั	ปจิ.มหาสารคาม	มอบหมายให้
ก.ต.ที่องแดีง	 ปินะเก	 ปกจิ.มหาสารคาม	 สั�งการให้	 ชุิดีปฏิิบัติการพิเศษ
ฝ่ึายปกครองจิังหวััดีมหาสารคาม	 นำาโดีย	 มวั.ที่.ภรัณย้	 มาย้ร	 ผ้ชิ.ปกจิ.
มหาสารคาม	และสมาชิิก	อส.	(ร้อย.บก.บร.บก.อส.จิ.มหาสารคาม)	สนธิกำาลังร่วัมกับ
ฝ่ึายควัามมั�นคงอำาเภอยางส่สุราชิ	พร้อมสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ยางส่สุราชิ	๑๑),
ตำารวัจิ	สภ.ยางส่สุราชิ	 ร่วัมกันจัิบกุมผ้้้ต้องหาเสพยาเสพติดี	 (ยาบ้า)	๒	ราย
จึิงข้ยายผ้ลจัิบกุม	 นายจัิกรรินที่ร์	 มาตพรมมา	 ท่ี่�อย้่	 ๗๙	หม้ท่ี่�	 ๔	 ต.แวังดีง
อ.ยางส่สุราชิ	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๗๙๔	เม็ดี	และตรวัจิปัสสาวัะพบสารเสพติดี
ในร่างกาย	 แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 เสพและม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบ้า)
ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย	 จึิงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลาง
ส่งพนักงานสอบสวัน	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 จัิงหวัดืเช่ิยงใหม่ #วัันท่ี่�	๓	พ.ย.	๒๕๖๔	ต่อเน้�องวัันท่ี่�	๔	พ.ย.	๒๕๖๔	ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายประจิญ	ปรัชิญ์สกุล	ผ้วัจิ.เช่ิยงใหม่,	นายวัรวิัที่ย	์ชัิยสวััสดิี�
รอง	ผ้วัจิ.เช่ิยงใหม่,	 นายกนก	ศร่วิัชัิยนันท์ี่	ปจิ.เช่ิยงใหม่,	 นายศิริพงษ์	นำาภา,	
ปกจิ.เช่ิยงใหม่,	นายมิตร	ใจิบุญตระก้ล	หน.สนง.ปส.จิ.เช่ิยงใหม่	มอบหมายให้	
ชุิดีปฏิิบัติการฝึา่ยปกครองจิงัหวััดีเช่ิยงใหม	่พร้อมสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.จิ.ชิม.๑)	
สนธิกำาลังร่วัมกับ	 กก.สส.๒	 บก.สส.ภ.๕,	 ชิุดีสกัดีกั�นยาเสพติดี	 ปชิ.ปส.,
หน่วัยเฉพาะกิจิกรมที่หารมา้ท่ี่�	๔,	ตำารวัจิ	สภ.ไชิยปราการ,	ตำารวัจิ	สภ.เช่ิยงดีาวั	
ร่วัมกันจัิบกุมผ้้้ต้องหาจิำานวัน	 ๑	 ราย	 พร้อมข้องกลาง	 ยาบ้า	 จิำานวัน	 ๗	 เป้	
รวัมยาบ้า	 ประมาณ	 ๗๐๐,๐๐๐	 เม็ดี	 ท่ี่�เกิดีเหตุ	 ริมถนนโชิตนา	 หมายเลข้	
๑๓๖๐	 พ้�นท่ี่�หม่้	 ๑๔	 ต.ศร่ดีงเย็น	 อ.ไชิยปราการ	 จิ.เช่ิยงใหม่	 จึิงนำาผ้้้ต้องหา
พร้อมข้องกลางส่ง	 พงส.สภ.ไชิยปราการ	 เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

  อำาเภอโพธิิ์�ไทร จัิงหวัดือุบัลราชิธิ์าน่ #วัันท่ี่�	๒๐	ต.ค.	๒๕๖๔	ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายเข้มราฐิ	ขั้มภรัตน์	นายอำาเภอโพธิ�ไที่ร	มอบหมายให้
นายอำานาจิ	ชิาญกล้า	ปลัดีอำาเภอหัวัหน้าฝ่ึายควัามมั�นคง	พร้อมด้ีวัย	สมาชิิก	อส.
(ร้อย.อส.อ.โพธิ�ไที่ร	๑๖)	จัิบกุมผ้้้ต้องหา	๑	ราย	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๑๗๔	เม็ดี
และผ้ลตรวัจิปัสสาวัะเป็นบวัก	แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	“เสพและม่ยาเสพติดีให้โที่ษ
ประเภที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	เหตุเกิดีท่ี่�
ม.๕	ต.เหล่างาม	อ.โพธิ�ไที่ร	และได้ีข้ยายผ้ลการจัิบกุม	ริมถนนระหว่ัางหม่้บ้าน
บ้านหนองโป่งเป้า-บ้านเกาะโรง	ต.เหล่างาม	สามารถจัิบกุมผ้้้ต้องหา	๑	ราย
พร้อมข้องกลาง	 (ยาบ้า)	 ๑,๐๐๙	 เม็ดี	 และผ้ลตรวัจิปัสสาวัะเป็นบวัก	
แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 “เสพและม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัใน
ครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	 จิึงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง
พงส.สภ.โพธิ�ไที่ร	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

