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มหาดไทย ส่่งมอบส่่�งของเครื่่องอุปโภคบรื่่โภค ส่นัับส่นัุนัศููนัย์แรื่กรื่ับและส่่งต่่อกรื่ะทรื่วงส่าธารื่ณสุ่ข 

และศููนัย์พัักคอยผูู้�ป่วยโคว่ด เขต่คลองเต่ย

	 วัันพุุธท่ี่�	 ๑๓	 ตุุลาคม	 ๒๕๖๔	ณ	 อาคารกรมการปกครอง
ชัั้�น	 ๒	 นายธนาคม	 จงจิระ	 อธิบด่ีกรมการปกครอง	 รองอธิบด่ี
กรมการปกครอง	 พุร้อมคณะผู้้้บริหารกรมการปกครอง	 จัดีพิุธ่
วัางพุวังมาลาและกล่าวัน้อมรำาลึกในพุระมหากรุณาธิคุณ	 เน่�องใน
วัันคล้ายวัันสวัรรคตุ	 พุระบาที่สมเด็ีจพุระบรมชั้นกาธิเบศร
มหาภู้มิพุลอดีุลยเดีชั้มหาราชั้	 บรมนาถบพุิตุร	 พุระมหากษััตุริย์
ผู้้้ที่รงเป็นท่ี่�รักยิ�งของพุสกนิกรชั้าวัไที่ยตุราบกาลนิรันดีร์
	 ในการน่�	 คณะผู้้้บริหารกรมการปกครอง	 ดีำาเนินการตุาม
มาตุรการการป้องกันการแพุร่ระบาดีของโรคติุดีเช่ั้�อไวัรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ตุามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดี

กรื่มการื่ปกครื่อง รื่่วมนั�อมรื่ำาลึกในัพัรื่ะมหากรืุ่ณาธ่คุณเนั่องในัวันัคล�ายวันัส่วรื่รื่คต่ 

พัรื่ะบาทส่มเด็จพัรื่ะบรื่มชนักาธ่เบศูรื่ มหาภูม่พัลอดุลยเดชมหารื่าช บรื่มนัาถบพั่ต่รื่

ที่มา : page facebook กระทรวงมหาดไทย PR

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๗๘ ประจำ�เดือน ตุล�คม ๒๕๖๔ http://multi.dopa.go.th/asa

ท่ีมา : กรมการปกครอง fanpage
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สวััสด่ีครับ	 ท่ี่านผู้้้บังคับบัญชั้า	 เจ้าหน้าท่ี่�	 สมาชิั้ก	 อส.	 และท่ี่านผู้้้อ่านจดีหมายข่าวั	 อส.	 ทุี่กท่ี่านครับ....

ฉบัับัเดืือนตุุลาคม ๒๕๖๔ ฉบับน่�...ขอนำาเสนอ	 กรมการปกครอง	 ร่วัมน้อมรำาลึกในพุระมหากรุณาธิคุณ

เน่�องในวัันคล้ายวัันสวัรรคตุ	 พุระบาที่สมเดี็จพุระบรมชั้กาธิเบศร	 มหาภู้มิพุลอดีุลยเดีชั้มหาราชั้

บรมนาถบพุิตุร “กิิจกิรรมพิิเศษ” ภูาพุบรรยากาศ	 (ร้อย.ปพุ.๑	 บก.อส.)	 จัดีสมาชั้ิก	 อส.	 นำาถุงยังช่ั้พุ

ไปมอบ	 เพุ่�อนำาไปช่ั้วัยเหล่อผู้้้ประสบอุที่กภัูย,	 อปค.	 ตุรวัจเย่�ยมการปฏิิบัติุหน้าท่ี่�จัดีพิุมพ์ุบัตุรเล่อกตัุ�ง

นายก	 อบตุ.	 และสมาชิั้ก	 อบตุ.	 ของ	 โรงพิุมพ์ุอาสารักษัาดิีนแดีน	 ฯ	 ตุ่อด้ีวัย...สรุปผลกิารปฏิิบััติุภารกิิจ

ของเหล่าสมาชิิกิ อส.	 จากกองร้อย	 อส.จ./กองร้อย	 อส.อ.	 รอบรั�วัทัี่�วัไที่ย,	 และปิดีท้ี่ายด้ีวัย	 ...มาตุรกิาร

ป้องกัินความเส่�ยงจากิเชืิ�อไวรัส โควิดื-19 คำาศัพุท์ี่และบที่สนที่นาในช่ั้วิัตุประจำาวััน	 แล้วัพุบกันใหม่

กับจดีหมายข่าวั	อส.	ฉบับหน้า	เด่ีอนพุฤศจิกายน	๒๕๖๔	สวััสด่ีครับ	...
บ.ก. ...ขอคุยบ.ก. ...ขอคุย

ภาพับรื่รื่ยากาศู (รื่�อย.ปพั.๑ บก.อส่.) จดัส่มาชก่ อส่. นัำาถงุยังชีพัไปมอบให�กบั ที�ทำาการื่ปกครื่องอำาเภอบ�านัแพัรื่ก 

จังหวัดพัรื่ะนัครื่ศูรื่ีอยุธยา และ อำาเภอบ�านัหมอ จังหวัดส่รื่ะบุรื่ี เพั่อนัำาไปช่วยเหลือผูู้�ปรื่ะส่บอุทกภัยในัพัื�นัที� ต่่อไป
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อปค. ต่รื่วจเยี�ยมการื่ปฏิ่บัต่่หนั�าที�จัดพั่มพั์บัต่รื่เลือกต่ั�ง นัายก อบต่.

