
ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

การติิดติามการดำาเนิินิงานิในิภารกิจของสมาชิิกกองอาสารักษาดินิแดนิ 

ในิพื้้�นิที่่�จังหวััดชิายแดนิภาคใติ้ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

	 วัันที่่�	 ๑๐	 มกราคม	๒๕๖๕	นายกองเอก	 ธนาคม	 จงจิระ	 หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	 กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน/
อธิบัดิ่กรมการปกครอง	มอบัหัมายใหั้	นายกองเอก	สมชาย	เก่ยรติิก้องแก้วั	ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสา
รักษาดิินแดิน/ผู้้้อำนวัยการสำนักอำนวัยการกองอาสารักษาดิินแดิน	กรมการปกครอง	พร้อมคณะ	ติิดิติามการดิำเนินงานในภารกิจ
ของสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	ในพ้�นที่่�จังหัวััดิชายแดินภาคใติ้	ประจำปีงบัประมาณ	๒๕๖๕	โดิยเวัลา	๐๙.๐๐	น.	ประชุมติิดิติาม
การดิำเนินงานในภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	 ในพ้�นที่่�จังหัวััดิชายแดินภาคใติ้	 ณ	 ห้ัองประชุมไที่ยติ้องเป็นไที่ย
ศู้นย์ฝ่ึกอบัรมกองกำลังประจำถิ่ิ�นที่่าสาป	อำเภอเม้องยะลา	จังหัวััดิยะลา

โดิยม่สาระสำคัญของการประชุม	ดิังน่�	

	 ๑.	ช่�แจงคำสั�งนายกรัฐมนติร่ท่ี่� 	 ๑๙/๒๕๖๔	 เร้�อง

การแก้ไขปัญหัาจังหัวััดิชายแดินภาคใต้ิ	 ช่�แจงยุที่ธศูาสติร์และ

ลำดิับัขั�นการแก้ไขปัญหัา	จชติ.	ภารกิจ	และแนวัที่างการเสริมสร้าง

ควัามเข้มแข็งให้ั	 อส.จชติ.	 ด้ิานกำลังพล	 ด้ิานยุที่ธการ	 และ

การส่งกำลังบัำรุงจากส่วันกลาง

	 ๒.	แจ้งข้อสั�งการ	ข้อหั่วังใย	และแนวัที่างการขับัเคล้�อน

ภารกิจการเสริมสร้างควัามเข้มแข็งใหั้	 อส.จชติ.	 ของหััวัหัน้า

ฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน	

	 ๓.	รบััฟังัสรปุสถิ่านการณด์ิา้นการขา่วั/แนวัที่างการขบััเคล้�อน

การเสริมสร้างควัามเข้มแข็งใหั้	อส.จชติ.	

	 ๔.	ประสานการปฏิิบััติิ	 รับัฟัังปัญหัา	และข้อเสนอแนะ	

การเสริมสร้างควัามเข้มแข็งใหั้	อส.จชติ.	

	 ๕.	 มอบัแนวัที่างการขับัเคล้�อนภารกิจการเสริมสร้าง

ควัามเข้มแข็งใหั้	อส.จชติ.	ประจำปี	๒๕๖๕
อ่่านต่่อ่หน้า ๒

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๑ ประจำ�เดือน มกร�คม ๒๕๖๕ www.vdch.go.th
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สวััสดิ่ครับั	 ที่่านผู้้้บัังคับับััญชา	 เจ้าหัน้าท่ี่�	 สมาชิก	 อส.	 และที่่านผู้้้อ่านจดิหัมายข่าวั	 อส.	 ทีุ่กที่่านครับั...

ฉบัับัเดืือนมกราคม ๒๕๖๕	 ฉบัับัน่�...ขอนำเสนอ	 การติิดิติามการดิำเนินงานในภารกิจของ	 อส.จชติ.

ประจำปีงบัประมาณ	๒๕๖๕	“มุมยุุทธการ” ติรวัจเย่�ยมชุดิคุ้มครองติำบัลติ้นแบับั	“ชุดิคุ้มครองติำบัลบัาโร๊ะ”	

ติำบัลบัาโร๊ะ	อำเภอยะหัา	จังหัวััดิยะลา,	พิธ่เปิดิการฝ่ึกอบัรมจัดิติั�งชุดิปฏิิบััติิการพิเศูษประจำกองร้อยอาสา

รักษาดิินแดิน	 จังหัวััดิชายแดินภาคใต้ิ	 ประจำปีงบัประมาณ	๒๕๖๕	 รุ่นที่่�	 ๑ “กิจกรรมพิิเศษ” บัก.อส.

ร่วัมพิธ่วัางพวังมาลา	 เน้�องในวัันกองที่ัพไที่ย	 ประจำปี	 ๒๕๖๕,	 รับัมอบัสิ�งของ	 เพ้�อสนับัสนุนภารกิจ

พ้�นที่่�ปลอดิภยัชั�วัคราวั	อำเภอพบัพระ	อำเภอแมส่อดิ	จงัหัวัดัิติาก “ผลงานแนะนำ” ปกครองอำเภอบัา้นแพง	

ยึดิกัญชาอัดิแที่่งล็อติใหัญ่	ริมน�ำโขงกวั่า	๖๐๑	กก.	ต่่อดื้วยุ...สรุปผลการปฏิิบััต่ิภารกิจของเหล่าสมาชิิก อส.

จากกองร้อย	อส.จ./กองร้อย	อส.อ.	รอบัรั�วัที่ั�วัไที่ย,	และปิดิที่้ายดิ้วัย	...มาต่รการป้องกันความเส่�ยุงจากเชิื�อไวรัส

โควิดื-19	 คำศูัพที่์และบัที่สนที่นาในช่วัิติประจำวััน	 แล้วัพบักันใหัม่	 กับัจดิหัมายข่าวั	 อส.	 ฉบัับัหัน้า

เดิ้อนกุมภาพันธ์	๒๕๖๕	สวััสดิ่ครับั	...	

บ.ก. ...ขอคุยบ.ก. ...ขอคุย

	 เวัลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 คณะไดิ้ติรวัจเย่�ยมชุดิคุ้มครองติำบัลติ้นแบับั	 “ชุดิคุ้มครองติำบัลบัาโร๊ะ”	 ติำบัลบัาโร๊ะ	 อำเภอยะหัา
จังหัวััดิยะลา	 โดิยรับัฟัังแผู้นการพิที่ักษ์พ้�นที่่�	 การฝ่ึกยุที่ธวัิธ่ยิงปืนฉับัพลัน	 การซัักซ้ัอมแผู้นเผู้ชิญเหัตุิ	 การปฏิิบััติิติามมาติรการ
ระวัังป้องกันฐาน	 โดิยไดิ้มอบัแนวัที่างการรักษาควัามสงบัเร่ยบัร้อยและควัามปลอดิภัยของพ้�นที่่�	 การดิ้แลพ่�น้องประชาชน	
รวัมที่ั�งมอบัถิุ่งยังช่พและสิ�งของอุปโภคบัริโภค	 ใหั้กับัปลัดิอำเภอหััวัหัน้าชุดิคุ้มครองติำบัล	 และกำนัน/ผู้้้ใหัญ่บั้าน	 ในฐานะ
รองหััวัหัน้าชุดิคุ้มครองติำบัล/ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้าชุดิคุ้มครองติำบัล	 สมาชิก	 อส.	 และเจ้าหัน้าที่่�ที่หัารประจำชุดิคุ้มครองติำบัล	

มุมยุที่ธการ
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กองบัญชิาการกองอาสารักษาดินิแดนิ เข้าร่วัมพื้ิธ่วัางพื้วังมาลาสักการะดวังวัิญญาณนิักรบไที่ย 

เนิ่องในิวัันิกองที่ัพื้ไที่ย ประจำาปี พื้.ศ. ๒๕๖๕

	 วัันที่่�	 ๑๘	 มกราคม	๒๕๖๕	นายกองเอก	 ธนาคม	 จงจิระ	 หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	 กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน/

อธิบัด่ิกรมการปกครอง	 มอบัหัมายให้ั	 นายกองเอก	 สมชาย	 เก่ยรติิก้องแก้วั	 ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	 กองบััญชาการ

กองอาสารักษาดิินแดิน/ผู้้้อำนวัยการสำนักอำนวัยการกองอาสารักษาดิินแดิน	 กรมการปกครอง	 เป็นผู้้้แที่น	 เข้าร่วัมพิธ่

วัางพวังมาลาสักการะดิวังวัิญญาณนักรบัไที่ย	เน้�องในวัันกองที่ัพไที่ย	ประจำปี	๒๕๖๕	เพ้�อระลึกถิ่ึงคุณงามควัามดิ่ของเหัล่าที่หัาร

และสมาชิกกองอาสารักษาดิินแดิน	ที่่�ไดิ้พล่ช่พเพ้�อปกป้องแผู้่นดิินไที่ยใหั้พ้นจากการรุกรานของอริราชศูัติร้	ณ	อนุสรณ์สถิ่านแหั่งชาติิ

โดิยม่หัน่วัยงานที่่�สำคัญเข้าร่วัมพิธ่	 ดิังน่�	 ๑.	 กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน	 ๒.	 สำนักงานปลัดิกระที่รวังกลาโหัม

๓.	กองบััญชาการกองที่ัพไที่ย	๔.	กองที่ัพบัก	๕.	กองที่ัพเร้อ	๖.	กองที่ัพอากาศู	๗.	สำนักงานติำรวัจแหั่งชาติิ	๘.	องค์การสงเคราะหั์

ที่หัารผู้่านศูึก	ในพระบัรมราช้ปถิ่ัมภ์	๙.	สมาคมที่หัารผู้่านศูึกพิการแหั่งประเที่ศูไที่ย
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กรมการปกครอง (สนิ.อส.) รับมอบสิ�งของ เพื้่อสนิับสนิุนิภารกิจ ในิพื้้�นิที่่�ปลอดภัยชิั�วัคราวั

อำาเภอพื้บพื้ระ และอำาเภอแม่สอด จังหวััดติาก

	 วัันที่่�	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๖๕	 เวัลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 นายกองเอก	 ธนาคม	 จงจิระ	 หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	 กองบััญชาการ

กองอาสารักษาดิินแดิน/อธิบัดิ่กรมการปกครอง	มอบัหัมายใหั้	นายกองเอก	สมชาย	เก่ยรติิก้องแก้วั	ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ

กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน/ผู้้้อำนวัยการสำนักอำนวัยการกองอาสารักษาดิินแดิน	กรมการปกครอง	รับัมอบั	ชุดิป้องกัน

ส่วันบัุคคล	(ชุดิ	PPE)	จากคุณชนิติา	เที่พนิมิติร	จำนวัน	๑,๐๐๐	ชุดิ	และจากนายกองติร่	พิเศูษศูักดิิ�	-	ปิยวัดิ่	ภักดิ่เที่วัา	นายกองติร่	