  อำาเภอศร่บัุญเรือง จัิงหวัดืหนองบััวลำาภู	 #วัันท่ี่�	 ๖	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นางศิวัพร	ฉั�วัสวััสดิี�	ผ้วัจิ.หนองบัวัลำาภ้,	นายเว่ัยงชัิย	แก้วัพินิจิ	
รอง	ผ้วัจิ.หนองบัวัลำาภ้,	นายสุภโชิค	พนาลิกุล	นายอำาเภอศร่บุญเร้อง,	นายณรงค์	
คงศิลา	 ปลัดีอำาเภอ	 (ป.หน.กง.บป.)	 รักษาราชิการเเที่น	 นายอำาเภอศร่บุญเร้อง	
มอบหมายให้	ชุิดีปฏิิบัติการพิเศษฝ่ึายปกครองจัิงหวััดีหนองบัวัลำาภ้	ศ้นย์ปฏิิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดีอำาเภอศร่บุญเร้อง	 พร้อมสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.
อส.จิ.นภ.๑/ร้อย.อส.อ.ศร่บุญเร้อง	 ๔)	 และหน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	 ร่วัมกันจัิบกุม	
นายที่รงสวัรรค์	(สงวันนามสกุล)	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๑,๗๖๒	เม็ดี	และตรวัจิยึดี
ข้องกลางหลายรายการ	สถานท่ี่�จัิบกุม	ข้้างร้านรับที่ำาประต้เหล็ก	ม.๕	ต.ยางหล่อ	
อ.ศร่บุญเร้อง	 แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 “เสพและม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบ้า)
ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	 จิึงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลาง
ส่ง	พงส.สภ.ศร่บุญเร้อง	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภอปากคาดื จัิงหวัดืบึังกาฬ	 #วัันท่ี่�	 ๑๐	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ตั�งแต่เวัลา	
๑๒.๐๐	น.	ภายใต้การอำานวัยการข้อง	นายธนาวุัฒิ	ที่องที่ว่ั	นายอำาเภอปากคาดี
มอบหมายให้	นายพสิษฐ์ิ	สมวังษ์นิธิโชิติ	ปลัดีอำาเภอฝ่ึายควัามมั�นคง	พร้อมด้ีวัย
กำานัน,	 ผ้ญบ.,	 ชิรบ.,	 สมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.ปากคาดี	 ๘)	 ร่วัมกับตำารวัจิ	
สภ.ปากคาดี,	 ที่หารพราน	 ร้อย	 ฉก.ที่พ.๒๑๐๖,	 กองกำาลังสุรศักดิี�มนตร่
ได้ีรับรายงานข่้าวัว่ัาม่การลักลอบส่งมอบยาเสพติดีจึิงได้ีร่วัมกันเฝ้ึาด้ีบริเวัณถนน
ที่างหลวังหมายเลข้	๒๐๙๕	ปากคาดี	-	โซ่ึพิสัย	พอถึงเวัลาประมาณ	๒๓.๐๐	น.
ได้ีม่รถกะบะต้องสงสัยไม่ที่ราบหมายเลข้ที่ะเบ่ยนขั้บมา	 เม้�อผ้้้ต้องสงสัย
พบเหน็เจ้ิาหน้าท่ี่�จึิงโยนสิ�งข้องลงจิากรถที่นัท่ี่	และข้บัรถหลบหน่ไป	จิากนั�นเจ้ิาหน้าท่ี่�
ได้ีเข้้าที่ำาการตรวัจิสอบสิ�งข้องต้องสงสัย	 พบว่ัาเป็นยาเสพติดี	 (ยาบ้า)	 จิำานวัน
๔,๐๓๘	เม็ดี	ส่แดีง	๓,๙๙๘	เม็ดี	จึิงที่ำาการตรวัจิยึดีข้องกลางและนำาส่ง	พงส.สภ.ปากคาดี
เพ้�อดีำาเนินการส้บหาผ้้้ต้องสงสัยดีำาเนินคด่ีต่อไป

๘

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  อำาเภอสว่ จัิงหวัดืชุิมพร	#วัันท่ี่�	๒๑	ต.ค.	๒๕๖๔	ภายใต้การอำานวัยการข้อง
นายศิลปชัิย	 เร้อนส้ง	นายอำาเภอสว่ั	มอบหมายให้	นายบุญก้อง	ศร่สงคราม	
ปลัดีอำาเภอหัวัหน้าฝ่ึายควัามมั�นคง,	 นายดีารากร	 จัินที่นา	 ปลัดีอำาเภอ
ฝ่ึายควัามมั�นคง,	กำานันตำาบลสว่ั,	กำานันตำาบลวัสัิยใต้	พร้อมฝ่ึายปกครองในพ้�นท่ี่�
เจ้ิาหน้าท่ี่�	ศป.ปส.อ.สว่ั	และสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.สว่ั	๕)	ร่วัมกันจัิบกุม	นายจัิกรกฤษ
เพชิรเกล่�ยง	พร้อมข้องกลาง	๑)	ยาบ้า	๑,๐๕๙	เม็ดี	๒)	ยาไอซ์ึ	๔๐	กรัม	เหตุเกิดีท่ี่�
ลานดิีนข้้างสนามชินไก่พรเที่วัา	ม.๒	ต.สว่ั	อ.สว่ั	จิ.ชุิมพร	ต่อเน้�องบ้านเลข้ท่ี่�
๗๗/๑	 ม.๑	 ต.วิัสัยใต้	 อ.สว่ั	 จิ.ชุิมพร	 แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 “ม่ยาเสพติดีให้โที่ษ
ประเภที่	๑	 (ยาบ้า/ยาไอซึ์)	 ใว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”
จึิงนำาผ้้้ต้องหาพรอ้มข้องกลางสง่	พงส.สภ.สว่ั	เพ้�อดีำาเนนิคด่ีตามกฎหมายต่อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อำาเภอลานสัก จัิงหวัดือุทัยธิ์าน่ #วัันท่ี่�	 ๓	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	 นายเกร่ยงศักดิี�	 มิตรประกอบโชิค	 นายอำาเภอลานสัก	
มอบหมายให	้มวั.อ.สทิุี่น	ภ่้เกตุ	ปลัดีอำาเภอฝึา่ยควัามมั�นคง	พร้อมสมาชิิก	อส.
