
ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

พิิธีีเปิิดการฝึึกอบรมหลัักสููตรผูู้�บังคัับกองร�อยอาสูารักษาดินแดน ปิระจำำาปิี พิ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร่�นที่ี� ๕๔ ร่�นที่ี� ๕๕ แลัะร่�นที่ี� ๕๖

	 วัันท่ี่�	 ๓๐	พฤศจิิกายน	๒๕๖๔	ณ	 ศูนย์การกำาลัังสำำารอง	

ค่่ายธนะรัชต์์	อำาเภอปราณบุุร่	จัิงหวััดประจิวับุค่่ร่ขัันธ์	นายกองเอก

ธนาค่ม	จิงจิิระ	หัวัหน้าฝ่่ายอำานวัยการกองบัุญชาการกองอาสำา

รักษาดินแดน	 มอบุหมายให้	 นายกองเอก	 ศักดิ�ฤที่ธิ�	 สำลัักค่ำา

รองหัวัหน้าฝ่่ายอำานวัยการกองบัุญชาการกองอาสำารักษาดินแดน

เป็นประธานพิธ่เปิดการฝึ่กอบุรมผูู้้บัุงคั่บุบัุญชาสำมาชิกกองอาสำา

รักษาดินแดน	 หลัักสูำต์รผูู้้บัุงคั่บุกองร้อยอาสำารักษาดินแดน	

ประจิำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	รุ่นท่ี่�	๕๔	รุ่นท่ี่�	๕๕	แลัะรุ่นท่ี่�	๕๖	โดยม่

อธิการวิัที่ยาลััยการปกค่รอง	 ปลััดจัิงหวััดประจิวับุค่่ร่ขัันธ์

นายอำาเภอปราณบุุร่	 ผูู้้อำานวัยการหลัักสูำต์รนักเร่ยนนายอำาเภอ	

รุ่นท่ี่�	๕๔	 รุ่นท่ี่�	๕๕	แลัะรุ่นท่ี่�	๕๖	 ข้ัาราชการกรมการปกค่รอง	

(สำน.อสำ.)	ค่ณะนายที่หาร	แลัะค่รูฝึ่ก	เข้ัาร่วัมพิธ่ฯ	

	 ทัี่�งน่�	 ม่ผูู้้เข้ัารับุการฝึ่กอบุรมเป็นเจ้ิาพนักงานปกค่รอง

ระดับุชำานาญการพิเศษ	จิำานวันรุ่นลัะ	๑๐๐	ค่น	แลัะข้ัาราชการ

สัำงกัดส่ำวันราชการอ่�น	รุ่นลัะ	๕	ค่น	รวัมผูู้้เข้ัารับุการอบุรมทัี่�ง	๓	รุ่น

๓๑๕	 ค่น	 โดยม่ห้วังการฝึ่กอบุรมตั์�งแต่์วัันท่ี่�	 ๒๘	 พฤศจิิกายน

ถึึงวัันท่ี่�	๒๕	ธันวัาค่ม	๒๕๖๔	รวัม	๒๘	วััน

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๘๐ ประจำ�เดือน ธันว�คม ๒๕๖๔ http://multi.dopa.go.th/asa
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สำวััสำด่ค่รับุ	 ท่ี่านผูู้้บัุงคั่บุบัุญชา	 เจ้ิาหน้าท่ี่�	 สำมาชิก	 อสำ.	 แลัะที่่านผูู้้อ่านจิดหมายข่ัาวั	 อสำ.	 ทีุ่กท่ี่านค่รับุ...

ฉบัับัเดืือนธัันวาคม ๒๕๖๔	ฉบัุบุน่�...ขัอนำาเสำนอ	พิธ่เปิดการฝึ่กอบุรมหลัักสูำต์รผูู้้บัุงคั่บุกองร้อยอาสำารักษาดินแดน

ประจิำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	 รุ่นท่ี่�	๕๔	 รุ่นท่ี่�	๕๕	แลัะรุ่นท่ี่�	๕๖ “มุมยุุทธัการ” พิธ่ต์รวัจิเย่�ยมการฝึ่กภาค่สำนาม	

หลัักสูำต์รผูู้้บัุงคั่บุกองร้อยอาสำารักษาดินแดน	พ.ศ.	๒๕๖๔	รุ่นท่ี่�	๕๔	รุ่นท่ี่�	๕๕	แลัะรุ่นท่ี่�	๕๖ “กิจกรรมพิิเศษ” 

รอง	 ผู้อ.รมน.ภาค่	 ๔	 สำน.	 ต์รวัจิเย่�ยมการปฏิิบัุติ์งานพร้อมมอบุนโยบุาย	 อสำ.รถึไฟ	 “ผลงานแนะนำา”

ฝ่่ายปกค่รองอำาเภอลัะแม	 สำนธิกำาลัังฝ่่ายปกค่รองอำาเภอท่ี่าชนะ	 ขัยายผู้ลัจัิบุกุม	 ยาบุ้ากว่ัา	 ๒๐,๓๔๘	 เม็ด	

แลัะยาไอซ์์	๒๓.๕๒	กรัม	ต่์อด้วัย...สรุปผลการปฏิิบััติิภารกิจของเหล่าสมาชิิก อส.	จิากกองร้อย	อสำ.จิ./กองร้อย

อสำ.อ.	รอบุรั�วัทัี่�วัไที่ย,	แลัะปิดท้ี่ายด้วัย	... มาติรการป้องกันความเส่�ยุงจากเชืิ�อไวรัส โควิดื-19	ค่ำาศัพท์ี่แลัะ

บุที่สำนที่นาในช่วิัต์ประจิำาวััน	 แล้ัวัพบุกันใหม่	 กับุจิดหมายข่ัาวั	 อสำ.	 ฉบัุบุหน้า	 เด่อนมกราค่ม	 ๒๕๖๕

สำวััสำด่ค่รับุ	...	
บ.ก. ...ขอคุยบ.ก. ...ขอคุย

พิิธีีตรวจำเยี�ยมการฝึึกภาคัสูนาม หลัักสููตรผูู้�บังคัับกองร�อยอาสูารักษาดินแดน 

ปิระจำำาปิี พิ.ศ. ๒๕๖๔ ร่�นที่ี� ๕๔ ร่�นที่ี� ๕๕ แลัะร่�นที่ี� ๕๖

	 วัันท่ี่�	๑๗	ธันวัาค่ม	๒๕๖๔	เวัลัา	๑๐.๐๐	น.	นายกองเอก
ธนาค่ม	 จิงจิิระ	 หัวัหน้าฝ่่ายอำานวัยการกองบุัญชาการ
กองอาสำารักษาดินแดน/อธิบุด่กรมการปกค่รอง	 มอบุหมายให้
นายกองเอก	 สำมยศ	 พุ่มน้อย	 รองหัวัหน้าฝ่่ายอำานวัยการ
กอง บัุญชากา รกองอาสำา รั กษา ดินแดน/ รอ งอ ธิบุ ด่
กรมการปกค่รอง	 เป็นประธานในพิธ่ต์รวัจิเย่�ยมการฝึ่ก
ภาค่สำนาม	 หลัักสูำต์รผูู้้บัุงคั่บุกองร้อยอาสำารักษาดินแดน
รุ่นท่ี่�	 ๕๔	 รุ่นท่ี่�	 ๕๕	 แลัะรุ่นท่ี่�	 ๕๖	 ประจิำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔
พร้อมค่ณะต์รวัจิเย่� ยม	 โดยม่	 พลั.ต์.โฆสิำต์	 ชินวัรัญช์
ผูู้้บัุญชาการศูนย์การกำาลัังสำำารอง	 พร้อมค่ณะนายที่หาร
ค่รูฝึ่ก	ให้การต้์อนรับุ

อ่่านต่่อ่หน้า ๓

ม่มย่ที่ธีการ
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	 การต์รวัจิเย่�ยมการฝึ่กภาค่สำนามในค่รั�งน่�	ได้รับุชมการฝึ่ก
ภาค่สำนามใน	๒	สำถึาน่	ดังต่์อไปน่�	สถาน่ท่� ๑	สำถึาน่การป้องกัน
แลัะปราบุปรามการก่อค่วัามไม่สำงบุ	 ในเร่�อง	 การตั์�งจุิดต์รวัจิ
จุิดสำกัด,	 การต์่อต้์านการซุ่์มโจิมต่์ขับุวันยานยนต์์,	 การปิดล้ัอม
ต์รวัจิค้่น	สถาน่ท่� ๒	 สำถึาน่ฝึ่กหน่วัยที่หารขันาดเลั็ก	 ในเร่�อง
การต่์โฉบุฉวัย	 จิากนั�นได้มอบุสิำ�งขัองต์รวัจิเย่�ยมแก่ค่ณะค่รูฝึ่ก
แลัะผูู้้เข้ัารับุการฝ่ึกอบุรม	 พร้อมทัี่�งมอบุโอวัาที่แก่ผูู้้เข้ัารับุ
การฝ่ึกอบุรม	 ให้นำาค่วัามรู้แลัะประสำบุการณ์ท่ี่�ได้รับุจิาการฝ่ึก
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับุประชาชน	 แลัะบุ้านเม่องให้มาก
ท่ี่�สุำด	 แลัะท่ี่านอธิบุด่กรมการปกค่รองฝ่ากเน้นยำ�าให้ทุี่กท่ี่าน
ช่วัยกันที่ำาให้ประชาชน	“ทุี่กข์ัน้อยลัง	สุำขัมากขึั�น”
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รอง ผู้อ.รมน.ภาคั ๔ สูน. ลังพิ้�นที่ี�ตรวจำเยี�ยมการปิฏิิบัติงาน พิร�อมมอบนโยบาย แก�สูมาชิิก อสู.รถไฟ ยะลัา 

กำาชิับเจำ�าหน�าที่ี�ดูแลัพิี�น�องปิระชิาชินอย�างเต็มคัวามสูามารถ

	 วัันท่ี่�	๑๐	ธันวัาค่ม	๒๕๖๔	เวัลัา	๑๐.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุม	ชั�น	๒	อาค่ารสำถึาน่รถึไฟยะลัา	ต์ำาบุลัสำะเต์ง	อำาเภอเม่องยะลัา	

จัิงหวััดยะลัา	พลัต์ร่	ปราโมที่ย์	พรหมอินที่ร์	รอง	ผู้อ.รมน.ภาค่	๔	ส่ำวันหน้า	พร้อมค่ณะ	ลังพ่�นท่ี่�ต์รวัจิเย่�ยมการปฏิิบัุติ์ภารกิจิ	แลัะ

ติ์ดต์ามผู้ลัการปฏิิบัุติ์งานขัอง	สำมาชิกกองอาสำารักษาดินแดนรถึไฟ	ในการน่�ได้รับุฟังบุรรยายสำรุปผู้ลัการดำาเนินงานขัองสำมาชิก	อสำ.	

