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๑๐ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕

วัันคล้้ายวัันสถาปนากุองอาสารัักุษาดิินแดิน ครับรัอบ ๖๘ ปี

	 วัันที่่�	 ๑๐	 กุุมภาพัันธ์์	 พั.ศ.	 ๒๕๖๕	 เวัลา	 ๐๙.๐๐	 น.
ณ	กุองบัญัชากุารกุองอาสารกัุษาดิินแดิน	นายกุองเอกุ	ธ์นาคม	จงจริะ
หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยกุาร	 กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน/
อธ์ิบัดิ่กุรมกุารปกุครอง	 เป็นประธ์านในพิัธ์่ที่างศาสนาเน่�องใน
วัันคล้ายวัันสถาปนากุองอาสารักุษาดิินแดิน	 ครบัรอบั	 ๖๘	 ปี
ประจำปี	 ๒๕๖๕	 โดิยม่คณะผู้้้บัริหัารระดัิบัส้ง	 ข้้าราชกุาร
เจา้หัน้าที่่�กุรมกุารปกุครอง	คณะนายที่หัาร	(สน.ฝ่อที่.บักุ.อส.นรดิ.)
คณะกุรรมกุารม้ลนิธ์ิอาสารักุษาดิินแดิน	ในพัระบัรมราชิน้ปถัมภ์	
พันักุงานโรงพัิมพั์อาสารักุษาดิินแดิน	 และสมาชิกุกุองอาสา
รักุษาดิินแดินเข้้าร่วัมพัิธ์่ฯ	 เพั่�อรำลึกุถึงวั่รกุรรมเหัล่าบัรรดิา
สมาชกิุกุองอาสารกัุษาดินิแดิน	ผู้้เ้สย่สละในกุารปกุปอ้งบัา้นเมอ่ง
ใหัร้อดิพ้ันจากุภัยอนัตรายตา่ง	ๆ 	และเปน็กุารอทุี่ศิสว่ันกุุศลใหัแ้กุ่
ข้้าราชกุาร	 และสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 ท่ี่�ม่พัระคุณต่อ
กุิจกุารกุองอาสารักุษาดิินแดินที่่�ล่วังลับัไปแล้วั

อ่่านต่่อ่หน้า ๓

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๒ ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕ http://www.vdch.go.th
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สวััสดิ่ครับั	 ท่ี่านผู้้้บัังคับับััญชา	 เจ้าหัน้าที่่�	 สมาชิกุ	 อส.	 และท่ี่านผู้้้อ่านจดิหัมายข่้าวั	 อส.	 ทุี่กุท่ี่านครับั...

ฉบับััเดือืนกุมุภาพันัธ์ ์๒๕๖๕	ฉบับััน่�...ข้อนำเสนอ	๑๐	กุ.พั.	๒๕๖๕	วันัคล้ายวันัสถาปนากุองอาสารักุษาดินิแดิน

ครบัรอบั	๖๘	ปี	“กุจิกุรรมพัเิศษ”	กุรรมกุารมล้นิธ์อิาสารักุษาดิินแดิน	ฯ	ท้ี่ลเกุล้าท้ี่ลกุระหัม่อมถวัายเงินและ

สิ�งข้อง	เน่�องในโอกุาสวันัเฉลมิพัระชนมพัรรษา	สมเดิจ็พัระนางเจา้สริิกุติิ�	พัระบัรมราชนิน่าถ	พัระบัรมราชชนน่

พัันปีหัลวัง,	บักุ.อส.	 ร่วัมวัางพัวังมาลา	 เน่�องในวัันที่หัารผู้่านศึกุ,	บักุ.อส.	 รับัมอบัหัน้ากุากุที่างกุารแพัที่ย์	

๒๐,๐๐๐	ชิ�น,	รอง	ผู้บั.นรดิ.	ตรวัจเย่�ยม	บักุ.อส.	“มุมยุุทธ์กุาร”	พัิธ์่เปิดิหัลักุส้ตร	จัดิตั�งและที่ดิแที่นสมาชิกุ

กุองอาสารักุษาดิินแดิน	 รุ่นท่ี่�	 ๓๕	 ประจำปีงบัประมาณ	๒๕๖๕	 และตรวัจเย่�ยมที่่�ที่ำกุารปกุครองอำเภอ

ปราณบัุร่/กุองร้อยปฏิิบััติกุารฝ่ึกุท่ี่�	 ๒	 กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 (ค่ายเพัชรโยธ์ิน)	ต่่อดื้วยุ...

สรปุผลกุารปฏิบิัตั่ภิารกุจิของเหลา่สมาชิกิุ อส.	จากุ	ร้อย.อส.จ./ร้อย.อส.อ.	รอบัรั�วัที่ั�วัไที่ย	แลว้ัพับักัุนใหัม่

กุับัจดิหัมายข้่าวั	อส.	ฉบัับัหัน้าเดิ่อนม่นาคม	๒๕๖๕	สวััสดิ่ครับั	...

บ.ก. ...ขอคุยบ.ก. ...ขอคุย

	 วัันที่่�	 ๓	 กุุมภาพัันธ์์	 ๒๕๖๕	 เวัลา	 ๐๙.๐๐	น.	 พัระบัาที่สมเดิ็จพัระเจ้าอย้่หััวั	 ที่รงพัระกุรุณาโปรดิเกุล้าโปรดิกุระหัม่อมใหั้

สมเดิ็จพัระกุนิษฐาธ์ิราชเจ้า	กุรมสมเดิ็จพัระเที่พัรัตนราชสุดิาฯ	สยามบัรมราชกุุมาร่	เสดิ็จลงแที่นพัระองค์สมเดิ็จพัระนางเจ้าสิริกุิติ�	

พัระบัรมราชิน่นาถ	พัระบัรมราชชนน่พัันปีหัลวัง	ณ	ศาลาดิุสิดิาลัย	สวันจิตรลดิา	พัระราชวัังดิุสิต	พัระราชที่านพัระราชวัโรกุาสใหั้

นายกุรัฐมนตร่	คณะรัฐมนตร่พัร้อมค้่สมรส	คณะกุรรมกุารม้ลนิธ์ิอาสารักุษาดิินแดิน	ในพัระบัรมราชิน้ปถัมภ์	และคณะบัุคคลต่างๆ	

เฝ่า้ท้ี่ลละอองพัระบัาที่	ถวัายพัระพัรชยัมงคล	และที่ล้เกุลา้ที่ล้กุระหัมอ่มถวัายเงนิและสิ�งข้อง	เน่�องในโอกุาสวันัเฉลมิพัระชนมพัรรษา	

สมเดิ็จพัระนางเจ้าสิริกุิติ�	พัระบัรมราชิน่นาถ	พัระบัรมราชชนน่พัันปีหัลวัง	วัันที่่�	๑๒	สิงหัาคม	๒๕๖๔

คณะกุรัรัมกุารัมูล้นิธ์ิอาสารัักุษาดิินแดิน ในพัรัะบรัมรัาชิินูปถัมภ์ ทููล้เกุล้้าทููล้กุรัะหม่อมถวัายเงินแล้ะสิ�งของ 

เน่องในโอกุาสวัันเฉล้ิมพัรัะชินมพัรัรัษา สมเดิ็จพัรัะนางเจ้าสิรัิกุิติ์ิ� พัรัะบรัมรัาชิินีนาถ พัรัะบรัมรัาชิชินนีพัันปีหล้วัง

๒
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มูล้นิธ์ิอาสารัักุษาดิินแดิน ในพัรัะบรัมรัาชิินูปถัมภ์ รัับมอบเงินสนับสนุน 

แล้ะมอบทูุนกุารัศึึกุษาบุติ์รัสมาชิิกุกุองอาสารัักุษาดิินแดิน

	 วัันที่่�	๑๐	กุุมภาพัันธ์์	๒๕๖๕	นายุกุองเอกุ ธ์นาคม จงจิระ	ในฐานะประธ์านกุรรมกุารม้ลนิธ์ิอาสารักุษาดิินแดิน	ในพัระบัรมราชิน้ปถัมภ์
ไดิ้รับัมอบัเงินสนับัสนุนกุิจกุารม้ลนิธ์ิอาสารักุษาดิินแดินฯ	จากุ	
	 ๑)	ม้ลนิธ์ิเจริญโภคภัณฑ์์	โดิย	นายุกุองต่รี ขจร เจียุรวนนท์	 	 จำนวัน	 	 ๕๖๓,๐๐๐	 บัาที่
	 ๒)	นายุกุองโท กุิต่ต่ิศาสน์ สิทธ์ิประศาสน์	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ	 	 จำนวัน	 	 ๑๐๐,๐๐๐	 บัาที่
	 ๓)	นายุกุองต่รี ธ์งชิัยุ ล่ำซำ	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ	 	 	 จำนวัน	 	 ๑๐๐,๐๐๐	 บัาที่
	 ๔)	นายุกุองต่รี พัิมล บัูรณะชิน	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ	 	 	 จำนวัน	 	 ๑๐๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๕)	นายุกุองต่รี ฐิิต่ิกุา ต่ั�งทวีวัฒนกุุล	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ	 	 จำนวัน	 	 ๑๐๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๖)	นายุหมวดืเอกุ พัรรณี ต่ั�งทวีวัฒนกุุล	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ	 	 จำนวัน	 	 ๑๐๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๗)	นายุหมวดืโท สุวรรณี ประเทืองสิทธ์ิ�	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ	 	 จำนวัน	 	 ๑๐๐,๐๐๐		 บัาที่	
	 ๘)	นายุประวัต่ิ รัต่นวิภาพังษ	์กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ		 	 	 จำนวัน	 	 ๑๐๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๙)	นายุหมวดืเอกุ ทวี ปิยุะพััฒนา	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ		 	 	 จำนวัน	 	 		๕๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๑๐)	นายุหมวดืโท ชิุมพัล พัรประภา	กุรรมกุารม้ลนิธ์ิฯ		 	 จำนวัน	 	 		๕๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๑๑)	ดืร.ยุศวัจน์ นิต่ิวัจนานนท์	บัริษัที่	โอหั์ม	ลอวั์	จำกุัดิ		 	 จำนวัน	 	 ๓๐๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๑๒)	นายุสรณัฐิ จันทร์ภิวัฒน์	บัริษัที่	สรณัฐ	กุรุ�ป	จำกุัดิ		 	 จำนวัน	 	 ๓๐๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๑๓)	นายุพัชิร เหล่าอารยุะ	บัริษัที่	อะกุริเม็กุซ์์	(ประเที่ศไที่ย)	จำกุัดิ		 จำนวัน	 	 ๓๐๐,๐๐๐		 บัาที่
	 ๑๔)	นายุสิษฐิพังศ์ วามะศิริภัทร	บัริษัที่	บัั�กุโซ์ล้ชันส์	จำกุัดิ		 	 จำนวัน	 	 ๒๐๐,๐๐๐		 บัาที่