(ร้อย.อส.อ.ลานสัก	 ๕)	 ร่วัมกับ	 ฝ่ึายควัามมั�นคงอำาเภอสว่ัางอารมณ์	 พร้อม
สมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ลานสัก	๕)	ร่วัมกันจัิบกุมผ้้้ต้องหาคด่ียาเสพติดี	๔	คน
ดัีงน่�	รายท่� ๑	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๒๕๐	เม็ดี	แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	“เสพและ
ม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดีย
ผิ้ดีกฎหมาย”	รายท่� ๒	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๑๓๒	เม็ดี	และยาไอซ์ึ	๐.๓๕	กรัม
แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	“เสพและม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบ้า/ยาไอซ์ึ)	ไว้ัใน
ครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	 และจิับกุมผ้้้เสพ	 ๒	 ราย	 จึิงนำา
ผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่งพนักงานสอบสวัน	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภอดือนต่าล จัิงหวัดืมุกดืาหาร	 #วัันท่ี่�	 ๑๘	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายเก่ยรติศักดิี�	คำาปาน	ปลัดีอำาเภอ	(ป.หน.กง.บป.)	มอบหมายให้
นายภาณุพงศ์	 ห้องแซึง	 ปลัดีอำาเภองานป้องกัน	 นำากำาลังสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.
อส.อ.ดีอนตาล	๕)	บ้รณาการกำาลังร่วัมกับ	หน่วัยงานควัามมั�นคงในพ้�นท่ี่�	ร่วัมกัน
จัิบกุม	ผ้้้ต้องหาคด่ียาเสพติดี	จิำานวัน	๒	ราย	ในพ้�นท่ี่�ตำาบลป่าไร่	อำาเภอดีอนตาล	
พร้อมข้องกลาง	 ยาบ้ารวัม	 ๒,๑๘๒	 เม็ดี	 แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 “ม่ยาเสพติดีให้โที่ษ
ประเภที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	 จึิงนำา
ผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่งพนักงานสอบสวัน	เพ้�อดีำาเนินคด่ีการตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภอคลองท่อม จัิงหวัดืกระบ่ั�	#วัันท่ี่�	๑๙	ต.ค.	๒๕๖๔	เวัลาประมาณ	
๑๑.๓๐	น.	ภายใต้การอำานวัยการข้อง	นายไพศาล	ศร่เที่พ	นายอำาเภอคลองท่ี่อม	
โดีย	นายพรชัิย	สอนประสม	ปลัดีอำาเภอหวััหนา้ฝ่ึายควัามมั�นคง,	นายกฤษฏิา	
กราปัญจิะ	 ปลัดีอำาเภองานป้องกัน	 พร้อมด้ีวัยสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.อส.
อ.คลองท่ี่อม	๓)	ร่วัมกันจัิบกุม	นางละออ	ชินะกุล	อย้่ท่ี่�	๑๔	ม.๓	ต.คลองท่ี่อมเหน้อ
อ.คลองท่ี่อม	จิ.กระบ่�	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	จิำานวัน	๑๕๒	เม็ดี	แจ้ิงข้้อกล่าวัหา
“ม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดีย
ผิ้ดีกฎหมาย”	 จึิงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	 พงส.สภ.คลองท่ี่อม
เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภองาว จัิงหวัดืลำาปาง	 #	 วัันท่ี่�	 ๘	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 เวัลา	 ๐๖.๐๐	 น.
นายวัันชัิย	 เกตุแก้วั	 นายอำาเภองาวั	 มอบหมายให้	 ปลัดีอำาเภองาวั	 เจ้ิาหน้าท่ี่�
ปกครอง	 และสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.งาวั	๒)	 รวัม	๕	 คน	 ร่วัมกับเจ้ิาหน้าท่ี่�
ตำารวัจิ	ชุิดีส้บสวัน	สภ.งาวั	ดีำาเนินการตามแผ้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติดี
ปี	 ๒๕๖๔	 โดียตรวัจิค้นกระท่ี่อมไม่ม่เลข้ท่ี่�	 ในสวันสัก	 บริเวัณห้วัยแต	 ท้ี่องท่ี่�
ม.๑๑	 ต.บ้านโป่ง	 อ.งาวั	 กรณ่ม่ราษฎรร้องเร่ยนว่ัาม่บุคคลลักลอบจิำาหน่าย
ยาเสพติดี	ผ้ลการตรวัจิค้นสามารถจัิบกุม	นายวิัรัตน์	ดีวังแก้วั	อย้่บ้านเลข้ท่ี่�	๓	
ม.๓	ต.บ้านโป่ง	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๖๒๓	เม็ดี	แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	“ม่ยาเสพติดี
ให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย”	และ
จัิบกุมตามหมายจัิบศาลจัิงหวััดีลำาปาง	 คด่ี	 พ.ร.บ.ป่าไม้	 อ่ก	 ๒	 หมาย	 จึิงนำา
ผ้้้ต้องหาพรอ้มข้องกลางสง่	พนักงานสอบสวันเพ้�อดีำาเนนิคด่ีตามกฎหมายต่อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