สัำงกัด	 ร้อย.ปพ.๒	บุก.อสำ.	 ท่ี่�ปฏิิบัุติ์หน้าท่ี่�บุนขับุวันรถึไฟ	 (อสำ.รถึไฟ)	แลัะมอบุนโยบุายเพ่�อให้การปฏิิบัุติ์งานม่ประสิำที่ธิภาพยิ�งขึั�น

ก่อนพบุปะแลัะมอบุหน้ากากอนามัยให้แก่พ่�น้องประชาชนท่ี่�มาใช้บุริการโดยสำารขับุวันรถึไฟ	

	 โดยม่	 พันเอก	 วิัชิต์	 ปัญติ์ภาณุวััฒน์	 รองผูู้้บัุงคั่บุหน่วัยเฉพาะกิจิยะลัา,	 นายกองต์ร่	 ประยง	 ศิริกาศ	 ผูู้้บัุงคั่บุกองร้อย

ปฏิิบัุติ์การพิเศษท่ี่�	 ๒	 กองบัุญชาการกองอาสำารักษาดินแดน,	 พันเอก	 อนุชา	 โนนคู่่เขัต์โขัง	 รองผูู้้บัุงคั่บุการกองบัุงคั่บุการค่วับุคุ่ม

กองอาสำารักษาดินแดน	 จัิงหวััดชายแดนภาค่ใต้์,	นายกองต์ร่	ปารเมศ	 เห้งสำวััสำดิ�	 รองผูู้้บัุงคั่บุการกองบัุงคั่บุการค่วับุคุ่ม	กองอาสำา

รักษาดินแดน	จัิงหวััดชายแดนภาค่ใต้์,	ปลััดอำาเภอ	แลัะสำมาชิกกองอาสำารักษาดินแดนรถึไฟ	ให้การต้์อนรับุ

	 	 พลัต์ร่	 ปราโมที่ย์	 พรหมอินที่ร์	 รองผูู้้อำานวัยการรักษา

ค่วัามมั�นค่งภายในภาค่	๔	ส่ำวันหน้า	กล่ัาวัว่ัา	การปฏิิบัุติ์หน้าท่ี่�ขัอง

สำมาชิกกองอาสำารักษาดินแดนรถึไฟ	 ถ่ึอว่ัาเป็นองค์่กรท่ี่�ม่

ค่วัามสำำาคั่ญในการสำร้างค่วัามเช่�อมั�นให้กับุพ่�น้องประชาชน	

แลัะสำร้างค่วัามเช่�อมั�นในภาพรวัมขัองเจ้ิาหน้าท่ี่�รัฐ	 ภารกิจิขัอง

สำมาชิกกองอาสำารักษาดินแดนรถึไฟ	 ถ่ึอว่ัาเป็นแกนหลัักในการ

ดูแลัค่วัามปลัอดภัยในช่วิัต์แลัะที่รัพย์สิำนขัองพ่�น้องประชาชน

ต์ลัอดจินอำานวัยค่วัามสำะดวักแก่ผูู้้ใช้บุริการรถึไฟอ่กด้วัย
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ฝึ่ายปิกคัรองอำาเภอลัะแม สูนธีิกำาลัังฝึ่ายปิกคัรองอำาเภอที่�าชินะ ขยายผู้ลัจำับก่ม

 ยาบ�า ๒๐,๓๔๘ เม็ด แลัะยาไอซ์์ นำ�าหนัก ๒๓.๕๒ กรัม

	 วัันท่ี่�	 ๒๗	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 เวัลัาประมาณ	 ๑๐.๓๐	 น.	 ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	 นายฐิติ์วััชร	 บุุญกิจิ	 นายอำาเภอลัะแม,

นายวิัโรจิน์	 เดชเกล่ั�ยง	 นายอำาเภอท่ี่าชนะ,	 นายภูมิวัรพลั	 ปานมั�น	 ปลััดอำาเภอหัวัหน้าฝ่่ายค่วัามมั�นค่งอำาเภอลัะแม	 เจ้ิาพนักงาน

ชุดจัิบุกุม	 นำาโดย	 นายถึนัดกิจิ	 จัินที่ร์กลัั�น	 ปลััดอำาเภอฝ่่ายค่วัามมั�นค่งอำาเภอลัะแม,	 นายกฤชวััชร	 กุลัรัต์น์	 ปลััดอำาเภอ

ฝ่่ายค่วัามมั�นค่งอำาเภอท่ี่าชนะ	 พร้อมด้วัยสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.ลัะแม	 /	 ร้อย.อสำ.อ.ที่่าชนะ	 ๑๗)	 ได้ร่วัมกันจัิบุกุมผูู้้ต้์องหา

ค่ด่ยาเสำพติ์ดรายสำำาคั่ญ	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	จิำานวัน	๒๐,๓๔๘	เม็ด	แลัะยาไอซ์์	นำ�าหนัก	๒๓.๕๒	กรัม

	 ส่ำบุเน่�องจิากการจัิบุกุม ผูู้้ ต้์องหาค่ด่ยาเสำพติ์ดในพ่�นท่ี่�
อำาเภอลัะแม	จัิงหวััดชุมพร	จิากการส่ำบุสำวันเชิงลึักผูู้้ต้์องหารายดังกล่ัาวั
ได้ให้การซั์ดที่อดว่ัาได้ซ่์�อยามาจิากผูู้้ค้่ารายหนึ�ง	 ซึ์�งอาศัยอยู่ใน
อำาเภอท่ี่าชนะ	จัิงหวััดสุำราษฎร์ธาน่	แลัะม่พ่�นท่ี่�รอยต่์อกับุอำาเภอลัะแม
จัิงหวััดชุมพร	 นายฐิติ์วััชร	 บุุญกิจิ	 นายอำาเภอลัะแม	 จึิงได้สัำ�งการให้	
ชปพ.ปค่.อ.ลัะแม	 ลังพ่�นท่ี่�แฝ่งตั์วัหาข่ัาวัเก่�ยวักับุบุุค่ค่ลัเป้าหมาย
จินได้ข้ัอมูลัแน่ชัดถึึงท่ี่�พักแลัะรูปพรรณชัดเจิน	 จึิงประสำานไปยัง
นายอำาเภอท่ี่าชนะ	เพ่�อขัอเข้ัาปฏิิบัุติ์การแลัะขัอรับุสำนับุสำนุนกำาลัังพลั
เพิ�มเติ์ม	 เม่�อเจ้ิาหน้าท่ี่�เดินที่างถึึงบุ้านท่ี่�เกิดเหตุ์จึิงได้แสำดงต์ัวัเป็น
เจ้ิาพนักงานฝ่่ายปกค่รอง	 แลัะพบุนายจัิกราวุัธฯ	 นอนอยู่ภายใน
ห้องนอนบุ้านหลัังเกิดเหตุ์	 เม่�อสำอบุถึามนายจัิกราวุัธฯ	 ยอมรับุว่ัา
ม่ยาเสำพติ์ดอยู่ในกระเป๋าสำะพายข้ัางท่ี่�นอนจิริง	 จึิงที่ำาการต์รวัจิสำอบุ
กระเป๋าใบุดังกล่ัาวัพบุ	ยาไอซ์์	๔	ถุึง	แลัะยาบุ้า	๓	ถุึง	พร้อมเค่ร่�องชั�ง
แบุบุดิจิิต์อลั	๒	เค่ร่�อง

	 ต่์อมาเจ้ิาหน้าท่ี่�จึิงที่ำาการต์รวัจิค้่นภายในบุ้าน	พบุกระเป๋าเป้ส่ำดำา

วัางอยู่ใต้์โต๊์ะในบุ้าน	 เม่�อต์รวัจิสำอบุพบุยาบุ้าห่อรวัมกันไว้ัด้วัย

พลัาสำติ์กใสำจิำานวัน	 ๒	 ห่อใหญ่	 จึิงสำอบุถึามนายจัิกราวุัธฯ	 ว่ัายังม่

ยาเสำพติ์ดเก็บุซ่์อนไว้ัอ่กหร่อไม่	นายจัิกราวุัธฯ	ยอมรับุว่ัายังม่เก็บุไว้ัใน

ห้องค่รัวัอ่กท่ี่�หนึ�ง	จึิงนำาเจ้ิาหน้าท่ี่�ช่�จุิดซุ์กซ่์อน	พบุเป็นกระป๋องที่รงกลัม

แบุบุม่ฝ่าปิดส่ำขัาวั	พันทัี่บุด้วัยพลัาสำติ์กใสำแลัะเที่ปกาวั	ภายในพบุยาบุ้า

๑๖	ถุึง	นายจัิกราวุัธ	ฯ	ยอมรับุว่ัาเป็นขัองต์นเองจิริง	จึิงแจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	

“ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบุ้า)	ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย

โดยผิู้ดกฎหมาย”	 จึิงค่วับุคุ่มตั์วันายจัิกราวุัธฯ	 กลัับุมายังท่ี่�ว่ัาการ

อำาเภอลัะแม	 (ศป.ปสำ.อ.ลัะแม)	 เพ่�อที่ำาการสำอบุสำวันข้ัอมูลัเชิงลึัก

เพิ�มเติ์มจินแล้ัวัเสำร็จิ	 จึิงจัิดที่ำาบัุนทึี่กการจัิบุกุมส่ำง	 พงสำ.สำภ.ท่ี่าชนะ	

จัิงหวััดสุำราษฎร์ธาน่	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

ผู้ลังานแนะนำา
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

  อำาเภอท่าฉาง จังหวัดืสุราษฎร์ธัาน่ #วัันท่ี่�	๖	พ.ย.	๒๕๖๔	ภายใต้์การ
อำานวัยการขัอง	นายวิัชวุัที่ย	์จิินโต์	ผู้วัจิ.สุำราษฎร์ธาน่,	นายประเวัศ	ไที่ยประยรู/
นายสุำที่ธิพงษ์	 ค่ล้ัายอุดม	 รอง	 ผู้วัจิ.สุำราษฎร์ธาน่,	 พ.อ.ณรงค์่	 ตั์นติ์สิำที่ธิพร
รอง	 ผู้อ.รมน.จิ.สำฎ.,	 นายมนต์รา	 พรมสิำนธุ	 ปจิ.สุำราษฎร์ธาน่,	 นายสิำที่ธิชัย	
ไที่ยเจิริญ	นายอำาเภอท่ี่าฉาง,	นายสุำเชาว์ั	ทูี่โมสิำก	ปกจิ.สุำราษฎร์ธาน่	นำาโดย	
นายฉัต์รชัย	 รักรณรงค์่	 ผู้บุ.ร้อย	 อสำ.จิ.สำฎ.๑,	 นายเอกณรงค่์	 แก้วัอำารัต์น์
รอง	ผู้บุ.รอ้ย	อสำ.จิ.สำฎ.๑	รว่ัมกับุ	กอ.นมน.จิ.สำฎ.	จิบัุกุมผูู้้ต้์องหาค่ด่ยาเสำพติ์ด	
๓	ราย	พร้อมขัองกลัางดังน่�	๑)	นายพัสำกร	พรหมอุบุลั	๒)	นายธ่รเดช	แง่งจุ้ิย
๓)	 นายพงษ์ศักดิ�	 สิำที่ธิกูลั	 พร้อมขัองกลัาง	 ยาบุ้า	 ๔๒,๐๓๑	 เม็ด	 แลัะ
ยาไอซ์์	๑	กิโลักรัม	สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	บุ้านเลัขัท่ี่�	๖๘/๑	ม.๓	ต์.ค่ลัองไที่ร	อ.ท่ี่าฉาง
ต่์อเน่�องบุ้านเช่าไม่ที่ราบุเลัขัท่ี่�	 ม.๓	 ต์.ค่ลัองไที่ร	 อ.ที่่าฉาง	 แลัะต์่อเน่�อง
รพ.สุำราษฎร์ธาน่	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	 พงสำ.สำภ.ท่ี่าฉาง
เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

  จังหวัดืนครศร่ธัรรมราชิ #วัันท่ี่�	๓๐	พ.ย.	๒๕๖๔	ถึึงวัันท่ี่�	๓	ธ.ค่.	๒๕๖๔	
ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	 นายไกรศร	 วิัศิษฐ์วังศ์	 ผู้วัจิ.นค่รศร่ธรรมราช,
นายสำมพงษ์	 มากมณ่	 รอง	 ผู้วัจิ.นค่รศร่ธรรมราช,	 นายศรัที่ธา	 ที่องค่ำา	
ปจิ.นค่รศร่ธรรมราช	 นำาโดย	 นายประสำงค์่	 จัินที่ร์หยู	 ปกจิ.นค่รศร่ธรรมราช,	
มวั.อ.ศุภโชค่	ช่วัยคุ้่ม	ผู้บุ.ร้อย	อสำ.จิ.นศ.๑	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.อสำ.จิ.นศ.๑)	
สำนธิกำาลัังกับุ	ชป.ปสำ.	ที่ภ.	๔	แลัะชุด	ชรต์.กอ.รมน.จิ.นค่รศร่ธรรมราช	ร่วัมกัน
ปิดล้ัอมต์รวัจิค้่น	 ยาเสำพติ์ด	 	 อาวุัธสำงค่ราม	 การกระที่ำาผิู้ดกฎหมายอาญาอ่�นๆ
ส่ำบุเน่�องจิากม่ผูู้้แจ้ิงเบุาะแสำยาเสำพต์ิด	 ต่์อ	 ผู้วัจิ.นค่รศร่ธรรมราช	 ผู้ลัการปฏิิบัุติ์
สำามารถึจัิบุกุม	 ๑.	 นายสุำพจิน์	 เกตุ์ลััย	 ๒.	 นายณฐกร	 รักสำนิที่	พร้อมขัองกลัาง
๑)	 ยาบุ้า	 ๒๐,๑๑๒	 เม็ด	 ๒)	 ยาไอซ์์	 ๑,๐๐๐	 กรัม	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ร่วัมกัน
ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า/ยาไอซ์์)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย
โดยผิู้ดกฎหมาย”	สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	ถึนนในหมู่บุ้าน	ม.๙	ต์.ท่ี่าขึั�น	อ.ท่ี่าศาลัา	แลัะ
บุริเวัณข้ัางกำาแพงวััดพระเล่ัยบุ	ต์.ท่ี่าขึั�น	อ.ท่ี่าศาลัา	จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัาง
ส่ำง	พงสำ.สำภ.ท่ี่าศาลัา	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอธัาติุพินม จังหวัดืนครพินม	 #วัันท่ี่�	 ๒๖	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 นายวัรวิัที่ย์	 พิมพนิต์ย์	 นายอำาเภอธาตุ์พนม	 มอบุหมายให้	 นายสุำพจิน์	 ผิู้วัดำา	 ปลััดอำาเภอ