และส่มาช่ก อบต่. ของ โรื่งพั่มพั์อาส่ารื่ักษาด่นัแดนั ฯ

 วัันท่ี่�	๑๑	ตุุลาคม	๒๕๖๔	เวัลา	๑๒.๐๐	น.	นายธนาคม	จงจิระ	อธิบด่ีกรมการปกครอง/ประธานคณะกรรมการดีำาเนินงาน

โรงพิุมพ์ุอาสารักษัาดิีนแดีน	 เดิีนที่างมาตุรวัจเย่�ยม	 โรงพิุมพ์ุอาสารักษัาดิีนแดีน	 ในการปฏิิบัติุหน้าท่ี่�จัดีพิุมพ์ุบัตุรเล่อกตัุ�ง

นายกองค์การบริหารส่วันตุำาบล	 และสมาชิั้กสภูาองค์การบริหารส่วันตุำาบล	 โดียม่	 นายสมชั้าย	 เก่ยรติุก้องแก้วั	 ผู้้้อำานวัยการ

สำานักอำานวัยการกองอาสารักษัาดิีนแดีน	 /	 ผู้้้อำานวัยการโรงพุิมพ์ุอาสารักษัาดิีนแดีน	 พุร้อมด้ีวัยผู้้้ช่ั้วัยผู้้้อำานวัยการโรงพุิมพ์ุฯ

ผู้้้ช่ั้วัยเลขานุการฯ	และหัวัหน้าฝ่่ายของโรงพิุมพ์ุอาสารักษัาดิีนแดีน	ให้การตุ้อนรับ	

	 ทัี่�งน่�	 อธิบด่ีกรมการปกครองได้ีรับฟัังการบรรยายสรุปผู้ลการปฏิิบัติุงานจาก	 นายสมชั้าย	 เก่ยรติุก้องแก้วัฯ	 ในการน่�

นายธนาคม	จงจิระ	อธิบด่ีกรมการปกครอง	ได้ีมอบนโยบายและแนวัที่างการปฏิิบัติุงานเพุ่�อให้การดีำาเนินการจัดีพิุมพ์ุบัตุรเล่อกตัุ�ง

ดัีงกล่าวั	 เป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย	 และได้ีมอบสิ�งของให้กับพุนักงานโรงพิุมพ์ุอาสารักษัาดิีนแดีน	 และสมาชิั้กกองอาสารักษัาดิีนแดีน

เพุ่�อเป็นขวััญกำาลังใจในการปฏิิบัติุงานดัีงกล่าวั



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๔

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

 อำาเภอพิระแสง จังหวัดืสุราษฎร์ธาน่ #วัันท่ี่�	 ๒	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นายวิัชั้วุัที่ย์	จินโตุ	ผู้วัจ.สุราษัฎร์ธาน่,	นายประเวัศ	ไที่ยประยร้/
นายสุที่ธิพุงษั์	 คล้ายอุดีม	 รอง	 ผู้วัจ.สุราษัฎร์ธาน่,	 นายมนตุรา	 พุรหมสินธุ	
ปจ.สุราษัฎร์ธาน่,	นายธวััชั้	หงษ์ับิน	นายอำาเภูอพุระแสง,	นายสุเชั้าว์ั	ท้ี่โมสิก	
ปกจ.สรุาษัฎรธ์าน่,	นายเดีชั้า	ชั้โลธร	หน.ส่วันอำานวัยการ	ศอ.ปส.จ.สฎ.	นำาโดีย
มวั.อ.	 ฉัตุรชัั้ย	 รักรณรงค์	 ผู้บ.ร้อย.อส.จ.สฎ.๑,	 นายเอกณรงค์	 แก้วัอำารัตุน์
รอง	 ผู้บ.ร้อย	 อส.จ.สฎ.	 ๑	 พุร้อมด้ีวัยสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.สฎ.๑)	 และ
ชุั้ดี	(ฉก.ท่ี่าเพุชั้ร)	ร่วัมกันจับกุม	นายธรรมรงค์	ซิิ้�มเส็ม	และนางสาวัจุฑารัตุน์	
เข่ยดีสง	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๑๐,๑๖๗	เม็ดี	สถานท่ี่�เกิดีเหตุุ	บริเวัณริมถนน
เซิ้าร์เทิี่ร์น	สาย	๔๔	หลักกิโลเมตุรท่ี่�	๒๑	หม่้ท่ี่�	๒	ตุำาบลบางสวัรรค์	อ.พุระแสง	
จ.สุราษัฎร์ธาน่	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “ร่วัมกันม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	
(ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	 จึงนำาผู้้้ตุ้องหา
พุร้อมของกลางส่ง	 พุงส.สภู.บางสวัรรค์	 เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

  อำาเภอนากิลาง จังหวัดืหนองบััวลำาภู	#วัันท่ี่�	๑๓	ก.ย.	๒๕๖๔	ตัุ�งแตุ่เวัลา	
๑๔.๐๐	 น.	 เป็นตุ้นไป	 ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	 วั่าท่ี่�	 ร.ตุ.รักชัั้ย	 เลิศสุบิน
นายอำาเภูอนากลาง	มอบหมายให้	ชุั้ดีปฏิิบัตุกิารพิุเศษัฝ่่ายปกครองอำาเภูอนากลาง	
สนธิกำาลังร่วัมกับ	 ชุั้ดีปฏิิบัติุการพิุเศษัฝ่่ายปกครองจังหวััดีหนองบัวัลำาภู้
ชุั้ดีปฏิิบัติุการพิุเศษัฝ่่ายปกครองอำาเภูอเม่องหนองบัวัลำาภู้	พุร้อมด้ีวัยสมาชิั้ก	อส.	
(ร้อย.อส.อ.นากลาง	 ๓/ร้อย.อส.จ.นภู.๑/ร้อย.อส.อ.เม่องหนองบัวัลำาภู้	 ๒)
ร่วัมกันจับกุม	๑.	นายธง	(ขอสงวันนามสกุล)	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๑,๘๕๐	เม็ดี
แจ้งข้อกล่าวัหา	 “เสพุสารเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 โดียผิู้ดีกฎหมาย,
ม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดีย
ผิู้ดีกฎหมาย”	 เหตุุเกิดีท่ี่�	 บ้านกุดีกระส้้	 หม่้ท่ี่�	 ๑๓	 ตุ.เก่ากลอย	 อ.นากลาง	
จ.หนองบัวัลำาภู้	จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่งพุนักงานสอบสวัน	เพุ่�อดีำาเนินคด่ี
ตุามกฎหมายตุ่อไป