อ่่านต่่อ่หน้า ๔

๓
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	 เวัลาต่อมา	นายุกุองเอกุ ธ์นาคม จงจิระ	 ในฐานะประธ์านกุรรมกุารม้ลนิธ์ิอาสารักุษาดิินแดิน	 ในพัระบัรมราชิน้ปถัมภ์
ไดิ้มอบัทีุ่นกุารศึกุษาบัุตรสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	สังกุัดิ	ส่วันกุลาง	ประจำปีกุารศึกุษา	๒๕๖๔	จำนวัน	๒๐	ราย	แบั่งเป็น
    > ระดืับัประถมศึกุษา		 	 ทีุ่นละ	๒,๐๐๐	บัาที่		 จำนวัน			๘		ราย
    > ระดืับัมัธ์ยุมศึกุษา		 	 ทีุ่นละ	๒,๕๐๐	บัาที่		 จำนวัน		๑๑	ราย
    > ระดืับัอาชิีวศึกุษา  	 ทีุ่นละ	๓,๐๐๐	บัาที่		 จำนวัน			๑		ราย
	 ที่ั�งน่�	เพั่�อเป็นกุารเสริมสร้างข้วััญกุำลังใจในกุารปฏิิบััติหัน้าที่่�ข้องสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดินต่อไป

๔
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บกุ.อส. รั่วัมวัางพัวังมาล้า เน่องในวัันทูหารัผ่่านศึึกุ

บกุ.อส. รัับมอบ หน้ากุากุทูางกุารัแพัทูย์ ๒๐,๐๐๐ ชิิ�น 

จากุคณะผู่้แทูน หล้ักุสูติ์รักุารับรัิหารัจัดิกุารัดิ้านควัามมั�นคงขั�นสูง (มส.) รัุ่นทูี� ๑๔

	 วัันที่่�	๓	กุุมภาพัันธ์์	๒๕๖๕	เวัลา	๐๙.๓๐	น.	ณ	อนุสาวัร่ย์ชัยสมรภ้มิ	นายุกุองเอกุ สมชิายุ เกุียุรต่ิกุ้องแกุ้ว	ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้า

ฝ่่ายอำนวัยกุาร	 กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน/ผู้้้อำนวัยกุารสำนักุอำนวัยกุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 มอบัหัมายใหั้

นายกุองตร่	เพัิ�มศักุดิิ�	ศร่สวััสดิิ�	หััวัหัน้ากุองยุที่ธ์กุาร	กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน/ผู้้้อำนวัยกุารส่วันยุที่ธ์กุารและกุารข้่าวั	

สำนกัุอำนวัยกุารกุองอาสารกัุษาดินิแดิน	ร่วัมวัางพัวังมาลา	เน่�องในวันัที่หัารผู่้านศึกุ	เพั่�อระลกึุถึงวัร่กุรรมข้องที่หัารผู้า่นศึกุผู้้ส้ละชพ่ั

เป็นชาติพัล่	และเชิดิช้เกุ่ยรติแกุ่ที่หัารผู้่านศึกุ	ในฐานะเป็นผู้้้ปกุป้องประเที่ศชาติใหั้พั้นจากุภยันตรายที่ั�งปวัง

	 วัันที่่�	 ๒๑	 กุุมภาพัันธ์์	 ๒๕๖๕	 เวัลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 ณ	 หั้องรับัรอง	 ชั�น	 ๑	 สำนักุอำนวัยกุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	

นายุกุองเอกุ ธ์นาคม จงจริะ	หัวััหัน้าฝ่า่ยอำนวัยกุาร	กุองบัญัชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	มอบัหัมายให้ั	นายกุองเอกุ	สมชาย	เกุย่รติกุอ้งแกุ้วั

ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยกุาร	 กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 รับัมอบั	 หัน้ากุากุที่างกุารแพัที่ย์	 จำนวัน	 ๒๐,๐๐๐	 ชิ�น

จากุคณะผู้้แ้ที่น	หัลกัุสต้รกุารบัรหิัารจดัิกุารดิา้นควัามมั�นคงข้ั�นสง้	(มส.)	รุน่ที่่�	๑๔	ภายใตโ้ครงกุาร	CSR	มส.๑๔	รว่ัมใจส้ภ้ยัโควัดิิ	-	19

เพั่�อแจกุจ่ายใหั้กุับักุำลังพัลสมาชิกุ	อส.	ในสังกุัดิส่วันกุลาง	และส่วันภ้มิภาค	ตามควัามจำเป็นข้องแต่ละพั่�นที่่�

๕
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รัอง ผ่บ.นรัดิ. ติ์รัวัจเยี�ยมกุองบัญชิากุารักุองอาสารัักุษาดิินแดิน

	 วัันที่่�	 ๑๔	 กุุมภาพัันธ์์	 ๒๕๖๕	 เวัลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 พัลตร่	 ที่วั่พั้ล	 ริมสาคร	 รองผู้้้บััญชากุารหัน่วัยบััญชากุารรักุษาดิินแดิน

พัร้อมคณะนายที่หัาร	 ตรวัจเย่�ยมกุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 และ	 สำนักุงานฝ่่ายอำนวัยกุารที่หัาร	 กุองบััญชากุาร

กุองอาสารักุษาดิินแดิน	 เพั่�อรับัที่ราบัข้้อม้ลและติดิตามควัามค่บัหัน้าในกุารปฏิิบััติงานเกุ่�ยวักุับักุิจกุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	

โดิยม่	 นายกุองเอกุ	 สมชาย	 เกุ่ยรติกุ้องแกุ้วั	 ผู้้้ช่วัยหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยกุาร	 กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน/ผู้้้อำนวัยกุาร

สำนักุอำนวัยกุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 กุรมกุารปกุครอง	 พัร้อม	 ผู้้้บัังคับับััญชา	 เจ้าหัน้าที่่�	 สมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน

และ	พัันเอกุ	สถาพัร	สุข้สมบั้รณ์	หััวัหัน้าสำนักุงานฝ่่ายอำนวัยกุารที่หัาร	หัน่วัยบััญชากุารรักุษาดิินแดิน	กุองบััญชากุารกุองอาสา

รักุษาดิินแดิน	พัร้อมคณะนายที่หัาร	ใหั้กุารต้อนรับั

๖
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พัิธ์ีเปิดิหล้ักุสูติ์รั “จัดิติ์ั�งแล้ะทูดิแทูนสมาชิิกุกุองอาสารัักุษาดิินแดิน รัุ่นทูี� ๓๕ ปรัะจำาปีงบปรัะมาณ ๒๕๖๕”

	 วัันที่่�	 ๑๗	 กุุมภาพัันธ์์	 ๒๕๖๕	 เวัลา	 ๐๙.๒๐	 น.	 นายกุองเอกุ	 ธ์นาคม	 จงจิระ	 หััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยกุารกุองบััญชากุาร
กุองอาสารักุษาดิินแดิน/อธิ์บัดิ่กุรมกุารปกุครอง	 มอบัหัมายให้ั	 นายกุองเอกุ	 สมศักุดิิ�	 เจริญไพัฑ์้รย์	 รองหััวัหัน้าฝ่่ายอำนวัยกุาร
กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน/รองอธ์ิบัดิ่กุรมกุารปกุครอง	เป็นประธ์านพัิธ์่เปิดิกุารฝ่ึกุอบัรม	หัลักุส้ตร	“จัดิตั�งและที่ดิแที่น
สมาชิกุกุองอาสารักุษาดินิแดิน	รุน่ที่่�	๓๕	ประจำปีงบัประมาณ	๒๕๖๕”	ณ	โรงเรย่นกุารกุำลังสำรอง	ศน้ย์กุารกุำลังสำรอง	ค่ายธ์นะรัชต์
อำเภอปราณบุัร	่จังหัวัดัิประจวับัคร่ขั่้นธ์	์โดิยม	่พันัเอกุ	นิรนิธ์น	์ปุณโณที่กุ	รองผู้้บ้ัญัชากุารศน้ย์กุารกุำลังสำรอง	พัร้อมคณะนายที่หัาร
ครฝ้่กึุ	และ	นายกุองตร	่เพัิ�มศกัุดิิ�	ศรส่วัสัดิิ�	หัวััหันา้กุองยทุี่ธ์กุาร	กุองบัญัชากุารกุองอาสารักุษาดินิแดิน/ผู้้อ้ำนวัยกุารสว่ันยทุี่ธ์กุารและ
กุารข้่าวั	สำนักุอำนวัยกุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	นายอำเภอปราณบัุร่	ผู้้้แที่นนายอำเภอหััวัหัิน	ผู้้้แที่นปลัดิจังหัวััดิประจวับัค่ร่ข้ันธ์์	
ข้้าราชกุารกุรมกุารปกุครอง	 ใหั้กุารต้อนรับั	 ที่ั�งน่�	 ม่ผู้้้เข้้ารับักุารฝึ่กุอบัรมเป็นสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 จำนวัน	๑๓๐	 คน
(เป็นชาย	๑๑๓	คน	/	หัญิง	๑๗	คน)	โดิยม่หั้วังกุารฝ่ึกุอบัรม	ระหัวั่างวัันที่่�	๒	กุุมภาพัันธ์์	–	๒๒	ม่นาคม	๒๕๖๕	รวัม	๔๙	วััน