(ป.หน.กง.บุป.)	 ร่วัมแถึลังข่ัาวัการจัิบุกุมกัญชาแห้งอัดแท่ี่ง	 จิำานวัน	 ๑,๑๑๘	 แท่ี่ง/กก.	 พร้อมผูู้้ต้์องหา	 ๒	 ราย	 โดยม่	 นายธวััชชัย	 รอดงาม	 รอง	 ผู้วัจิ.นค่รพนม,

พันเอกมงค่ลั	 หอที่อง	 รอง	 ผู้บุ.กกลั.สำุรศักดิ�มนต์ร่	 เป็นประธานในการแถึลัง	 ส่ำบุเน่�องจิากวัันท่ี่�	 ๒๔	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ร้อย.QRF.	 (กองกำาลัังสุำรศักดิ�มนต์ร่)

ได้รับุแจ้ิงจิากแหล่ังข่ัาวัว่ัาจิะม่การลัำาเล่ัยงยาเสำพติ์ดจิำานวันมากจิากฝั่�ง	สำปป.ลัาวั	เข้ัามายงัฝั่�งไที่ย	ในพ่�นท่ี่�บุ้านค่ำาผัู้กแพวั	ม.๘	ต์.นำ�ากำ�า	อ.ธาต์พุนม	จิ.นค่รพนม	จิงึได้บูุรณาการ

ร่วัมกับุหน่วัยงานค่วัามมั�นค่งในพ่�นท่ี่�	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.อสำ.อ.ธาตุ์พนม	๔)	ร่วัมกันวัางแผู้นเข้ัาซุ่์มเพ่�อสำกัดกั�นกลุ่ัมขับุวันการดังกล่ัาวั	กระทัี่�งเวัลัา	๒๒.๐๐	น.	(๒๔	พ.ย.	๖๔)	

จินที่.พบุเห็นเร่อก่บุหางยาวั	จิำานวัน	๓	ลัำา	มุ่งหน้ามาจิากฝั่�ง	สำปป.ลัาวั	มายงัฝั่�งไที่ย	จิอดเท่ี่ยบุท่ี่าบุริเวัณริมฝั่�งแม่นำ�าโขังบุ้านค่ำาผัู้กแพวั	แลัะได้พบุเห็นกลุ่ัมบุุค่ค่ลัจิำานวันหนึ�ง

บุนเร่อได้โยนวััต์ถุึบุางอยา่งลังจิากเร่อแลัะได้ขัับุเร่อออกจิากพ่�นท่ี่�ทัี่นท่ี่	ในเวัลัาต์อ่มาไม่นาน	จินที่.ไดสั้ำงเกต์เห็นรถึยนต์์	อ่ซู์ซุ์	รุ่น	MU-๗	หมายเลัขัที่ะเบุ่ยน	ขัต์	๒๓๒๘	ชลับุุร่	

ขัับุเข้ัามาบุรเิวัณดงักล่ัาวั	จินที่.ท่ี่�ซุ่์มอยู่จึิงได้แสำดงต์วััเปน็เจ้ิาหน้าท่ี่�	พบุชายวััยกลัางค่น	เป็นค่นขัับุข่ั�รถึยนต์์	โดยม่หญิงสำาวั	๑	ค่น	นั�งด้านหนา้ข้ัางค่นขัับุ	จึิงต์รวัจิสำอบุบุรเิวัณ

โดยรอบุรถึยนต์์พบุกระสำอบุวัางอยูข้่ัางรถึยนต์์	จิำานวัน	๒๖	กระสำอบุ	จึิงได้ต์รวัจิสำอบุวััต์ถุึดังกล่ัาวั	พบุว่ัาบุรรจุิกัญชาแห้งอัดแท่ี่ง	๑,๑๑๘	กิโลักรัม	จึิงต์รวัจิยดึขัองกลัางทัี่�งหมด	

จึิงแจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๕	(กัญชา)	ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย	จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	พงสำ.สำภ.ธาตุ์พนม	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อำาเภอปลายุพิระยุา จังหวัดืกระบ่ั� #วัันท่ี่�	๒๔	–	๒๕	ต์.ค่.	๒๕๖๔	ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	นายวิันัย	ดินแดง	นายอำาเภอปลัายพระยา,	นายที่รงลัักษณ์
เอ่งฉ่วัน	ปลััดอำาเภอ	(ป.หน.กง.บุป.)	สัำ�งการให้	นายธิต์สิำรรค์่	พิมลัศร่	ปลััดอำาเภอ
หัวัหน้าฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง,	 นายจัิกรพงศ์	 อินที่ฤที่ธิ�	 ปลััดอำาเภองานป้องกัน
พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.อสำ.อ.ปลัายพระยา	๕)	แลัะเจ้ิาหน้าท่ี่�ชุด	ฉก.พระยาราชส่ำห์
ร่วัมกันกุมผูู้้กระที่ำาค่วัามผิู้ดเก่�ยวักับุยาเสำพติ์ดในพ่�นท่ี่�อำาเภอปลัายพระยา
ได้จิำานวัน	๔	ค่ด่	ดังน่�	คด่ืท่� ๑	จัิบุกุมนางดวังใจิ	สุำวัรรณโค่ต์ร	พร้อมขัองกลัาง
๑)	ยาบุ้า	๒๑	เม็ด	๒)	สำำาเนาเงินขัองราชการท่ี่�ใช้ล่ัอซ่์�อ	ฉบัุบุลัะ	๑๐๐	บุาที่	
จิำานวัน	 ๑	 ฉบัุบุ	 สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	 บุริเวัณบุ้านเลัขัท่ี่�	 ๒๕๒	 ม.๔	 ต์.เขัาต่์อ
อ.ปลัายพระยา	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า)
ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย	แลัะจิำาหน่ายโดยผู้ดิกฎหมาย”	คด่ืท่� ๒	ขัยายผู้ลั
การจัิบุกุมจิากค่ด่ท่ี่�	 ๑	 สำามารถึจัิบุกุมผูู้้ต้์องหาได้	 ๒	 รายค่่อ	 นายอาทิี่ต์ย์
ทุ่ี่งค่าใน	แลัะนางสำาวัสุำนันที่า	สุำวัรรณโค่ต์ร	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๖๔	เม็ด
สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	บุริเวัณกระท่ี่อม	ม.๔	ต์.เขัาต่์อ	อ.ปลัายพระยาแจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา
“ร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบุ้า)	ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย
โดยผิู้ดกฎหมาย”	 คด่ืท่� ๓	 ขัยายผู้ลัการจัิบุกุมค่ด่ท่ี่�	 ๒	 สำามารถึจัิบุกุม
นายพงษ์พัฒน์	ภูศร่	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๒,๔๔๐	เม็ด	แลัะ	๔๔.๕๑	กรัม
สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	บุริเวัณบุ้านเลัขัท่ี่�	๓๙๔	ม.๔	ต์.เขัาต่์อ	อ.ปลัายพระยา	แจ้ิง
ข้ัอกล่ัาวัหา	“ร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบุ้า)	ไว้ัในค่รอบุค่รอง
เพ่�อจิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”	คด่ืท่� ๔	 จิากการขัยายผู้ลัการจิับุกุมค่ด่ท่ี่�	 ๒	
สำามารถึต์รวัจิยึด	 ยาบุ้า	 ๑๐๙	 เม็ด	 สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	 บุริเวัณบุ้านไม่ม่เลัขัท่ี่�
ซ์อยทุ่ี่งชักพระ	 ม.๔	 ต์.เขัาต่์อ	 อ.ปลัายพระยา	 จิ.กระบุ่�	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหา
พร้อมขัองกลัางทัี่�งหมดส่ำง	พงสำ.สำภ.ปลัายพระยา	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอบ้ัานม่วง จังหวัดืสกลนคร	#วัันท่ี่�	๒๙	พ.ย.	๒๕๖๔	ชดุปฏิิบัุติ์การพเิศษ
ฝ่่ายปกค่รองอำาเภอบุ้านม่วัง	ได้รับุเร่�องร้องเร่ยนจิากราษฎรในพ่�นท่ี่�	ว่ัาม่การ
มั�วัสุำมเก่�ยวักับุยาเสำพติ์ดในพ่�นท่ี่�บุ้านหว้ัาน	ต์.บุ่อแก้วั	อ.บุ้านม่วัง	จิ.สำกลันค่ร	
ภายใต์้การอำานวัยการขัอง	 นายธนเดช	 พันธ์ที่าร์	 รักษาราชการแที่น
นายอำาเภอบุ้านม่วัง	สัำ�งการให้	ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษฝ่่ายปกค่รองอำาเภอบุ้านม่วัง	
พร้อมสำมาชกิ	อสำ.	(ร้อย.อสำ.อ.บุา้นม่วัง	๑๒)	ที่ำาการต์รวัจิสำอบุสำถึานท่ี่�ไดรั้บุแจ้ิง
ผู้ลัการต์รวัจิสำอบุสำามารถึจิบัุกุมผูู้้ต้์องหา	๒	ค่น	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๑,๙๒๘	เม็ด
แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “เสำพแลัะร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า)
ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”	จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัาง
ส่ำง	พงสำ.สำภ.บุ้านม่วัง	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอเมืองกระบ่ั� จังหวัดืกระบ่ั�	 #วัันท่ี่�	 ๒๔	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	 นายพุฒิพงศ์	 ศิริมาต์ย์	 ผู้วัจิ.กระบุ่� ,	 นายสำมชาย
หาญภักด่ปฏิิมา/นายอนุวัรรต์น์	 โหมดพริ�ง	 รอง	 ผู้วัจิ.กระบุ่�,	 นายสำกุลั	
ดำารงเก่ยรติ์กุลั	ปจิ.กระบุ่�,	นายชัยวุัฒิ	บัุวัที่อง	นายอำาเภอเม่องกระบุ่�	สัำ�งการให้
กลุ่ัมงานค่วัามมั�นค่งจัิงหวััดกระบุ่�	 แลัะฝ่่ายค่วัามมั�นค่งอำาเภอเม่องกระบุ่�
พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.จิ.กบุ.๑/ร้อย.อสำ.อ.เม่องกระบุ่�	 ๒)	 ร่วัมกันจัิบุกุม
นายปร่ชา	ม่อหะมัด	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๑,๙๗๐	เม็ด	เหตุ์เกิดท่ี่�	ถึนนบุ้านห้วัยสำร้าน
ต่์อเน่�องบุ้านเลัขัท่ี่�	๑๐๐/๑	หมู่ท่ี่�	๑	ต์.เขัาค่ราม	อ.เม่องกระบุ่�	จิ.กระบุ่�	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา
“ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า)	 ไว้ัในค่รอบุค่รอง	 เพ่�อจิำาหน่ายแลัะ
จิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	 พงสำ.สำภ.อ่าวันาง	
เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