 จังหวัดืภูเก็ิตุ	#วัันท่ี่�	๓	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุก้ารอำานวัยการของ	นายณรงค์	วุ่ันซิิ้�วั
ผู้วัจ.ภู้เก็ตุ,	 ว่ัาท่ี่�	ร.ตุ.วิักรม	จากท่ี่�	รอง	ผู้วัจ.ภู้เก็ตุ	(ม),	นายอานุภูาพุ	รอดีขวััญ	
ยอดีระบำา	ปจ.ภู้เก็ตุ,	นายอัครา	สุวััตุถิกุล	ปกจ.ภู้เก็ตุ,	นายธรรมรงค์	ช่ั้วัยอักษัร
หัวัหน้าฝ่่ายอำานวัยการ	 ศอ.ปส.จ.ภู้เก็ตุ	 เจ้าพุนักงานฝ่่ายปกครอง	 นำาโดีย
นายจิระเดีชั้	บุรารักษ์ั/นายธงไชั้ย	รัตุนเดีชั้	ผู้ชั้.ปกจ.ภู้เก็ตุ	พุร้อมด้ีวัยสมาชิั้ก	อส.	
(ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.ภู้เก็ตุ)	จับกุม	นายชั้าญชัั้ย	ชัั้ยศริิ	และนางรุจิรา	โคตุรส่เม่อง
พุร้อมของกลาง	๑)	ยาไอซ์ิ้	๑,๐๓๒.๓	กรัม	๒)	ยาบ้า	๒,๐๐๐	เม็ดี	และของกลางอ่�น
อ่กหลายรายการ	แจ้งข้อกล่าวัหา	“ร่วัมกันม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาไอซ์ิ้
และยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	สถานท่ี่�จับกุม	บริเวัณ
ด้ีานข้าง	 (บริษััที่	 Kerry	 Expess	 สาขา	 ฉลอง)	 ตุ.ฉลอง	 อ.เม่องภู้เก็ตุ	 จ.ภู้เก็ตุ
ตุ่อเน่�อง	บ้านเลขท่ี่�	๒๘/๖	(ซิ้อยยอดีเสน่ห์)	หม่้ท่ี่�	๑๐	ตุ.ฉลอง	อ.เม่องภู้เก็ตุ	จึงนำา
ผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	 พุงส.สภู.ฉลอง	 เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  จังหวัดืนครศร่ธรรมราชิ	#วัันท่ี่�	๔	ก.ย.	๒๕๖๔	ถงึวัันท่ี่�	๖	ก.ย.๒๕๖๔	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นายไกรศร	วิัศิษัฐ์์วังศ์	ผู้วัจ.นครศร่ธรรมราชั้,	นายสมพุงษ์ั	
มากมณ่	รอง	ผู้วัจ.นครศร่ธรรมราชั้,	นายสนั�น	สนธิเม่อง	ปจ.นครศร่ธรรมราชั้	
นำาโดีย	นายประสงค์	จันที่ร์หย้	ปกจ.นครศร่ธรรมราชั้,	มวั.อ.ศุภูโชั้ค	ช่ั้วัยคุ้ม	
ผู้บ.รอ้ย	อส.จ.นศ.๑	พุรอ้มสมาชั้กิ	อส.	(ร้อย.อส.จ.นศ.๑)	สนธกิำาลังกับ	ชั้ป.ปส.
ที่ภู.๔	ร่วัมกันปิดีล้อมตุรวัจค้นเป้าหมาย	ยาเสพุติุดี	ในพุ่�นท่ี่�	อำาเภูอเช่ั้ยรใหญ่	
และอำาเภูอหัวัไที่ร	 ส่บเน่�องจากการขยายผู้ลการจับกุมในพุ่�นท่ี่�ชั้ะอวัดีและ
เช่ั้ยรใหญ่เม่�อวัันท่ี่�	๒-๔	ก.ย.	๒๕๖๔	ผู้ลการปฏิิบัติุสามารถจบักุม	นายสาโรจน์	
ที่องส่งโสม	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๑๗,๖๓๑	เม็ดี	แจ้งข้อกล่าวัหา	ม่ยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”
เหตุุเกิดีท่ี่�กลางทุ่ี่งนา	ม.๑	ตุ.เขาพุระบาที่	อ.เช่ั้ยรใหญ่	จ.นครศร่ธรรมราชั้	จึงนำา
ผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.การะเกดี	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป
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ท่ีมา : กรมการปกครอง fanpage