ภัที่รดิิฐ	-	วัรภา	สิงหัเสน่	จำนวัน	๕๐๐	ชุดิ	เพ้�อสนับัสนุนใหั้กับั	พ้�นที่่�ปลอดิภัยชั�วัคราวั	อำเภอแม่สอดิ	อำเภอพบัพระ	จังหัวััดิติาก

	 วัันที่่�	 ๒๐	 มกราคม	๒๕๖๕	นายกองเอก	 ธนาคม	 จงจิระ	 หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	 กองบััญชาการกองอาสารักษาดิินแดิน/

อธิบัดิ่กรมการปกครอง	มอบัหัมายใหั้	นายกองเอก	สมชาย	เก่ยรติิก้องแก้วั	ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยการ	กองบััญชาการกองอาสา

รักษาดิินแดิน/ผู้้้อำนวัยการสำนักอำนวัยการกองอาสารักษาดิินแดิน	 กรมการปกครอง	 รับัมอบั	 กระบัองไฟัแบับักระพริบัและ

แบับัส่องสวั่าง	 พร้อมเส้�อกั�กสะท้ี่อนแสงสำหัรับัการปฏิิบััติิงาน	 จากบัริษัที่	 ไที่ยเบัฟัเวัอเรจ	 จำกัดิ	 มหัาชน	 โดิยคณะผู้้้บัริหัารฯ

เพ้�อใช้ในภารกิจการรักษาควัามสงบัเร่ยบัร้อยในพ้�นที่่�ปลอดิภัยชั�วัคราวั	อำเภอพบัพระ	อำเภอแม่สอดิ	จังหัวััดิติาก
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ฝ่่ายปกครองอำาเภอบ้านิแพื้ง จังหวััดนิครพื้นิม

ยึดกัญชิาอัดแที่่งล็อติใหญ่ ริมนิำ�าโขง กวั่า ๖๐๑ กิโลกรัม

	 วัันที่่�	๙	ธ.ค.	๒๕๖๔	เวัลา	๑๒.๐๐	น.	ภายใติ้การอำนวัยการของ	นายชาธิป	รุจนเสร่	ผู้วัจ.นครพนม,	นายชัชวัาลย์	ที่องชน	

นายอำเภอบั้านแพง	 ไดิ้รับัแจ้งจากผู้้้ใหัญ่บั้าน	หัม้่ที่่�	 ๗	 บั้านดิอนแพง	 ติ.บั้านแพง	 อ.บั้านแพง	 จ.นครพนม	 วั่าม่การนำยาเสพติิดิ

มาซัุกซั่อนบัริเวัณระหัว่ัาง	 ท่ี่ากกพร้าวัถึิ่ง	 ที่่าไฟัฟ้ัาริมแม่น�ำโขง	 บ้ัานดิอนแพง	 จึงไดิ้สั�งการให้ัฝ่่ายควัามมั�นคงอำเภอบ้ัานแพง

พร้อมสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.บั้านแพง	๕)	ร่วัมกับั	ผู้้้ใหัญ่บั้าน	ผู้้้ช่วัยผู้้้ใหัญ่บั้าน	ชุดิรักษาควัามสงบัภายในหัม้่บั้านและหัน่วัยควัามมั�นคง

ในพ้�นที่่�	ร่วัมกันออกติรวัจลาดิติระเวันในพ้�นที่่�ที่่�ไดิ้รับัแจ้ง	จนเม้�อเวัลาประมาณ	๑๓.๐๐	น.	เจ้าหัน้าที่่�	(สมาชิก	อส.)	ไดิ้พบักองที่ราย

ริมแม่น�ำโขง	ม่ลักษณะผู้ิดิปกติิ	จึงที่ำการขุดิกองที่รายเพ้�อติรวัจสอบั

ผลงานิแนิะนิำา

พบัเป็นถิุ่งพลาสติิกส่ดิำ	 ซัึ�งคาดิว่ัาน่าจะเป็นสิ�งผู้ิดิกฎหัมาย

จึงได้ิประสานหัน่วัยงานควัามมั�นคงในพ้�นที่่�ที่ำการขุดิขึ�นมา

พบัม่ถิุ่งพลาสติิกส่ดิำ	จำนวัน	๑๓	กระสอบั	จากการติรวัจสอบัเบั้�องติ้น

พบัว่ัาเป็นกัญชาแห้ังอัดิแท่ี่งบัรรจุอย้่	 จึงได้ินำของกลางที่ั�งหัมดิ

มาที่ำการติรวัจนับัโดิยละเอ่ยดิ	ณ	ที่่�ที่ำการปกครองอำเภอบั้านแพง

พบัวั่าเป็นกัญชาแหั้งอัดิแที่่ง	จำนวันที่ั�งหัมดิ	๖๐๑	แที่่ง	น�ำหันัก

๖๐๑	กิโลกรัม	จึงไดิ้ที่ำบัันที่ึกการติรวัจยึดิและนำของกลางที่ั�งหัมดิส่ง

พงส.สภ.บั้านแพง	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ ๗

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

 จังหวัดืสงขลา	 #วัันท่ี่�	 ๒๕	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 เวัลา	 ๐๑.๐๐	 น.	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายเจษฎา	จิติรัติน์	ผู้วัจ.สงขลา,	นายวัรณัฎฐ์	หัน้รอติ
รอง	 ผู้วัจ.สงขลา,	 นายจรัญ	 จันที่รปาน	 ปจ.สงขลา,	 นายวิัเชษต์ิ	 สายก่�เส้ง
ปกจ.สงขลา,	 ก.ติ.วัิโรจน์	 ศูร่ขวััญ	 ผู้บั.ร้อย	 อส.จ.สข.๑	 สั�งการใหั้
ชุดิปฏิิบััติิการพิเศูษฝ่่ายปกครองจังหัวััดิสงขลา	นำโดิย	จ่าเอกไพรัช	แก้วัมณ่
ผู้ช.ปกจ.สงขลา	นำกำลังสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.จ.สข.๑)	จับักุมผู้้้กระที่ำควัามผู้ิดิ
จำนวัน	๑	ราย	พร้อมของกลาง	๑)	ยาบั้า	๑๐,๐๐๐	เม็ดิ	๒)	ยาไอซั์	๒๑.๗๓	กรัม
๓)	 โที่รศัูพท์ี่ม้อถิ่้อ	 ๑	 เคร้�อง	 สถิ่านที่่�จับักุม	 บัริเวัณบ้ัานเลขท่ี่�	 ๓๘/๗
ถิ่นนราษฎรสามัคค่	 ๓	 ติ.บั้านพรุ	 อ.หัาดิใหัญ่	 จ.สงขลา	 แจ้งข้อกล่าวัหัา	
“จำหัน่ายยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบั้า,ยาไอซั์)	 โดิยการม่ไวั้เพ้�อจำหัน่าย
โดิยผิู้ดิกฎหัมาย,	 พยายามจำหัน่ายยาเสพติิดิให้ัโที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบ้ัา)
โดิยผู้ิดิกฎหัมาย,	เสพยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	โดิยไม่ไดิ้รับัอนุญาติ	จึงนำ
ผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง	พงส.สภ.ทีุ่่งลุง	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

  อำเภอปง จังหวัดืพิะเยุา	#วัันที่่�	๑๔	ธ.ค.	๒๕๖๔	เวัลาประมาณ	๒๓.๓๐	น.
เป็นติ้นไป	 ภายใติ้การอำนวัยการของ	 นายโชคด่ิ	 อมรวััฒน์	 ผู้วัจ.พะเยา,
นายนิกร	ยะกะจาย	นายอำเภอปง	สั�งการใหั้	นายรัฐภ้มิ	กุณณา	ปลัดิอำเภอ
ฝ่่ายควัามมั�นคง	นำกำลังสมาชิก	อส.	 (ร้อย.อส.อ.ปง	๔)	 ร่วัมกับั	 เจ้าหัน้าที่่�
ติำรวัจชุดิส้บัสวัน	สภ.ปง,	จนที่.ติชดิ.๓๒,	กำนัน	ผู้้้ใหัญ่บั้าน	ผู้้้ช่วัยผู้้้ใหัญ่บั้าน	
ติ.ขุนควัร	ร่วัมกันติั�งจุดิติรวัจ/จุดิสกัดิ	ในการป้องกันและปราบัปรามการกระที่ำ
ผู้ิดิกฎหัมายอาญาในพ้�นที่่�	 ผู้ลการปฏิิบััติิไดิ้ร่วัมกันจับักุมผู้้้ติ้องหัา	 ๒	 ราย
พร้อมของกลาง	ยาบั้ารวัมประมาณ	๒,๐๐๐	เม็ดิ	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“ร่วัมกัน
จำหันา่ยยาเสพติดิิใหัโ้ที่ษประเภที่	๑	(ยาบัา้)	โดิยผู้ดิิกฎหัมาย”	สถิ่านที่่�จบัักมุ	
บั.ขุนกำลัง	ม.๔	ติ.ขุนควัร	อ.ปง	จึงนำผู้้ต้ิอ้งหัาพร้อมของกลางส่ง	พงส.สภ.ปง	
เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภอศร่บุัญเรือง จังหวัดืหนองบััวลำภู #วัันที่่� 	 ๘	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔
เวัลา	 ๑๗.๐๐	 -	 ๐๑.๐๐	 น.	 ภายใต้ิการอำนวัยการของ	 นางศูิวัพร	 ฉั�วัสวััสดิิ�
ผู้วัจ.หันองบัวััลำภ,้	นายเวัย่งชยั	แกว้ัพนิจิ	รอง	ผู้วัจ.หันองบัวััลำภ,้	พันจ่าอากาศูเอก
อนุชา	พัสถิ่าน	ปจ.หันองบััวัลำภ้,	นายสุภโชค	พนาลิกุล	นายอำเภอศูร่บัุญเร้อง	
มอบัหัมายใหั้	 ชปพ.ปค.จวั.นภ./ชปพ.ปค.อ.ศูร่บัุญเร้อง	 พร้อมสมาชิก	 อส.
(ร้อย.อส.จ.นภ.๑/ร้อย.อส.อ.ศูร่บัุญเร้อง	๔)	จับักุมคดิ่ยาเสพติิดิ	ดิังน่�	๑.	จับักุม
นายสนธยา	(สงวันนามสกุล)	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	๑๔,๔๐๐	เม็ดิ	๒.	นายอภิชา	
(สงวันนามสกุล)	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	๒๑๐	 เม็ดิ	แจ้งข้อกล่าวัหัา	ที่ั�ง	๒	ราย
“เสพและม่ยาเสพติิดิให้ัโที่ษประเภที่	๑	 (ยาบ้ัา)	 ไวั้ในครอบัครองเพ้�อจำหัน่าย
โดิยผู้ิดิกฎหัมาย”	 สถิ่านที่่�จับักุม	 บั้านหันองขาม	 บั้านที่่างาม	 ติ.ที่รายที่อง
อ.ศูรบ่ัญุเรอ้ง	จ.หันองบัวััลำภ	้จงึนำผู้้ต้ิอ้งหัาพรอ้มของกลางสง่	พงส.สภ.ศูรบ่ัญุเรอ้ง
เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อำเภอลานสัก จังหวัดือุทัยุธาน่	 #วัันที่่�	 ๒๕	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้ิ
การอำนวัยการของ	 นายขจรเก่ยรติิ 	 รักพานิชมณ่	 ผู้วัจ.อุที่ัยธาน่
นายเกร่ยงศูักดิิ�	 มิติรประกอบัโชค	 นายอำเภอลานสัก	 มอบัหัมายใหั้
มวั.อ.สทุี่นิ	ภ้เ่กติ	ุปลดัิอำเภอฝ่า่ยควัามมั�นคง	พรอ้มสมาชกิ	อส.	(รอ้ย.อส.อ.ลานสกั	๕)
ร่วัมกับั	 มวั.ที่.ที่ศูพล	 ยศูนันที่์	 ผู้บั.ร้อย.อส.จ.อน.๑	 พร้อมสมาชิก	 อส.	
(ร้อย.อส.จ.อน.๑)	 และหัน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง	 ร่วัมกันจับักุม	 ผู้้้ติ้องหัาคดิ่
ยาเสพติิดิ	 ๒	 ราย	 ดิังน่� รายุท่� ๑ นายรังสรร	 ที่่าจ่น	 พร้อมของกลาง
๑)	ยาบั้า	๔,๐๐๐	เม็ดิ	๒)	ยาไอซั์	๙.๗๐	กรัม	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“ม่ยาเสพติิดิ
ใหัโ้ที่ษประเภที่	๑	(ยาบ้ัา,ยาไอซ์ั)	ไวัใ้นครอบัครองโดิยผิู้ดิกฎหัมาย” รายุท่� ๒
นางอ่�ดิ	บัุญที่วั่	พร้อมของกลาง	๑)	ยาบั้า	๔๐๐	เม็ดิ	๒)	ยาไอซั์	๑.๓๐	กรัม
แจ้งข้อกล่าวัหัา	 “เสพและม่ยาเสพติิดิให้ัโที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบ้ัา,ยาไอซ์ั)
ไวั้ในครอบัครองโดิยผู้ิดิกฎหัมาย,	 ขับัข่�รถิ่จักรยานยนติ์ขณะม่สารเสพติิดิ
(เมที่แอมเฟัติาม่น)	 อย้่ในร่างกายฯ”	 จึงนำผู้้้ต้ิองหัาพร้อมของกลางส่ง
พงส.สภ.ลานสัก	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๘