๑๐

 อำาเภอเค่ยนซา จัิงหวัดืสุราษฎร์ธิ์าน่ #วัันท่ี่�	 ๑๕	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายวิัชิวุัที่ย์	จิินโต	ผ้วัจิ.สรุาษฎร์ธาน่,	นายสุที่ธิพงษ์	คล้ายอุดีม
รอง	 ผ้วัจิ.สุราษฎร์ธาน่,	 นายมนตรา	 พรมสินธุ	 ปจิ.สุราษฎร์ธาน่,	 นายสันติ	
บุญรอดี	 นายอำาเภอเค่ยนซึา	 นำาโดีย	 นายธนัย	 อุปมนต์	 ปลัดีอำาเภอหัวัหน้า
ฝ่ึายควัามมั�นคง,	นายอิสรินที่ร์	ภคเลิศพิริยะ	ปลัดีอำาเภอฝ่ึายควัามมั�นคง	จัิบกุม
ผ้้้ต้องหาลักลอบเล่นการพนัน	 (ไพ่ผ่้องไที่ย)	 จิำานวัน	 ๘	 คน	 พร้อมข้องกลาง
๑)	 ไพ่ผ่้องไที่ย	๒	สำารับ	๒)	 เงินสดี	๑๕๐	บาที่	และข้องกลางอ้�นหลายรายการ
แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 “ร่วัมกันลักลอบเล่นการพนัน	 (ไพ่ผ่้องไที่ย)	 โดียไม่ได้ี
รับอนุญาต,	ร่วัมกันชุิมนุม	หร้อที่ำากิจิกรรม	หร้อการมั�วัสุม	ในลักษณะท่ี่�เส่�ยงต่อ
การแพร่เช้ิ�อโรค	ฯ,	ฝ่ึาฝืึนคำาสั�งจัิงหวััดีสุราษฎร์ธาน่	ท่ี่�	๒๙๕๖/๒๕๖๔	ลวั.	๗	ต.ค.
๒๕๖๔	 เหตุเกิดีท่ี่�	 บ้านเลข้ท่ี่�	 ๕/๒	 ม.๖	 ต.บ้านเสด็ีจิ	 อ.เค่ยนซึา	 จึิงนำา
ผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	 พงส.สภ.เค่ยนซึา	 เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภอพงัโคน จัิงหวัดืสกลนคร	#วัันท่ี่�	๒๑	ต.ค.	๒๕๖๔	ตั�งแต่เวัลา	๑๕.๐๐	น.
ภายใต้การอำานวัยการข้อง	 จิ.ส.อ.คำานึง	 พรหมพิมพ์	 นายอำาเภอพังโคน,
นายสุชิาติ	รังสินารา	ปลัดีอำาเภอ	(ป.หน.กง.บป.)	สั�งการให้	นายเสถ่ยร	ถวัายชัิย
ปลัดีอำาเภอหัวัหน้าฝ่ึายควัามมั�นคง	นำาสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.พังโคน	๑๑)	จัิบกุม
ผ้้้ลักลอบเล่นการพนัน	(เบ่�ยโบก)	จิำานวัน	๕	ราย	ภายในงานศพ	ณ	บ้านเลข้ท่ี่�
๑๕๖	บา้นม่วังไข่้	หม่้ท่ี่�	๑	ต.มว่ังไข่้	อ.พงัโคน	จิ.สกลนคร	พร้อมข้องกลาง	๑)	เงินสดี
๑๐๐	บาที่	๒)	เม็ดีมะข้ามผ่้าซ่ึกจิำานวัน	๘	อัน	๓)	ตั�งพร้อมฝึาตบโบก	๑	ชุิดี
แจ้ิงข้้อกลา่วัหา	“ร่วัมกนัลักลอบเลน่การพนนั	(เบ่�ยโบก)	โดียผิ้ดีกฎหมาย,	รว่ัมกนั
ฝ่ึาฝืึน	 พรก.ฉุกเฉินมั�วัสุมท่ี่�เส่�ยงต่อการแพร่ระบาดีข้องโควิัดี	 19”	 จึิงนำา
ผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	พงส.สภ.พังโคน	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภอบ้ัานม่วง จัิงหวัดืสกลนคร	#วัันท่ี่�	๑๑	ตุลาคม	๒๕๖๔	เวัลา	๑๕.๓๐	น.
ภายใต้การอำานวัยการข้อง	นายปัณณวิัชิญ์	กุลตังคะวัณิชิย์	ปลัดีอำาเภอ	(ป.หน.กง.บป.)
รักษาการนายอำาเภอบ้านม่วัง,	พ.ต.อ.นวัฤต	นวัการพานิชิย์	ผ้กก.สภ.บ้านม่วัง	
สั�งการให	้นายนพพล	สอนเคน/นายไที่ยสมทุี่ร	จัินที่ร์ที่องสุข้	ปลัดีอำาเภอ	พร้อมด้ีวัย
สมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.บ้านม่วัง	๑๒)	ตำารวัจิ	สภ.บ้านม่วัง	ร่วัมกันเข้้าตรวัจิสอบ
พ้�นท่ี่�	ต.ดีงเหน้อ	อ.บ้านม่วัง	จิ.สกลนคร	เน้�องจิาก	ได้ีรับการร้องเร่ยนจิากชิาวับ้านว่ัา
ม่กลุ่มนักพนันลักลอบเล่นการพนัน	จิาการตรวัจิสอบ	สามารถจัิบกุม	นักพนัน	
จิำานวัน	๒๓	ราย	พร้อมข้องกลาง	๑)	แผ่้นบอกแต้ม	(ไฮโลว์ั)	๒)	อุปกรณ์เล่นไฮโลว์ั
๑	 ชุิดี	๓)	 เงินสดี	๖๐	บาที่	 จึิงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	พงส.สภ.บ้านม่วัง
เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 จัิงหวัดืชุิมพร	#วัันท่ี่�	๒๘	ต.ค.	๒๕๖๔	ภายใต้การอำานวัยการข้อง	นายสมพร
ปัจิฉิมเพ็ชิร	รอง	ผ้วัจิ.ชุิมพร	รักษาราชิการแที่น	ผ้วัจิ.ชุิมพร,	นายนักรบ	ณ	ถลาง
นายอำาเภอเม้องชุิมพร	รักษาราชิการแที่น	ปจิ.ชุิมพร	นำาโดีย	นายที่ว่ัป	ไที่ยสว่ั
ปกจิ.ชุิมพร,	มวั.ต.สุจิินต์	สว่ัางศร่	ร้อย.อส.จิ.ชิพ.๑,	นายวัโรตม์วุัฒิ	พราหมศร่ชิาย
จิพง.ปค.	พร้อมสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.จิ.ชิพ.๑)	จัิบกุมผ้้้ลักลอบเล่นการพนัน
๔	ราย	พร้อมข้องกลาง	๑)	ไพ่ป๊อกหลังส่นำ�าเงินและแดีง	๒	สำารับ	๒)	เงินสดี	
๗๗	บาที่	๓)	ผ้้าป้โต๊ะ	๒	ผ้้น	แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	“ร่วัมกันลักลอบเล่นการพนัน
(ไพ่รัมม่�)	 พนันเอาที่รัพย์สินกันโดียผิ้ดีกฎหมาย,	 ร่วัมกันชุิมนุมที่ำากิจิกรรม
มั�วัสุมในสถานท่ี่�แออัดีในลักษณะท่ี่�เส่�ยงต่อการแพร่ระบาดีข้องโรคฯ,	ร่วัมกัน
ฝ่ึาฝืึนคำาสั�งจัิงหวััดีชุิมพร	 เร้�อง	 มาตรการเฝ้ึาระวัังป้องกันและควับคุม
การแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 เหตุเกิดีท่ี่�	 บ้านเลข้ท่ี่�
๒๖๙/๖	 หม่้ท่ี่�	 ๕	 ตำาบลนาทุ่ี่ง	 อ.เม้องชุิมพร	 จิ.ชุิมพร	 จึิงนำาผ้้้ต้องหา
พร้อมข้องกลางส่ง	 พงส.สภ.เม้องชิุมพร	 เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

 อำาเภอด่ืานขุนทดื จัิงหวัดืนครราชิส่มา	#วัันท่ี่�	๒๗	ต.ค.	๒๕๖๔	เวัลา	๑๑.๓๐	น.
ภายใต้การอำานวัยการข้อง	 นายไพฑ้์รย์	 มหาช้ิ�นใจิ	 นายอำาเภอด่ีานขุ้นที่ดี
สั�งการให้	 นายชิยานนท์ี่	 สุวัรรณที่รัพย์/นายสุรศักดิี�	 ขั้นต่/พันจ่ิาอากาศโที่
อนุชิิต	 นันที่รัตน์	 ปลัดีอำาเภอ	 จัิบกุมดีำาเนินคด่ีผ้้้ประกอบอาช่ิพค้าข้องเก่าโดีย
ไม่ได้ีรับอนุญาต	ซึึ�งได้ีจัิบกุมตัวัผ้้้ต้องหา	๑	ราย	พร้อมข้องกลาง	แจ้ิงข้้อกล่าวัหา
“ประกอบอาช่ิพค้าข้องเก่าโดียไม่ได้ีรับอนุญาต”	 จึิงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลาง
ส่ง	 พงส.สภ.ดี่านขุ้นที่ดี	 เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป	 เบ้�องต้นผ้้้ต้องหา
ให้การรับสารภาพทุี่กข้้อกล่าวัหา	 โดียเม้�อวัันท่ี่�	 ๒๘	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 พนักงาน
อัยการจัิงหวััดีส่คิ�วั	 สั�งฟ้ัองผ้้้ต้องหาฯ	 และศาลจัิงหวััดีส่คิ�วัพิพากษา	 ลงโที่ษฐิาน
ประกอบอาช่ิพค้าข้องเก่าโดียไม่ได้ีรับอนุญาต	ปรับเป็นเงินจิำานวัน	๒,๕๐๐	บาที่