 อำาเภอขุนหาญ จังหวัดืศร่สะเกษ #วัันท่ี่�	 ๑๖	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	นายวััฒนา	พุฒิชาติ์	ผู้วัจิ.ศร่สำะเกษ,	นายค่มป์	สัำงข์ัวังษ์
นายอำาเภอขัุนหาญ,	 พ.ต์.อ.ราชศักดิ�	 ศร่ที่องสุำขั	 ผู้กก.สำภ.กันที่รอม
สัำ�งการให้	 นายจุิติ์เพชร	 บุุญเนต์ร	 ปลััดอำาเภองานป้องกัน	 นำากำาลััง
สำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.ขุันหาญ	 ๖)	 สำนธิกำาลัังกับุ	 ต์ำารวัจิ	 สำภ.กันที่รอม,
ที่หารชุด	 เฉพาะกิจิ	 ฉก.๓	 ร่วัมกันจัิบุกุม	 นายพลัลัักษณ์	 ติ์งสำะ	 แลัะ
นายอลังกรณ์	ที่องลัะมุลั	พร้อมขัองกลัาง	๑)	 ยาบุ้า	 เม็ดส่ำส้ำม	๑,๔๕๓	 เม็ด	
๒)	ยาบุ้า	เม็ดส่ำเข่ัยวั	๑๕	เม็ด	(รวัม	๑,๔๖๘	เม็ด)	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	“เสำพแลัะ
ร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบุ้า)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย
โดยผิู้ดกฎหมาย”	 สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	 บุริเวัณกระท่ี่อมไม่ม่เลัขัท่ี่�	 สำวันยางพารา
ที่างทิี่ศใต้์บุ้านต์าเอก	 ม.๑๓	 ต์.กันที่รอม	 อ.ขุันหาญ	 จิ.ศร่สำะเกษ	
จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	 พงสำ.สำภ.กันที่รอม	 เพ่�อดำาเนินค่ด่
ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอเกาะคา จังหวัดืลำาปาง #วัันท่ี่�	๙	พ.ย.	๒๕๖๔	เวัลัา	๑๑.๐๐	น.	ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	 นายอำาเภอเกาะค่า,	 พ.ต์.อ.กฤษฎา	 พงษ์สุำวัรรณ	 ผู้กก.
สำภ.เกาะค่า	มอบุหมายให้	นายวัรวุัฒิ	เม่องตั์�ง	ปลััดอำาเภอหัวัหน้าฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง,	
นายรณรงค์่	พงษ์สำวััสำดิ�	ปลััดอำาเภอฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.อสำ.
อ.เกาะค่า	๓)	สำนธิกำาลัังร่วัมกับุ	ต์ำารวัจิ	สำภ.เกาะค่า	ร่วัมกันเข้ัาต์รวัจิค้่นเป้าหมาย
การแพร่ระบุาดขัองยาเสำพต์ิดในพ่�นท่ี่�	 ต์.นาแก้วั	 ผู้ลัการต์รวัจิค่้นสำามารถึจิับุกุม
ผูู้้ต้์องหา	 เพศหญิง	 ๑	 ราย	 พร้อมขัองกลัาง	 ยาบุ้า	 ๕๓๖	 เม็ด	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา
“ร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย
โดยผิู้ดกฎหมาย	เหตุ์เกิดบุริเวัณปั�มนำ�ามันเก่าร้าง	(ไม่ม่เลัขัท่ี่�)	บุ้านสำองแค่วัเหน่อ	
ม.๑	ต์.นาแก้วั	จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	พงสำ.สำภ.เกาะค่า	เพ่�อดำาเนินค่ด่
ต์ามกฎหมายต่์อไป

 จังหวัดือำานาจเจริญ	 #วัันท่ี่�	 ๑๗	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้์การอำานวัยการขัอง
นายที่ว่ัป	บุุต์รโพธิ�	ผู้วัจิ.อำานาจิเจิริญ,	นายพิจิิต์ร	บุุญทัี่น	รอง	ผู้วัจิ.อำานาจิเจิริญ,
นายศิริพันธ์	ขุ่ัมด้วัง	ปจิ.อำานาจิเจิริญ	สัำ�งการให้	ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษฝ่่ายปกค่รอง
จัิงหวััดอำานาจิเจิริญ	 (ชุด	ฉก.ราชส่ำห์	๗๕)	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	 (ร้อย.อสำ.จิ.อจิ.๑)
ต์รวัจิสำอบุหลัังได้รับุแจ้ิงจิากสำายลัับุว่ัา	 ม่การลัักลัอบุเสำพยาเสำพติ์ด	 ในพ่�นท่ี่�
บุ้านนาด่	 ต์.ปลัาค่้าวั	 อ.เม่องอำานาจิเจิริญ	 ผู้ลัการต์รวัจิสำอบุสำามารถึจิับุกุม
ผูู้้ ต้์องหา 	 ๓	 ค่น	 แลัะสำามารถึหลับุหน่ไ ด้ 	 ๑ 	 ค่น	 พ ร้อมขัองกลัาง	
๑)	 ยาบุ้า	 ๘๐๐	 เม็ด	 ๒)	 เงินสำด	 ๖,๐๐๐	 บุาที่	 ๓)	 โที่รศัพท์ี่	 ๑	 เค่ร่�อง
แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “เสำพแลัะร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า)
ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”	 จิึงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัาง
ส่ำง	พงสำ.สำภ.ปลัาค้่าวั	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

๘

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  อำาเภอคลองหลวง จังหวัดืปทุมธัาน่	 #วัันท่ี่�	 ๓	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ถึึงวัันท่ี่�
๔	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	 นายณรงค์่ศักดิ�	 โอสำถึธนากร	
ผู้วัจิ.ปทีุ่มธาน่,	 นายนิติ์ชัย	 วิัริยานนท์ี่	 นายอำาเภอค่ลัองหลัวัง	 สัำ�งการให้	
“ชุดปฏิิบัุติ์การทุ่ี่งหลัวัง”	 นำาโดย	 ว่ัาท่ี่�	 ร.ต์.	 พิชญะ	 เพ่ยราช	 ปลััดอำาเภอ
หัวัหน้าฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง	 พร้อมด้วัย	 กำานัน	 ผูู้้ใหญ่บุ้าน	 แลัะสำมาชิก	 อสำ.	
(ร้อย.อสำ.อ.ค่ลัองหลัวัง	๒)	 ร่วัมกันจัิบุกุมผูู้้ต้์องหาค่ด่ยาเสำพติ์ด	๔	ราย	 ดังน่�
คด่ืท่� ๑	จัิบุกุมนายเอกพจิน์	ฯ	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๓๓	เม็ด	คด่ืท่� ๒	จัิบุกุม
นายศรัณย	์ฯ	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๒๔๗	เม็ด	คด่ืท่� ๓	จัิบุกุมนางสำาวันิต์ยา	ฯ
พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๑,๑๕๗	เม็ด	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหาทัี่�ง	๓	ราย	“ม่ยาเสำพติ์ด
ให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”	
คด่ืท่� ๔	 จัิบุกุมนายกิจิจิา	 ฯ	 พร้อมขัองกลัาง	 ยาบุ้า	 ๘๓	 เม็ด	 แลัะยาไอซ์์
๐.๔๓	 กรัม	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า/
ยาไอซ์์)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”	 จิึงนำาผูู้้ต้์องหา
พร้อมขัองกลัางส่ำง	 พงสำ.สำภ.ค่ลัองหลัวัง	 เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ ๙

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อำาเภอเมืองหนองบััวลำาภู จังหวัดืหนองบััวลำาภู	 #วัันท่ี่�	 ๔	 พ.ย.	 ๒๕๖๔
ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	นางศิวัพร	ฉั�วัสำวััสำดิ�	ผู้วัจิ.หนองบัุวัลัำาภู,	นายเว่ัยงชัย
แก้วัพินิจิ	รอง	ผู้วัจิ.หนองบัุวัลัำาภู	มอบุหมายให้	นายประยูร	อรัญรุที่	นายอำาเภอเม่อง
หนองบัุวัลัำาภู,	นายสุำรชาติ์	 ชัยที่องด่	ปลััดอำาเภอ	 จัิดชุดปฏิิบัุติ์การ	แก้ไขัปัญหา
ยาเสำพติ์ดในพ่�นท่ี่�	 นำาโดย	 นายอนุชา	 ภู่เปี�ยมศักดิ�	 ปลััดอำาเภอฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง
พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.เม่องหนองบุัวัลัำาภู	 ๒)	 แลัะ	 ผู้รสำ.	 จิับุกุม
นายว่ัระพลั	ฯ	แลัะนายค่มสัำน	ฯ	พร้อมขัองกลัาง	ยาบุ้า	๘๑๗	เม็ด	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา
“เสำพแลัะร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบุ้า)	โดยผิู้ดกฎหมาย”	จึิงนำา
ผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางสำ่งพนักงานสำอบุสำวัน	 เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอปง จังหวัดืพิะเยุา #วัันท่ี่�	๑๙	พ.ย.	๒๕๖๔	ตั์�งแต่์เวัลัา	๐๗.๐๐	น.	
เป็นต้์นไป	นายนิกร	ยะกะจิาย	นายอำาเภอปง	 สัำ�งการให้	นายรัฐภูมิ	 กุณณา	
ปลััดอำาเภอฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง	นำากำาลัังสำมาชิก	อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.ปง	๔)	 ร่วัมกับุ	
ต์ำารวัจิ	สำภ.ปง,	หน่วัยป้องกันแลัะพฒันาป่าไม้ปงจัิงหวััดพะเยา	จิบัุกุมผูู้้ต้์องหา	
๓	 ราย	 พร้อมขัองกลัาง	 ๑)	 ยาบุ้า	 ๕๔๔	 เม็ด	 ๒)	 อาวุัธปืนสัำ�นขันาด	 .๒๒
(ไม่ม่ที่ะเบุ่ยน)	๑	กระบุอก	พร้อมกระสุำน	๒	 นัด	๓)	 อาวุัธปืนไที่ยประดิษฐ์	
(ลูักซ์อง)	๑	กระบุอก	พร้อมกระสุำน	๔	นัด	๔)	ไม้ประดู่แผู่้นแปรรูป	๐.๖๐	ลับุ.ม.
สำถึานท่ี่�จัิบุกุม	 บุ้านนำ�าปุก	 ม.๑	 ต์.ขุันค่วัร	 อ.ปง	 จิ.พะเยา	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหา
พร้อมขัองกลัางส่ำง	พงสำ.สำภ.ปง	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอลานสัก จังหวัดือุทัยุธัาน่	 #วัันท่ี่�	 ๒๑	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	 นายเกร่ยงศักดิ�	 มิต์รประกอบุโชค่	 นายอำาเภอลัานสำัก
มอบุหมายให้	มวั.อ.สุำทิี่น	ภู่เกตุ์	ปลััดอำาเภอฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง	แลัะนายที่ศพลั	ยศนันท์ี่	
ผู้บุ.ร้อย.อสำ.จิ.อน.๑	พร้อมสำมาชกิ	อสำ.	(ร้อย.อสำ.อ.ลัานสำกั	๕	/	ร้อย.อสำ.จิ.อน.๑)	
ร่วัมกันจัิบุกุมผูู้้ต้์องหาค่ด่ยาเสำพติ์ด	 ๒	 ราย	 ดังน่�	 ๑.	 นายประดิษฐ์	 จัินที่ร์ศร่
พร้อมขัองกลัาง	๑)	ต้์นกัญชาสำด	๑	ต้์น	นำ�าหนักประมาณ	๓๐๐	กรัม	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา
“ผู้ลิัต์เเลัะม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๕	 (กัญชา)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองโดยไม่ได้
รับุอนุญาต์”	 สำถึานท่ี่�เกิดเหตุ์	 บุริเวัณบุ้านเลัขัท่ี่�	 ๒๓	 ม.๘	 ต์.ป่าอ้อ	 อ.ลัานสัำก	
จิ.อทัุี่ยธาน่	๒.	นายวิัที่ยา	เพชรเกดิ	พร้อมขัองกลัาง	๑)	ยาบุ้า	๘	เม็ด	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา
“เสำพแลัะม่ยาเสำพต์ดิให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบุ้า)	ไว้ัในค่รอบุค่รองโดยผิู้ดกฎหมาย,	
เสำพขัับุฯ”	เหตุ์เกิดท่ี่�	บุริเวัณถึนนสำายลัานสัำก	-	หนองฉาง	ต่์อเน่�องหน้าห้องเช่า
บุ้านสำวันกล้ัวัยหมวัดจิรัญ	เลัขัท่ี่�	๑๘๙	ม.๔	ต์.ทุ่ี่งนางาม	อ.ลัานสัำก	จึิงนำาผูู้้ต้์องหา
พร้อมขัองกลัางส่ำง	พงสำ.สำภ.ลัานสัำก	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอพัิงโคน จังหวัดืสกลนคร	 #วัันท่ี่�	 ๘	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	จิ.สำ.อ.ค่ำานึง	พรหมพิมพ์	นายอำาเภอพังโค่น,	นายสุำชาติ์
รังสิำนารา	 ปลััดอำาเภอ	 (ป.หน.กง.บุป.)	 สัำ�งการให้	 นายเสำถ่ึยร	 ถึวัายชัย
ปลััดอำาเภอหัวัหน้าฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.พังโค่น	๑๑)
ออกส่ำบุสำวันหาข่ัาวัผูู้้เสำพ/ผูู้้ค้่ายาเสำพติ์ดในพ่�นท่ี่�	จินเวัลัาประมาณ	๑๕.๓๐	น.
สำามารถึจัิบุกุมผูู้้ต้์องหา	 จิำานวัน	 ๑	 ราย	 ช่�อนางสำาวันารามณ่	 วัันสำวััสำดิ�
ท่ี่�อยู่บุ้านต้์นผึู้�ง	 ม.๑๒	 ต์.ต้์นผึู้�ง	 อ.พังโค่น	 จิ.สำกลันค่ร	 พร้อมขัองกลัาง	
ยาบุ้า	 ๒๐๘	 เม็ด	 เหตุ์เกิดบุริเวัณเถ่ึยงนาฝั่�งต์ะวัันออกเฉ่ยงเหน่อขัอง
บุ้านนาล้ัอม	 ม.๗	 ต์.ต้์นผึู้�ง	 อ.พังโค่น	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “เสำพแลัะม่ยาเสำพติ์ด
ให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”
จึิ งนำา ผูู้้ ต้์ อ งหาพ ร้อมขัองกลัางสำ่ ง 	 พงสำ .สำภ .พั ง โค่น 	 เ พ่� อดำา เ นินค่ ด่
ต์ามกฎหมายต่์อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