มุมยุทูธ์กุารั

อ่่านต่่อ่หน้า ๘

๗
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	 โดิยตอ่มา	เวัลา	๑๐.๓๐	น.	ไดิเ้ดินิที่างไปตรวัจเย่�ยมที่่�ที่ำกุารปกุครองอำเภอปราณบัรุ่	จังหัวัดัิประจวับัคร่่ข้นัธ์	์เพั่�อใหักุ้ำลงัใจ

แกุ่ข้้าราชกุาร	 กุำนัน	 ผู้้้ใหัญ่บ้ัาน	 และเจ้าหัน้าท่ี่�ทุี่กุฝ่่าย	 ซึ์�งเน้นย�ำให้ัปฏิิบััติตามนโยบัายข้องกุรมกุารปกุครอง	 และฝ่ากุแนวัที่าง

กุารปฏิิบััติงาน	ดิังน่�	๑)	มุ่งมั�น	“บัำบััดิทีุ่กุข้์	บัำรุงสุข้”	ใหั้กุับัพั่�น้องประชาชน	๒)	ข้ับัเคล่�อนโครงกุารสำคัญข้องกุรมกุารปกุครอง

10	Flagships	to	DOPA	ALL	Smart	2022	๓)	บัริหัารงบัประมาณใหั้เป็นไปตามเป้าหัมาย	๔)	ปฏิิบััติหัน้าที่่�ดิ้วัยควัามซ์่�อสัตย์สุจริต

๕)	กุำกุบััดิแ้ลวันิยัข้องสมาชกิุกุองอาสารกัุษาดินิแดิน	๖)	ใหัด้ิำเนนิกุารตามมาตรกุารปอ้งกุนัโรคตดิิเช่�อไวัรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	

	 ต่อมา	เวัลา	๑๑.๓๐	น.	ไดิ้เดิินที่างไปตรวัจเย่�ยมใหั้กุำลังใจแกุ่	ผู้้้บัังคับับััญชา	เจ้าหัน้าที่่�	และสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	

ณ	กุองร้อยปฏิิบััติกุารฝ่ึกุที่่�	๒	กุองบััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	(ค่ายเพัชรโยธ์ิน)	อำเภอชะอำ	จังหัวััดิเพัชรบัุร่โดิยไดิ้เน้นย�ำ

ใหัร้กัุษาระเบัย่บัวิันยัและควัามสะอาดิภายในหัน่วัย	และให้ัมกุ่ารฝึ่กุที่บัที่วันอย่างสม�ำเสมอ	รวัมถึงกุารจัดิที่ำบัญัชค่วับัคุมอาวุัธ์ปืน

ตามระเบั่ยบัข้องที่างราชกุาร	และใหั้ดิำเนินกุารตามมาตรกุารป้องกุันโรคติดิเช่�อไวัรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๘
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วัันคล้้ายวัันสถาปนากุองอาสารัักุษาดิินแดิน ครับรัอบ ๖๘ ปี

   จังหวัดือุดืรธ์าน	ี#วัันที่่�	๑๐	กุ.พั.	๒๕๖๕	เวัลา	๐๙.๐๐	น.	นายกุองเอกุ	สยาม	ศิริมงคล	ผู้้้บัังคับักุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน
จังหัวััดิอุดิรธ์าน่,	หัน.ฝ่อ.บักุ.อส.จ.อดิ,	รอง	ผู้บั.มที่บั.๒๕,	รอง	ผู้อ.รมน.จวั.อดิ.,	รอง	ตร.ภ.จวั.อดิ.,	รอง	ผู้บั.บัน.๒๓,	ตชดิ.,	ประธ์าน
ชมรม	อส.,	กุองพัันนเรศวัรอุดิรธ์าน่,	สมาชิกุ	อส.,	ชมรมเเม่บั้านมหัาดิไที่ย	เข้้าร่วัมพัิธ์่ชุมนุมฟัังสาร	จากุ	ผู้บั.อส.	เน่�องในวัันคล้าย
วัันสถาปนากุองอาสารักุษาดิินเเดิน	 ครบัรอบั	๖๘	ปี	 ที่ั�งน่�ได้ิมอบัทุี่นกุารศึกุษาบุัตรสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 เเละมอบัเข้็ม
อาสารักุษาดิินแดินสดิุดิ่	ณ	หัอประชุมที่องใหัญ่	ศาลากุลางจังหัวััดิอุดิรธ์าน่

   จงัหวดัืศรสีะเกุษ	#วันัที่่�	๑๐	กุ.พั.	๒๕๖๕	นายกุองเอกุ	วัฒันา	พัฒุชิาต	ิผู้้บ้ังัคับักุารกุองอาสารักุษาดินิแดิน	จงัหัวััดิศร่สะเกุษ	
เปน็ประธ์านในกุารจดัิกุจิกุรรมเน่�องในวันัคล้ายวันัสถาปนากุองอาสารกัุษาดินิแดิน	ครบัรอบั	๖๘	ปี	ประจำป	ี๒๕๖๕	“สปัดิาหัวั์ัน	อส.”
ที่ั�งน่�	ไดิม้อบัเข้ม็อาสารกัุษาดินิแดินสดิดุิแ่กุผู่้้บ้ังัคบัับัญัชา	เจา้หันา้ที่่�	และสมาชกิุกุองอาสารกัุษาดินิแดิน	พัร้อมที่ั�งมอบัที่นุกุารศึกุษา
บัุตรสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 จากุม้ลนิธ์ิอาสารักุษาดิินแดิน	 ในพัระบัรมราชิน้ปถัมภ์	 และชมรมแม่บั้านมหัาดิไที่ยจังหัวััดิ
ศรส่ะเกุษ	ใหัแ้กุ่บัตุรข้องเจา้หัน้าท่ี่�	และสมาชิกุกุองอาสารักุษาดินิแดิน	พัร้อมที่ั�งมอบัถุงยังชพ่ั	เคร่�องอุปโภค	บัริโภค	ข้องเหัล่ากุาชาดิ
จังหัวััดิ	เพั่�อสร้างข้วััญและกุำลังใจแกุ่กุำลังพัลสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	ณ	กุองร้อยอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิศร่สะเกุษ	ที่่�	๒

   จังหวัดืสิงห์บัุร	ี#วัันที่่�	๑๐	กุ.พั.	๒๕๖๕	วั่าที่่�นายกุองเอกุ	ชัยชาญ	สิที่ธ์ิวัิรัชธ์รรม	ผู้้้บัังคับักุารกุองอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิ
สิงหั์บัุร่	มอบัหัมายใหั้	นายกุองเอกุ	สัมฤที่ธ์ิ�	กุองเงิน	รองผู้้้บัังคับักุารกุองอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิสิงหั์บัุร่	เป็นประธ์านในพัิธ์่เน่�องใน
วัันคล้ายวัันสถาปนากุองอาสารักุษาดิินแดิน	ครบัรอบั	๖๘	ปี	จังหัวััดิสิงหั์บัุร่	จัดิพัิธ์่สงฆ์์	อุที่ิศส่วันกุุศลแดิ่ผู้้้บัังคับับััญชา	เจ้าหัน้าที่่�	
และสมาชิกุกุองอาสารักุษาดินิแดินที่่�ล่วังลับั	พัร้อมอ่านสารข้องผู้้้บัญัชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	มอบัเข้ม็อาสารักุษาดินิแดินสดุิดิ่
และมอบัทีุ่นกุารศึกุษาบัุตรสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน

สัปดิาห์วััน อส.

๙
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วัันคล้้ายวัันสถาปนากุองอาสารัักุษาดิินแดิน ครับรัอบ ๖๘ ปี

   จังหวัดืเชิียุงรายุ	 #วัันที่่�	 ๑๐	 กุ.พั.	 ๒๕๖๕	นายกุองเอกุ	 ภาสกุร	 บุัญญลักุษม์	 ผู้้้บัังคับักุารกุองอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิ
เช่ยงราย	 เป็นประธ์านในพัิธ์่เน่�องในวัันคล้ายวัันสถาปนากุองอาสารักุษาดิินแดิน	 ครบัรอบั	 ๖๘	 ปี	 พัร้อมดิ้วัยรองผู้้้บัังคับักุาร
กุองอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิเช่ยงราย	 ผู้้้บัังคับักุองร้อยอาสารักุษาดิินแดินอำเภอ	 ๑๘	 อำเภอ	 โดิยไดิ้จัดิกุิจกุรรม	 ดัิงน่�
๑)	 พิัธ์่ที่างศาสนา	 ๒)	 พิัธ์่ชุมนุมผู้้้บัังคับับััญชา	 เจ้าหัน้าที่่�	 และสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	 	๓)	 พิัธ์่กุล่าวัคำสัตย์ปฏิิญาณตน
๔)	พัิธ์่มอบัเข้็มอาสารักุษาดิินแดินสดิุดิ่	๕)	พัิธ์่มอบัทีุ่นกุารศึกุษาบัุตรสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	๖)	พัิธ์่สวันสนาม