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อำเภอขุนหาญ จังหวัดืศร่สะเกษ	 #วัันที่่�	 ๓๐	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	 นายวััฒนา	 พุฒิชาติิ	 ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	 นายคมป์	 สังข์วังษ์
นายอำเภอขุนหัาญ	 สั�งการใหั้	 นายจุติิเพชร	 บัุญเนติร	 ปลัดิอำเภองานป้องกัน
นำกำลังสมาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.ขุนหัาญ	 ๖)	 ร่วัมกับัหัน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง	
จับักุมผู้้้ติ้องหัาคดิ่ยาเสพติิดิ	 ดัิงน่�	 จับักุมนายสกล	 พงมณ่	 พร้อมของกลาง
ยาบ้ัารวัม	 ๑,๔๐๐	 เม็ดิ	 แจ้ ง ข้อกล่าวัหัา	 “เสพและม่ไวั้ครอบัครอง
ซัึ�งยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	โดิยกระที่ำเพ้�อการค้า”	สถิ่านที่่�เกิดิเหัติุ
ร้านแม็กก่�	อ.ขุนหัาญ	จ.ศูร่สะเกษ	และขยายผู้ลจับักุม	นายอเนก	โพธิ�ที่อง	และ
นายกฤติิธ่	 เสนา	 พร้อมของกลาง	 ยาบั้ารวัม	 ๑,๙๐๖	 เม็ดิ	 แจ้งข้อกล่าวัหัา
“ม่ไวั้ครอบัครองซัึ�งยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	โดิยกระที่ำเพ้�อการค้า”
จงึนำผู้้ต้ิอ้งหัาพรอ้มของกลางสง่พนกังานสอบัสวัน	เพ้�อดิำเนนิคด่ิติามกฎหัมายติอ่ไป

 อำเภอเค่ยุนซา จังหวัดืสุราษฎร์ธาน่ #วัันที่่�	 ๑๘	 ธ.ค.	๒๕๖๔	ภายใติ้
การอำนวัยการของ	 นายวิัชวุัที่ย์	 จินโติ	 ผู้วัจ.สุราษฎร์ธาน่,	 นายสุที่ธิพงษ์
คล้ายอุดิม	รอง	ผู้วัจ.สุราษฎร์ธาน่,	นายมนติรา	พรมสินธุ	ปจ.สุราษฎร์ธาน่,	
นายสันติิ	 บุัญรอดิ	 นายอำเภอเค่ยนซัา	 นำโดิย	 นายอิสรินที่ร์	 ภคเลิศูพิริยะ	
ปลัดิอำเภอ	 พร้อมดิ้วัยชุดิเฉพาะกิจอำเภอเค่ยนซัา	 (ฉก.ธารที่ิพย์)	 และ
สมาชิก	อส.	(รอ้ย.อส.อ.เคย่นซัา	๖)	ร่วัมกันจบัักมุนายเอกชยั	วังศูณ์าศูร	่และ
นายปรญิญา	ขาวัซังั	พรอ้มของกลาง	ยาบัา้	๑,๑๑๐	เมด็ิ	และติรวัจยดึิที่รัพยส์นิ
ติาม	พรบั.มาติรการฯ	ดิังน่�	๑)	สร้อยคอที่องคำ	๑	เส้น	๒)	สร้อยข้อม้อ	๑	เส้น	
๓)	แหัวัน	๒	วัง	๔)	เงินสดิ	๑๗,๐๐๐	บัาที่	สถิ่านที่่�จับักุม	ขนำในสวันทีุ่เร่ยน	
หัม้่ที่่�	๙	ติ.บั้านเสดิ็จ	อ.เค่ยนซัา	ติ่อเน้�องบั้านเลขที่่�	๘	หัม้่ที่่�	๑๗	ติ.บั้านเสดิ็จ	
อ.เค่ยนซัา	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“ร่วัมกันม่ยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่ที่่�	๑	(ยาบั้า)	
ไวั้ในครอบัครองเพ้�อจำหัน่ายโดิยผู้ิดิกฎหัมาย”	จึงนำผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง
พงส.สภ.เค่ยนซัา	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภอวังเหนือ จังหวัดืลำปาง	 #วัันที่่�	 ๔	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 เวัลาประมาณ	
๐๖.๐๐	 น.	 ภายใติ้การอำนวัยการของ	 นายสิธิชัย	 จินดิาหัลวัง	 ผู้วัจ.ลำปาง,
นายธวัชั	จรสัวัรภัที่ร	นายอำเภอวังัเหันอ้	สั�งการให้ั	นายไพรัช	ผู้มไผู้	ปลดัิอำเภอ
พร้อมสมาชิก	อส.	 (ร้อย.อส.อ.วัังเหัน้อ	๙)	 ร่วัมกับัเจ้าหัน้าที่่�ติำรวัจชุดิส้บัสวัน
สภ.วังัเหันอ้	นำหัมายคน้ศูาลจงัหัวััดิลำปาง	ที่่�	ค.๗๙/๒๕๖๔	เขา้ติรวัจสอบับัคุคล
ที่่�มพ่ฤติกิารณ์เก่�ยวัข้องกับัยาเสพติดิิ	พ้�นที่่�บ้ัานฮ่า่ง	หัม้ท่ี่่�	๒	ติ.วังัแก้วั	อ.วังัเหันอ้	
จ.ลำปาง	 ผู้ลการปฏิิบััติิ	 สามารถิ่จับักุมผู้้้ติ้องหัา	 ๑	 ราย	 พร้อมของกลาง
๑)	 ยาบั้า	 ๗๖๗	 เม็ดิ	 ๒)	 อาวัุธปืน	 ๒	 กระบัอก	พร้อมกระสุนปืนจำนวันหันึ�ง	
แจ้งข้อกล่าวัหัา	 “ม่ยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)	 ไวั้ในครอบัครอง
เพ้�อจำหัน่ายโดิยผู้ิดิกฎหัมาย,	ม่อาวัุธปืนไวั้ในครอบัครองโดิยไม่ไดิ้รับัอนุญาติ”
จงึนำผู้้ต้ิอ้งหัาพร้อมของกลางส่ง	พงส.สภ.วังัเหันอ้	เพ้�อดิำเนินคดิต่ิามกฎหัมายต่ิอไป

 อำเภอละแม จังหวัดืชิุมพิร	 #วัันที่่�	 ๘	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 เวัลา	 ๑๕.๔๐	 น.
ภายใติ้การอำนวัยการของ	 นายฐิติิวััชร	 บัุญกิจ	 นายอำเภอละแม,
นายภ้มิวัรพล	 ปานมั�น	 ปลัดิอำเภอหััวัหัน้าฝ่่ายควัามมั�นคง	 มอบัหัมายใหั้
นายถิ่นัดิกิจ	 จันที่ร์กลั�น	 ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามมั�นคง	 พร้อมสมาชิก	 อส.
(ร้อย.อส.อ.ละแม	 ๗)	 ลงพ้�นท่ี่�ค้นหัา	 ผู้้้เสพ/ผู้้้ติิดิ/ผู้้้ค้ายาเสพติิดิในพ้�นท่ี่�	
ผู้ลการปฏิิบััติิสามารถิ่จับักุม	 นายยุที่ธนา	 แซั่เหัล่า	 พร้อมของกลาง	
๑)	 ยาบ้ัา	 ๑๔๔	 เม็ดิ	 ๒)	 เงินสดิ	 ๕,๑๐๐	 บัาที่	 สถิ่านที่่�เกิดิเหัตุิ	 บัริเวัณ
ลานปาล์มเอกชัย	 ติ่อเน้�องบั้านเลขที่่�	 ๘๒	 หัม่้ที่่�	 ๔	 ติ.ทีุ่่งคาวััดิ	 อ.ละแม	
จ.ชุมพร	 แจ้งข้อกล่าวัหัา	 “ม่ยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)	 ไวั้ใน
ครอบัครองเพ้�อจำหัน่ายโดิยผิู้ดิกฎหัมาย,	 เป็นผู้้้ขับัรถิ่ขณะม่สารเสพติิดิ
ในร่างกาย,	เสพยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	โดิยผู้ิดิกฎหัมาย”	จึงนำ
ผู้้ต้ิอ้งหัาพรอ้มของกลางสง่	พงส.สภ.ละแม	เพ้�อดิำเนนิคดิต่ิามกฎหัมายติอ่ไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อำเภอปทุมราชิวงศา จังหวัดือำนาจเจริญ	#วัันที่่�	๑๖	ธ.ค.	๒๕๖๔	ภายใติ้
การอำนวัยการของ	 นายที่วั่ป	 บุัติรโพธิ�	 ผู้วัจ.อำนาจเจริญ,	 นายพิจิติร	 บุัญทัี่น
รอง	ผู้วัจ.อำนาจเจริญ,	นายศูิริพันธ์	ขุ่มดิ้วัง	ปจ.อำนาจเจริญ,	นายนิกร	ที่องจิติร
นายอำเภอปทุี่มราชวังศูา	 สั�งการใหั้	 ชุดิปฏิิบัั ติิการพิเศูษฝ่่ายปกครอง
จังหัวััดิอำนาจเจริญ	 (ชุดิ	 ฉก.ราชส่หั์	 ๗๕)	 และปกครองอำเภอปทีุ่มราชวังศูา
ติรวัจสอบัเร้�องร้องเร่ยนวั่าม่การลักลอบัเสพยาเสพติิดิ	 ในพ้�นที่่�บั้านหัินเกิ�ง
ติ.คำโพน	อ.ปทีุ่มราชวังศูา	จ.อำนาจเจริญ	ผู้ลการปฏิิบััติิสามารถิ่จับักุมผู้้้ติ้องหัา	
๒	ราย	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	๑,๙๙๑	เม็ดิ	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“เสพและม่ยาเสพติิดิ
ใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	ไวั้ในครอบัครองเพ้�อจำหัน่ายโดิยผู้ิดิกฎหัมาย”	จึงนำ
ผู้้ต้ิอ้งหัาพรอ้มของกลางสง่	พงส.สภ.ปที่มุราชวังศูา	เพ้�อดิำเนนิคดิต่ิามกฎหัมายติอ่ไป