๑๐

 อำาเภอท่าแซะ จังหวัดืชุิมพิร 	 #วัันท่ี่� 	 ๑๐	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต์้
การอำานวัยการขัอง	 นายพิศิษฐ์	 ฤที่ธิพิชัยสำงค่ราม	 นายอำาเภอท่ี่าแซ์ะ
มอบุหมายให้	นายอำานาจิ	เต์ชวัรรณโต์	ปลััดอำาเภอ	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.อสำ.
อ.ท่ี่าแซ์ะ	 ๓)	 เข้ัาปิดล้ัอม/ต์รวัจิค้่น	 แหล่ังมั�วัสุำมยาเสำพติ์ดในพ่�นท่ี่�	 ม.๕
ต์.นากระต์าม	 กรณ่ประชาชนได้แจ้ิงเบุาะแสำผู้่านนายอำาเภอที่่าแซ์ะ	 ว่ัานางตุ้์ม
ไม่ที่ราบุช่�อสำกุลัจิริง	 ม่พฤติ์กรรมจิำาหน่ายยาเสำพติ์ดให้กับุประชาชนแลัะ
กลุ่ัมวััยรุ่นในพ่�นท่ี่�ที่ำาให้ประชาชนแลัะผูู้้ปกค่รองวััยรุ่นได้รับุค่วัามเด่อดร้อน
เป็นอย่างมาก	 ผู้ลัการดำาเนินการสำามารถึจัิบุกุม	 นางสำาวัสำุภาพร	 สุำพรรณ	
พร้อมขัองกลัาง	 ยาบุ้า	 ๙๘	 เม็ด	 แลัะยาไอซ์์	 ๒๔๗.๖๓	 กรัม	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	
“ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบุ้า/ยาไอซ์์)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย
โดยผิู้ดกฎหมาย”	 จึิงนำาตั์วัผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	 พงสำ.สำภ.ท่ี่าแซ์ะ
เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 จังหวัดืเช่ิยุงใหม่	#วัันท่ี่�	๑๙	พ.ย.	๒๕๖๔	ต่์อเน่�องวัันท่ี่�	๒๐	พ.ย.	๒๕๖๔
ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	 นายประจิญ	 ปรัชญ์สำกุลั	 ผู้วัจิ.เช่ยงใหม่,	
นายวัรวิัที่ย์	 ชัยสำวััสำดิ� 	 รอง	 ผู้วัจิ.เช่ยงใหม่,	 นายกนก	 ศร่วิัชัยนันท์ี่	
ปจิ.เช่ยงใหม่,	 นายศิริพงษ์	 นำาภา	 ปกจิ.เช่ยงใหม่,	 นายมิต์ร	 ใจิบุุญต์ระกูลั	
หน.สำนง.ปสำ.จิ.เช่ยงใหม่	 มอบุหมายให้	 ชุดปฏิิบัุติ์การฝ่่ายปกค่รอง
พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.จิ.เช่ยงใหม่.๑)	 นำาโดย	 มวั.อ.จิิรพลั	 สำนธิคุ่ณ	
ผู้บุ.ร้อย.อสำ.จิ.เช่ยงใหม่.๑	 ร่วัมกับุ	 กก.สำสำ.๒	 บุก.สำสำ.ภ.๕	 ร่วัมกันจัิบุกุม
ผูู้้ต้์องหา	 ๑	 ราย	 พร้อมขัองกลัาง	 ยาบุ้า	 ๒๙,๖๐๐	 เม็ด	 เหตุ์เกิดริมถึนน	
ต์.ท่ี่าต้์ม	อ.ป่าซ์าง	จิ.ลัำาพูน	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	“ม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๑
(ยาบุ้า)	 ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่ายโดยผิู้ดกฎหมาย”	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหา
พร้อมขัองกลัางส่ำง	พงสำ.สำภ.ป่าซ์าง	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอเบัติง จังหวัดืยุะลา #วัันท่ี่�	๒๖	พ.ย.	๒๕๖๔	ภายใต้์การอำานวัยการขัอง
นายเอก	 ยังอภัย	ณ	สำงขัลัา	นายอำาเภอเบุต์ง,	นายกิต์ติ์ภณ	 เปรมรัชชานนท์ี่	
ปลััดอำาเภอ	 (ป.หน.กง.บุป.)	 มอบุหมายให้	 นายพิชัย	 แก้วัจิำารัสำ	 ปลััดอำาเภอ
งานป้องกัน	แลัะรับุผิู้ดชอบุการข่ัาวั,	นายปัจิฉิมณรงค์่	ปัจิฉิมเพ็ชร	ปลััดอำาเภอ
รับุผิู้ดชอบุงานยาเสำพติ์ด	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.เบุต์ง	๓)	 บูุรณาการ
ร่วัมกบัุ	เจ้ิาหน้าท่ี่�	ปปสำ.	ภาค่	๙,	เจ้ิาหน้าท่ี่�	ชปขั.ต์ชด.	๔๔๕,	เจ้ิาหน้าท่ี่�	ขัวั.ฉก.
ต์ชด.	 ๔๔๕	 แลัะหน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัขั้อง	 ร่วัมกันจัิบุกุม	 นายสำมชาย	 จัินต๊์ะ	
พร้อมขัองกลัาง	๑)	ยาบุ้า	๒๕	เม็ด	๒)	ธนบัุต์รล่ัอซ่์�อ	จิำานวัน	๑,๑๐๐	บุาที่
๓)	 หมายจัิบุขัองศาลัอาญาจิังหวััดเบุต์ง	 ซึ์�งผูู้้ต้์องหาได้กระที่ำาค่วัามผู้ิดฐาน	
“ร่วัมกันม่ยาเสำพติ์ดให้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบุ้า)	ไว้ัในค่รอบุค่รองเพ่�อจิำาหน่าย
โดยผิู้ดกฎหมาย”	สำถึานท่ี่�จัิบุกุม	บุริเวัณริมถึนน	เสำาไฟฟ้าเส้ำนที่างบุ่อนำ�าร้อน	
ต์.ต์าเนาะแมเราะ	 อ.เบุต์ง	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	 พงสำ.สำภ.เบุต์ง
เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอกันทรวิชัิยุ จังหวัดืมหาสารคาม	 #วัันท่ี่�	 ๒๓	พ.ย.	๒๕๖๔	 เวัลัา
ประมาณ	๑๕.๑๐	 น.	 ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	 นายเศรษฐา	 เณรสำุวัรรณ
นายอำาเภอกันที่รวิัชัย	 สัำ�งการให้	 นายเสำร่	 แจ่ิมศร่	 ปลััดอำาเภอหัวัหน้าฝ่่าย
ค่วัามมั�นค่ง	 พร้อมด้วัยสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.บุก.บุร.บุก.อสำ.จิ.มหาสำารค่าม),	
ชรบุ.,	 ผูู้้ใหญ่บุ้าน,	 ต์ำารวัจิ	 สำภ.นาส่ำนวัน	 ลังพ่�นท่ี่�ต์รวัจิสำอบุวััต์ถุึต้์องสำงสัำย
ในพ่�นท่ี่�หมู่บุ้านหนองอุ่ม	ม.๒๒	ต์.ส่ำนวัน	อ.กันที่รวิัชัย	เน่�องจิากผูู้้ใหญ่บุ้านหนองอุ่ม
ได้รับุแจ้ิงจิากลูักบุ้านว่ัาม่ชายวััยรุ่น	๒	ค่น	ขัับุข่ั�รถึจัิกรยานยนต์์ไม่ที่ราบุย่�ห้อ
แลัะหมายเลัขัที่ะเบุ่ยน	 มาทิี่�งสิำ�งขัองบุางอย่างต้์องสำงสัำยว่ัาน่าจิะเป็น
สิำ�งขัองผู้ิดกฎหมาย	 ท่ี่�บุริเวัณขั้างถึนนสำาธารณะภายในหมู่บุ้านหนองอุ่ม
จึิงไ ด้ลังพ่�นท่ี่�ต์รวัจิสำอบุพบุเป็น	 ยาบุ้า	 ๖,๐๐๐	 เม็ด	 บุรรจุิอยู่ ใน
ห่อกระดาษส่ำนำ�าต์าลั	 จึิงได้ร่วัมกันต์รวัจิยึดแลัะนำาส่ำง	 พงสำ.สำภ.นาส่ำนวัน
เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

 อำาเภอโพิธิั�ไทร จังหวัดือุบัลราชิธัาน่	 #วัันท่ี่�	 ๑๘	 พ.ย.	 ๒๕๖๔
นายเขัมราฐ	ขััมภรัต์น์	นายอำาเภอโพธิ�ไที่ร	มอบุหมายให้	นายอำานาจิ	ชาญกล้ัา
ปลััดอำาเภอหัวัหน้าฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง	 พร้อมด้วัย	 ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษ
ฝ่่ายปกค่รองอำาเภอโพธิ�ไที่ร	(ร้อย.อสำ.อ.โพธิ�ไที่ร	๑๖)	ร่วัมแถึลังข่ัาวัการต์รวัจิยึด
รถึจัิกรยานยนต์์	นำาโดย	น.อ.ณัฐวััชต์์	 วิัชกูลั	ผู้บุ.นรขั.เขัต์อุบุลัราชธาน่	แลัะ	
น.ที่.ค่งนค่ร	อินที่ะแสำน	หน.สำน.เร่อโขังเจ่ิยม	ต์รวัจิยึด	๑)	รถึจัิกรยานยนต์์	๑	คั่น	
เลัขัที่ะเบุ่ยน	๑	กผู้	๒๙๗๙	กที่ม.	๒)	เร่อก่บุ	๑	ลัำา	๓)	เค่ร่�องยนต์์ติ์ดท้ี่าย	๑	เค่ร่�อง
ขัณะกำาลัังที่ำาการลัำาเล่ัยงลังเร่อข้ัามฟากไปยงั	สำปป.ลัาวั	ผูู้้ต้์องหาหลับุหน่ไปได้
บุริเวัณบุ้านปากกะหลัาง	 ม.๖	 ต์.สำองค่อน	 อ.โพธิ�ไที่ร	 จิ.อุบุลัราชธาน่
จึิงที่ำาการต์รวัจิยดึแลัะส่ำง	พงสำ.สำภ.โพธิ�ไที่ร	เพ่�อดำาเนินการที่างกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอเมืองนครราชิส่มา จังหวัดืนครราชิส่มา	 #วัันท่ี่�	 ๑	 ธ.ค่.	 ๒๕๖๔
นายณรงชนนฐ์	 ด่ปู่	 ปลััดอำาเภอ	 (ป.หน.กง.บุป.)	 รักษาราชการแที่น
นายอำาเภอเม่องนค่รราชส่ำมา	 มอบุหมายให้	 พ.อ.ที่.อนุชิต์	 นันที่รัต์น์/
นายศพรรษ	เพงแจ่ิมศร่/นายณฐพัชร์	พุดชา	ปลััดอำาเภอ	พร้อมด้วัยสำมาชิก	อสำ.
(ร้อย.อสำ.อ.เม่องนค่รราชส่ำมา	๒)	เข้ัาต์รวัจิสำอบุ	แลัะจัิบุกุม	ผูู้้ต้์องหา	๓	ราย	
พร้อมขัองกลัางรถึบุรรทุี่ก	 ๓	 คั่น	 บุริเวัณถึนนบึุงทัี่บุช้าง	 ม.๗	 ต์.จิอหอ
อ.เม่องนค่รราชส่ำมา	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	“เป็นเจ้ิาขัองรถึซึ์�งใช้บุรรทุี่กกรวัด	หิน	ดิน
เลัน	ที่ราย	สิำ�งปฏิิกูลัมูลัฝ่อยหร่อสิำ�งอ่�นใด	ต้์องจัิดให้รถึนั�นอยูใ่นสำภาพท่ี่�ป้องกัน
มิให้สิำ�งดังกล่ัาวัต์กหล่ัน	รั�วัไหลัปลิัวั	ฟุ้ง	กระจิาย	ลังบุนถึนนในระหว่ัางท่ี่�ใช้รถึ	
หากไม่ปฏิิบัุติ์ต์ามแลัะวััต์ถุึดังกล่ัาวัได้ต์กหลั่นปลิัวั	 ฟุ้ง	 กระจิาย	 หร่อรั�วัไหลั	
ลังบุนถึนน	 ต้์องระวัางโที่ษปรับุไม่เกิน	 ๓,๐๐๐	 บุาที่”	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหา
พร้อมขัองกลัางส่ำง	พงสำ.สำภ.จิอหอ	เพ่�อดำาเนินการต์ามกฎหมายต่์อไป	