  อำาเภอเว่ยงแหง จัิงหวัดืเช่ิยงใหม่ #วัันท่ี่�	๒๗	ต.ค.	๒๕๖๔	เวัลา	๐๙.๐๐	น.	
นายวััชิระ	เที่พกัน	นายอำาเภอเว่ัยงแหง	มอบหมายให้นายชิานนท์ี่	ดีวังมณ่	ปลัดีอำาเภอ
ฝ่ึายควัามมั�นคง	พร้อมสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เว่ัยงแหง	๒๑)	บ้รณาการรว่ัมระหวัา่ง
ฝ่ึายปกครอง	 ที่หาร	 ตำารวัจิ	 กำานัน	 ผ้้้ใหญ่บ้าน	 ชุิดีรักษาควัามปลอดีภัยหม่้บ้าน
ในการลาดีตระเวัน/สกัดีกั�น	ผ้้้ลักลอบหลบหน่เข้้าเม้องโดียผิ้ดีกฎหมาย	ตามพ้�นท่ี่�
แนวัชิายแดีนช่ิองที่างธรรมชิาติ	 พร้อมทัี่�งตั�งจุิดีตรวัจิ/จุิดีสกัดี	 เพ้�อป้องกัน
การลักลอบนำาเข้้าสิ�งผิ้ดีกฎหมาย	 ยาเสพติดี	 เข้้าส่้พ้�นท่ี่�ตอนใน	 ณ	 จุิดีตรวัจิ
บ้านเปียงหลวัง	อำาเภอเว่ัยงแหง	จัิงหวััดีเช่ิยงใหม่

 อำาเภอโกสุมพิสัย จัิงหวัดืมหาสารคาม	 #วัันท่ี่�	 ๑๖	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายเก่ยรติศักดิี�	ตรงศิริ	ผ้วัจิ.มหาสารคาม,	นายธรรมน้ญ	แก้วัคำา
รอง	ผ้วัจิ.มหาสารคาม,	นายอนุพงศ์	คำาภ้แก้วั	ปจิ.มหาสารคาม	มอบหมายให้
ก.ต.ที่องแดีง	 ปินะเก	 ปกจิ.มหาสารคาม	 สั�งการให้	 ชุิดีปฏิิบัติการพิเศษ
ฝ่ึายปกครองจิังหวััดีมหาสารคาม	 นำาโดีย	 มวั.ที่.ภรัณย้	 มาย้ร	 ผ้ชิ.ปกจิ.
มหาสารคาม	พร้อมสมาชิิก	อส.	(ร้อย.บก.บร.บก.อส.จิ.มหาสารคาม)	สนธิกำาลัง
ร่วัมกับฝ่ึายควัามมั�นคงอำาเภอโกสุมพิสัย	 และหน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	 ลงพ้�นท่ี่�
ตรวัจิสอบข้้อเท็ี่จิจิริง	หลังม่ผ้้้แจ้ิงเบาะแส	ว่ัาม่การลักลอบจิำาหน่ายสลากกินรวับ
ท่ี่�ร้านข้ายข้องชิำาในตลาดีสดีอำาเภอโกสุมพิสัย	 ต.หัวัข้วัาง	 อ.โกสุมพิสัย
ม่ผ้ลการตรวัจิสอบสามารถจัิบกุมเจ้ิาม้อสลากกินรวับ	๑	 ราย	พร้อมข้องกลาง
๑)	 เงินสดี	 ๑๖,๐๙๗	 บาที่	 ๒)	 สมุดีโพยหวัย	 ๘	 เล่ม	 และจัิบกุมตัวัผ้้้ซ้ึ�อ
สลากกินรวับ	 ๑	 ราย	 พร้อมข้องกลาง	 บิลล์หวัย	 ๑	 แผ่้น	 จึิงนำาผ้้้ต้องหา
พร้อมข้องกลางส่งพนักงานสอบสวัน	 เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

๑๑

 อำาเภอเบัต่ง จัิงหวัดืยะลา #วัันท่ี่� 	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	 ก.ที่.เอก	 ยังอภัย	ณ	 สงข้ลา	 ผ้บ.ร้อย	 อส.อ.เบตง	 ๓
มอบหมายให้	ผ้้้ช่ิวัย	ผ้บ.ร้อยฯ,	หน.	ชิคต.	สั�งการและประสานการปฏิิบัติให้
สมาชิิก	อส.ประจิำากองร้อยฯ	และ	ชิคต.	 ทัี่�ง	๔	ชิคต.	ปฏิิบัติภารกิจิ	 ตั�งแต่
เวัลา	 ๐๖.๐๐	 น.	 เป็นต้นไป	 ดัีงน่�	 ออกตรวัจิเส้นที่างตามจุิดีเส่�ยงต่างๆ
เพ้�อกดีดัีนและจิำากัดีเสร่การปฏิิบัติข้องฝ่ึายตรงข้้าม,	ตั�งจุิดีตรวัจิ/จุิดีสกัดีหน้าฐิาน
ปฏิิบัติการและจุิดีตรวัจิไม่ประจิำาท่ี่�	 (POP	 -	 UP),	 จัิดีกำาลัง	 รปภ.ตลาดีนัดี,	
สถานท่ี่�ราชิการในพ้�นท่ี่�รับผิ้ดีชิอบ,	 การซัึกซ้ึอมแผ้นเผ้ชิิญเหตุ	 เพ้�อให้ม่
ควัามคุ้นชิินต่อสถานการณ์	เป็นต้น	ผ้ลการปฏิิบัติเป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย	



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๑๒

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

  จัิงหวัดืสุพรรณบุัร่ #วัันท่ี่�	 ๘	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	ภายใต้การอำานวัยการข้อง
ก.อ.ณัฐิภัที่ร	สุวัรรณประท่ี่ป	ผ้วัจิ.สุพรรณบุร่,	ก.อ.ปร่ชิา	ที่องคำา/ก.อ.นพฤที่ธิ�
ศิริโกศล/ก.ที่.ช้ิช่ิพ	 พงษ์ไชิย	 รอง	 ผ้วัจิ.สุพรรณบุร่,	 ก.อ.วััฒนา	 ยั�งย้น	
ปจิ.สุพรรณบุร่	 มอบหมายให้	 ก.ต.จิิตรติ	 รามเนตร	 ปกจิ.สุพรรณบุร่	 พร้อม	
มวั.อ.ชิาญศักดิี�	 รอดีเจิริญ,	 มวั.ต.ธรรศ	 ศร่ดุีษฎ่	 ผ้ชิ.ปกจิ.สุพรรณบุร่	
พร้อมสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จิ.สะพรรณบุร่)	 ออกลาดีตระเวัน
ตรวัจิตราการบังคับใช้ิกฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดี
และอาชิญากรรมและเข้้มงวัดี	มาตรการการป้องกันโรคโควิัดี	19	ในพ้�นท่ี่�เส่�ยง
ต่อการแพร่ระบาดีข้องโรคไวัรัสฯ	ในสถานบริการ	สถานประกอบการท่ี่�คล้าย
สถานบริการ	 ร้านอาหาร	 และแหล่งชุิมชิน	 ในพ้�นท่ี่�จัิงหวััดีสุพรรณบุร่
ผ้ลการปฏิิบัติ	 ยังม่ประชิาชินบางส่วัน	 ท่ี่�ยังออกนอกเคหสถานในยามวัิกาล
โดียเป็นกลุ่มบุคคลท่ี่�ได้ีรับข้้อยกเว้ันตามกฎหมายและม่ควัามจิำาเป็น	ตามคำาสั�ง
จัิงหวััดีสุพรรณบุร่	ท่ี่�๔๕๘๘/๒๕๖๔	