 อำเภอสิ เกา จั งหวัดืต่รั ง 	 # วัันที่่� 	 ๑๘	 ธ .ค . 	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายขจรศูกัดิิ�	เจริญโสภา	ผู้วัจ.ติรงั,	นายมานะ	เที่อ้กสบุัรรณ
นายอำเภอสิเกา	สั�งการใหั้	นายอุที่ัย	หัมุนจำนงค์	ปลัดิอำเภอสิเกา	นำกำลัง
สมาชกิ	อส.	(รอ้ย.อส.อ.สิเกา	๗)	รว่ัมกับัผู้้ใ้หัญบ่ัา้น	และผู้้ช้ว่ัยผู้้ใ้หัญบ่ัา้น	ม.๕	
ติ.กะลาเส	อ.สิเกา	ออกติรวัจสอบัแหัล่งมั�วัสุมและลักลอบัจำหัน่ายยาเสพติิดิ
ในพ้�นที่่�	 ม.๕	 ติ.กะลาเส	 อ.สิเกา	 จับักุมนายเที่วัา	 ผู้อมถึิ่ง	 ท่ี่�อย้่	 ม.๕	
ติ.กะลาเส	อ.สิเกา	จ.ติรัง	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	๙๕๕	เม็ดิ	แจ้งข้อกล่าวัหัา	
“ม่ยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	ไวั้ในครอบัครองเพ้�อจำหัน่ายโดิยผู้ิดิ
กฎหัมาย”	 จึงนำผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง	 พงส.สภ.สิเกา	 เพ้�อดิำเนินคดิ่
ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภอจังหาร จังหวัดืร้อยุเอ็ดื	#วัันที่่�	๑๗	ธ.ค.	๒๕๖๔	เวัลา	๐๖.๐๐	น.
ภายใต้ิการอำนวัยการของ	นายภสิ้ติ	สมจิติต์ิ	ผู้วัจ.ร้อยเอ็ดิ,	นายชนาส	ชัชวัาลวังศ์ู
รอง	 ผู้วัจ.ร้อยเอ็ดิ,	 นายช้ศูักดิิ�	 ราชบัุร่	 ปจ.ร้อยเอ็ดิ	 มอบัหัมายใหั้	 นายภิเดิ่น	
พงศู์อุดิมสุข	 ปกจ.ร้อยเอ็ดิ	 สั�งการใหั้	 กลุ่มงานควัามมั�นคงจังหัวััดิร้อยเอ็ดิ
พรอ้มสมาชกิ	อส.	(รอ้ย.บัก.บัร.บัก.อส.จ.รอ้ยเอด็ิ)	สนธกิำลงัรว่ัมกบััฝ่่ายควัามมั�นคง
อำเภอจังหัาร	พร้อมสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.จังหัาร	๑๗)	และเจ้าหัน้าที่่�ที่หัาร
มที่บั.๒๗	 เข้าปิดิล้อมติรวัจค้นบ้ัานเลขที่่�	 ๒๓๖	 ม.๑	 ติ.ยางใหัญ่	 อ.จังหัาร
สามารถิ่จับักุมผู้้้ติ้องหัา	๓	ราย	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	๘	เม็ดิ	จึงขยายผู้ลจับักุม
เครอ้ข่ายยาเสพติดิิเพิ�มเติมิอก่	๒	ราย	ดัิงน่�	๑.	นายสันติ	ิหัลักแวังมล	พร้อมของกลาง
ยาบั้า	๙๙๗	เม็ดิ	๒.	นายสัญญา	หัลักแวังมล	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	๑๐๕	เม็ดิ	
สถิ่านที่่�จับักุม	 บั้านเลขที่่�	 ๑๗๕	 ม.๑	 ติ.ยางใหัญ่	 อ.จังหัาร	 จ.ร้อยเอ็ดิ	 จึงนำ
ผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง	 พงส.สภ.จังหัาร	 เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภอนาทม จังหวัดืนครพินม	 #วัันท่ี่�	 ๒๗	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้ิ
การอำนวัยการของ	นายชาธิป	รุจนเสร่	ผู้วัจ.นครพนม,	นายปร่ชา	สอิ�งที่อง
นายอำเภอนาที่ม	 พร้อมดิ้วัย	 นายวัรสิที่ธิ�	 สุกที่น	 ปลัดิอำเภอหััวัหัน้า
ฝ่่ายควัามมั�นคง,	พ.ติ.อ.เชาวั์	ป้อมงาม	ผู้กก.สภ.นาที่ม	นำกำลังสมาชิก	อส.
(ร้อย.อส.อ.นาที่ม	๑๓)	ร่วัมกับัติำรวัจ	สภ.นาที่ม	 เข้าปิดิล้อมบั้านเป้าหัมาย
ติามหัมายค้น	จำนวัน	๒	เปา้หัมาย	และจับักุมผู้้ต้ิอ้งหัา	ดัิงน่�	๑.	นายอำ	บุัติรสอน
บั้านเลขที่่�	 ๙๔	 ม.๑	 ติ.หันองซัน	 อ.นาที่ม	 จ.นครพนม	 พร้อมของกลาง
๑)	ยาบัา้	๑๓๗	เมด็ิ	๒)	อาวัธุปนืไที่ยประดิษิฐ์	๑	กระบัอก	๒.	นายวันิติิ	ลาโสภา
บั้านเลขที่่�	 ๑	 ม.๑	 ติ.หันองซัน	 อ.นาที่ม	 จ.นครพนม	 พร้อมของกลาง
ยาบั้า	 ๑๐	 เม็ดิ	 จึงแจ้งข้อกล่าวัหัา	 และนำตัิวัผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง
พงส.สภ.นาที่ม	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป
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๑๐

 อำเภอโพิธิ�ชิัยุ จังหวัดืร้อยุเอ็ดื	#วัันที่่�	 ๒๗	ธ.ค.	๒๕๖๔	 เวัลา	๑๓.๐๐	น.
ภายใติ้การอำนวัยการของ	นายภ้สิติ	สมจิติติ์	ผู้วัจ.ร้อยเอ็ดิ,	นายกรกฏิ	บัุญญามิ�ง
นายอำเภอโพธิ�ชัย	 มอบัหัมายให้ั	 นายที่รงศัูกดิิ�	 บัุญชัยดุ้ิง	 ปลัดิอำเภอ
พรอ้มสมาชิก	อส.	(รอ้ย.อส.อ.โพธิ�ชยั)	รว่ัมกบัั	ติำรวัจ	สภ.เชย่งใหัม่	รว่ัมกนัจบัักมุ
ผู้้้ติ้องหัาคดิ่ยาเสพติิดิ	๒	ราย	ดิังน่�	๑.	ผู้้้ติ้องหัาชาย	อายุ	๓๑	ปี	พร้อมของกลาง
ยาบัา้	๒,๐๔๐	เมด็ิ	แจง้ขอ้กลา่วัหัา	“เสพและจำหันา่ยยาเสพติดิิใหัโ้ที่ษประเภที่	๑
(ยาบ้ัา)	 โดิยการม่ไวั้เพ้�อจำหัน่ายโดิยผิู้ดิกฎหัมาย”	 ๒.	 ผู้้้ติ้องหัาชาย	 อายุ	
๕๒	 ปี	 พร้อมของกลาง	 ยาบั้า	 ๒	 เม็ดิ	 แจ้งข้อกล่าวัหัา	 “เสพและม่ยาเสพติิดิ
ใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)	 ไวั้ในครอบัครองเพ้�อเสพโดิยผู้ิดิกฎหัมาย”	 จึงนำ
ผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง	พงส.สภ.เช่ยงใหัม่	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภออ่าวลึก จังหวัดืกระบั่� #วัันที่่�	 ๒๓	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายพุฒิพงศู์	ศูิริมาติย์	ผู้วัจ.กระบั่�,	นายสมยศู	ณ	นคร
นายอำเภออ่าวัลึก	มอบัหัมายใหั้	นายดินัย	สุขสกุล	ปลัดิอำเภอหััวัหัน้าฝ่่าย
ควัามมั�นคง,	 นายชนะพล	 เที่่�ยงธรรม	 ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามมั�นคง
นำกำลังสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.อ่าวัลึก	๗)	ร่วัมกับั	ผู้้้ใหัญ่บั้าน	ฝ่่ายปกครอง
ชดุิรักษาควัามปลอดิภยัหัม้บ่ัา้น	ม.๒	ติ.อ่าวัลกึนอ้ย	รว่ัมกนัจบัักมุ	ผู้้ต้ิอ้งหัาคดิ่
ยาเสพติิดิ	๑	ราย	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	จำนวัน	๙๒	เม็ดิ	แจ้งข้อกล่าวัหัา
“ม่ยาเสพติดิิใหัโ้ที่ษประเภที่	๑	(ยาบัา้)	ไวัใ้นครอบัครองโดิยผู้ดิิกฎหัมาย”	จงึนำ
ผู้้ต้ิอ้งหัาพร้อมของกลางส่ง	พงส.สภ.อ่าวัลึก	เพ้�อดิำเนินคด่ิติามกฎหัมายต่ิอไป