 อำาเภอแม่ทะ จังหวัดืลำาปาง	 #วัันท่ี่�	 ๗	พ.ย.	๒๕๖๔	 เวัลัา	๑๖.๓๐	น.
ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	 นางจิุฑารัต์น์	 นวัสำกุลัชัย	 รักษาราชการแที่น
นายอำาเภอแม่ที่ะ	มอบุหมายให้	ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษฝ่่ายปกค่รองจัิงหวััดลัำาปาง
ร่วัมกับุ	ฝ่่ายปกค่รองอำาเภอแม่ที่ะ	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.บุก.บุร.บุก.อสำ.จิ.ลัำาปาง/
ร้อย.อสำ.อ.แม่ที่ะ	๔)	ลังพ่�นท่ี่�ต์รวัจิสำอบุกรณ่ได้รับุการร้องเร่ยนว่ัาม่การมั�วัสุำม
ลัักลัอบุเล่ันการพนัน	 บุริเวัณบุ้านเลัขัท่ี่�	 ๓๙/๔	 หมู่	 ๒	 ต์.นำ�าโจ้ิ	 อ.แม่ที่ะ
ขัณะเข้ัาต์รวัจิสำอบุพบุกลุ่ัมค่นรวัมต์ัวัเลั่นการพนันตู้์มวัย	 โดยสำามารถึ
จัิบุกุมผูู้้กระที่ำาผิู้ดได้	 จิำานวัน	 ๑๕	 ราย	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ร่วัมกันลัักลัอบุ
เล่ันการพนัน	 (ตู้์มวัย)	 โดยไม่ได้รับุอนุญาต์,	 ฝ่่าฝื่นประกาศหัวัหน้า
ผูู้้รับุผิู้ดชอบุในการแก้ไขัสำถึานการณ์ฉุกเฉินในส่ำวันท่ี่�เก่�ยวักับุค่วัามมั�นค่ง	
เร่�องห้ามการชุมนุม	 การที่ำากิจิกรรม	 การมั�วัสุำมท่ี่�ก่อให้เกิดการแพร่ระบุาด
ขัองโรค่ ติ์ด เช่� อ ไวั รัสำ โค่โรนา 	 2019	 ฉ บัุบุท่ี่� 	 ๑๓	 จึิ งนำา ผูู้้ ต้์องหา
พร้อมขัองกลัางส่ำงพนักงานสำอบุสำวัน	 เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

๑๑

 อำาเภอพุินพิิน จังหวัดืสุราษฎร์ธัาน่	#วัันท่ี่�	๑๓	พ.ย.	๒๕๖๔	นายวิัสูำต์ร	
อินที่รกำาเนิด	นายอำาเภอพุนพิน	พร้อมด้วัย	นายกฤษดา	ปี�บุ้านท่ี่า	ปลััดอำาเภอ
ฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.พุนพิน	 ๗)	 ร่วัมกันจัิบุกุม
ผูู้้ลัักลัอบุเล่ันการพนัน	 (สัำญชาติ์เม่ยนมา)	 จิำานวัน	 ๙	 ราย	 ส่ำบุเน่�องจิาก
ได้รับุเเจ้ิงว่ัาม่เเรงงานต์่างด้าวั	 สัำญชาติ์พม่า	 รวัมต์ัวักันท่ี่�วััดที่่าสำะท้ี่อน
บุ้านท่ี่าสำะท้ี่อน	หมู่ท่ี่�	๓	ต์.ท่ี่าสำะท้ี่อน	อ.พุนพิน	พร้อมขัองกลัาง	๑)	ไพ่	๑๗	สำำารับุ
๓)	เงินสำด	๒๒๕	บุาที่	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	“ร่วัมกันลัักลัอบุเล่ันการพนัน	ไพ่แค่ง
พนันเอาที่รัพย์สิำนกันโดยไม่ได้รับุอนุญาต์	 ต์ามพระราชบัุญญัติ์การพนัน
พ.ศ.๒๔๗๘,	 ร่วัมกันชุมนุมหร่อที่ำากิจิกรรมหร่อมั�วัสุำมในลัักษณะท่ี่�เส่ำ�ยงต่์อ
การแพร่เช่�อโรค่อันเป็นค่วัามผิู้ดต์ามพระราชกำาหนดการบุริหารราชการ
ในสำถึานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.๒๕๔๘”	 จิึงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางสำ่ง
พงสำ.สำภ.พุนพิน	เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๑๒

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

 อำาเภอกันทรารมย์ุ จังหวัดืศร่สะเกษ #วัันท่ี่�	 ๙	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 เวัลัา	
๑๐.๐๐	 น.	 ภายใต้์การอำานวัยการขัอง	 นายปราจิิต์	 แก้วัลัา	 นายอำาเภอ
กันที่รารมย,์	จ่ิาเอกสำมค่วัร	สิำงห์ค่ำา	ปลััดอำาเภอ	(ป.หน.กง.บุป.),	พ.ต์.อ.นิลักาฬ	
พรศักดิ�	 ผู้กก.สำภ.กันที่รารมย์	 สัำ�งการให้	 นายพรชิต์	 ปกป้อง	 ปลััดอำาเภอ
งานป้องกัน	ร่วัมกับุ	ต์ำารวัจิ	สำภ.กันที่รารมย์,	เจ้ิาหน้าท่ี่�เที่ศบุาลัต์ำาบุลักันที่รารมย์
ร่วัมกันต์รวัจิต์รา	 กวัดขััน	 แลัะแนะนำาร้านค้่าท่ี่�จิำาหน่ายดอกไม้เพลิัง
ให้เป็นไปต์ามท่ี่�กฎหมายกำาหนด	 ในเขัต์เที่ศบุาลัต์ำาบุลักันที่รารมย์	 ทัี่�งน่�
การดำาเนินการเป็นไปต์ามหนังส่ำอสัำ�งการขัองผูู้้ว่ัาราชการจัิงหวััดศร่สำะเกษ
เน่�องในเที่ศกาลัออกพรรษา	แลัะลัอยกระที่ง	ผู้ลัการปฏิิบัุติ์ได้รับุค่วัามร่วัมม่อ
จิากร้านจิำาหน่าย,	ร้านค้่าในพ่�นท่ี่�เป็นอย่างด่

 อำาเภอเขาพินม จังหวัดืกระบ่ั� #วัันท่ี่�	๒๓	พ.ย.	๒๕๖๔	ภายใต้์การอำานายการขัอง
นายพุฒิพงศ์	ศิริมาต์ย์	ผู้วัจิ.กระบุ่�,	นายสำมชาย	หาญภัค่ด่ปฏิิมา	รอง	ผู้วัจิ.กระบุ่�,	
นายอนุวัรรต์น์	โหมดพริ�ง	รอง	ผู้วัจิ.กระบุ่�,	นายสำกุลั	ดำารงเก่ยรติ์กุลั	ปจิ.กระบุ่�,	
นายนิรันดร์	ปราบุอักษร	นายอำาเภอเขัาพนม	สัำ�งการให้	ชุดปฏิิบัุติ์การฝ่่ายปกค่รอง
จัิงหวััดกระบุ่�	ชุดปฏิิบัุติ์การฝ่่ายปกค่รองอำาเภอเขัาพรม	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.
อสำ.จิ.กบุ.๑/รอ้ย.อสำ.อ.เขัาพนม	๔)	ร่วัมกันจัิบุกุมผูู้้ต้์องหาค่ด่การพนัน	(ไพ่ผู่้องไที่ย)
๓	ค่ด่ดังน่� คด่ืท่� ๑ ผูู้้ต้์องหา	๖	ราย	พร้อมด้วัยขัองกลัาง	๑)	เงินสำด	๒๘๐	บุาที่
๒)	ไพ่ผู่้องไที่ย	๑	สำำารับุ	๓)	ไม้จัิ�วัไพ่	๗	อัน	๔)	กระดาษแข็ัง	(สำำาหรับุปูเล่ัน)	๑	แผู่้น	
คด่ืท่� ๒	ผูู้้ต้์องหา	๖	ราย	พร้อมขัองกลัาง	๑)	เงินสำด	๓๒๐	บุาที่	๒)	ไพ่ผู่้องไที่ย	๑	สำำารับุ
๓)	ไม้จัิ�วัไพ่	๗	อัน	คด่ืท่� ๓ ผูู้้ต้์องหา	๖	ราย	พร้อมขัองกลัาง	๑)	เงินสำด	๖๘๐	บุาที่	
๒)	 ไพ่ผู่้องไที่ย	๑	 สำำารับุ	 ๓)	 ไม้จัิ�วัไพ่	 ๗	 อัน	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ร่วัมกันลัักลัอบุ
เล่ันการพนัน	 (ไพ่ผู่้องไที่ย)	 พนันเอาที่รัพย์สิำนกันโดยไม่ได้รับุอนุญาต์”	 จึิงนำา
ผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางสำ่ง	 พงสำ.สำภ.เขัาพนม	 เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

    อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดืร้อยุเอ็ดื #วัันท่ี่�	๑๕	พ.ย.	๒๕๖๔	ภายใต้์การอำานวัยการขัอง
นายภูสิำต์	 สำมจิิต์ต์์	 ผู้วัจิ.ร้อยเอ็ด,	 นายชนาสำ	 ชัชวัาลัวังศ์	 รอง	 ผู้วัจิ.ร้อยเอ็ด,
นายชูศักดิ�	ราชบุุร่	ปจิ.ร้อยเอ็ด	มอบุหมายให้	นายภิเด่น	พงศ์อุดมสุำขั	ปกจิ.ร้อยเอ็ด	
สัำ�งการให้	 ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษฝ่่ายปกค่รองจัิงหวััดร้อยเอ็ด	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	
(ร้อย.บุก.บุร.บุก.อสำ.จิ.ร้อยเอ็ด)	 สำนธิกำาลัังร่วัมกับุฝ่่ายค่วัามมั�นค่งอำาเภอเสำลัภูมิ
พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.เสำลัภูมิ	 ๒),	 ต์ำารวัจิ	 สำภ.เสำลัภูมิ	 ต์รวัจิสำอบุ	
ต์ามท่ี่�ได้รับุแจ้ิงว่ัาม่การลัักลัอบุเล่ันการพนัน	 (ไฮโลัว์ั)	 แลัะกระที่ำาการใน
ลัักษณะมั�วัสุำมซึ์�งเส่ำ�ยงต่์อการแพร่ระบุาดขัองโรค่ติ์ดเช่�อไวัรัสำโค่โรนา	 2019	
(COVID-19)	 ได้ที่ำาการจัิบุกุมผูู้้ต้์องหา	 จิำานวัน	 ๑๕	 ราย	 พร้อมขัองกลัาง
หลัายรายการ	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ร่วัมกันลัักลัอบุเล่ันการพนัน	 (ไฮโลัว์ั)	 พนัน
เอาที่รัพย์สิำนกันโดยผิู้ดกฎหมาย,	 มั�วัสุำมในลัักษณะท่ี่�เส่ำ�ยงต่์อการแพร่เช่�อโรค่”
เหต์ุ เกิดบุริเวัณ	 กระที่่อมกลัางป่าฝั่�งทิี่ศต์ะวัันต์ก	 บุ้านโสำกม่วัง	 ม.๑๔	
ต์.นาเม่อง	 อ.เสำลัภูมิ	 จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำง	 พงสำ.สำภ.เสำลัภูมิ	
เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 จังหวัดืมหาสารคาม #วัันท่ี่�	๖	ธ.ค่.	๒๕๖๔	ภายใต้์การอำานวัยการขัอง
นายเก่ยรติ์ศักดิ� 	 ต์รงศิริ	 ผู้วัจิ.มหาสำารค่าม,	 นายธรรมนูญ	 แก้วัค่ำา
รอง	ผู้วัจิ.มหาสำารค่าม,	นายอนุพงศ์	ค่ำาภูแก้วั	ปจิ.มหาสำารค่าม	มอบุหมายให้
ก.ต์.ที่องแดง	 ปินะเก	 ปกจิ.มหาสำารค่าม	 สัำ�งการให้	 ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษ
ฝ่่ายปกค่รองจัิงหวััดมหาสำารค่าม	 นำาโดย	 มวั.ที่.ภรัณยู	 มายูร	 ผู้ช.ปกจิ.
มหาสำารค่าม	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.บุก.บุร.บุก.อสำ.จิ.มหาสำารค่าม)	
สำนธิกำาลัังร่วัมกับุ	 ฝ่่ายค่วัามมั�นค่งอำาเภอพยัค่ฆภูมิพิสัำย	 แลัะต์ำารวัจิ
สำภ.ราษฎร์เจิริญ	 ลังพ่�นท่ี่�ต์รวัจิสำอบุขั้อเท็ี่จิจิริงหลัังม่ผูู้้แจ้ิงเบุาะแสำวั่า
ม่การลัักลัอบุรวัมกลุ่ัมกันจุิดบัุ�งไฟ	แลัะเลัน่การพนนัท่ี่�บุริเวัณทุ่ี่งนา	บุ้านสำระแค่น
ต์.ราษฎร์พัฒนา	โดยสำามารถึจัิบุกุมผูู้้ลัักลัอบุจุิดบัุ�งไฟแลัะเล่ันการพนัน	จิำานวัน	
๑๑	ราย	พร้อมขัองกลัาง	๑)	 บัุ�งไฟ	๑๑	บัุ�ง	๒)	 อุปกรณ์การเล่ันแลัะเงินสำด	
๑๐๐	บุาที่	จึิงนำาผูู้้ต้์องหาพร้อมขัองกลัางส่ำงพนักงานสำอบุสำวัน	เพ่�อดำาเนินค่ด่
ต์ามกฎหมายต่์อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

 อำาเภอกะพ้ิอ จังหวัดืปัติติาน่ #วัันท่ี่�	๑๕	พ.ย.	๒๕๖๔	เวัลัา	๐๘.๐๐	น.
นายเมษัณฑ์	โสำภากัณฑ์	นายอำาเภอกะพ้อ/ผูู้้บัุงคั่บุกองร้อยอาสำารักษาดินแดน
อำาเภอกะพ้อ	 มอบุหมายให้	 นายหมวัดเอก	 มนต์์เอก	 กิจิธิคุ่ณ	 ปลััดอำาเภอ
หัวัหน้ากลุ่ัมงานค่วัามมั�นค่ง/ผูู้้ช่วัยผูู้้บัุงคั่บุกองร้อยอาสำารักษาดินแดน
อำาเภอกะพ้อ,	 นายหมวัดต์ร่เอกลัักษณ์	 สำายด้วัง	 ปลััดอำาเภองานป้องกัน/
ผูู้้ ช่วัย ผูู้้ บัุง คั่บุกองร้อยอาสำารักษาดินแดนอำา เภอกะพ้อ	 สัำ� งการให้
ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษฝ่่ายปกค่รองอำาเภอกะพ้อ	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.
อสำ.อ.กะพ้อ	 ๑๒)	 ร่วัมกับุ	 ต์ำารวัจิ,	 ที่หาร,	 เจ้ิาหน้าท่ี่�สำาธารณสุำขั	 ร่วัมกัน
ตั์�งจุิดต์รวัจิ	 ณ	 หน้าท่ี่�ว่ัาการอำาเภอกะพ้อ	 เพ่�อเฝ้่าต์รวัจิบุุค่ค่ลัท่ี่�ยังไม่ได้
ฉ่ดวััค่ซ่์นโค่วิัด	19	ผู้ลัการปฏิิบัุติ์เป็นไปด้วัยค่วัามเร่ยบุร้อย

 อำาเภอวารินชิำาราบั จังหวัดือุบัลราชิธัาน่ #วัันท่ี่�	๑๙	พ.ย.	๒๕๖๔	ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	นายพงศ์รัต์น์	ภิรมยรั์ต์น์	จิ.อุบุลัราชธาน่,	นายเที่พศริินที่ร์	อิ�มใจิ
ปกจิ.อุบุลัราชธาน่	สัำ�งการให้	ชุดจัิดระเบุ่ยบุสัำงค่มจัิงหวััดอุบุลัราชธาน่	ปล่ัอยแถึวั
จัิดระเบุ่ยบุสัำงค่ม	นำาโดย	มวั.อ.อุทัี่ย	เอ่�ยมศร่	ผู้บุ.ร้อย	อสำ.จิ.อบุ.๑,	มวั.ที่.วิัระกิต์	
สิำงห์ค่ง	 รอง	 ผู้บุ.ร้อย	 อสำ.จิ.อบุ.๑	 ร่วัมกับุฝ่่ายปกค่รองอำาเภอวัารินชำาราบุ
พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.อสำ.จิ.อบุ.๑)	แลัะหน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้ัอง	ร่วัมกันออกปฏิิบัุติ์
หน้าท่ี่�ต์รวัจิต์รา	 สำถึานประกอบุการท่ี่�ม่ลัักษณะค่ลัายสำถึานบุริการ	 ร้านอาหาร
ร้านค้่าทัี่�วัไป	 ในพ่�นท่ี่�อำาเภอวัารินชำาราบุ	 เพ่�อให้ค่ำาแนะนำาแลัะช่�แจิงแนวัที่าง
ในการปฏิิบัุติ์ต์ามค่ำาสัำ�งจัิงหวััดอุบุลัราชธาน่	 เพ่�อป้องกันการแพร่ระบุาดขัอง
โรค่ติ์ดเช่�อไวัรัสำโค่โรนา	 2019	 ผู้ลัการปฏิิบัุติ์เป็นไปด้วัยค่วัามเร่ยบุร้อย	

 จังหวัดือุติรดิืติถ์	 #วัันท่ี่�	 ๖	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้์การอำานวัยการขัอง
นายผู้ลั	ดำาธรรม	ผู้วัจิ.อุต์รดิต์ถ์ึ,	นายสำหวิัช	อภิชัยวิัศรุต์กุลั	รอง	ผู้วัจิ.อุต์รดิต์ถ์ึ,
นายจิรัญ	กาญจินปัญญานนท์ี่	ปจิ.อุต์รดิต์ถ์ึ	มอบุหมายให้	นายเดชา	ภรภัที่รสำกุลั,
จิ.สำ.ต์.ภูธิป	 ศร่สำะอาด	 ผู้ช.ปกจิ.อุต์รดิต์ถ์ึ	 นำาชุดปฏิิบัุติ์การจัิดระเบุ่ยบุสัำงค่ม
แบุบุบุูรณาการจิังหวััดอุต์รดิต์ถ์ึ	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.จิ.อต์.๑)
ออกจัิดระเบุ่ยบุสัำงค่ม	 ต์รวัจิสำอบุสำถึานท่ี่�เส่ำ�ยงต่์อการติ์ดโรค่	 ร้านนวัด
สำถึานประกอบุการต์ามขั้อร้องเร่ยน	 ร้านอาหารฯ	 (ห้ามด่�มแลัะจิำาหน่าย
เค่ร่�องด่�มแอลักอฮอล์ัภายในสำถึานท่ี่�ดังกล่ัาวั	 แลัะปิดให้บุริการภายในเวัลัา
๒๓.๐๐	น.)	ในเขัต์ชมุชนพ่�นท่ี่�เที่ศบุาลัเม่องอตุ์รดิต์ถ์ึ	เพ่�อรักษาค่วัามสำงบุเร่ยบุร้อย
แลัะประชาสัำมพันธ์	 สำร้างค่วัามรับุรู้	 ที่ำาค่วัามเข้ัาใจิ	 เก่�ยวักับุสำถึานการณ์
การแพร่ระบุาดขัองโรค่ติ์ดเช่�อไวัรัสำโค่โรนา	 2019	 จัิงหวััดอุต์รดิต์ถ์ึ
การปฏิิบัุติ์ต์ามมาต์รการเฝ้่าระวัังแลัะค่วับุคุ่มการแพร่ระบุาดขัองโรค่ติ์ดเช่�อ
ไวัรัสำโค่โรนา	 2019	 ทัี่�งน่�	 ให้ถ่ึอปฏิิบัุติ์ต์ามมาต์รการท่ี่�กระที่รวังสำาธารณสำุขั
กำาหนดอย่างเค่ร่งค่รัด	

 จังหวัดืสุพิรรณบุัร่	#วัันท่ี่�	๑๒	พ.ย.	๒๕๖๔	ตั์�งแต่์เวัลัา	๒๐.๐๐	น.	ภายใต้์
การอำานวัยการขัอง	ก.อ.ณัฐภัที่ร	สุำวัรรณประท่ี่ป	ผู้วัจิ.สุำพรรณบุุร่,	ก.อ.วััฒนา	
ยั�งย่น	 ปจิ.สำุพรรณบุุร่	 มอบุหมายให้	 ก.ต์.จิิต์รติ์	 รามเนต์ร	 ปกจิ.สำุพรรณบุุร่
พร้อม	 มวั.อ.ชาญศักดิ�	 รอดเจิริญ/มวั.ต์.ธรรศ	 ศร่ดุษฎ่	 ผู้ช.ปกจิ.สำุพรรณบุุร่
พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.บุก.บุร.บุก.อสำ.จิ.สุำพรรณบุุร่	ออกต์รวัจิต์ราบัุงคั่บุใช้
กฎหมายป้องกันแลัะปราบุปรามปัญหายาเสำพติ์ดแลัะอาชญากรรม
แลัะเข้ัมงวัดมาต์รการการป้องกันโรค่ติ์ดเช่�อไวัรัสำโค่โรนา	2019	ในพ่�นท่ี่�เส่ำ�ยง
สำถึานบุริการ	 สำถึานประกอบุการท่ี่�ค่ล้ัายสำถึานบุริการ	 ร้านอาหาร	 แลัะ
แหล่ังชุมชน	 โดยได้แจ้ิงค่ำาสัำ�งจัิงหวััดแลัะขั้อกฎหมายท่ี่�เก่�ยวัข้ัอง	 รวัมถึึง
ขัอค่วัามร่วัมม่อประชาชนให้เค่ร่งค่รัดต่์อการดำาเนินช่วิัต์ให้สำอดค่ล้ัอง
ต์ามมาต์รการการค่วับุคุ่มโรค่ไวัรัสำโค่วิัด	19	ซึ์�งผูู้้ประกอบุการแลัะประชาชน
ส่ำวันใหญ่ม่ค่วัามเข้ัาใจิแลัะปฏิิบัุติ์ต์าม