   จงัหวัดืสมทุรสงคราม	#วันัที่่�	๑๐	กุ.พั.	๒๕๖๕	วั่าที่่�นายกุองเอกุ	ข้จร	ศรช่วัโนที่ัย	ผู้้้บังัคับักุารกุองอาสารักุษาดิินแดินจงัหัวัดัิ
สมุที่รสงคราม	เปน็ประธ์านในพิัธ์เ่น่�องในวันัคล้ายวันัสถาปนากุองอาสารักุษาดิินแดิน	ครบัรอบั	๖๘	ปี	โดิยม	่ว่ัาที่่�นายกุองเอกุ	กุรกุฎ	วังษ์สวุัรรณ
รองผู้้บ้ังัคบัักุารกุองอาสารกัุษาดินิแดินจงัหัวัดัิสมทุี่รสงคราม,	วัา่ที่่�นายกุองเอกุ	อนกุุล้	เรอ่นแกุว้ั	หัวััหันา้ฝ่า่ยอำนวัยกุารกุองบัังคบัักุาร
กุองอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิสมุที่รสงคราม,	ผู้้้บัังคับักุองร้อยอาสารักุษาดิินแดินอำเภอที่ั�ง	๓	อำเภอ	เข้้าร่วัม	โดิยม่กุารอ่านสาร
ผู้้้บััญชากุารกุองอาสารักุษาดิินแดิน	พัิธ์่มอบัเข้็มอาสารักุษาดิินแดินสดิุดิ่	และมอบัทีุ่นกุารศึกุษาบัุตรสมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	
ณ	บัริเวัณลานหัน้าศาลากุลางจังหัวััดิมหัาสารคาม

   จังหวัดืสุรินทร	์ #วัันที่่�	 ๑๐	 กุ.พั.	 ๒๕๖๕	นายกุองเอกุ	 สุวัพังศ์	 กุิติภัที่ย์พัิบั้ลย์	 ผู้้้บัังคับักุารกุองอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิ
สุรินที่ร์	เป็นประธ์านในพัิธ์่เน่�องในวัันคล้ายวัันสถาปนากุองอาสารักุษาดิินแดิน	ครบัรอบั	๖๘	ปี	พัร้อมดิ้วัยผู้้้บัังคับับััญชา	เจ้าหัน้าที่่�
สมาชิกุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	และหััวัหัน้าส่วันราชกุาร	 เข้้าร่วัม	 โดิยม่กุิจกุรรมดิังน่�	 ๑)	พัิธ์่ที่างศาสนา	๒)	อ่านสารผู้้้บััญชากุาร
กุองอาสารกัุษาดิินแดิน	๓)	มอบัเข้ม็อาสารกัุษาดินิแดินสดุิด่ิ	๔)	มอบัที่นุกุารศึกุษาบุัตรสมาชกิุกุองอาสารักุษาดิินแดิน	๕)	พิัธ์ส่วันสนาม
เน่�องในวัันคล้ายวัันสถาปนากุองอาสารักุษาดิินแดิน	ณ	กุองร้อยอาสารักุษาดิินแดินจังหัวััดิสุรินที่ร์

สัปดิาห์วััน อส.

๑๐



ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด

 อำเภอวงัเหนอื จงัหวดัืลำปาง	#วันัที่่�	๑๘	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใต้กุารอำนวัยกุาร
ข้อง	นายสิธ์ิชัย	จินดิาหัลวัง	ผู้วัจ.ลำปาง,	นายธ์วััช	จรัสวัรภัที่ร	นายอำเภอ
วังัเหันอ่	นำกุำลงัสมาชกิุ	อส.	(รอ้ย.อส.อ.วังัเหันอ่	๙)	รว่ัมกุบัั	ตำรวัจชดุิสบ่ัสวัน
สภ.ร่องเคาะ	 ร่วัมกุันดิำเนินกุารตามแผู้นปฏิิบััติกุารป้องกุันและปราบัปราม
ยาเสพัติดิ	ประจำปีงบัประมาณ	พั.ศ.	๒๕๖๕	ในพั่�นที่่�	ต.ร่องเคาะ	อ.วัังเหัน่อ	
จ.ลำปาง	ที่่�เกุิดิเหัตุบันถนนสายลำปาง	–	วัังเหัน่อ	กุม.	ที่่�	๘๔	–	๘๕	ผู้ลกุาร
ดิำเนนิกุารสามารถจบัักุมุผู้้กุ้ระที่ำผู้ดิิกุฎหัมายยาเสพัติดิ	๑	ราย	พัร้อมข้องกุลาง
ยาบั้า	๓,๐๐๐	เม็ดิ	จึงแจ้งข้้อกุล่าวัหัา	ชั�นจับักุุมผู้้้ต้องหัาใหั้กุารรับัสารภาพั
จงึนำผู้้ต้้องหัาพัร้อมข้องกุลางสง่	พังส.สภ.รอ่งเคาะ	เพั่�อดิำเนนิคดิต่ามกุฎหัมาย
ต่อไป

 อำเภอแกุ่งหางแมว จังหวัดืจันทบุัรี	 #วัันที่่�	 ๒	 กุ.พั.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	 นายสุธ์่	 ที่องแย้ม	 ผู้วัจ.จันที่บุัร่,	 นางสาวัอัมพัวััน	 เพัไร	
นายอำเภอแกุ่งหัางแมวั	 มอบัหัมายใหั้	 นายอนุพังษ์	 สุข้วัิเศษ	 ปลัดิอำเภอ
ฝ่่ายควัามมั�นคง	นำกุำลังสมาชิกุ	อส.	(ร้อย.อส.อ.แกุ่งหัางแมวั	๑๐)	ร่วัมกุับั	
ตำรวัจ	 สภ.แกุ่งหัางแมวั	 ร่วัมกัุนข้ยายผู้ลจับักุุมเคร่อข่้ายผู้้้ค้ายาเสพัติดิ	
สามารถจับักุุม	 นายชโลธ์ร	 โพัธ์าราม	 พัร้อมข้องกุลาง	 ยาบั้า	 ๑,๑๓๔	 เม็ดิ
แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	 “ม่ยาเสพัติดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)	 ไวั้ในครอบัครอง
เพั่�อกุารคา้โดิยผู้ดิิกุฎหัมาย	กุระที่ำกุารเพั่�อกุารคา้	และกุอ่ใหัเ้กุดิิกุารแพัรกุ่ระจาย
ในกุลุ่มประชาชน”	สถานที่่�จับักุุม	บัริเวัณหัน้าร้านมะพัร้าวักุะที่ิสดิ	ดิ้านหัน้า
ตลาดิวัังพัง	 ม.๑๖	 ต.ขุ้นซ่์อง	 อ.แกุ่งหัางแมวั	 จ.จันที่บุัร่	 จึงนำผู้้้ต้องหัา
พัร้อมข้องกุลางส่งพันักุงานสอบัสวัน	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอภูสงิห์ จงัหวัดืศรีสะเกุษ #วันัที่่�	๑๒	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใตกุ้ารอำนวัยกุาร
ข้อง	นายวััฒนา	พัุฒิชาติ	ผู้วัจ.ศร่สะเกุษ	สั�งกุารใหั้	ชุดิปฏิิบััติกุารเฉพัาะกุิจ
“ชุดิปฏิิบััติกุาร	๒๓๘	พัิที่ักุษ์นครลำดิวัน”	ฝ่่ายปกุครองอำเภอภ้สิงหั์	นำโดิย
นายเศกุสรรค	์ข้จรโมที่ย์	ปลัดิอำเภอฝ่่ายปอ้งกุนัอำเภอภ้สิงหั	์พัร้อมสมาชกิุ	อส.
(รอ้ย.อส.อ.ภสิ้งหั	์๑๙)	รว่ัมกุนัจบัักุมุ	นายธ์นพันัธ์	์มะนาวัที่อง	พัร้อมข้องกุลาง
ยาบั้า	 ๒,๐๐๐	 เม็ดิ	 และข้องกุลางอ่�นอ่กุหัลายรายกุาร	 แจ้งข้้อกุล่าวัหัา
“ม่ไวั้ในครอบัครองซ์ึ�งยาเสพัติดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)	 โดิยกุระที่ำ
เพั่�อกุารคา้	และกุอ่ใหัเ้กุดิิกุารแพัร่กุระจายในกุลุม่ประชาชน	อนัเปน็กุารฝ่า่ฝ่นื
ตอ่กุฎหัมาย”	สถานท่ี่�เกิุดิเหัตุ	บัริเวัณริมสระน�ำกุลางทีุ่ง่นาที่างทิี่ศเหันอ่บ้ัานจอกุ
หัม้่ที่่�	 ๔	 ต.หั้วัยตึ�กุช้	 อ.ภ้สิงหั์	 จ.ศร่สะเกุษ	 จึงนำผู้้้ต้องหัาพัร้อมข้องกุลาง
ส่งพันักุงานสอบัสวัน	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอโพัธ์ิ�ไทร จังหวัดือุบัลราชิธ์านี #วัันที่่�	 ๒๕	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	นายพังศ์รัตน์	ภิรมย์รัตน์	ผู้วัจ.อุบัลราชธ์าน่,	นายเข้มราฐ	
ข้มัภรตัน	์นายอำเภอโพัธ์ิ�ไที่ร	มอบัหัมายใหั	้นายอำนาจ	ชาญกุลา้	ปลดัิอำเภอ
หััวัหัน้าฝ่่ายควัามมั�นคง	 พัร้อมด้ิวัยสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.โพัธ์ิ�ไที่ร	 ๑๖)
ร่วัมกุับั	 ที่หัาร	 กุกุล.สุรนาร่,	 ตำรวัจ	 สภ.โพัธ์ิ�ไที่ร	 ร่วัมกุันปิดิล้อมตรวัจค้น
จับักุุมเป้าหัมายที่่�ม่พัฤติกุารณ์เกุ่�ยวัข้้องกัุบัยาเสพัติดิ	 จำนวัน	 ๒	 จุดิ	 ดัิงน่�
จุดืที่ ๑	 จับักุุมนายเอ	 (นามสมมุติ)	 พัร้อมข้องกุลาง	 ยาบั้า	 ๓,๒๑๘	 เม็ดิ
แจง้ข้้อกุล่าวัหัา	“เสพัและมย่าเสพัติดิให้ัโที่ษประเภที่	๑	(ยาบ้ัา)	ไวัใ้นครอบัครอง
โดิยผู้ดิิกุฎหัมาย”	จดุืที ่๒	จับักุมุนายบั	่(นามสมมตุ)ิ	พัร้อมข้องกุลาง	ยาบัา้	๘	เมด็ิ
แจง้ข้้อกุล่าวัหัา	“เสพัและมย่าเสพัติดิให้ัโที่ษประเภที่	๑	(ยาบ้ัา)	ไวัใ้นครอบัครอง
โดิยผู้ิดิกุฎหัมาย”	 จึงนำผู้้้ต้องหัาพัร้อมข้องกุลางส่ง	 พังส.สภ.โพัธ์ิ�ไที่ร
เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