 อำเภอบั้านม่วง จังหวัดืสกลนคร	 #วัันที่่�	 ๒๕	 พ.ย.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้ิ
การอำนวัยการของ	 นางสาวัจุร่รัติน์	 เที่พอาสน์	 ผู้วัจ.สกลนคร,	 นายธนเดิช	
พันธ์ที่าร์	ปลัดิอำเภอ	(ป.หัน.กง.บัป.)	รักษาราชการแที่นนายอำเภอบั้านม่วัง	
สั�งการใหั้	 ฝ่่ายปกครองอำเภอบั้านม่วัง	 นำโดิย	 นายนพพล	 สอนเคน/
นายไที่ยสมทุี่ร	จนัที่รท์ี่องสขุ/นายวันัชนะ	ดิวังจันที่รท์ี่พิย/์น.ส.ศูศูพิญิญานันท์ี่	
ปุ่งคำน้อย	ปลดัิอำเภอบ้ัานม่วัง	พรอ้มด้ิวัยสมาชิก	อส.	(รอ้ย.อส.อ.บ้ัานม่วัง	๑๒)
จับักุม	นายจักรกฤษณ์	นามฮุ่ง	บั้านเลขที่่�	๓๙	หัม้่	๑๑	ติ.บั่อแก้วั	อ.บั้านม่วัง	
จ.สกลนคร	และนางสาวัวัิภา	เก่งคำใบั	บั้านเลขที่่�	๑๐๖	หัม้่	๔	ติ.หันองบััวัสิม	
อ.คำติากล้า	จ.สกลนคร	พร้อมของกลาง	ยาบั้า	๑,๙๒๘	เม็ดิ	แจ้งข้อกล่าวัหัา	
“เสพและร่วัมกันม่ยาเสพติิดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)	 ไวั้ในครอบัครอง
เพ้�อจำหัน่ายโดิยผู้ิดิกฎหัมาย”	 จึงนำติัวัผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง
พงส.สภ.บั้านม่วัง	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดืจันทบุัร่ #วัันที่่�	 ๔	 ม.ค.	 ๒๕๖๕	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	 นายสุธ่	 ที่องแย้ม	 ผู้วัจ.จันที่บัุร่,	 นางสาวัอัมพวััน	 เพไร
นายอำเภอแก่งหัางแมวั	 มอบัหัมายให้ั	 นายอนุพงษ์	 สุขวิัเศูษ	 ปลัดิอำเภอ
ฝ่่ายควัามมั�นคง	นำกำลังสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.แก่งหัางแมวั	๑๐)	ร่วัมกับั
ติำรวัจ	 สภ.แก่งหัางแมวั	 ขยายผู้ลจับักุมเคร้อข่ายผู้้้ค้ ายาเสพติิดิ
โดิยสามารถิ่จับักุม	 นายสุรัติน์	 แย้มกลิ�น	 พร้อมของกลาง	 ยาบั้า	 ๑๒๑	 เม็ดิ
และยาไอซ์ั	๐.๔๙	กรมั	แจง้ข้อกล่าวัหัา	“จำหัน่ายยาเสพติดิิให้ัโที่ษประเภที่	๑
(เมที่แอมเฟัติาม่น)	 โดิยผิู้ดิกฎหัมาย,	 เสพยาเสพติิดิให้ัโที่ษประเภที่	
๑	 (ยาบั้า/ยาไอซั์)	 โดิยผู้ิดิกฎหัมาย,	 เป็นผู้้้ขับัข่�เสพยาเสพติิดิใหั้โที่ษ
ประเภที่	๑	(เมที่แอมเฟัติามน่)	โดิยผู้ดิิกฎหัมาย”	สถิ่านที่่�จับักุม	บัริเวัณริมถิ่นน
ดิ้านหัน้าหั้องแถิ่วัไม่ที่ราบัเลขที่่�	 ม.๘	 ติ.พวัา	 อ.แก่งหัางแมวั	 จึงนำติัวั
ผู้้ต้ิอ้งหัาพรอ้มของกลางส่งพนกังานสอบัสวัน	เพ้�อดิำเนนิคดิต่ิามกฎหัมายต่ิอไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดืศร่สะเกษ	 #วัันที่่�	 ๑๗	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายวััฒนา	พุฒิชาติิ	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ	มอบัหัมายใหั้	ชปพ.
ปค.จ.ศูร่สะเกษ	ร่วัมกับั	ชปพ.ปค.อ.กันที่รลักษ์	นำกำลังสมาชิก	อส.	 (ร้อย.
อส.จ.ศูก.๒/ร้อย.อ.ส.อ.กันที่รลักษ์	๙)	ร่วัมกับั	ติำรวัจ	สภ.กันที่รลักษ์	จับักุม
ผู้้้ติ้องหัาคดิ่การพนัน	 ดัิงน่�	 ๑.	 จับักุม (ผู้ชัิกชิวน)	 ๒	 ราย	 พร้อมของกลาง	
๑)	 คอมพิวัเติอร์	 พร้อมอุปกรณ์	 ๓	 เคร้�อง	 ๒)	 เคร้�องปริ�นเติอร์	 ๑	 เคร้�อง
๓)	 กล้องวังจรปิดิ	 ๑	 ติัวั	 ๔)	 เงินสดิ	 ๒๒,๙๕๐	 บัาที่	 และของกลางอ้�น
อ่กหัลายรายการ	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“ร่วัมกันชักชวัน	ยุยง	หัร้อจัดิใหั้ม่การเล่น
การพนนัออนไลน	์(สลอ็ติฯ)	พนันเอาที่รพัยส์นิกนัโดิยผู้ดิิกฎหัมาย”	๒.	จบัักมุ	
(ผูเ้ลน่)	๑	ราย	พรอ้มของกลาง	๑)	ใบัย้เซัอรเ์ขา้ระบับัเล่นการพนันออนไลน์	๑	ใบั
๒)	น�ำปัสสาวัะ	๑	ขวัดิ	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“ลักลอบัเล่นการพนันออนไลน์	(สล็อติฯ)
พนนัเอาที่รัพยส์นิโดิยผู้ดิิกฎหัมาย	และเสพยาเสพติดิิใหัโ้ที่ษประเภที่	๑	(ยาบัา้)
โดิยผู้ิดิกฎหัมาย”	 จึงนำผู้้้ต้ิองหัาพร้อมของกลางส่ง	 พงส.สภ.กันที่รลักษ์
เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภอกันทรารมย์ุ จังหวัดืศร่สะเกษ	 #วัันที่่�	 ๒๑	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 เวัลา
๒๐.๓๐	น.	ภายใติ้การอำนวัยการของ	นายวััฒนา	พุฒิชาติิ	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	
นายปราจิติ	 แก้วัลา	 นายอำเภอกันที่รารมย์,	 พ.ติ.อ.นิลกาฬ	พรศูักดิิ�	 ผู้กก.
สภ.กันที่รารมย์	สั�งการให้ั	ฝ่า่ยปกครอง	นำโดิย	นายสุรนนท์ี่	นนที่า	ปลดัิอำเภอ	
พร้อมด้ิวัยสมาชกิ	อส.	(ร้อย.อส.อ.กนัที่รารมย	์๔)	ร่วัมกบัั	ติำรวัจ	สภ.กนัที่รารมย์
ติรวัจสอบัติามขอ้รอ้งเรย่นวัา่มก่ารลกัลอบัเลน่การพนนัในพ้�นที่่�	และสุม่เสย่ง
ติ่อการเกิดิการแพร่ระบัาดิของโรคติิดิเช้�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 ผู้ลการปฏิิบััติิ
สามารถิ่จับักุมนักพนัน	(ไฮ่โลวั์)	๕	คน	พร้อมของกลาง	๑)	ป้ายแผู้่นบัอกแติ้ม
ไฮ่โลวั์	๒)	ล้กเติ๋า	๓	ล้ก	๓)	เงินสดิ	๑๐๐	บัาที่	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“เป็นเจ้าม้อ
เจ้าสำนักลักลอบัจัดิใหั้ม่การเล่นการพนัน	(ไฮ่โลวั์)	เอาที่รัพย์สินกันโดิยไม่ไดิ้
รับัอนุญาติ,	 ร่วัมกันลักลอบัเล่นการพนัน	 (ไฮ่โลวั์)	 เอาที่รัพย์สินกันโดิยไม่ไดิ้
รับัอนุญาติ,	 จัดิและร่วัมกันชุมนุมในสถิ่านที่่�แออัดิ	 ซัึ�งเป็นการเส่�ยงติ่อ
การแพร่ระบัาดิของโรคติิดิติ่อ	ฯ”

 อำเภอขุนหาญ จังหวัดืศร่สะเกษ	 #วัันที่่�	 ๙	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายวััฒนา	พุฒิชาติิ	ผู้วัจ.ศูร่สะเกษ,	นายคมป์	สังข์วังษ์
นายอำเภอขุนหัาญ	สั�งการใหั้นายจุติิเพชร	บัุญเนติร	ปลัดิอำเภองานป้องกัน	
นำกำลังสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ขุนหัาญ	๖)	สนธิกำลัง	ติำรวัจ	สภ.ขุนหัาญ
ร่วัมกันกวัาดิล้างอาชญากรรมและการกระที่ำผิู้ดิเก่�ยวักับัการพนัน	 ในพ้�นที่่�
อำเภอขุนหัาญ	โดิยสามารถิ่จับักมุผู้้ต้ิอ้งหัา	๓	ราย	พรอ้มของกลาง	๑)	เงนิสดิ	๕๐	บัาที่
๒)	ลก้เต๋ิา	๑	ลก้	๓)	ฝ่าหัม้อ	๑	ใบั	๔)	แกว้ัแสตินเลส	๑	ใบั	แจง้ข้อกล่าวัหัา	“รว่ัมกับั
พวักที่่�หัลบัหัน่ลักลอบัเล่นการพนัน	 (อ่โปงครอบั)	 พนันเอาที่รัพย์สินกันโดิย
ไม่ไดิ้รับัอนุญาติ”	 สถิ่านที่่�เกิดิเหัติุ	 บัริเวัณหัลังบั้านไม่ที่ราบัเลขที่่�	 บั.ติาปรก	
ม.๑	 ติ.บัักดิอง	 อ.ขุนหัาญ	 จ.ศูร่สะเกษ	 จึงนำติัวัผู้้้ติ้องหัาพร้อมของกลางส่ง
พงส.สภ.ขุนหัาญ	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