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๑๔

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

อำาเภอไชิยุปราการ จังหวัดืเช่ิยุงใหม่ #วัันท่ี่�	 ๑๗	 พ.ย.	 ๒๕๖๔
นายจิิระชาติ์	 ซ่์�อต์ระกูลั	 นายอำาเภอไชยปราการ	 มอบุหมายให้
น.สำ.กิ� งกาญ	 เค่ร่อรอด	 ปลััดอำาเภอหัวัหน้าฝ่่ายค่วัามมั�นค่ง
พร้อมด้วัย	 สำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.อสำ.อ.ไชยปราการ	 ๒๒)	 บูุรณาการ
ร่วัมกับุ	 ต์ำารวัจิ	 สำภ.ไชยปราการ,	 ต์ำารวัจิ	 ต์ม.ชม.	 (จุิดต์รวัจิฝ่าง),
ที่หาร	 บุก.ค่วับุคุ่มท่ี่�	 ๒	 ฉก.ม.๔	 (ฐานปฏิิบัุติ์การบุ้านสิำนชัย)
ผู้ญบุ.,	กม.	แลัะ	ชรบุ.	ปฏิิบัุติ์หน้าท่ี่�ในพ่�นท่ี่�	บุ้านถึำ�าง๊อบุ	ม.๖	ต์.หนองบัุวั
อ.ไชยปราการ	 ดังน่�	 ๑.	 ตั์�งจุิดต์รวัจิค่ัดกรองบุุค่ค่ลัเดินที่างเข้ัาออก
พ่�นท่ี่�	 หมู่บุ้าน/ชุมชน	 แลัะเฝ้่าระวััง	 บุุค่ค่ลัต่์างด้าวัเข้ัามาในพ่�นท่ี่�
จัิงหวััดเช่ยงใหม่โดยผิู้ดกฎหมาย	 ๒.	 ตั์�งจุิดต์รวัจิ/จุิดสำกัด	 เฝ้่าระวััง
ปัจิจัิยเส่ำ�ยง/พ่�นท่ี่�เส่ำ�ยงต์ำ�า	

อำาเภอเมืองลำาพูิน จังหวัดืลำาพูิน #วัันท่ี่� 	 ๓๐	 พ.ย.	 ๒๕๖๔
ชุดปฏิิบุัติ์การพิเศษ	 ฝ่่ายปกค่รองจัิงหวััดลัำาพูน,	 ชุดปฏิิบัุติ์การพิเศษ
ฝ่่ายปกค่รองอำาเภอเม่องลัำาพูน	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.บุก.บุร.
บุก.อสำ.จิ.ลัำาพูน/ร้อย.อสำ.อ.เม่องลัำาพูน	 ๑)	 ร่วัมกับุ	 หน่วัยงาน
ท่ี่�เก่�ยวัข้ัอง	 ออกต์รวัจิต์ามมาต์รการค่วับุคุ่มการแพร่ระบุาดขัอง
โรค่ติ์ดเช่�อไวัรัสำโค่โรนา	2019	โดยม่ผู้ลัการดำาเนนิการ	ดงัน่�	๑.	จัิบุกุม
เจ้ิาขัองร้านท่ี่าขัามค่าเฟ่	 ต์.เว่ัยงยอง	 อ.เม่องลัำาพูน	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	
“ฝ่่าฝื่นค่ำาสัำ�งค่ณะกรรมการโรค่ติ์ดต่์อ	จิ.ลัำาพูน	ท่ี่�	๑๐๔/๒๕๖๔”	แลัะ
ดำาเนินค่ด่ผูู้้นั�งด่�มแอลักอฮอล์ัภายในร้าน	จิำานวัน	๕	ค่น	แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา
“ฝ่่าฝื่นค่ำาสัำ�งค่ณะกรรมการโรค่ติ์ดต่์อจัิงหวััดลัำาพูน	 ท่ี่�	๓๙/๒๕๖๔”
๒.	 จัิบุกุมเจ้ิาขัองร้าน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	ณค่รลัำาพูน	 ม.๔	 ต์.บุ้านกลัาง
อ.เม่องลัำาพูน	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ฝ่่าฝื่นค่ำาสัำ�งค่ณะกรรมการค่วับุคุ่มโรค่
จัิงหวััดลัำาพูน	ท่ี่�	๑๐๔/๒๕๖๔”	แลัะดำาเนินค่ด่	 ผูู้้นั�งด่�มแอลักอฮอล์ั
ภายในร้านจิำานวัน	 ๑๒	 ราย	 แจ้ิงข้ัอกล่ัาวัหา	 “ฝ่่าฝื่นค่ำาสัำ� ง
ค่ณะกรรมการโรค่ต์ดิต่์อจัิงหวััดลัำาพูน	ท่ี่�	๓๙/๒๕๖๔”	จิงึนำาผูู้้ต้์องหาสำง่	
พงสำ.สำภ.นิค่มอุต์สำาหกรรมลัำาพูน	 เพ่�อดำาเนินค่ด่ต์ามกฎหมายต่์อไป

 อำาเภอเมอืงนนทบัรุ่ จังหวัดืนนทบุัร่	#วัันท่ี่�	๒๖	พ.ย.	๒๕๖๔	ตั์�งแต่์เวัลัา	๑๙.๐๐	น.	นายพิรุณ	วิัมลัอักษร	นายอำาเภอเม่องนนที่บุุร่	มอบุหมายให้

ฝ่่ายค่วัามมั�นค่งอำาเภอเม่องนนที่บุุร่	พร้อมสำมาชิก	อสำ.	(ร้อย.อสำ.อ.เม่องนนที่บุุร่	๑)	ลังพ่�นท่ี่�ต์รวัจิสำอบุรา้นอาหาร	เพ่�อเป็นการเฝ้่าระวััง	ป้องกัน	แลัะ

ประชาสำมัพันธ์กฎหมาย	ค่ำาสัำ�ง	แลัะมาต์รการ	ฯลัฯ	ท่ี่�เก่�ยวัข้ัองกับุการแพรร่ะบุาดขัองเช่�อไวัรัสำ	โค่วิัด	-	19	โดยเน้นยำ�า	ร้านอาหารมใิห้ม่การจิำาหนา่ย

หร่ออนุญาต์ใหม่้การด่�มสุำราภายในรา้น	แลัะหา้มเปิดบุริการเกนิเวัลัาท่ี่�จัิงหวััดกำาหนด	โดยต์รวัจิสำถึานประกอบุการ	ดงัน่�	๑.	ร้าน	Evening	๒.	รา้นวิัถ่ึค่นจิร

๓.	 ร้านบุ่อต์กกุ้ง	 ๔.	 ร้านค่นล่ัากุ้ง	 ๕.	 ร้านสำามวัันสำองค่่น	๖.	 ร้านบุาร์ลัมด่	 ๗.	 บุ่อต์กกุ้งมันส์ำกะกุ้ง	 ผู้ลัการดำาเนินการเป็นไปด้วัยค่วัามเร่ยบุร้อย	



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ ๑๕

ภารกิจำตาม พิ.ร.บ. กองอาสูารักษาดินแดน พิ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๖ (๑) บรรเที่าภัยที่ี�เกิดจำากธีรรมชิาติแลัะการกระที่ำาของข�าศึก

อำาเภอบั้านนาเดิืม จังหวัดืสุราษฎร์ธัาน่ #วัันท่ี่�	 ๓๐	 พ.ย.	
๒๕๖๔	นายชาญวิัที่ย	์สิำรภักด่	นายอำาเภอบุ้านนาเดิม	พร้อมด้วัย
หัวัหน้าส่ำวันราชการ,	 กรมชลัประที่าน,	 สำำานักจัิดการที่รัพยากร
ป่าไม้	 ๑๑	 (กงต์าก),	 หน่วัยที่หารจิาก	 กองพันที่หารราบุท่ี่�	 ๓
กรมที่หารราบุท่ี่�	๒๕	(ร.๒๕	พัน	๓)	ค่่ายวิัภาวัด่	มลัฑลัที่หารบุกท่ี่�	๔๕,
ชุดเค่ล่ั�อนท่ี่�เร็วัอำาเภอบุ้านนาเดิม	 พร้อมสำมาชิก	 อสำ.	 (ร้อย.
อสำ.อ.บุ้านนาเดิม	๑๓)	กำานัน	ผูู้้ใหญ่บุ้าน,	องค์่กรปกค่รองส่ำวันท้ี่องถิึ�น
แลัะประชาชนจิิต์อาสำา	 ดำาเนินการให้ค่วัามช่วัยเหล่ัอเบุ่�องต้์น
แก่ผูู้้ประสำบุสำาธารณภัยฯ	ในพ่�นท่ี่�	

 อำาเภอบ้ัานนาเดิืม จังหวัดืสุราษฎร์ธัาน่	 #วัันท่ี่�	 ๑	 ธ.ค่.	 ๒๕๖๔	นายชาญวิัที่ย์	 สิำรภักด่	 นายอำาเภอบุ้านนาเดิม	 พร้อมด้วัย	
นางจิิต์รนภา	 มั�นจิิต์ร	 ปศุสัำต์ว์ัอำาเภอ,	 หัวัหน้าส่ำวันราชการ,	 องค่์กรปกค่รองสำ่วันท้ี่องถิึ�น	 แลัะกำานัน	 ผูู้้ใหญ่บุ้าน	 ดำาเนินการ
มอบุหญ้าอาหารสัำต์ว์ั	ซึ์�งได้รับุพระราชที่านจิากพระบุาที่สำมเด็จิพระเจ้ิาอยูหั่วั	จิำานวัน	๕๕๐	ก้อน	(๑,๑๐๐	กิโลักรัม)	เพ่�อมอบุให้แก่
เกษต์รกรท่ี่�ประกอบุอาช่พเล่ั�ยงสัำต์ว์ั	 ในพ่�นท่ี่�	 ต์ำาบุลัที่รัพย์ที่ว่ั	 แลัะต์ำาบุลัท่ี่าเร่อ	 จิำานวัน	 ๗๒	 ราย	 แลัะ	 เวัลัา	 ๑๐.๓๐	 น.	
นายประเวัศ	 ไที่ยประยูร	 รอง	 ผู้วัจิ.สุำราษฎร์ธาน่	 แลัะค่ณะฯ	 ได้เดินที่างมาต์รวัจิเย่�ยม	 ให้ค่วัามช่วัยเหล่ัอ	 ให้กำาลัังใจิ
ผูู้้ประสำบุอุที่กภัย	 แลัะติ์ดต์ามสำถึานการณ์	 อุที่กภัยในพ่�นท่ี่�	 ต์ำาบุลัที่รัพย์ที่ว่ั	 อำาเภอบุ้านนาเดิม	 จัิงหวััดสุำราษฎร์ธาน่
เน่�องจิากฝ่นต์กหนักต่์อเน่�องในพ่�นท่ี่�	 ที่ำาให้เกิดนำ�าท่ี่วัมฉับุพลัันในหลัายหมู่บุ้าน	 ทัี่�งน่�	 ได้เน้นยำ�าแลัะกำาชับุ	 ให้ทุี่กภาค่สำ่วัน
ให้ค่วัามช่วัยเหล่ัอผูู้้ประสำบุภัยในพ่�นท่ี่�อย่างเต็์มท่ี่�	รวัดเร็วั	แลัะทัี่นต่์อสำถึานการณ์



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๑๖

กองบัรรณาธัิการ จดืหมายุข่าวสำานักอำานวยุการกองอาสารักษาดืินแดืน ๑๒๗๗/๑ ถ.พิหลโยุธัิน แขวงสามเสนใน เขติพิญาไท กรุงเทพิฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพิท์ ๐ - ๒๒๗๘ - ๑๐๐๘ ติ่อ ๓๑๔   Website : multi.dopa.go.th/asa    Website : vdch.go.th   E-mail : vdch2564@gmail.com
พิิมพิ์ท่� : โรงพิิมพิ์อาสารักษาดืินแดืน กรมการปกครอง  

คณะผู้จัดทำ�

กองบัรรณาธัิการ  :  นายกองเอก	สำมชาย	เก่ยรต์ิก้องแก้วั	ผู้ช.หน.ฝ่อ.บุก.อสำ.

	 					นายกองโที่	ภัที่รชัย	ขัันธหิรัญ	หก.ปพ.	บุก.อสำ.			

					 	 	 	 นายกองต์ร่	เพิ�มศักดิ�	ศร่สำวััสำดิ�	หก.ยก.	แลัะ	หก.ขัวั.	บุก.อสำ.
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 ฝ่ายุสนับัสนุน : ก.ต์.บุูชา	จิันที่รพิมลั	ก.ต์.วัิระพงศ์	กันที่ะลั่อ	ก.ต์.พิชญ์เวัช	หนูเพชร	มวั.อ.กัญจินา	โค่ต์รบุรรเที่า
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