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 จังหวัดืศร่สะเกิษ	#วัันท่ี่�	๗	ก.ย.	๒๕๖๔	ชุั้ดีปฏิิบัติุการพิุเศษัฝ่่ายปกครอง
จังหวััดีศร่สะเกษั/ศอ.ปส.จ.ศก.	๒๓๘.	พิุทัี่กษ์ั	นครลำาดีวัน	พุร้อมสมาชิั้ก	อส.	
(ร้อย.อส.จ.ศก.๒)	ได้ีออกปฏิิบัติุการขยายผู้ลจับกุมผู้้้กระที่ำาควัามผิู้ดีเก่�ยวักับ
ยาเสพุตุิดี	 ภูายใตุ้	 ยุที่ธการ	 ๒๓๘	 พิุทัี่กษ์ั	 นครลำาดีวันจังหวััดีศร่สะเกษั
โดียศ้นย์อำานวัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพุติุดีจังหวััดีศร่สะเกษั	 (ศอ.ปส.จ.ศก.)
ในเขตุพุ่�นท่ี่�	อ.วัังหิน	จ.ศร่สะเกษั	ผู้ลการปฏิิบัติุสามารถจับกุม	นายนัฐ์ชัั้ย	สิงห์คำา
และนายนาวิัน	 ธิมา	 พุร้อมของกลาง	 ยาบ้า	 ๕,๙๖๐	 เม็ดี	 แจ้งข้อกล่าวัหา
“ร่วัมกันม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่าย
โดียผิู้ดีกฎหมาย	และเสพุยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาบ้า)	โดียผิู้ดีกฎหมาย”
จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.วัังหิน	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 อำาเภอเมืองหนองบััวลำาภู จังหวัดืหนองบััวลำาภู	#วัันท่ี่�	๒๐	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	 นางศิวัพุร	 ฉั�วัสวััสดิี�	 ผู้วัจ.หนองบัวัลำาภู้,	 นายเว่ัยงชัั้ย	 แก้วัพิุนิจ
รอง	ผู้วัจ.หนองบวััลำาภู้,	นายวััชั้รินที่ร์	สุตุลาวัดี	่ปจ.หนองบวััลำาภู้,	นายประยร้	อรัญรุที่	
นายอำาเภูอเม่องหนองบัวัลำาภู้,	นายสุรชั้าติุ	 ชัั้ยที่องด่ี	ปลัดีอำาเภูอ	นำาโดีย	นายอนุชั้า
ภู่้เป่�ยมศักดิี�	ปลัดีอำาเภูอ	พุร้อมสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เม่องหนองบัวัลำาภู้	๒)	และ	ผู้รส.
อำาเภูอเม่องหนองบัวัลำาภู้	จับกุมผู้้้ตุ้องหาในคด่ียาเสพุติุดี	๒	คด่ี	ดัีงน่�	๑.	นายธวััชั้ชัั้ย	ฯ
พุร้อมของกลาง	๑,๘๔๐	เม็ดี	แจ้งข้อกล่าวัหา	“เสพุและม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	
(ยาบ้า)	ไว้ัครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	๒.	นายเฉลิมเก่ยรติุ	พุร้อมของกลาง
ยาบ้า	 ๔๐๐	 เม็ดี	 และยาไอซ์ิ้	 ๘.๑๐	 กรัม	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “เสพุและม่ยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาบ้าและยาไอซ์ิ้)	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	
จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่งพุนักงานสอบสวัน	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

  อำาเภอวังเหนือ จังหวัดืลำาปาง #วัันท่ี่�	๒๐	ก.ย.	๒๕๖๔	เวัลาประมาณ	๑๔.๐๐	น.
ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	นายธวััชั้	จรัสวัรภัูที่ร	นายอำาเภูอวัังเหน่อ,	พุ.ตุ.อ.ธนกฤตุ
ภู้มมินที่ร์	 ผู้กก.สภู.วัังเหน่อ,	 พุ.ตุ.ที่.ที่ว่ั	 พิุจอมบุตุร	 รอง	 ผู้กก.(ป.)	 สภู.วัังเหน่อ
สั�งการให้	นายไพุรัชั้	ผู้มไผู้	ปลัดีอำาเภูอ	นำากำาลังสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.วัังเหน่อ	๙)
สนธิกำาลังเจ้าหน้าท่ี่�ตุำารวัจชุั้ดีส่บสวัน	สภู.วัังเหน่อ	ร่วัมกันตุรวัจยึดี/จับกุมผู้้้กระที่ำาผิู้ดี
พุ.ร.บ.ยาเสพุติุดี	จำานวัน	๑	ราย	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๑๘๙	เม็ดี	เหตุุเกิดี	บริเวัณถนน
ภูายในหม่้บ้านจุดีท้ี่ายวััดีทุ่ี่งฮัั้�วั	หม่้ท่ี่�	๔	ตุ.ทุ่ี่งฮัั้�วั	อ.วัังเหน่อ	แจ้งข้อกล่าวัหา	“ม่ยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	ชัั้�นจับกุม
ผู้้้ตุ้องหารบัสารภูาพุ	จงึนำาผู้้้ตุ้องหาพุรอ้มของกลางสง่	พุงส.สภู.วัังเหน่อ	เพุ่�อดีำาเนนิคด่ี
ตุามกฎหมายตุ่อไป

  จังหวัดืสงขลา #วัันท่ี่�	๙	ก.ย.	๒๕๖๔	เวัลา	๑๗.๓๐	น.	ภูายใตุ้การอำานวัยการของ
นายจารุวััฒน์	เกล่�ยงเกลา	ผู้วัจ.สงขลา,นายวัรณัฎฐ์์	หน้รอตุ	รอง	ผู้วัจ.สงขลา,	
นายจรัญ	 จันที่รปาน	 ปจ.สงขลา	 สั�งการให้	 ชุั้ดีปฏิิบัติุการพิุเศษัฝ่่ายปกครอง
จังหวััดีสงขลา	นำาโดีย	นายวิัเชั้ษัต์ุ	สายก่�เส้ง	ปกจ.สงขลา	พุร้อมด้ีวัย	นายสวััสดิี�	
เหม่อนหน้/มวั.อ.ไพุรัชั้	แก้วัมณ่	ผู้ชั้.ปกจ.	พุร้อมสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.จ.สข.๑)	
จับกุมผู้้้กระที่ำาควัามผิู้ดี	จำานวัน	๑	ราย	พุร้อมของกลาง	๑)	ยาบ้า	๑,๙๐๐	เม็ดี
๒)	โที่รศัพุท์ี่	๑	เคร่�อง	๓)	รถจักรยานยนต์ุ	๑	คัน	สถานท่ี่�จับกุม	บริเวัณริมถนนตุรงข้าม
ที่างเข้าพิุพิุธภัูณฑ์คติุชั้นวิัที่ยา	 สถาบันทัี่กษิัณคด่ีศึกษัา	 หม่้ท่ี่�	 ๑	 ตุ.เกาะยอ
อ.เม่องสงขลา	จ.สงขลา	แจ้งข้อกล่าวัหา	“เสพุและม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	
ยาบ้า	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายและพุยายามจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	จึงนำา
ผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.เม่องสงขลา	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