๑๑



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

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด

 อำเภอเมืองชิยัุภมู ิจงัหวดัืชิยัุภมู	ิ#วันัที่่�	๑	กุ.พั.	๒๕๖๕	ภายใตกุ้ารอำนวัยกุาร
ข้อง	 นายไกุรสร	 กุองฉลาดิ,	 นายอนุชา	 เจริญรักุษ์	 นายอำเภอเม่องชัยภ้มิ
มอบัหัมายให้ั	 ฝ่่ายควัามมั�นคงอำเภอเม่องชัยภ้มิ	 โดิย	 นายณรงค์	 ชำนิพังษ์
ปลัดิอำเภอ	 นำกุำลังสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.เม่องชัยภ้มิ	 ๒)	 ตรวัจสอบั/
ตรวัจค้น	บัุคคลที่่�ม่พัฤติกุรรมที่่�เกุ่�ยวัข้้องกุับัยาเสพัติดิ	จากุกุารร้องเร่ยนข้อง
ประชาชนในพั่�นที่่�	สามารถจับักุุม	นายบัอล	พัร้อมข้องกุลาง	ยาบั้า	๑๒๘	เม็ดิ	
จึงที่ำกุารข้ยายผู้ลเข้้าตรวัจค้นบั้านข้องนายบัอล	ณ	บั้านเลข้ที่่�	 ๑๗/๑	 ม.๓
บั้านไที่รงาม	ต.นาเส่ยวั	อ.เม่องชัยภ้มิ	พับัยาบั้าอ่กุ	๒๓๔	 เม็ดิ	ซ์ึ�งนายบัอล
ยอมรับัวั่าเป็นข้องตนเองจริง	 จึงแจ้งข้้อกุล่าวัหัาและนำตัวัผู้้้ต้องหัา
พัร้อมข้องกุลางส่ง	พังส.สภ.เม่องชัยภ้มิ	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอปง จังหวัดืพัะเยุา	#วัันที่่�	๑๓	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใต้กุารอำนวัยกุาร
ข้อง	นายศักุดิิ�ฤที่ธ์ิ�	สลักุคำ	ผู้วัจ.พัะเยา,	นายนิกุร	ยะกุะจาย	นายอำเภอปง	
สั�งกุารใหั้	นายรัฐภ้มิ	กุุณณา	ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามมั�นคง	นำกุำลังสมาชิกุ	อส.	
(ร้อย.อส.อ.ปง	 ๔)	 ร่วัมกุับั	 ตำรวัจ	 สภ.ปง,	 จนที่.ตชดิ	 ๓๒	 จังหัวััดิพัะเยา
ร่วัมกุันจับักุุมผู้้้ต้องหัาคดิ่ยาเสพัติดิ	๓	 ราย	 ดิังน่�	 รายุที่ ๑	 พัร้อมข้องกุลาง	
ยาบั้า	 ๑๕	 เม็ดิ	 (ล่อซ์่�อ)	 แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	 “จำหัน่ายและม่ยาเสพัติดิให้ัโที่ษ
ประเภที่	๑	(ยาบ้ัา)	ไวัใ้นครอบัครองเพ่ั�อกุารค้าโดิยไม่ได้ิรบััอนุญาต”	รายุที ่๒
พัรอ้มข้องกุลาง	ยาบัา้	๘๒	เมด็ิ	แจง้ข้อ้กุลา่วัหัา	“ครอบัครองยาเสพัตดิิใหัโ้ที่ษ
ประเภที่	๑	(ยาบั้า)	โดิยไม่ไดิ้รับัอนุญาต”	รายุที่ ๓	พัร้อมข้องกุลาง	ยาบั้า	๑๘	เม็ดิ
แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	“ครอบัครองยาเสพัติดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	(ยาบั้า)	โดิยไม่ไดิ้
รับัอนุญาต”	 จึงนำผู้้้ต้องหัาพัร้อมข้องกุลางส่ง	 พังส.สภ.ปง	 เพั่�อดิำเนินคดิ่
ตามกุฎหัมายต่อไป	

 อำเภอลานสักุ จังหวัดือุทัยุธ์านี	 #วัันที่่�	 ๑๐	 ม.ค.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	นายข้จรเกุย่รติ	รกัุพัานิชมณ	่ผู้วัจ.อุทัี่ยธ์าน,่	นายเกุรย่งศักุดิิ�
มิตรประกุอบัโชค	 นายอำเภอลานสักุ	 มอบัหัมายให้ั	 มวั.อ.สุที่ิน	 ภ้่เกุตุ
ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามมั�นคง	 พัร้อมสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.ลานสักุ	 ๕)
ร่วัมกุับั	 มวั.อ.ไพัโรจน์	 เช่�อวังษ์	 ผู้บั.ร้อย.อส.จ.อน.๑)	 พัร้อมสมาชิกุ	 อส.
(ร้อย.อส.จ.อน.๑)	ร่วัมกุันจับักุุมผู้้้ต้องหัาคดิ่ยาเสพัติดิ	๒	คน	ดิังน่�	รายุที่ ๑
นายผู้าภ้มิ	 มาหััวัเข้า	พัร้อมข้องกุลาง	๑)	 ยาบั้า	๑๑	 เม็ดิ	๒)	 อาวัุธ์ปืนยาวั
เเบับัไที่ยประดิิษฐ์	๑	กุระบัอกุ	แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	“จำหัน่ายยาเสพัติดิใหั้โที่ษ
ประเภที่	๑	(ยาบัา้)	โดิยกุารข้ายและเปน็กุารกุระที่ำเพั่�อกุารคา้โดิยผิู้ดิกุฎหัมาย,
ม่ยาเสพัติดิใหั้โที่ษประเภที่	 ๑	 (ยาบั้า)	 ไวั้ในครอบัครองเพ่ั�อจำหัน่ายและ
เปน็กุารกุระที่ำเพั่�อกุารคา้โดิยผู้ดิิกุฎหัมาย,	มอ่าวุัธ์ปืนไวัใ้นครอบัครองโดิยไม่ไดิ้
รับัอนุญาต”	รายุที่ ๒	นายสิที่ธ์ิชัย	จันที่ร์สงเคราะหั์	พัร้อมข้องกุลาง	ยาบั้า	
๓๘๕	เม็ดิ	แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	“เสพัและม่ยาเสพัติดิใหั้โที่ษประเภที่	๑	 (ยาบั้า)	
ไวั้ในครอบัครองโดิยผู้ิดิกุฎหัมาย”	จึงนำผู้้้ต้องหัาพัร้อมข้องกุลางส่งพันักุงาน
สอบัสวัน	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป	

 จังหวัดืสงขลา	 #วัันที่่�	 ๒๒	 ม.ค.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้กุารอำนวัยกุารข้อง
นายเจษฎา	 จิตรัตน์	 ผู้วัจ.สงข้ลา,	 นายวัรณัฎฐ์	 หัน้รอต	 รอง	 ผู้วัจ.สงข้ลา,
นายจรญั	จนัที่รปาน	ปจ.สงข้ลา,	นายวัเิชษต	์สายกุ่�เสง้	ปกุจ.สงข้ลา	สั�งกุารใหั้	
ชุดิปฏิิบััติกุารพัิเศษฝ่่ายปกุครองจังหัวััดิสงข้ลา	นำโดิย	จ่าเอกุไพัรัช	แกุ้วัมณ่
ผู้ช.ปกุจ.สงข้ลา	 นำกุำลังสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.สข้.๑)	 จับักุุมผู้้้ต้องหัา
คดิ่ยาเสพัติดิ	 จำนวัน	 ๒	 ราย	 พัร้อมข้องกุลาง	 ๑)	 ยาบั้า	 ๒๐,๐๐๐	 เม็ดิ
๒)	โที่รศัพัที่์	๒	เคร่�อง	๓)	รถจักุรยานยนต์	๒	คัน	บัริเวัณริมถนนเพัชรเกุษม
หัน้าปั�มน�ำมนับัางจากุ	ต.ที่า่ชา้ง	อ.บัางกุล�ำ	จ.สงข้ลา	จึงแจง้ข้อ้กุล่าวัหัา	และนำตวัั
ผู้้ต้อ้งหัาพัรอ้มข้องกุลางสง่	พังส.สภ.บัางกุล�ำ	เพั่�อดิำเนินคดิต่ามกุฎหัมายตอ่ไป

๑๒



ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุรุักษาความสงบัเรุียบัรุ้อย/การุจัดรุะเบัียบัสังคม 