 อำาเภอเมืองอุต่รดืิต่ถ์์ จัิงหวัดือุต่รดิืต่ถ์์ #วัันท่ี่�	 ๑๐	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายผ้ล	ดีำาธรรม	ผ้วัจิ.อุตรดิีตถ์,	นายสหวิัชิ	อภิชัิยวิัศรุตกุล	
รอง	 ผ้วัจิ.อุตรดิีตถ์,	 นายจิรัญ	 กาญจินปัญญานนท์ี่	 ปจิ.อุตรดิีตถ์	 มอบหมายให้
นายที่ว่ัศักดิี�	พุ่มมรดีก	ปกจิ.อตุรดิีตถ์	นำาชุิดีปฏิิบัติการจิดัีระเบ่ยบสังคมแบบบ้รณาการ
จัิงหวััดีอุตรดิีตถ์	ร่วัมกับฝ่ึายปกครองอำาเภอเม้องอุตรดิีตถ์	และสภ.เม้องอุตรดิีตถ์	
ออกจัิดีระเบ่ยบสังคม	ติดีตามและตรวัจิสอบสถานท่ี่�เส่�ยงต่อการติดีโรค	(ปิดีชัิ�วัคราวั)
/ติดีตามและตรวัจิสอบ	สถานประกอบการตามข้้อร้องเร่ยนท่ี่�ได้ีรบัแจ้ิง	ร้านอาหาร	
ร้านจิำาหน่ายเคร้�องด้ี�มทัี่�วัไป	 (ห้ามด้ี�มและจิำาหน่ายเคร้�องด้ี�มแอลกอฮอล์ภายใน
สถานท่ี่�ดัีงกล่าวัและปิดีให้บริการภายในเวัลา	 ๒๓.๐๐	 น.)	 ในเข้ตชุิมชินพ้�นท่ี่�
เที่ศบาลเม้องอุตรดิีตถ์	 (ถนนอินใจิม่/ถนนเจิษฎาบดิีนที่ร์/ถนนบรมอาสน์)
ผ้ลการปฏิิบัติเป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย	ผ้้้ประกอบการให้ควัามร่วัมม้อเป็นอย่างด่ี	

 อำาเภอปากพะยูน จัิงหวัดืพัทลุง #วัันท่ี่�	 ๒	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 เวัลา	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	 นายภ้ดิีศ	 ชินะวัรรณโณ	 นายอำาเภอปากพะย้น	 สั�งการให้
ฝ่ึายควัามมั�นคง	พร้อมสมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ปากพะย้น	๖)	ลงพ้�นท่ี่�	เพ้�อช่ิ�แจิง
ในการควับคุมและเฝ้ึาระวัังเพ้�อป้องกันการแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัส
โคโรนา	2019	(	โควิัดี-19)	ดัีงน่�	๑.	สั�งให้ผ้้้สัมผั้สเส่�ยงส้ง	ในพ้�นท่ี่�	ม.๓	ต.ปากพะยน้	
เข้้ารับการกักตัวัตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัส
โคโรนา	2019	(โควิัดี-19)	๒.	ตรวัจิสอบการกักตัวัข้องผ้้้สัมผั้สเส่�ยงส้งซึึ�งยงัไม่ครบ
กำาหนดีเวัลาการกักตัวั	เพ้�อให้อย้ใ่นพ้�นท่ี่�ข้องการกักตัวัจินครบกำาหนดี	เน้นยำ�าไม่ให้
ออกนอกพ้�นท่ี่�ข้องการกักตัวัโดียเด็ีดีข้าดี	๓.	แนะนำาผ้้้ประกอบการให้ปฏิิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 (โควิัดี	 19)

 อำาเภอเมืองอุบัลราชิธิ์าน่ จัิงหวัดือุบัลราชิธิ์าน่ #วัันท่ี่�	๕	ต.ค.	๒๕๖๔	
ผ้วัจิ.อุบลราชิธาน่	 ปล่อยแถวัจัิดีระเบ่ยบสังคมจัิงหวััดีอุบลราชิธาน่	 โดียม่
นายสุรศิษฐ์ิ	 อินที่กรอุดีม	 ปจิ.อุบลราชิธาน่,	 นายนคร	 ศิริปริญญานันท์ี่	
นายอำาเภอเม้องอุบลราชิธาน่,	 นายสมชัิย	 บ้รณะ	 นายอำาเภอวัารินชิำาราบ	
เข้้าร่วัมพิธ่	 และสั�งการให้ชุิดีจัิดีระเบ่ยบสังคมจัิงหวััดีอุบลราชิธาน่	
พร้อมสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.อส.จิ.อบ.๑/ร้อย.อส.อ.เม้องอุบลราชิธาน่	 ๒/
ร้อย.อส.อ.วัารินชิำาราบ	 ๑๒)	 ตรวัจิสถานบริการ	 สถานประกอบการ
คล้ายสถานบริการ	ร้านอาหาร	ร้านค้าทัี่�วัไป	และพ้�นท่ี่�เส่�ยงต่อการแพร่ระบาดี
ข้องโรคตดิีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	2019	(โควิัดี-19)	ในพ้�นท่ี่�อำาเภอเม้องอุบลราชิธาน่	
และอำาเภอวัารินชิำาราบ	 ผ้ลการปฏิิบัติ	 เจ้ิาหน้าท่ี่�ได้ีให้คำาแนะนำา	 ตักเต้อน	
เร้�อง	 มาตรการแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 (โควิัดี-19)