๑๑

 อำเภอพิุนพิิน จังหวัดืสุราษฎร์ธาน่ #วัันที่่�	๑๘	ธ.ค.	๒๕๖๔	นายวัิส้ติร
อินที่รกำเนิดิ	 นายอำเภอพุนพิน	 ไดิ้รับัเเจ้งวั่าม่การลักลอบัเล่นพนันในพ้�นที่่�	
ม.๗	ติ.ที่่าข้าม	อ.พุนพิน	จึงสั�งการใหั้	นางดิวังปาริชาติ	เพชรรัติน์	ปลัดิอำเภอ
(ป.หัน.กง.บัป.)	 พร้อมสมาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.พุนพิน	 ๗)	 ร่วัมกับั	 ติำรวัจ	
สภ.พุนพิน	ลงพ้�นที่่�ติรวัจสอบั	ขณะเขา้ติรวัจสอบัพบัเห็ันนักพนันกำลังล้อมวัง
เล่นพนัน	(ไพ่เเคง)	จึงไดิ้เเสดิงติัวัเข้าจับักุม	แติ่นักพนันติ่างพากันวัิ�งหัลบัหัน่	
โดิยสามารถิ่จับักมุนกัพนนัไดิ	้๓	ราย	พรอ้มของกลาง	๑)	ไพ	่๓	สำรบัั	๒)	ผู้้าป	้๓	ผู้น้	
๓)	เงินสดิ	๑๐	บัาที่	แจ้งข้อกล่าวัหัา	“ร่วัมกันลักลอบัเล่นการพนัน	(ไพ่เเคง)
พนันเอาที่รัพย์สินกันโดิยไม่ได้ิรับัอนุญาติ,	 ร่วัมกันชุมนุมหัร้อที่ำกิจกรรม
หัรอ้มั�วัสมุในลักษณะที่่�เส่�ยงติอ่การแพร่เช้�อโรค	ฯ”	สถิ่านที่่�จับักมุ	บัา้นชั�นเดิย่วั
ไม่ม่เลขที่่�บั้าน	 ม.๗	 ติ.ที่่าข้าม	 อ.พุนพิน	 จ.สุราษฎร์ธาน่	 จึงนำผู้้้ติ้องหัา
พร้อมของกลางส่ง	 พงส.สภ.พุนพิน	 เพ้�อดิำเนินคด่ิติามกฎหัมายต่ิอไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

 จังหวัดืนครราชิส่มา #วัันที่่�	 ๒๙	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 เวัลา	 ๑๙.๐๐	 น.
นายวิัเช่ยร	 จันที่รโณที่ัย	 ผู้วัจ.นครราชส่มา	 สั�งการให้ั	 นายภ้มิสิที่ธิ�	 วัังค่ร่	
รอง	ผู้วัจ.นครราชส่มา,	นายวัิจิติร	กิจวัิรัติน์	ปจ.นครราชส่มา	มอบัหัมายใหั้
ชุดิปฏิิบััติิการบั้รณาการร่วัมป้องกันและรักษาควัามสงบัเร่ยบัร้อย
ช่วังเที่ศูกาลปีใหัม่	 ๒๕๖๕	 พร้อมสมาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.นม.๑/ร้อย.
อส.อ.เม้องนครพนม	 ๒)	 และหัน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง	 ร่วัมกันออกติรวัจ
สถิ่านที่่�สำคัญ	 เพ้�อรักษาควัามสงบัเร่ยบัร้อยช่วังเที่ศูกาลปีใหัม่	๒๕๖๕	ดิังน่�
สถิ่านร่ถิ่ไฟัจิระ	/	ลานอนุสาวัร่ย์ท้ี่าวัสุรนาร่	/	ลานหัน้าหัา้งสรรพสินคา้เซันที่รัลพลาซ่ัา	/
สนามหันา้ศูาลากลางจงัหัวัดัินครราชสม่า	/	สถิ่านร่ถิ่ไฟันครราชสม่า	/	ติลาดิรอ้ยป	ี/
ติลาดิเซัพวันั	/	ติลาดิเมย์แฟัร	์/	ติลาดิหัลังเดิอะมอลล์นครราชสม่า	ผู้ลการปฏิบิัตัิิ
เป็นไปดิ้วัยควัามเร่ยบัร้อย

 อำเภอเมืองลำพิูน จังหวัดืลำพิูน #วัันที่่�	๗	ธ.ค.	๒๕๖๔	ติั�งแติ่เวัลา	๑๕.๐๐	น.
-	๑๗.๐๐	น.	ภายใติ้การอำนวัยการของ	นายวัรยุที่ธ	เนาวัรัติน์	ผู้วัจ.ลำพ้น,	
นายโยธนิ	ประสงคค์วัามดิ	่นายอำเภอเมอ้งลำพน้,	นายธน	้ครั�งเนย่ม	ปลดัิอำเภอ
หััวัหันา้ฝ่า่ยควัามมั�นคง,	นายธนภัที่ร	สริภิทัี่รเวัสสุวัณั	ปลดัิอำเภอฝ่า่ยควัามมั�นคง
พรอ้มสมาชิก	อส.	(รอ้ย.อส.อ.เมอ้งลำพน้	๑)	ร่วัมกบัั	ติำรวัจ	สภ.นคิมอตุิสาหักรรม,
สสอ.เมอ้งลำพน้,	จดัิหัางาน	จ.ลำพ้น,	เที่ศูบัาลติำบัลมะเขอ้แจ,้	กำนนั	ผู้้ใ้หัญบ่ัา้น
ติำบัลมะเข้อแจ้	ติั�งจุดิติรวัจ/จุดิสกัดิ	เพ้�อดิำเนินการค้นหัาผู้้้เสพ/ผู้้้ติิดิยาเสพติิดิ
แรงงานต่ิางด้ิาวัและการกระที่ำผิู้ดิกฎหัมายอ้�น	บัริเวัณหัน้าเที่ศูบัาลติำบัลมะเขอ้แจ้
พบับัคุคลมส่ารเสพติดิิในรา่งกาย	จำนวัน	๔	ราย	โดิยยอมรบััวัา่เสพเมที่แอมเฟัติามน่
(ยาบัา้)	จรงิ	จงึไดิน้ำสง่ศูน้ย์คดัิกรองอำเภอเมอ้งลำพน้	เพ้�อเขา้รบััการบัำบัดัิฟัื�นฟั้
ติามกฎหัมายติ่อไป

 อำเภอคลองหลวง จังหวัดืปทุมธาน่ #วัันที่่�	๙	ธ.ค.	๒๕๖๔	ติั�งแติ่เวัลา	
๒๐.๐๐	น.	เปน็ติน้ไป	ภายใติก้ารอำนวัยการของ	นายณรงคศ์ูกัดิิ�	โอสถิ่ธนากร
ผู้วัจ.ปทีุ่มธาน่,	 นายนิติิชัย	 วัิริยานนที่์	 นายอำเภอคลองหัลวัง	 สั�งการใหั้
ชุดิปฏิิบััติิการแก้ไขปัญหัายาเสพติิดิในพ้�นที่่�	 “ชุดิปฏิิบััติิการทีุ่่งหัลวัง”
นำโดิยวั่าที่่�	 ร.ติ.	 พิชญะ	 เพ่ยราช	 ปลัดิอำเภอหััวัหัน้าฝ่่ายควัามมั�นคง,
นายปวัณ่วัชั	ปานะมศู่ร	่ปลัดิอำเภอ	พรอ้มสมาชกิ	อส.	(รอ้ย.อส.อ.คลองหัลวัง	๒)
ออกติรวัจลาดิติระเวันรักษาควัามสงบัเร่ยบัร้อย	เพ้�อป้องกันและปราบัปราม
การกระที่ำผิู้ดิกฎหัมายเก่�ยวักับัอาชญากรรมและกฎหัมายอ้�น	 ในเขติพ้�นที่่�
อำเภอคลองหัลวัง	ติามแผู้นยทุี่ธการพชิติิภัยยาเสพติดิิ	ผู้ลการปฏิบิัตัิ	ิติรวัจพบั
ผู้้ใ้ชส้ารเสพติดิิ	(เมที่แอมเฟัติามน่)	จำนวัน	๕	ราย	ยินยอมเขา้ส่้กระบัวันการบัำบัดัิ
ในระบับัสมัครใจบัำบััดิ

 อำเภอเบัต่ง จังหวัดืยุะลา	#วัันที่่�	๒๓	ธ.ค.	๒๕๖๔	ติั�งแติ่เวัลา	๐๖.๐๐	น.	
เปน็ต้ินไป	ภายใต้ิการอำนวัยการของ	นายภิรมย์	นิลที่ยา	ผู้วัจ.ยะลา,	นายเอก	
ยังอภัย	ณ	สงขลา	นายอำเภอเบัติง/ผู้อ.ศูปก.อ.เบัติง	มอบัหัมายใหั้	เจ้าหัน้าที่่�
ฝ่า่ยปกครองอำเภอเบัติง	นำกำลังสมาชิก	อส.	(รอ้ย.อส.อ.เบัติง	๓)	ปฏิบิัตัิหิัน้าที่่�
ประจำจุดิเฝ้่าติรวัจ	 จำนวัน	๘	 แหั่ง	 บันถิ่นนสายเศูรษฐกิจ	 ติามแผู้นรักษา
ควัามปลอดิภัยเม้องเศูรษฐกิจเบัติง	 เพ้�อเป็นจุดิเฝ่้าติรวัจ	 สังเกติ	 และ
สลับัออกลาดิติระเวัน	(เดิินเที่้า)	ในการสกัดิกั�นและยับัยั�งบัุคคล	ยานพาหันะ
ที่่�ผู้ดิิกฎหัมาย	ติา่งๆ	ที่่�อาจจะลกัลอบัเขา้มาในพ้�นที่่�ชั�นใน	โดิยสลบััสบััเปล่�ยน
หัมนุเวัย่นกนัปฏิบิัตัิหิันา้ที่่�ติลอดิ	๒๔	ชั�วัโมง	ผู้ลการปฏิบิัตัิเิปน็ไปดิว้ัยควัามเรย่บัรอ้ย
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

  อำเภอพัิงโคน จงัหวัดืสกลนคร #วันัที่่�	๓๑	ธ.ค.	๒๕๖๔	ติั�งแต่ิเวัลา	๑๗.๐๐	น.
ภายใติก้ารอำนวัยการของ	นางจรุร่ตัิน	์เที่พอาสน	์ผู้วัจ.สกลนคร,	จ.ส.อ.คำนงึ	
พรหัมพมิพ	์นายอำเภอพงัโคน,	นายสชุาติ	ิรังสนิารา	ปลดัิอำเภอ	(ป.หัน.กง.บัป.)
สั�งการใหัน้ายเสถิ่ย่ร	ถิ่วัายชยั	ปลดัิอำเภอหัวััหันา้ฝ่่ายควัามมั�นคง	พรอ้มสมาชกิ	อส.
(ร้อย.อส.อ.พังโคน	 ๑๑)	 เจ้าหัน้าที่่�	 พสน.อำเภอพังโคน	 ร่วัมออกติรวัจติรา
พ้�นที่่�เส่�ยงบัริเวัณสันเข้�อนน�ำอ้น	 สถิ่านประกอบัการ	 ร้านอาหัารในพ้�นที่่�
ในช่วังเที่ศูกาลปีใหัม่	 เพ้�อเน้นย�ำการปฏิิบััติิติามกฎหัมาย	 และได้ิเน้นย�ำ
ผู้้้ประกอบัการฯ	 ใหั้บัริการบัริโภคสุรา	 หัร้อเคร้�องดิ้�มที่่�ม่แอลกอฮ่อล์ในร้าน
ไดิ้เป็นกรณ่เฉพาะเพ้�อเที่ศูกาลส่งที่้ายปีเก่าติ้อนรับัปีใหัม่	ถิ่ึงเวัลา	๐๑.๐๐	น.	
ของวัันที่่�	๑	ม.ค.	๒๕๖๕	และเพ้�อป้องกันการแพร่ระบัาดิของโรคโควัิดิ	-	19