 อำเภอเมืองขอนแกุ่น จังหวัดืขอนแกุ่น	#วัันที่่�	๓๑	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	ดิร.สมศกัุดิิ�	จงัตระกุลุ	ผู้วัจ.ข้อนแกุน่,	นายจารกึุ	เหัลา่ประเสรฐิ
รอง	ผู้วัจ.ข้อนแกุ่น,	นายศุภชัย	ล่เข้าส้ง	ปจ.ข้อนแกุ่น,	กุ.ต.พัิชัย	วัันตา	ปกุจ.
ข้อนแกุ่น	 มอบัหัมายให้ั	 มวั.อ.ชาญชัย	 วิัที่ยาภรณ์	 ผู้บั.ร้อย.อส.จ.ข้กุ.๑,	
มวั.ต.สขุ้มุ	กุลุชาต	ิรอง	ผู้บั.รอ้ย.อส.จ.ข้กุ.๑	พัร้อมสมาชกิุ	อส.	(รอ้ย.อส.จ.ข้กุ.๑)
บั้รณากุารร่วัมกุับั	 ฝ่่ายปกุครองอำเภอเม่องข้อนแกุ่น	 พัร้อมสมาชิกุ	 อส.
(รอ้ย.อส.อ.เมอ่งข้อนแกุน่	๒),	ตำรวัจ	สภ.ที่า่พัระ	รว่ัมกุนัตรวัจสอบัเร่�องรอ้งเร่ยน
กุรณ	่“มกุ่ารลกัุลอบัเลน่กุารพันนั	(ไฮโลวั)์”	ในพั่�นที่่�	ต.ที่า่พัระ	อ.เมอ่งข้อนแกุน่	
จ.ข้อนแกุ่น	 ผู้ลกุารตรวัจสอบัพับักุารกุระที่ำควัามผิู้ดิจริง	 จึงที่ำกุารจับักุุม
เจา้มอ่พัร้อมผู้้เ้ลน่	จำนวัน	๘	คน	พัรอ้มข้องกุลางจำนวันหันึ�ง	แจง้ข้อ้กุลา่วัหัา	
“ร่วัมกุับัพัวักุที่่�หัลบัหัน่ลักุลอบัเล่นกุารพันัน	 (ไฮโลวั์)	 โดิยไม่ไดิ้รับัอนุญาต”
จึงนำผู้้้ต้องหัาพัร้อมข้องกุลางส่งพันักุงานสอบัสวัน	 เพั่�อดิำเนินคด่ิ
ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอธ์าตุ่พันม จังหวัดืนครพันม	#วัันที่่�	๑๔	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใต้กุาร
อำนวัยกุารข้อง	 นายชาธิ์ป	 รุจนเสร่	 ผู้วัจ.นครพันม,	 นายวัรวิัที่ย์	 พิัมพันิตย์	
นายอำเภอธ์าตุพันม	สั�งกุารใหั้	ฝ่่ายควัามมั�นคง	เข้้าตรวัจสอบัหัลังไดิ้รับัแจ้ง
จากุผู้้ใ้หัญบ่ัา้น	หัม่้ท่ี่�	๗	ต.ดิอนนางหังส	์วัา่มผู่้้พ้ับัเหัน็รถจกัุรยานยนตต์อ้งสงสยั
จำนวัน	 ๒	 คัน	 จอดิอย้่บัริเวัณเกุาะดิอนนางหังส์	 หัม้่ที่่�	 ๗	 ต.ดิอนนางหังส์	
อ.ธ์าตุพันม	ซ์ึ�งคาดิว่ัาน่าจะเป็นข้องกุลุม่ข้บัวันกุารลักุลอบันำรถจักุรยานยนต์
ออกุนอกุประเที่ศ	โดิยไม่ผู้า่นพัธิ์กุ่ารด้ิานศลุกุากุร	จากุนั�นฝ่า่ยปกุครองอำเภอ
ธ์าตุพันม	จึงไดิ้ประสานหัน่วัยงานควัามมั�นคงในพั่�นที่่�	เข้้าตรวัจสอบั	สามารถ
ตรวัจยึดิรถจักุรยานยนต์	จำนวัน	๒	คัน	ดิังน่�	๑.	รถจักุรยานยนต์	ย่�หั้อ	ฮอนดิ้าเวัฟั
สแ่ดิงดิำ	ไมต่ดิิแผู่้นปา้ยที่ะเบัย่น	๒.	รถจกัุรยานยนต	์ย่�หัอ้ฮอนดิา้	ดิม่	สเ่ข่้ยวั/ข้าวั
ที่ะเบั่ยน	๑	กุช	๙๙๓๙	กุำเเพังเพัชร	 จึงนำข้องกุลางส่ง	พังส.สภ.หัลักุศิลา	
เพั่�อดิำเนินกุารตามข้ั�นตอนต่อไป

 อำเภอขุนหาญ จงัหวัดืศรสีะเกุษ	#วันัที่่�	๗	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใตกุ้ารอำนวัยกุาร
ข้อง	นายวัฒันา	พุัฒชิาต	ิผู้วัจ.ศรส่ะเกุษ,	นายคมป์	สังข์้วังษ	์นายอำเภอข้นุหัาญ
สั�งกุารใหั้	นายจุติเพัชร	บัุญเนตร	ปลัดิอำเภองานป้องกุันนำกุำลังสมาชิกุ	อส.	
(ร้อย.อส.อ.ขุ้นหัาญ	๖)	สนธ์ิกุำลัง	ตำรวัจ	สภ.ไพัร,	ชุดิปฏิิบััติกุารข้่าวั	กุกุล.
สุรนาร่,	หัน่วัยที่หัารเฉพัาะกุิจ	ที่่�	๓	กุกุล.สุรนาร่,	สรรพัสามิต	ร่วัมกุันจับักุุม
ผู้้้ต้องหัา	 ๓	 ราย	 พัร้อมข้องกุลาง	 ๑)	 ไพั่	 ๒๓	 ใบั	 ๒)	 ธ์นบััตร	 ๑๐๐	บัาที่
๓)	ผู้้าป้รองเล่น	๑	ผู้น่	แจง้ข้อ้กุล่าวัหัา	“รว่ัมกุบััพัวักุที่่�หัลบัหันลั่กุลอบัเล่นกุารพันัน
(ไพั่ผู้สมสิบั)	 พันันเอาที่รัพัย์สินกุันโดิยไม่ไดิ้รับัอนุญาต,	 ร่วัมกุันชุมนุม
ที่ำกุิจกุรรมหัร่อมั�วัสุมกุัน	 ณ	 ที่่�ใดิๆ	 ในสถานที่่�แออัดิ	 ฯ”	 จึงนำผู้้้ต้องหัา
พัร้อมข้องกุลางส่ง	พังส.สภ.ไพัร	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอเมืองร้อยุเอ็ดื จังหวัดืร้อยุเอ็ดื	 #วัันที่่�	 ๒๙	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	นายภ้สิต	สมจิตต์	ผู้วัจ.ร้อยเอ็ดิ,	นายเริงวัิที่ย์	ถนอมแสง
นายอำเภอเมอ่งรอ้ยเอด็ิ	สั�งกุารใหั	้ฝ่า่ยควัามมั�นคงอำเภอเมอ่งรอ้ยเอด็ิ	พัรอ้ม
สมาชกิุ	อส.	(รอ้ย.อส.อ.เมอ่งรอ้ยเอด็ิ	๑)	รว่ัมกุบัั	ที่่�ที่ำกุารปกุครองจงัหัวัดัิรอ้ยเอด็ิ
พัร้อมสมาชิกุ	อส.	(ร้อย.บักุ.บัร.บักุ.อส.จ.ร้อยเอ็ดิ),	ตำรวัจ	สภ.เม่องร้อยเอ็ดิ	
รว่ัมกุนัจบัักุมุผู้้ต้อ้งหัา	๑๔	ราย	ณ	บัริเวัณที่ศิตะวันัตกุท้ี่ายหัม้บ้่ัานเหัลา่ตำแย
หัม้ท่ี่่�	๖	ต.สแ่กุว้ั	อ.เมอ่งรอ้ยเอด็ิ	พัรอ้มข้องกุลาง	๑)	ไกุช่น	๑	ตวัั	๒)	นาฬิกิุา	๑	เรอ่น
๓)	 เตาถ่าน	๑	 เตา	๔)	 เงินสดิ	๑๐๐	บัาที่	แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	“ร่วัมกุับัพัวักุที่่�
หัลบัหัน่ลักุลอบัเล่นกุารพันัน	 (ชนไกุ่)	พันันเอาที่รัพัย์สินกุันโดิยผู้ิดิกุฎหัมาย,	
มั�วัสมุในลกัุษณะที่่�เส่�ยงตอ่กุารแพัรเ่ช่�อโรค	ฯ”	จงึนำผู้้ต้อ้งหัาพัรอ้มข้องกุลาง
ส่ง	พังส.สภ.เม่องร้อยเอ็ดิ	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

๑๓



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

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุรุักษาความสงบัเรุียบัรุ้อย/การุจัดรุะเบัียบัสังคม 

 อำเภอหนองฮี ีจงัหวดัืร้อยุเอด็ื	#วันัที่่�	๓	กุ.พั.	๒๕๖๕	ภายใต้กุารอำนวัยกุาร
ข้อง	นายภสิ้ต	สมจติต์	ผู้วัจ.ร้อยเอ็ดิ,	ว่ัาที่่�ร้อยตร	่ประสิที่ธ์ิ�	ฉ�ำมณ	่นายอำเภอ
หันองฮ่	 สั�งกุารใหั้	 จ่าเอกุ	 ปิยบัุตร	 ศร่สำอางค์	 ปลัดิอำเภอฝ่่ายควัามมั�นคง	
และสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.หันองฮ่	 ๑๙)	 เข้้าตรวัจสอบักุรณ่ได้ิรับัแจ้งจากุ
ประชาชนในพั่�นที่่�วั่าม่กุารมั�วัสุมลักุลอบัเล่นกุารพันันไพั่	 ผู้ลกุารตรวัจสอบั
สามารถจับักุุมผู้้้ต้องหัา	๕	คน	พัร้อมข้องกุลาง	๑)	 ไพั่	๑	สำรับั	๒)	 เงินสดิ
๑๔๐	บัาที่	๓)	ผู้า้ปร้องเลน่	๑	ผู้น่	แจง้ข้อ้กุลา่วัหัา	“รว่ัมกุนัลกัุลอบัเลน่กุารพันนั
(ไพั่คอยค้่)	 พันันเอาที่รัพัย์สินกุันโดิยผิู้ดิกุฎหัมาย,	 ร่วัมกุันกุระที่ำกุารหัร่อ
ดิำเนินกุารใดิๆ	 ซ์ึ�งอาจกุ่อใหั้เกุิดิภาวัะที่่�ไม่ถ้กุสุข้ลักุษณะซ์ึ�งอาจเป็นเหัตุ
ใหั้เกุิดิโรคติดิต่ออันตรายหัร่อโรคระบัาดิแพัร่ออกุไปฯ”	 จึงนำผู้้้ต้องหัา
พัร้อมข้องกุลางส่ง	พังส.สภ.หันองฮ่	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป	