  อำาเภอเขาพินม จังหวัดืกิระบ่ั�	#วัันท่ี่�	๓	ก.ย.	๒๕๖๔	เวัลา	๒๒.๒๐	น.	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	 นายนิรันดีร์	 ปราบอักษัร	 นายอำาเภูอเขาพุนม	 นำาโดีย
นายภู้เมศ	ไกรที่อง	ปลัดีอำาเภูอเขาพุนม,	นายสนอง	พุรหมไชั้ยศร่	ปลัดีอำาเภูอ
ฝ่่ายควัามมั�นคง	 พุร้อมสมาชั้ิก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.เขาพุนม	 ๔)	 ร่วัมกันจับกุม
นายธ่ระพุงษ์ั	เพุชั้รนำ�าแดีง	พุร้อมของกลาง	๑)	ยาบ้า	๖,๐๐๐	เม็ดี	๒)	โที่รศัพุท์ี่ม่อถ่อ
๒	 เคร่�อง	 และของกลางอ่�นอ่กหลายรายการ	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “ม่ยาเสพุตุิดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	จึงนำา
ผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.เขาพุนม	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 อำาเภอแก่ิงหางแมว จังหวัดืจันทบุัร่	 #วัันท่ี่�	 ๗	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นางสาวัอัมพุวััน	เพุไร	นายอำาเภูอแก่งหางแมวั	มอบหมายให้	
นายอนุพุงษ์ั	 สุขวิัเศษั	 ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	 นำาสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.
แก่งหางแมวั	๑๐)	 บ้รณาการร่วัมกับ	 ตุำารวัจ	 สภู.แก่งหางแมวั	 ร่วัมกันขยายผู้ล
จับกุมเคร่อข่ายลักลอบจำาหน่ายยาเสพุตุดิีในพุ่�นท่ี่�อำาเภูอแกง่หางแมวัตุามขอ้ร้องเร่ยน
ของประชั้าชั้น	โดียม่ผู้ลการปฏิิบัติุดัีงน่�	เวัลา	๒๐.๐๐	น.	จับกุม	นายพุฤที่ธิ�	อย้่ด่ี	
พุร้อมของกลาง	ยาไอซ์ิ้	๗๐.๐๖	ก.	แจ้งข้อกล่าวัหา	“เสพุและม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษั
ประเภูที่	 ๑	 (ยาไอซ์ิ้)	 ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	 ตุ่อมาได้ี
ขยายผู้ลจับกุม	นายเพุชั้ร	บุญกอง	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๗๐	เม็ดี	และยาไอซ์ิ้	
๖๐๓.๒๗	 กรัม	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “ม่อาวัุธปืนไว้ัในควัามครอบครองโดียไม่ได้ี
รับอนุญาตุฯ,	 เสพุและม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	 (ยาไอซ์ิ้/ยาบ้า)	 ไว้ัใน
ควัามครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย	 และเป็นผู้้้ขับข่�เสพุยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๑	 (ยาไอซ์ิ้)	 โดียผิู้ดีกฎหมาย”	 จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	
พุงส.สภู.ปากนำ�าประแสร์	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 อำาเภออินทร์บุัร่ จังหวัดืสิงห์บุัร่ #วัันท่ี่�	 ๕	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 เวัลา	 ๐๖.๓๐	น.
ว่ัาท่ี่�	 ก.อ.	ณัฐ์วุัฒิ	 ถุนนอก	 ปจ.สิงห์บุร่,	 ก.ที่.ศิริลักษัม์	 เหมาะพุิชัั้ย	 นายอำาเภูอ
อินที่ร์บุร่	 มอบหมายให้	 มวั.ตุ.อภิูรักษ์ั	 ไชั้ยมังกร	 ผู้ชั้.ปกจ.สิงห์บุร่,	 นายกฤษัฎา	
เสวักวิัหาร่	ผู้ชั้.ปกจ.สิงห์บุร่	นำากำาลังสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.สิงห์บุร่)	
ร่วัมกับ	ฝ่่ายควัามมั�นคงอำาเภูออินที่ร์บุร่	นำาโดีย	มวั.ตุ.วุัฒิชัั้ย	เกิดีที่อง	ปลัดีอำาเภูอ
ฝ่่ายควัามมั�นคง	 พุร้อมสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.อินที่ร์บุร่	 ๖)	 และตุำารวัจ
กก.สส.ภู.จวั.สงิห์บุร่	นำาโดีย	ร.ตุ.อ.โกลยิะ	ศรแก้วั	รอง	สวั.สส.ภู.จวั.สงิห์บุร่	ร่วัมจับกุม
ผู้้้ตุ้องหาคด่ียาเสพุติุดี	๒	ราย	ดัีงน่�	๑.	นายจักรินที่ร์	นิจากิ�	๒.	นายย้มาส	วัังหิตัุง
พุร้อมของกลาง	๑)	ยาบ้า	๖,๐๖๐	เม็ดี	๒)	เงินสดี	๔๐๐	บาที่	๓)	รถยนต์ุกระบะ
๑	 คัน	 ๔)	 บัตุรเอท่ี่เอ็ม	 ๑	 ใบ	 ๕)	 โที่รศัพุท์ี่ม่อถ่อ	 ๒	 เคร่�อง	 สถานท่ี่�จับกุม
บนถนนสายเอเช่ั้ย	(หมายเลข	๓๒)	ตุรงข้ามร้านแม่ลาปลาเผู้า	หม่้ท่ี่�	๗	ตุ.โพุกรวัม
อ.เม่องสิงห์บุร่	 จ.สิงห์บุร่	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “เสพุและร่วัมกันม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษั
ประเภูที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	 จึงนำา
ผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.เม่องสิงห์บุร่	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  จังหวัดืชุิมพิร	#วัันท่ี่�	๒๙	-	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้การอำานวัยการของ
นายธ่ระ	อนันตุเสร่วิัที่ยา	ผู้วัจ.ชุั้มพุร,	นายสมพุร	ปัจฉิมเพ็ุชั้ร	รอง	ผู้วัจ.ชุั้มพุร,	
นายพิุทัี่กษ์ั	พิุศสิริวััฒนสุที่ธิ�	ปจ.ชุั้มพุร	นำาโดีย	นายที่ว่ัป	ไที่ยสว่ั	ปกจ.ชุั้มพุร,	
มวั.ตุ.สุจินต์ุ	 สว่ัางศร่	 ผู้บ.ร้อย.อส.จ.ชั้พุ.,	 นายวัโรตุม์วุัฒิ	 พุราหมศร่ชั้าย
จพุง.ปค.ปฏิิบัติุการ,	นายเก่ยรติุภู้มิ	 โภูคผู้ล	จนที่.ปค.ปฏิิบัติุงาน	พุร้อมด้ีวัย
สมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.ชั้พุ.๑)	 ร่วัมกันจับกุม	 คด่ียาเสพุติุดี	 ๓	 คด่ีดัีงน่�
คด่ีท่ี่�	 ๑	 นายวิัที่ยา	 สุขประวัิที่ย์	 พุร้อมของกลาง	 ๑)	 ยาบ้า	 ๒,๕๗๕	 เม็ดี
๒)	 รถจักรยานยนต์ุ	๑	 คัน	แจ้งข้อกล่าวัหา	“ม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	
(ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	คด่ีท่ี่�	๒	นายเจษัฏิา
รังณเรนที่ร์	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๑๒	เม็ดี	แจ้งข้อกล่าวัหา	“เสพุและม่ยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองโดียผิู้ดีกฎหมาย”	คด่ีท่ี่�	๓	นางสาวัสุนันที่า
พุรหมที่องสกุล	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๓๐	เม็ดีแจ้งข้อกล่าวัหา	“ม่ยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	 (ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ ๗