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ ๑๓

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

 อำาเภอพรหมค่ร่ จัิงหวัดืนครศร่ธิ์รรมราชิ #วัันท่ี่�	๒๖	ต.ค.	๒๕๖๔	ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายเกร่ยงศักดิี�	รักษ์ศร่ที่อง	นายอำาเภอพรหมค่ร่	มอบหมายให้
นายกิตติพงศ์	อินที่รสุวัรรณ	ปลัดีอำาเภอหัวัหน้าฝ่ึายควัามมั�นคง,	นางสาวัธนิดีา
จิงจิิตต์	ปลัดีอำาเภองานป้องกัน	ร่วัมกับกำานัน,	ผ้้้ใหญ่บ้าน,	ชุิดีปฏิิบัติการพิเศษ
ฝ่ึายปกครองอำาเภอพรหมค่ร่	 ออกลาดีตระเวันเพ้�อรักษาควัามสงบเร่ยบร้อย	
และเข้้มงวัดีกวัดีขั้นในการบังคับใช้ิกฎหมายให้เป็นไปตามข้้อกำาหนดีออกตาม
ควัามในมาตรา	๙	แห่ง	พ.ร.ก.การบริหารราชิการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ผ้ลการ
ปฏิิบัติเวัลา	๒๓.๕๐	น.	จัิบกุมผ้้้ต้องหาได้ี	๑	ราย	พร้อมข้องกลาง	ยาบ้า	๗๕	เม็ดี
แจ้ิงข้้อกล่าวัหา	 “ม่ยาเสพติดีให้โที่ษประเภที่ท่ี่�	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครอง
เพ้�อจิำาหน่ายโดียผิ้ดีกฎหมาย,	 เป็นผ้้้ขั้บข่้�รถม่สารเสพติดีให้โที่ษ	 (ยาบ้า)
อย้่ในร่างกาย,	 ออกนอกเคหะสถานระหว่ัางเวัลา	 ๒๒.๐๐	 น.-๐๔.๐๐	 น.
ข้องวัันรุ่งขึ้�นโดียไม่ม่เหตุจิำาเป็น	 จึิงนำาผ้้้ต้องหาพร้อมข้องกลางส่ง	 พงส.
สภ.พรหมค่ร่	เพ้�อดีำาเนินคด่ีตามกฎหมายต่อไป

 อำาเภอปากช่ิอง จัิงหวัดืนครราชิส่มา #วัันท่ี่�	 ๒๘	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	นายคณัสชินม์	ศร่เจิริญ	นายอำาเภอปากช่ิอง	จัิงหวััดีนครราชิส่มา
มอบหมายให้	 ฝ่ึายควัามมั�นคง	 นำาโดียนายสิริวััฒก์	 ภัที่รวิัเศษพันธ์	 ปลัดีอำาเภอ	
พร้อมด้ีวัยสมาชิิก	อส.	 (ร้อย.อส.อ.ปากช่ิอง	๑๓)	 ร่วัมกับ	ตำารวัจิ	สภ.ปากช่ิอง,	
สาธารณสขุ้อำาเภอปากชิอ่ง	ลงพ้�นท่ี่�ตรวัจิตราตามมาตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาดี
ข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัสโคโรนา	2019	ตามคำาสั�งจัิงหวััดีนครราชิส่มา	ท่ี่�	๙๗๘๔/๒๕๖๔	
โดียตรวัจิสอบ	ร้านอาหารมิให้จิำาหน่ายแอลกอฮอล์ภายในร้าน	ดัีงน่�	๑.	ร้าน	Ocean
ปากช่ิอง	๒.	ร้านมอม่อ	ปากช่ิอง	๓.	ร้านเซ้ึง	ปากช่ิอง	ทัี่�งน่�เจ้ิาหน้าท่ี่�ได้ีกำาชัิบให้	
ผ้้้ประกอบการปฏิิบัติตามคำาสั�งจัิงหวััดีนครราชิส่มา	อย่างเคร่งครัดี	

 อำาเภอนางรอง จัิงหวัดืบุัร่รัมย์ #วัันท่ี่�	 ๙	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	 ก.ที่.เพชิรรัตน์	 ภ้มาศ	 ผ้บ.ร้อย.อส.อ.นางรอง	 ๔
มอบหมายให้	มวั.อ.ชิาล่	แจ้ิงรัมย์	รอง	ผ้บ.ร้อย.อส.อ.นางรอง	๔,	มวั.อ.ธนธรณ์พล
ไข้ว้ัพันธ์ุ/มวั.ต.จิักร์กฤษ	 ร่วัมก้ล	 ปลัดีอำาเภอกลุ่มงานควัามมั�นคง	 นำากำาลัง
สมาชิิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.นางรอง	๔)	จัิดีระเบ่ยบสังคมแบบบ้รณาการป้องกัน
ยาเสพติดี	 ลาดีตระเวันรักษาควัามสงบเร่ยบร้อยในพ้�นท่ี่�อำาเภอนางรอง
จัิงหวััดีบุร่รัมย์	 เพ้�อป้องกันปัญหาอาชิญากรรม	 ปัญหาการแพร่ระบาดี
ข้องยาเสพติดี	 รวัมทัี่�งการดีำาเนินการตรวัจิกำาชัิบร้านอาหาร	 สถานบริการ
ให้ปฏิิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดีข้องโรคติดีเช้ิ�อไวัรัส
โคโรนา	2019	ผ้ลการปฏิิบัติเป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย	ไม่พบผ้้้ประกอบการ
กระที่ำาผิ้ดีกฎหมายและข้้อกำาหนดีออกตามควัามในมาตรา	๙	แห่งพระราชิกำาหนดี
การบริหารราชิการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

 อำาเภอเมืองยโสธิ์ร จัิงหวัดืยโสธิ์ร 	 #วัันท่ี่� 	 ๑๘	 ต.ค.	 ๒๕๖๔
นายชัิยวััฒน์	 ชัิยเวัชิพิสิฐิ	 ปจิ.ยโสธร	 มอบหมายให้	 ชุิดีปฏิิบัติการพิเศษ
ฝ่ึายปกครองจัิงหวััดียโสธร	ร่วัมกับ	กอ.รมน.จิ.ยส.,	ท่ี่�ที่ำาการปกครองอำาเภอเม้อง
ยโสธร,	 ตำารวัจิ	 สภ.เม้องยโสธร,	 สาธารณสุข้อำาเภอเม้องยโสธร	 พร้อมด้ีวัย
สมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จิ.ยโสธร	 /	 ร้อย.อส.อ.เม้องยโสธร	 ๑)
ออกตรวัจิ	กำากับ	แนะนำา	สถานประกอบ	ร้านอาหาร	ฯลฯ	ตามมาตรการฯ
และประกาศจัิงหวััดียโสธร	 ท่ี่�	 ๔๔/๒๕๖๔	 กรณ่	 ร้านอาหารหร้อเคร้�องด้ี�ม
ห้ามการบริโภคสุราหร้อเคร้�องด้ี�มท่ี่�ม่แอลกอฮอล์ในร้าน	 และให้เป็นหน้าท่ี่�
ข้องผ้้้ประกอบการร้านท่ี่�จิะต้องแจ้ิงเต้อนโดียวิัธ่การใดีๆ	 ให้ผ้้้บริโภคหร้อ
ผ้้้ใช้ิบริการถ้อปฏิิบัติตามมาตรการดัีงกล่าวัโดียเคร่งครัดี	
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ภารกิจตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาด้ินแด้น พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๖ (๑) บรรเทาภัยู่ที�เกิด้จากธิรรมชาติแล้ะการกระทำาของข้าศึก