 อำเภอภูพัาน จงัหวัดืสกุลนคร	#วันัที่่�	๒๐	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใตกุ้ารอำนวัยกุาร
ข้อง	นางจุร่รัตน์	 เที่พัอาสน์	 ผู้วัจ.สกุลนคร,	นายชานน	วัาสิกุศิริ	 รอง	ผู้วัจ.
สกุลนคร,	 นายวั่ระ	 ฤกุษ์วัาณิชย์กุุล	 ปจ.สกุลนคร,	 นายกุฤษ	 โสมปัตทีุ่ม
นายอำเภอภ้พัาน,	นายประจญ	จันที่ะโพัธ์ิ�	ปกุจ.สกุลนคร	สั�งกุารใหั้	กุลุ่มงาน
ควัามมั�นคง	ที่่�ที่ำกุารปกุครองจังหัวัดัิสกุลนคร	ร่วัมกัุบั	ที่่�ที่ำกุารปกุครองอำเภอภพ้ัาน
พัร้อมสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.สน.๑/ร้อย.อส.อ.ภ้พัาน	 ๒๐)	 เข้้าตรวัจสอบั
เน่�องจากุไดิร้บััเร่�องรอ้งเรย่นว่ัามกุ่ารลักุลอบัเลน่กุารพันนัชนไกุ่	ณ	สวันยางพัารา
บัา้นชลประที่าน	ต.หัลบุัเลา	อ.ภพ้ัาน	สามารถจบัักุมุผู้้ต้อ้งหัาได้ิ	๓๑	คน	พัรอ้ม
ข้องกุลาง	๑)	เงินสดิจำนวันหันึ�ง	๒)	ไกุ่ชน	๒	ตัวั	๓)	โพัยพันันแบับัเล่ม	๑	เล่ม	
๔)	โพัยแบับัแผู้่น	๑๕	แผู้่น	๕)	นาฬิิกุาจับัเวัลาแบับัแข้วัน	๑	อัน	๖)	อุปกุรณ์
ใหั้น�ำไกุ่จำนวันหันึ�ง	และสังเวั่ยนไกุ่	๑	สังเวั่ยน	แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	“ร่วัมกุันกุับั
พัวักุท่ี่�หัลบัหัน่เล่นกุารพันันชนไกุ่โดิยผิู้ดิกุฎหัมาย,	 ฝ่่าฝื่นประกุาศหััวัหัน้า
ผู้้ร้บััผิู้ดิชอบัในกุารแกุ้ไข้สถานกุารณ์ฉกุุเฉินฯ”	จึงนำผู้้ต้อ้งหัาพัร้อมข้องกุลางส่ง
พังส.สภ.ภ้พัาน	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอลาดืยุาว จังหวัดืนครสวรรค์	 #วัันที่่�	 ๑๕	 ม.ค.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	นายชยนัต	์ศริมิาศ	ผู้วัจ.นครสวัรรค,์	นางวัชัราภรณ	์แตงหัม่
นายอำเภอลาดิยาวั	มอบัหัมายใหั	้ฝ่า่ยปกุครองอำเภอลาดิยาวั	พัรอ้มสมาชกิุ	อส.
(ร้อย.อส.อ.ลาดิยาวั	 ๓)	 และ	 ตำรวัจ	 สภ.ลาดิยาวั	 ร่วัมกัุนตรวัจสอบั
กุรณ่ไดิ้รับัแจ้งวั่าม่กุลุ่มบัุคคลกุำลังแอบัลักุลอบัขุ้ดิดิินล้กุรังในที่่�ดิินปฏิิร้ป
เพั่�อเกุษตรกุรรม	 และนำออกุมาจากุพั่�นที่่�	 บัริเวัณไร่มันสำปะหัลัง	 หัม้่ที่่�	 ๖	
ต.ศาลเจ้าไกุ่ต่อ	อ.ลาดิยาวั	ผู้ลกุารตรวัจสอบัสามารถจับักุุมผู้้้ต้องหัา	๕	คน	
พัรอ้มข้องกุลาง	๑)	รถแบัลค็โฮข้ดุิดินิ	ย่�หัอ้	SUMITOMO	๑	คนั	๒)	รถบัรรที่กุุ	
๑๐	ล้อ	ย่�หั้อ	MITSUBISHI	จำนวัน	๕	คัน	แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	“ร่วัมกุันลักุที่รัพัย์
โดิยใช้ยานพัาหันะ	 ในที่่�ปฏิิร้ปที่่�ดิินเพั่�อเกุษตรกุรรมโดิยผู้ิดิกุฎหัมาย”	 จึงนำ
ผู้้ต้อ้งหัาพัรอ้มข้องกุลางสง่	พังส.สภ.ลาดิยาวั	เพั่�อดิำเนนิคด่ิตามกุฎหัมายตอ่ไป

 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดือำนาจเจริญ	#วัันที่่�	๒๗	ม.ค.	๒๕๖๕	
ภายใต้กุารอำนวัยกุารข้อง	นายที่วัป่	บุัตรโพัธ์ิ�	ผู้วัจ.อำนาจเจรญิ,	นายศริพัิันธ์	์ขุ้ม่ดิว้ัง
รอง	ผู้วัจ.อำนาจเจริญ,	นายฤที่ธ์สิรรค	์เที่พัพิัที่กัุษ	์ปจ.อำนาจเจริญ	มอบัหัมายให้ั
ชุดิปฏิิบััติกุารพิัเศษฝ่่ายปกุครองจังหัวััดิอำนาจเจริญ	 (ชุดิ	 ฉกุ.ราชส่หั์	 ๗๕)
ร่วัมกุับัฝ่่ายปกุครองอำเภอเม่องอำนาจเจริญ	 พัร้อมสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.อส.
อ.เม่องอำนาจเจริญ	 ๒)	 ร่วัมกุันตรวัจสอบัเร่�องร้องเร่ยน	 วั่าม่กุารลักุลอบั
เลน่กุารพันนั	(ชนไกุ)่	ในพั่�นที่่�	บ้ัานหัว้ัยไร	่อ.เมอ่งอำนาจเจรญิ	จ.อำนาจเจรญิ	
ผู้ลกุารตรวัจสอบัสามารถจับักุุม	 ผู้้้ต้องหัา	 ๑๗	 คน	 พัร้อมข้องกุลาง
๑)	สังเวั่ยน	๓	สังเวั่ยน	๒)	เงินสดิ	๑๐๐	บัาที่	๓)	ไกุ่ชน	๒	ตัวั	๔)	นาฬิิกุา	๑	
เร่อน	 แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	 “ลักุลอบัเล่นกุารพันัน	 (ชนไกุ่)	 พันันเอาที่รัพัย์สินกุัน
โดิยผู้ิดิกุฎหัมาย,	 มั�วัสุมในลักุษณะเส่�ยงต่อกุารแพัร่ระบัาดิโรคโควัิดิ-19	 ฯ”
จงึนำผู้้ต้อ้งหัาพัร้อมข้องกุลางส่งพันักุงานสอบัสวัน	เพั่�อดิำเนินคดิต่ามกุฎหัมายต่อไป

๑๔



ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

สรุุปการุปฏิิบััติิภารุกิจของสมาชิิก อส. 
ติามนโยบัายของรุัฐบัาลและกรุะทรุวงมหาดไทย
นโยบัายการุป้องกันการุแพรุ่รุะบัาดของโรุคติิดเชิ้�อไวรุัสโคโรุนา 2019 (Covid – 19) 