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 อำาเภอลานสักิ จังหวัดือุทัยธาน่	 #วัันท่ี่�	 ๘	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 เวัลาประมาณ	
๑๖.๐๐	 น.	 ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	 นายเกร่ยงศักดิี�	 มิตุรประกอบโชั้ค
นายอำาเภูอลานสัก	มอบหมายให้	มวั.อ.สุทิี่น	ภู่้เกตุุ	ผู้ชั้.ผู้บ.ร้อย.อส.อ.ลานสัก	๕
พุร้อมด้ีวัยสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ลานสัก	๕)	ร่วัมกับ	ชั้ปส.สภู.ลานสัก	ร่วัมกัน
จับกุม	 ผู้้้ตุ้องหาคด่ียาเสพุติุดี	๑	 คน	พุร้อมของกลาง	 ๑)	 ยาบ้า	 ๕๖๐	 เม็ดี
๒)	รถจักรยานยนต์ุ	๑	คัน	๓)	โที่รศัพุท์ี่ม่อถ่อ	๑	เคร่�อง	๔)	กระเป๋าสะพุายข้าง
๑	 ใบ	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “เสพุและม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	 (ยาบ้า)
ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	 ท่ี่�เกิดีเหตุุ	 บริเวัณหน้าบ้าน
เลขท่ี่�	 ๑๓๑	 ม.	 ๑๐	 ตุ.ป่าอ้อ	 อ.ลานสัก	 จ.อุทัี่ยธาน่	 จึงนำาผู้้้ตุ้องหา
พุร้อมของกลางส่ง	 พุงส.สภู.ลานสัก	 เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 อำาเภอสองพ่ิ�น้อง จังหวัดืสุพิรรณบุัร่ #วัันท่ี่�	๑๒-๑๓	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นายไพุท้ี่รย	์วังศ์ว่ัรก้ล	นายอำาเภูอสองพุ่�น้อง	มอบหมายให้
นางสาวัธัญญารัตุน์	 กาญจนรัตุน์	 ปลัดีอำาเภูอ	 (ป.หน.กงบป.)	 เร่ออากาศตุร่
นเรศ	 หน้ที่อง	 ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	 พุร้อมด้ีวัยสมาชิั้ก	 อส.
(ร้อย.อส.อ.สองพุ่�น้อง	 ๘)	 บ้รณาการร่วัมกับ	 ชุั้ดีปฏิิบัติุการพิุเศษัฝ่่าย
ปกครองจังหวััดีสุพุรรณบุร่	นำาโดีย	นายนฤพุนธ์	แสนด่ี	เจ้าพุนักงานปกครอง
และตุำารวัจภู้ธรจังหวััดีสุพุรรณบุร่	 ร่วัมกันจับกุม	 นาง	 ก.	 (นามสมมุติุ)
พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๗๒	เม็ดี	ตุ่อมาได้ีขยายผู้ลจับกุม	นาย	ข.	(นามสมมุติุ)	
พุร้อมของกลาง	๑)	ยาบ้า	๑,๐๐๐	เม็ดี	๒)	ยาไอซ์ิ้	๙.๙๐	กรัม	จึงนำาผู้้้ตุ้องหา
พุร้อมของกลางส่ง	 พุงส.สภู.สองพุ่�น้อง	 เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