จัิงหวัดืสิงห์บุัร่	#วัันท่ี่�	๙	ต.ค.	๒๕๖๔	มวั.ต.อภิรักษ์	 ไชิยมังกร
รอง	 ผ้บ.ร้อย	 บก.บร.บก.อส.จิ.สิงห์บุร่,	 มวั.ที่.ณัฐิวุัฒิ	 เร้องสม
ผ้ชิ.ผ้บ.ร้อย.อส.เม้องสิงห์บุร่	๑,	นายกฤษฎา	เสวักวิัหาร่	ผ้ชิ.ปกจิ.
สิงห์บุร่	 พร้อมสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จิ.สิงห์บุร่/
ร้อย.อส.อ.เม้องสิงห์บุร่	 ๑)	 สนับสนุนกำาลังและรถบรรทุี่ก
นำาส่งสิ�งข้องพระราชิที่านฯ	 จิำานวัน	 ๑๐๕	 ชุิดี	 นำาไปส่งมอบ
ให้กับประชิาชินผ้้้ประสบอุที่กภัยในพ้�นท่ี่�ชุิมชินบางกระบ้อ	
หม่้ท่ี่�	 ๑	 ต.บางกระบ้อ	 อ.เม้องสิงห์บุร่	 จิ.สิงห์บุร่	 โดียม่	
ก.ที่.ปัญญา	 ใช้ิเฮ็ง	 นายอำาเภอเม้องสิงห์บุร่	 รักษาราชิการแที่น
ปลัดีจัิงหวััดีสิงห์บุร่	ร่วัมมอบสิ�งข้องพระราชิที่านฯ	

 อำาเภอขุนยวม จัิงหวัดืแม่ฮ่่องสอน	#วัันท่ี่�	๔	พ.ย.	๒๕๖๔
ก.ที่.ณรงค์ ชัิย	 จิินดีาพันธ์	 ผ้บ. ร้อย	 อส.อ.ขุ้นยวัม	 ๖/
นายอำาเภอขุ้นยวัม	 มอบหมายให้	 มวั.อ.มารุต	 ปัญญาบุญ	
ผ้ชิ.ผ้บ.ร้อย.อส.อ.ขุ้นยวัม	 ๖	 นำากำาลังพลสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.
อส.อ.ขุ้นยวัม	 ๖)	 เข้้าให้ควัามช่ิวัยเหล้อผ้้้ประสบอุที่กภัย	 เช่ิน	
นำากิ�งไม้	ข้ยะ	และดิีนโคลน	ออกจิากบ้านข้องชิาวับ้าน	ในพ้�นท่ี่�
บ้านแม่สุริน	ม.๓	ต.ขุ้นยวัม	อ.ขุ้นยวัม	จิ.แม่ฮ่องสอน	พร้อมกับ
มอบถุงยังช่ิพให้กับผ้้้ได้ีรับควัามเด้ีอดีร้อนจิากอุที่กภัย	 โดียม่
ผ้้้ได้ีรับควัามเส่ยหายจิำานวัน	๑๗	หลังคาเร้อน
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มาตรา ๑๖ (๑) บรรเทาภัยู่ที�เกิด้จากธิรรมชาติแล้ะการกระทำาของข้าศึก

 จัิงหวัดืมหาสารคาม	 #วัันท่ี่�	 ๑๓	 ต.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้
การอำานวัยการข้อง	ก.อ.เก่ยรติศักดิี�	ตรงศิริ	ผ้วัจิ.มหาสารคาม,	
ก.อ.ธรรมน้ญ	แก้วัคำา	รอง	ผ้วัจิ.มหาสารคาม,	ว่ัาท่ี่�	ก.อ.อนุพงศ์	
คำาภ้แก้วั	ปจิ.มหาสารคาม	มอบหมายให้	ก.ต.ที่องแดีง	 ปินะเก
ปกจิ.มหาสารคาม	 พร้อมสมาชิิก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.
อส.จิ.มหาสารคาม)	 สนธิกำาลังร่วัมกับ	 กองพลที่หารราบท่ี่�	 ๖
ที่ำาพนังกั�นนำ�า	ซึึ�งมวัลนำ�าท่ี่�ไหลมาอย่างต่อเน้�อง	ที่ำาให้พนังกั�นนำ�า
(เดิีม)	 ท่ี่�ที่ำาไว้ัเกิดีควัามเส่ยหายจิากมวัลนำ�าท่ี่�พัดีผ่้าน	 จึิงร่วัมกัน
ซ่ึอมเเซึมให้มั�นคงต่อการใช้ิงานช่ิวังเกิดีอุที่กภัย	ณ	 บ้านสำาโรง
ต.ยางท่ี่าเเจ้ิง	อ.โกสุมพิสัย	จิ.มหาสารคาม

 จัิงหวัดืขอนแก่น	#วัันท่ี่�	๕	ต.ค.	๒๕๖๔	เวัลา	๑๓.๐๐	น.	
ภายใต้การอำานวัยการข้อง	ก.อ.สมศักดิี�	จัิงตระกุล	ผ้บ.อส.จิ.ข้ก.,	
ก.อ.จิารกึ	เหลา่บุญประเสรฐิิ	/	ก.อ.ศรทัี่ธา	คชิพลายกุต์	/	ก.อ.สุเที่พ
มณ่โชิติ	รอง	ผ้บ.อส.จิ.ข้ก.,	ก.อ.พันธ์เที่พ	เสาโกศล	ผ้ชิ.ผ้บ.อส.จิ.ข้ก.
มอบหมายให้	ก.ต.พิชัิย	 วัันตา	ผ้ชิ.หน.ฝึอ.บก.อส.จิ.ข้ก.,	มวั.ที่.	
บัญญัติ	 ขั้นที่กสิกรรม	 ผ้บ.ร้อย	 อสจิ.ข้ก.๑	 พร้อมสมาชิิก	 อส.	
(ร้อย.อส.จิ.ข้ก.๑)	ลงพ้�นท่ี่�ช่ิวัยเหล้อผ้้้ประสบภยันำ�าท่ี่วัม	ต.ที่า่พระ	
จิำานวัน	๒	จุิดี	ได้ีแก่	๑.	บ้านหนองบัวัด่ีหม่	๒.	บ้านท่ี่าพระเนาว์ั	
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