 อำเภอไชิยุปราการ จังหวัดืเชิ่ยุงใหม่ #วัันที่่�	 ๓๑	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้ิ
การอำนวัยการของ	นายประจญ	ปรชัญ์สกุล	ผู้วัจ.เชย่งใหัม่,	นายจิระชาติ	ิซั้�อติระกล้
นายอำเภอไชยปราการ	มอบัหัมายใหั้	น.ส.กิ�งกาญ	เคร้อรอดิ	ปลัดิอำเภอหััวัหัน้า
ฝ่่ายควัามมั�นคง	 พร้อมดิ้วัย	 สมาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ	 ๒๒)	 ร่วัมกับั
หัน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง	 ร่วัมติรวัจติามมาติรการป้องกันการแพร่ระบัาดิของ
โรคโควัิดิ	 -	19	 ในพ้�นที่่�	อำเภอไชยปราการ	ดิังน่�	๑.	ร้านซัะป๊ะย่างไชยปราการ
๒.	 ร้านหัม่าล่า	 ช่วังช่วัง	 ๓.	 ร้านโอเด้ิงไชยปราการ	 ๔.	 ร้านอุดิมสุขบัุฟัเฟ่ัติ์
ผู้ลการปฏิิบััติิเป็นไปดิ้วัยควัามเร่ยบัร้อย	 ผู้้้ประกอบัการและผู้้้ใช้บัริการ
ใหั้ควัามร่วัมม้อปฏิิบััติิติามมาติรการป้องกันโรคฯ	ของกระที่รวังสาธารณสุข	และ
ไดิ้เน้นย�ำผู้้้ประกอบัการฯ	 ใหั้บัริการเพ้�อการบัริโภคสุรา	 หัร้อเคร้�องดิ้�ม
ที่่�ม่แอลกอฮ่อล์ในร้านได้ิเป็นกรณ่เฉพาะเพ้�อเที่ศูกาลส่งท้ี่ายปีเก่าต้ิอนรับัปีใหัม่
ถิ่ึงเวัลา	๐๑.๐๐	น.	ของวัันที่่�	๑	ม.ค.	๒๕๖๕

 อำเภอกะพิ้อ จังหวัดืปัต่ต่าน่ #วัันที่่�	๒๐	ธ.ค.	๒๕๖๔	เวัลา	๐๙.๐๐	น.	
ภายใติ้การอำนวัยการของ	นายนิพันธ์	บัุญหัลวัง	ผู้วัจ.ปัติติาน่,	นายเมษัณฑ์์	
โสภากัณฑ์์	 นายอำเภอกะพ้อ	 มอบัหัมายใหั้	 มวั.อ.มนติ์เอก	 กิจธิคุณ
หัวััหัน้ากลุ่มงานควัามมั�นคง,	มวั.ติ.เอกลักษณ์	สายด้ิวัง	ปลัดิอำเภองานป้องกัน,
นางกรดิ่นา	 ดิิง	 เจ้าหัน้าที่่�ปกครอง	 สั�งการใหั้ชุดิปฏิิบััติิการพิเศูษฝ่่าย
ปกครองอำเภอกะพ้อ	พร้อมสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.กะพ้อ	๑๒)	ชป.นรสิงหั์
ร่วัมกับั	โรงพยาบัาลกะพ้อ	และกำนัน	ผู้้้ใหัญ่บั้าน	ผู้้้ช่วัยผู้้้ใหัญ่บั้าน	ในพ้�นที่่�	
ลงพ้�นที่่�รณรงค์ประชาสัมพันธ์และฉ่ดิวััคซ่ันป้องกันโรคโควิัดิ	 –	 19	 เชิงรุก
ใหั้กับัประชาชนในพ้�นที่่�	 เพ้�อสร้างภ้มิคุ้มกันหัม้่	 ณ	 บ้ัานกาปงบัาร้	 หัม้่ที่่�	 ๓	
ติ.กะรุบั่	 อ.กะพ้อ	 จ.ปัติติาน่	 ผู้ลการดิำเนินงานเป็นไปด้ิวัยควัามเร่ยบัร้อย	

 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดืลำปาง	 #วัันที่่�	 ๔	 ม.ค.	 ๒๕๖๕	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายสิธิชัย	จินดิาหัลวัง	ผู้วัจ.ลำปาง,	นายอนวััช	สัติติบัุศูย์
ปจ.ลำปาง,	 นายสมจิติร	 จุลเจริญ	 ปกจ.ลำปาง	 มอบัหัมายใหั้	 นายเมธา	
โรจนวิัจิติร	 ผู้ช.ปกจ.ลำปาง,	 นายภ้วัิศูร	 ขุนโขลนสถิ่าพร	 ปลัดิอำเภอ
ฝ่่ายควัามมั�นคง	 นำกำลังสมาชิก	 อส.	 (ร้อย.บัก.บัร.บัก.อส.จ.ลำปาง/
ร้อย.อส.อ.เม้องลำปาง	 ๑)	 ร่วัมกับั	 ติำรวัจ	 สภ.เม้องลำปาง	 ออกติรวัจ
จัดิระเบั่ยบัสังคมรักษาควัามสงบัเร่ยบัร้อยและติรวัจสถิ่านประกอบัการ
ร้านอาหัารในพ้�นที่่�อำเภอเม้องลำปาง	 ดิังน่�	 ๑.	 ร้านสกาล่า	 ๒.	 ร้านลานลม
๓.	 ร้านวัอมบัาร์	 เป็นติ้น	 โดิยได้ิแนะนำและกำชับัใหั้ผู้้้ประกอบัการ
ปฏิิบััติิติามคำสั�งจังหัวััดิลำปาง	 เร้�อง	 มาติรการเร่งด่ิวันในการป้องกัน
วัิกฤติการณ์จากโรคติิดิเช้�อไวัรัสโคโรนา	2019	อย่างเคร่งครัดิ



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๑๔

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

 จังหวัดืสุราษฎร์ธาน่	#วัันที่่�	๓๑	ธ.ค.	๒๕๖๔	ภายใติ้การอำนวัยการของ
นายวัชิวัทุี่ย	์จินโติ	ผู้วัจ.สุราษฎร์ธาน,่	นายประเวัศู	ไที่ยประยร้	รอง	ผู้วัจ.สุราษฎร์ธาน,่
นายมนติรา	พรมสนิธ	ุปจ.สรุาษฎรธ์าน,่	นายสเุชาวั	์ที่โ้มสกิ	ปกจ.สรุาษฎรธ์าน่	
มอบัหัมายให้ั	ชุดิปฏิบิัตัิกิารเคล้�อนที่่�เรว็ั	พรอ้มสมาชิก	อส.	(รอ้ย.อส.จ.สฎ.๑)	
ร่วัมกับัหัน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง	ออกติรวัจ	แนะนำ	เพ้�อป้องกันการแพร่ระบัาดิ
ของโรคติิดิต่ิอเช้�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 ในพ้�นที่่�เส่�ยงต่ิอการติิดิเช้�อโรคไวัรัส
โคโรนา	 2019	 โดิยใหั้คำแนะนำร้านอาหัาร	 ใหั้เป็นไปติามคำสั�งจังหัวััดิ
สรุาษฎรธ์าน	่เร้�อง	ใหัป้ระชาชนในพ้�นที่่�จงัหัวัดัิสรุาษฎรธ์าน	่สวัมหันา้กากอนามยั
หัร้อหัน้ากากผู้้าทีุ่กครั�งติลอดิเวัลาท่ี่�ออกนอกเคหัสถิ่าน	 หัร้อสถิ่านที่่�
พำนักของติน	ที่ั�งน่�	ได้ิใหัค้ำแนะนำและขอควัามร่วัมม้อ	ผู้้ป้ระกอบัการ	ร้านอาหัาร
ใหั้ปฏิิบััติิติามคำสั�งจังหัวััดิสุราษฎร์ธาน่อย่างเคร่งครัดิ

 อำเภอโคกโพิธิ� จังหวัดืปัต่ต่าน่ #วัันที่่�	 ๒๓	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายนิพนัธ	์บัญุหัลวัง	ผู้วัจ.ปัติติาน,่	นายอับัดิลุการม่	ยด่ิำ	
นายอำเภอโคกโพธิ�	มอบัหัมายใหั้	ชุดิปฏิิบััติิการประจำติำบัลที่ั�ง	๑๒	ติำบัล
ใช้กลไกของสภาประชาธิปไติยติำบัล	 (สภาสันติิสุขติำบัล)	 บั้รณาการกำลัง
ฝ่่ายปกครอง	 ติำรวัจ	 ที่หัาร	 และสาธารณสุข	 ดิำเนินการติั�งดิ่านติรวัจ
(จดุิติรวัจ/จดุิสกดัิ)	คดัิกรองรณรงคก์ารฉด่ิวัคัซัน่โควัดิิ-19	ในชมุชน	โดิยมก่าร
ติรวัจสอบัหัลักฐานการฉ่ดิวััคซั่นโควัิดิ-19	 ของผู้้้ที่่� เดิินที่าง	 รวัมถิ่ึง
การสร้างควัามเข้าใจกับัประชาชนที่่�ยังไม่ได้ิรับัการฉ่ดิวััคซั่นฯ	พร้อมอำนวัย
ควัามสะดิวักในการใหั้บัริการฉ่ดิวััคซ่ันฯ	 และขอใหั้ระงับัการเดิินที่างกรณ่
ไม่ยินยอมรับัการฉ่ดิวััคซั่นฯ	 เพ้�อเป็นการป้องกัน	 และยับัยั�งการแพร่ระบัาดิ
ของโรคติิดิเช้�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 ผู้ลการปฏิิบััติิเป็นไปดิ้วัยควัามเร่ยบัร้อย