  อำาเภอเลาขวัญ จังหวัดืกิาญจนบุัร่ #วัันท่ี่�	๑๕	ก.ย.	๒๕๖๔	ตัุ�งแตุ่เวัลา	๑๑.๐๐	น.
ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	นายวิัชัั้ย	ปัที่มวิัภูาค	นายอำาเภูอเลาขวััญ	มอบหมายให้	
พัุนจ่าอากาศเอก	เนติุภู้มิ	จงใจภัูกด่ี	ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	พุร้อมสมาชิั้ก	อส.	
(ร้อย.อส.อ.เลาขวััญ	 ๘)	 ร่วัมกันตุรวัจสอบเร่�องร้องเร่ยน	 กรณ่ขอให้แก้ไขปัญหา
ควัามเด่ีอดีร้อนเน่�องจากม่ผู้้้ค้ายาเสพุตุดิีลักลอบจำาหน่ายยาเสพุตุดิี	(ยาบ้า)	ในพุ่�นท่ี่�
ตุำาบลหนองนกแก้วั	 ผู้ลการตุรวัจสอบ	 เม่�อเจ้าหน้าท่ี่�ได้ีไปถึงท่ี่�เกิดีเหตุุ	 พุบบุคคล
ตุ้องสงสยั	๑	ราย	ม่อาการพุรุิธและวิั�งหลบหน่เข้าไปในไร่มันสำาปะหลงั	แตุ่เจ้าหน้าท่ี่�
สามารถควับคุมตัุวัไว้ัได้ี	และสารภูาพุว่ัาได้ีซุิ้กซ่ิ้อนยาเสพุติุดี	(ยาบ้า)	ไว้ัจำานวัน	๒	
จุดี	เม่�อตุรวัจสอบพุบ	จำานวันรวัม	๖๘	เม็ดี	แจ้งข้อกล่าวัหา	“ม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษั
ประเภูที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	จึงนำาผู้้้ตุ้องหา
พุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.เลขวััญ	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 อำาเภอขามทะเลสอ จังหวัดืนครราชิส่มา	 #วัันท่ี่�	 ๓	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นางสาวัอรวัรรณ	ม่ใหม่	นายอำาเภูอขามที่ะเลสอ,	พุ.ตุ.อ.วุัฒิชัั้ย
สุคนธวิัที่	ผู้กก.สภู.ขามที่ะเลสอ	มอบหมายให้	นายสุรรกุล	แสนลา	ปลัดีอำาเภูอ
หัวัหน้าฝ่่ายควัามมั�นคง,	 นายรชั้าดีล	 ประกาศณพุร	 ปลัดีอำาเภูองานปกครอง	
พุร้อมด้ีวัยสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ขามที่ะเลสอ	๒๑)	บ้รณาการร่วัมกับ	ตุำารวัจ	
สภู.ขามที่ะเลสอ	 ร่วัมกันจับกุม	 นายมงคลชั้ัย	 แดีงส้งเนิน	 พุร้อมของกลาง
๑)	ยาบ้า	๘๙	เม็ดี	๒)	ยาไอซ์ิ้	๐.๑๗	กรัม	แจ้งข้อกล่าวัหา	“ม่ยาเสพุติุดี	ให้โที่ษั
ประเภูที่	๑	 (ยาไอซ์ิ้/ยาบ้า)	 ไว้ัในครอบครองโดียผิู้ดีกฎหมาย”	 จึงนำาผู้้้ตุ้องหา
พุร้อมของกลางส่ง	 พุงส.สภู.ขามที่ะเลสอ	 เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

  อำาเภอกัินทรารมย์ จังหวัดืศร่สะเกิษ	#วัันท่ี่�	๔	ก.ย.	๒๕๖๔	เวัลา	๑๘.๐๐	น.
ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	 นายปราจิตุ	 แก้วัลา	 นายอำาเภูอกันที่รารมย์,
จ่าเอกสมควัร	 สิงห์คำา	 ปลัดีอำาเภูอ	 (ป.หน.กง.บป.)	 สั�งการให้	 นายสุรนนท์ี่
นนที่า	ปลัดีอำาเภูอ,	นายพุรชิั้ตุ	ปกป้อง	ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	นำากำาลัง
สมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.กันที่รารมย์	๔)	และ	ผู้รส.	ร่วัมกันจับกุม	นางสาวัทัี่ศกร
แสงส่บ	 พุร้อมของกลาง	 ๑)	 ยาบ้า	 ๑๔๖	 เม็ดี	 ๒)	 ยาไอซ์ิ้	 ๐.๖๐	 กรัม
๓)	 สำาเนาธนบัตุรไที่ยท่ี่�ใช้ั้ในการล่อซ่ิ้�อ	 จำานวัน	 ๙๐๐บาที่	 จึงนำาตัุวั
ผู้้้ตุ้องหามาบันทึี่กการจับกุม	 ณ	 ท่ี่�ว่ัาการอำาเภูอกันที่รารมย์	 และนำาส่ง
พุงส.สภู.กันที่รารมย์	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

  อำาเภอเมืองสุพิรรณบุัร่ จังหวัดืสุพิรรณบุัร่	#วัันท่ี่�	๑๓	ก.ย.	๒๕๖๔	เวัลา	
๑๒.๐๐	 น.	 ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	 นายศร่ธรรม	 ราชั้แก้วั,	 นายเมธเมธา
พัุคค์สุนที่ร	 ปลัดีอำาเภูอ	 (ป.หน.กง.บป.)	 มอบหมายให้	 นายศุภูฤกษั์	 ฟัักฟ้ัม
ปลัดีอำาเภูอหัวัหน้าฝ่่ายควัามมั�นคง	นำากำาลังชุั้ดีปฏิิบัติุการเคล่�อนท่ี่�เร็วัอำาเภูอเม่อง
สุพุรรณบุร่	 พุร้อมสมาชั้ิก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.สุพุรรณบุร่)	 สนธิกำาลัง
ร่วัมกับท่ี่�ที่ำาการปกครองจังหวััดีสุพุรรณบุร่	ตุำารวัจภู้ธรจังหวััดีสุพุรรณบุร่	ร่วัมกัน
จับกุม	นาย	ร.	 (นามสมมุติุ)	พุร้อมของกลาง	ยาบ้า	๒๓๕	 เม็ดี	แจ้งข้อกล่าวัหา
“ม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	(ยาบ้า)	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”
ชัั้�นจับกุมผู้้้ตุ้องหาให้การรับสารภูาพุตุลอดีข้อกล่าวัหา	จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลาง
ส่ง	พุงส.สภู.เม่องสุพุรรณบุร่	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