 อำเภอโคกุโพัธ์ิ� จังหวัดืปัต่ต่านี	 #วัันที่่�	 ๑๑	 ม.ค.	 ๒๕๖๕	 ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	นายอับัดิุลกุาร่ม	ย่ดิำ	นายอำเภอโคกุโพัธ์ิ�	มอบัหัมายใหั้
นายจริพัฒัน	์มกุุดิารตัน	์รกัุษากุารหัวััหันา้ฝ่า่ยควัามมั�นคง,	นายอรรถพัล	หัอมวันั
ปลดัิอำเภองานปอ้งกุนั,	นายพัเิชฐ	มโนรัตนส์กุลุ	ปลดัิอำเภอกุลุม่งานควัามมั�นคง,
นายอนุกุ้ล	อินที่โกุศร่	พัร้อมสมาชิกุ	อส.	(ร้อย.อส.อ.โคกุโพัธ์ิ�	๔)	ตั�งจุดิตรวัจ/
จดุิสกุดัิ	กุวัดิข้นับังัคับัใชกุ้ฎหัมายเฝ่า้ระวังัปอ้งกุนัและควับัคมุโรคติดิเช่�อไวัรสั
โคโรนา	2019	ผู้ลกุารปฏิบิัติัพับัผู้้กุ้ระที่ำควัามผิู้ดิไม่สวัมหันา้กุากุอนามยัหัรอ่
หัน้ากุากุผู้้าข้ณะออกุนอกุเคหัะสถาน	 จำนวัน	 ๘	 ราย	 จึงดิำเนินกุารจับักุุม
แจ้งข้้อกุล่าวัหัา	 “ฝ่่าฝ่ืนหัร่อไม่ปฏิิบััติตามคำสั�งข้องเจ้าพันักุงานควับัคุม
โรคติดิต่อตามมาตรา	๓๔	(๖)	แหั่งพัระราชบััญญัติโรคติดิต่อ	พั.ศ.	๒๕๕๘	ฯ”
และนำตัวัผู้้้ต้องหัาส่ง	 พังส.สภ.โคกุโพัธิ์�	 เพั่�อดิำเนินกุารเปร่ยบัเท่ี่ยบัปรับั
ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอคลองหลวง จังหวัดืปทุมธ์านี	 #วัันที่่�	 ๒๑	 ม.ค.	 ๒๕๖๕	ภายใต้
กุารอำนวัยกุารข้อง	 นายณรงค์ศักุดิิ�	 โอสถธ์นากุร	 ผู้วัจ.ปทุี่มธ์าน่	 สั�งกุารใหั้
ชุดิปฏิิบััติกุารพัิเศษราชส่ห์ับััวัหัลวังพัร้อมสมาชิกุ	 อส.	 (ร้อย.บักุ.บัร.
บักุ.อส.จ.ปทีุ่มธ์าน่)	บั้รณากุารร่วัมกุับัฝ่่ายปกุครองอำเภอคลองหัลวัง	พัร้อม
สมาชิกุ	อส.	(ร้อย.อส.อ.คลองหัลวัง	๒),	ตำรวัจ	สภ.คลองหัลวัง,	สรรพัสามิต
พั่�นที่่�	๒	ปทีุ่มธ์าน่	ร่วัมกุัน	เข้้าตรวัจสอบัร้านชมดิาวั	ตั�งอย้่เลข้ที่่�	๖๙/๒	ม.๘	
ต.คลองหันึ�ง	อ.คลองหัลวัง	จ.ปทีุ่มธ์าน่	พับัวั่าม่กุารกุระที่ำผู้ิดิจริง	จึงจับักุุม	
นายฉตัรชยั	อนิกุอง	ซ์ึ�งอา้งตนวัา่เปน็ผู้้ด้ิแ้ลรา้น	แจง้ข้อ้กุลา่วัหัา	“จำหันา่ยสรุา
โดิยไม่ไดิ้รับัอนุญาต,	 ฝ่่าฝ่ืนคำสั�งหััวัหัน้า	 คสช.	ที่่�	 ๒๒/๒๕๕๘	ลงวัันที่่�	 ๒๒	
กุรกุฎาคม	๒๕๕๘	ข้้อ	๖	หั้ามจำหัน่ายเคร่�องดิ่�มแอลกุอฮอล์บัริเวัณใกุล้เค่ยง
สถานศึกุษา	ประกุอบัคำสั�งหััวัหัน้า	คสช.	ที่่�	๔๖/๒๕๕๙	ฯ,	ร่วัมกุันจำหัน่าย
เคร่�องดิ่�มแอลกุอฮอลใ์หับ้ัคุคลที่่�อายตุ�ำกุวัา่	๒๐	ปบีัรบิัร้ณ”์	จงึนำผู้้ต้อ้งหัาสง่	
พังส.สภ.คลองหัลวัง	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดืมหาสารคาม	#วัันที่่�	๑๔	ม.ค.	๒๕๖๕	
ภายใต้กุารอำนวัยกุารข้อง	 นายเกุ่ยรติศักุดิิ�	 ตรงศิริ	 ผู้วัจ.มหัาสารคาม,	
นายธ์รรมน้ญ	 แกุ้วัคำ	 รอง	 ผู้วัจ.มหัาสารคาม,	 นายอนุพังศ์	 คำภ้แกุ้วั	
ปจ.มหัาสารคาม	มอบัหัมายให้ั	กุ.ต.ที่องแดิง	ปินะเกุ	ปกุจ.มหัาสารคาม	สั�งกุารใหั้
ชปพั.ปค.จ.มหัาสารคาม	 นำโดิย	 มวั.อ.ภรัณย้	 มาย้ร	 ผู้ช.ปกุจ.มหัาสารคาม	
พัร้อมสมาชกิุ	อส.	(รอ้ย.บักุ.บัร.บักุ.อส.จ.มหัาสารคาม)	รว่ัมกุบััฝ่า่ยควัามมั�นคง
อำเภอเม่องมหัาสารคาม,	 ตำรวัจ	 ภ.จวั.มหัาสารคาม,	 ตำรวัจ	 สภ.เม่อง
มหัาสารคาม	ลงพ่ั�นท่ี่�ตรวัจสอบัข้อ้เท็ี่จจริงกุรณม่ผู่้้ร้อ้งเรย่นสถานประกุอบักุาร
ที่่�ปลอ่ยให้ัมกุ่ารนั�งด่ิ�มเคร่�องด่ิ�มแอลกุอฮอล์ภายในร้าน	อันเป็นกุารฝ่า่ฝื่นคำสั�ง
จังหัวััดิมหัาสารคาม	ผู้ลกุารตรวัจสอบัพับัร้าน	“ระเบั่ยงน�ำ”	กุระที่ำผู้ิดิตาม
ข้้อร้องเร่ยนจริง	 จึงไดิ้ควับัคุมตัวัผู้้้จัดิกุารร้านพัร้อมข้องกุลางส่งพันักุงาน
สอบัสวัน	เพั่�อดิำเนินคดิ่ตามกุฎหัมายต่อไป

 อำเภอแม่สอดื จังหวัดืต่ากุ	#วัันที่่�	๗	ม.ค.	๒๕๖๕	ภายใต้กุารอำนวัยกุาร
ข้อง	นายสมชัย	กุิจเจริญรุ่งโรจน์,	นายสมชาย	ไตรที่ิพัย์ชาติสกุุล	นายอำเภอ
แม่สอดิ	 สั�งกุารให้ั	 นายภัที่รดินัย	 อุที่ัยรัตน์	 ปลัดิอำเภอหััวัหัน้ากุลุ่มงาน
ควัามมั�นคง,	นายธ์วััชชัย	อ่อนสาร	ปลัดิอำเภองานป้องกุัน	พัร้อมสมาชิกุ	อส.
(รอ้ย.อส.อ.แมส่อดิ	๓)	ร่วัมกุบััฝ่า่ยปกุครองในพั่�นที่่�	ตำบัลที่า่สายลวัดิ	อำเภอแมส่อดิ
ร่วัมกุันจับักุุมตัวับัุคคลสัญญาติเม่ยนมา	 จำนวัน	๙	 คน	 โดิยแจ้งข้้อกุล่าวัหัา
“เปน็คนตา่งดิา้วัเดินิที่างเข้า้มาในราชอาณาจกัุรโดิยไมไ่ดิร้บััอนญุาต”	เหัตเุกุดิิที่่�
บั้านแม่ตาวั	 (บัริเวัณถนนที่้ายหัม้่บั้าน)	 หัม้่ที่่�	 ๑	 ต.ที่่าสายลวัดิ	 อ.แม่สอดิ
ชดุิจบัักุุมจึงไดิน้ำตวััผู้้ถ้กุ้จบัักุมุที่ั�ง	๙	คน	มาที่ำบันัที่กึุจบัักุมุ	ณ	ที่่�วัา่กุารอำเภอ
แมส่อดิ	และนำตัวัผู้้ถ้กุ้จับักุมุส่ง	พังส.สภ.แม่สอดิ	เพ่ั�อดิำเนินคดิต่ามกุฎหัมายต่อไป
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ปวงข้้า อส. ข้อตั้้�งส้จจา จะปกป้องพาราจนส้�นใจ ร้กษาดิ้นแดินยิ่้�งชีีพ

กุองบัรรณาธ์ิกุาร จดืหมายุข่าวสำนักุอำนวยุกุารกุองอาสารักุษาดืินแดืน ๑๒๗๗/๑ ถ.พัหลโยุธ์ิน แขวงสามเสนใน เขต่พัญาไท กุรุงเทพัฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพัท์ ๐ - ๒๒๗๘ - ๑๐๐๘ ต่่อ ๓๑๔ Website : multi.dopa.go.th/asa Website : vdch.go.th E-mail : vdch2564@gmail.com
พัิมพั์ที่ : โรงพัิมพั์อาสารักุษาดืินแดืน กุรมกุารปกุครอง 

คณะผู้้�จัดทำ�

กุองบัรรณาธ์ิกุาร :  นายกุองเอกุ	สมชาย	เกุ่ยรติกุ้องแกุ้วั	ผู้ช.หัน.ฝ่อ.บักุ.อส.

	 	 		นายกุองโที่	ภัที่รชัย	ข้ันธ์หัิรัญ	หักุ.ปพั.	บักุ.อส.

	 	 	 นายกุองตร่	สิที่ธ์ิพัร	คงหัอม	หักุ.กุพั.	และ	หักุ.สน.	บักุ.อส.

	 	 	 นายกุองตร่	จงรักุ	เพัชรเสน	หักุ.กุบั.	บักุ.อส.

		 	 	 นายกุองตร่	เพัิ�มศักุดิิ�	ศร่สวััสดิิ�	หักุ.ยกุ.	และ	หักุ.ข้วั.	บักุ.อส.

 ประจำกุองบัรรณาธ์ิกุาร : กุ.ต.ธ์นภัที่ร	หััฏิพัานิชย์	มวั.อ.กุัลยาลักุษณ์	น้อยช้อย	มวั.ต.พัิชามญชุ์	ฉิมหัาดิ	

	 	 	 	 	 มวั.ต.พัิเชฐ	ข้ออาพััดิ	ม.ญ.รัตนาภรณ์	รอดิสวััสดิิ�	

 ฝ่่ายุสนับัสนุน : กุ.ต.บั้ชา	จันที่รพัิมล	กุ.ต.วัิระพังศ์	กุันที่ะล่อ	กุ.ต.พัิชญ์เวัช	หัน้เพัชร	มวั.อ.กุัญจนา	โคตรบัรรเที่า

		 มวั.อ.จัญญา	เอมบัำรุง	มวั.อ.อัจฉรา	ชัยวัรภัที่ร	มวั.ต.นรภัที่ร	ธ์นะข้วั้าง	มวั.ต.พัิเชษฐ์	สุข้นิตย์

ชิ่างภาพั/ฝ่่ายุศิลป์ :	อส.อ.ประที่่ป	บััวัใหัญ่รักุษา	อส.ต.ตรัณ	ธ์ันธ์น้ที่ิตย์	อส.ต.สุพัจน์	ม่นำพัันธ์ุ์

โปรดืต่ิดืต่ามข่าวสาร สน.อส. ทุกุพัื�นที่อำเภอ/จังหวัดื
ทางเว็บัไซต่์ :https://multi.dopa.go.th/asa, https://vdch.go.th และประชิาสัมพัันธ์์ผลงาน
หรือแจ้งข่าวสารชิ่องทาง E-mail : vdch2564@gmail.com และทาง Line
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