 อำเภอท่าตู่ม จังหวัดืสุรินทร์ #วัันที่่�	 ๑๖	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	 นายสุวัพงศู์	 กิติิภัที่ย์พิบั้ลย์	 ผู้วัจ.สุรินที่ร์,	 นายรองรัติน์
จงอุติส่าหั์	นายอำเภอที่่าติ้ม	มอบัหัมายใหั้	พ.อ.อ.วัิที่้นร์	ยอแซั	ปลัดิอำเภอ
ฝ่่ายควัามมั�นคง	พร้อมสมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ที่่าติ้ม	๑๑)	บั้รณาการร่วัมกับั
ติำรวัจ	สภ.ที่า่ติม้,	สาธารณสขุอำเภอที่า่ติม้	รว่ัมกนัติรวัจติราสถิ่านประกอบัการ
คลา้ยสถิ่านบัรกิาร	จำนวัน	๓	รา้น	ดิงัน่�	๑.	รา้นบัษุบัาพาเพลนิ	๒.	รา้นคอ-เหัลา้
๓.	ร้านริมม้ลสเติชั�น	เบั้�องติ้นสถิ่านประกอบัการไดิ้ม่ใบัรับัรองการผู้่านการติรวัจ
ประเมินติามมาติรฐานควัามปลอดิภัยป้องกันโรค	 COVID	 -19	 (Thai	 Stop
Cov id 	 P lus )และไดิ้ แนะนำใหั้ ผู้้้ ประกอบัการปฏิิบััติิ ติามกฎหัมาย
อย่างเคร่งครัดิ	 ผู้ลการปฏิิบััติิเป็นไปดิ้วัยควัามเร่ยบัร้อย	 และผู้้้ประกอบัการ
ใหั้ควัามร่วัมม้อเป็นอย่างดิ่	

 อำเภอปากชิ่อง จังหวัดืนครราชิส่มา #วัันที่่�	๒๑	ธ.ค.	๒๕๖๔	ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายวัเิชย่ร	จนัที่รโณที่ยั	ผู้วัจ.นครราชสม่า,	นายคณสัชนม์
ศูร่เจริญ	 นายอำเภอปากช่อง	 มอบัหัมายให้ั	 นายสิริวััฒก์	 ภัที่รวัิเศูษพันธ์	
ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามมั�นคง	 นำกำลังสมาชิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.ปากช่อง	 ๑๓)
ร่วัมกับั	ติำรวัจ	สภ.ปากช่อง,	 เที่ศูบัาลเม้องปากช่อง	ลงพ้�นที่่�ติรวัจติลาดินัดิ
ขา้งที่่�วัา่การอำเภอปากชอ่ง	เพ้�อแนะนำมาติรการที่างสาธารณสขุในการปอ้งกนั
การแพร่ระบัาดิของโรคติิดิเช้�อไวัรัสโคโรนา	 2019	 โดิยแนะนำใหั้ผู้้้ค้าขาย
และประชาชนผู้้ม้าใชบ้ัริการ	ปฏิบิัตัิติิามมาติรการดัิงต่ิอไปน่�	๑.	เวัน้ระยะห่ัาง
ที่างสังคม	๒.	 สวัมหัน้ากากอนามัย	 ๓.	 ติรวัจวััดิไข้	 ๔.	 ลงที่ะเบั่ยนไที่ยชนะ
๕.	 ล้างม้อดิ้วัยเจลแอลกอฮ่อล์	 ที่ั�งน่�ไดิ้รับัควัามร่วัมม้อในการปฏิิบััติิติาม
มาติรการฯ	จากประชาชนอย่างดิ่



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ ๑๕

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อำเภอนางรอง จังหวัดืบัุร่รัมยุ์ #วัันที่่�	 ๒๒	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้ิ
การอำนวัยการของ	นายธชักร	หัตัิถิ่าธยากล้	ผู้วัจ.บัรุรั่มย,์	ก.ที่.เพชรรตัิน์	ภม้าศู
นายอำเภอนางรอง/ผู้บั.ร้อย.อส.อ.นางรอง	๔	มอบัหัมายให้ั	มวั.อ.ชาล	่แจง้รัมย์
รอง	ผู้บั.รอ้ย.อส.อ.นางรอง	๔,	มวั.อ.ธนธรณ์พล	ไขว้ัพนัธุ/์มวั.ที่.จกัรกฤษ	ร่วัมกล้
ปลัดิอำเภอกลุ่มงานควัามมั�นคง	นำกำลัง	สมาชิก	อส.	(ร้อย.อส.อ.นางรอง	๔)
บั้รณาการร่วัมกับั	 หัน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง	 และกลุ่มราษฎรอาสาพิที่ักษ์ป่า	
บั้านหันองม่วัง	 ม.๑๐	 ติ.ถิ่นนหััก	 ออกลาดิติระเวันพ้�นที่่�ป่าสงวันแห่ังชาติิ
เขาอังคาร	บัริเวัณบั้านหันองม่วัง	ม.๑๐	ติ.ถิ่นนหััก	อ.นางรอง	ติามโครงการ
เพิ�มประสิที่ธิภาพการป้องกันและปราบัปรามการบัุกรุกที่รัพยากรธรรมชาติิ	
ประจำเดิ้อนธันวัาคม	 ๒๕๖๔	 ผู้ลการติรวัจสอบัพบัม่การบัุกรุกพ้�นท่ี่�
เขติปา่สงวันแหัง่ชาติเิขาองัคาร	นำไปใชใ้นการที่ำแปลงนาปลก้ขา้วั	เจา้หันา้ที่่�
ที่่�เก่�ยวัขอ้งที่ำการติรวัจสอบัขอ้เที่จ็จรงิ	เพ้�อดิำเนนิการติามระเบัย่บักฎหัมายติอ่ไป

  อำเภองาว จังหวัดืลำปาง #วัันที่่� 	 ๑๔	 ธ.ค.	 ๒๕๖๔	 ภายใติ้
การอำนวัยการของ	นายสิธิชัย	จินดิาหัลวัง	ผู้วัจ.ลำปาง,	นายวัันชัย	เกติุแก้วั
นายอำเภองาวั	มอบัหัมายใหั้	นายมาโนชย์	สมศูักดิิ�	ปลัดิอำเภอหััวัหัน้าฝ่่าย
ควัามมั�นคง	นำกำลังเจา้หันา้ที่่�ฝ่่ายปกครอง	พรอ้มสมาชกิ	อส.	(รอ้ย.อส.อ.งาวั	๒),
ร่วัมกับัหัน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง	 ดิำเนินการติามแผู้นป้องกันและปราบัปราม
ยาเสพติดิิ	และการลกัลอบัที่ำลายที่รัพยากรปา่ไมป้ระจำปงีบัประมาณ	๒๕๖๕
โดิยติรวัจค้นบ้ัานผู้้้เก่�ยวัข้องกับัยาเสพติิดิ	 และลักลอบัติัดิไม้ที่ำลายป่า
บัริเวัณบัา้นห้ัวัยน�ำติ้�น	ม.๑๐	ติ.ปงเติา	จำนวัน	๒	เปา้หัมาย	ผู้ลการดิำเนินการ
สามารถิ่	ควับัคุมติัวัผู้้้กระที่ำผู้ิดิไดิ้	๑	คน	พร้อมของกลาง	๑)	ยาบั้า	๒๓๗	เม็ดิ
๒)	อาวุัธปนืยาวัลก้ซัอง	๑	กระบัอก	พรอ้มกระสนุปนื	๕	นัดิ	๓)	ไมก้ระยาเลยแปรร้ป
๗	 แผู้่น/เหัล่�ยม	 จึงแจ้งข้อกล่าวัหัา	 และนำติัวัผู้้้กระที่ำผู้ิดิพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบัสวัน	เพ้�อดิำเนินคดิ่ติามกฎหัมายติ่อไป

อส. ขอที่ำาด่

	 วัันที่่�	๑๗	ม.ค.	๒๕๖๕	อส.ติ.สุรชาติิ	ที่รงสันเที่่ยะ	เข้าใหั้ควัามช่วัยเหัล้อผู้้้ประสบัอุบััติิเหัติุบันที่้องถิ่นน	(เหัติุรถิ่จักรยานยนติ์ชนกัน)

บัริเวัณติรงข้ามเซั็นที่รัลมหัาชัย	ม่ผู้้้ไดิ้รับับัาดิเจ็บั	๑	ราย	อาการเบั้�องติ้นแขนซั้ายผู้ิดิร้ป	หััวัแติก	จึงช่วัยปฐมพยาบัาลเบั้�องติ้น	และ

ประสานโรงพยาบัาลวัิชัยเวัช	อินเติอร์เนชั�นแนล	สมุที่รสาคร	เพ้�อรับัติัวัไปรักษาติ่อไป
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กองบัรรณาธิการ จดืหมายุข่าวสำานักอำานวยุการกองอาสารักษาดืินแดืน ๑๒๗๗/๑ ถ.พิหลโยุธิน แขวงสามเสนใน เขต่พิญาไท กรุงเทพิฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพิท์ ๐ - ๒๒๗๘ - ๑๐๐๘ ต่่อ ๓๑๔   Website : multi.dopa.go.th/asa    Website : vdch.go.th   E-mail : vdch2564@gmail.com
พิิมพิ์ท่� : โรงพิิมพิ์อาสารักษาดืินแดืน กรมการปกครอง  

คณะผู้จัดทำ�

กองบัรรณาธิการ  :  นายกองเอก	สมชาย	เก่ยรติิก้องแก้วั	ผู้ช.หัน.ฝ่อ.บัก.อส.

	 					นายกองโที่	ภัที่รชัย	ขันธหัิรัญ	หัก.ปพ.	บัก.อส.			

					 	 	 	 นายกองติร่	เพิ�มศูักดิิ�	ศูร่สวััสดิิ�	หัก.ยก.	และ	หัก.ขวั.	บัก.อส.

					 	 	 	 นายกองติร่	สิที่ธิพร	คงหัอม	หัก.กพ.	และ	หัก.สน.	บัก.อส.

						 	 	 	 นายกองติร่	จงรัก	เพชรเสน	หัก.กบั.	บัก.อส.

ประจำากองบัรรณาธิการ : ก.ติ.ธนภัที่ร	หััฏิพานิชย์	มวั.อ.กัลยาลักษณ์	น้อยช้อย	มวั.ติ.พิชามญชุ์	ฉิมหัาดิ	
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 ฝ่ายุสนับัสนุน : ก.ติ.บั้ชา	จันที่รพิมล	ก.ติ.วัิระพงศู์	กันที่ะล้อ	ก.ติ.พิชญ์เวัช	หัน้เพชร	มวั.อ.กัญจนา	โคติรบัรรเที่า

														 มวั.อ.จัญญา	เอมบัำารุง	มวั.อ.อัจฉรา	ชัยวัรภัที่ร	มวั.ติ.นรภัที่ร	ธนะขวั้าง	มวั.ติ.พิเชษฐ์	สุขนิติย์

ชิ่างภาพิ/ฝ่ายุศิลป์ :	อส.อ.ประที่่ป	บััวัใหัญ่รักษา	อส.ติ.ติรัณ	ธันธน้ที่ิติย์	อส.ติ.สุพจน์	ม่นำาพันธุ์

โปรดืต่ิดืต่ามข่าวสาร สน.อส. ทุกพิื�นท่�อำาเภอ/จังหวัดื
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