   อำาเภอเลิงนกิทา จังหวัดืยโสธร #วัันท่ี่�	๒๘	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้การอำานวัยการของ
นายสุพิุชั้	 สามารถ	 นายอำาเภูอเลิงนกที่า	 พุร้อมด้ีวัยปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	
เจ้าหน้าท่ี่�ปกครอง	และสมาชิั้ก	อส.	 (ร้อย.อส.อ.เลิงนกที่า	๓)	ดีำาเนินการจับกุม
ผู้้้ตุ้องหาคด่ียาเสพุติุดี	 ๔	 ราย	 ดัีงน่�	 รายท่ี่�	 ๑	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “เสพุยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๑	โดียผิู้ดีกฎหมาย”	รายท่ี่�	๒	พุร้อมของกลาง	อาวุัธปืนไที่ยประดิีษัฐ์์
๑	กระบอก	แจ้งข้อกล่าวัหา	“เสพุยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	โดียผิู้ดีกฎหมาย,
ม่อาวุัธปืนไว้ัในครอบครองโดียไม่ได้ีรับอนุญาตุจากนายที่ะเบ่ยน”	 รายท่ี่�	 ๓-๔
พุร้อมของกลาง	๑)	ยาไอซ์ิ้	๙๙.๗	กรัม	๒)	ยาบ้า	๕๖๗	เม็ดี	๓)	กัญชั้าอัดีแห้ง	๓.๗	กรัม
๔)	 อาวุัธปืนไที่ยประดิีษัฐ์์	 ๑	 กระบอก	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “ร่วัมกันม่ยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๑	ไว้ัในครอบครองเพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย,	ร่วัมกันม่ยาเสพุติุดี
ให้โที่ษัประเภูที่	๕	ไว้ัในครอบครองโดียผิู้ดีกฎหมาย,	เสพุยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	๑	
โดียผิู้ดีกฎหมาย,	ม่อาวุัธปืนไว้ัในครอบครองโดียไม่ได้ีรับอนุญาตุจากนายที่ะเบ่ยน”	

๘

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  อำาเภอคลองหลวง จังหวัดืปทุมธาน่ #วัันท่ี่�	๒๓	ก.ย.	๒๕๖๔	ถึงวัันท่ี่�
๒๓	ก.ย.	๒๕๖๔	เวัลา	๐๑.๓๐	น.	ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	นายชัั้ยวััฒน์
ช่ั้�นโกสมุ	ผู้วัจ.ปที่มุธาน่	นายนิติุชัั้ย	วิัริยานนที่	์นายอำาเภูอคลองหลวัง	สั�งการให้
ว่ัาท่ี่�	ร.ตุ.	พิุชั้ญะ	เพุ่ยราชั้	ปลัดีอำาเภูอหัวัหน้าฝ่่ายควัามมั�นคง,	นายปว่ัณวััชั้
ปาระม่ศร่	ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	นำาสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.คลองหลวัง	๒)
ลงพุ่�นท่ี่�ปิดีล้อมตุรวัจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพุติุดี	ตุามมาตุรการ	10	Flagships	
to	DOPA	New	Nomal	2021	ผู้ลการดีำาเนินการ	สามารถจับกุมผู้้้กระที่ำาควัามผิู้ดี
๓	ราย	พุร้อมของกลาง	๑)	ยาไอซิ้	์๐.๗๔	กรัม	๒)	ยาบ้า	๓๐๙	เม็ดี	แจ้งข้อกล่าวัหา
“ร่วัมกันม่ยาเสพุติุดีให้โที่ษัประเภูที่	 ๑	 (ยาบ้า/ยาไอซ์ิ้)	 ไว้ัในครอบครอง
เพุ่�อจำาหน่ายโดียผิู้ดีกฎหมาย”	 สถานท่ี่�จับกุม	 บริเวัณบ้านเลขท่ี่�	 ๓๑/๒๗	
หม่้บ้านไวัท์ี่เฮ้ั้าส์ซิ้.๑	ตุ.คลองหนึ�ง	อ.คลองหลวัง	จ.ปทุี่มธาน่	 จึงนำาผู้้้ตุ้องหา
พุร้อมของกลางส่ง	 พุงส.สภู.คลองหลวัง	 เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ ๙

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

 อำาเภอเค่ยนซา จังหวัดืสุราษฎร์ธาน่	 #วัันท่ี่�	 ๘	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	 นายวิัชั้วุัที่ย์	 จินโตุ	 ผู้วัจ.สุราษัฎร์ธาน่,	 นายสุที่ธิพุงษ์ั
คล้ายอุดีม	รอง	ผู้วัจ.สุราษัฎร์ธาน่,	นายมนตุรา	พุรมสินธุ	ปจ.สุราษัฎร์ธาน่,
นายสันติุ	บุญรอดี	นายอำาเภูอเค่ยนซิ้า	นำาโดีย	นายธนัย	อุปมนต์ุ	ปลัดีอำาเภูอ
หัวัหน้าฝ่่ายควัามมั�นคง,	นายอิสรินที่ร์	ภูคเลิศพิุริยะ	ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง
พุร้อมสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.เค่ยนซิ้า	 ๖)	 ชุั้ดีเคล่�อนท่ี่�เร็วัอำาเภูอเค่ยนซิ้า
ร่วัมกันจับกุมผู้้้ตุ้องหาลักลอบเล่นการพุนัน	 (ไพุ่ผู่้องไที่ย)	 จำานวัน	 ๙	 คน
พุร้อมของกลาง	๑)	ไพุ่ผู่้องไที่ย	๘	สำารับ	๒)	เงินสดี	๘,๐๘๐	บาที่	๓)	ไม้เข่�ยไพุ่
๑๖	อัน	และของกลางอ่�นหลายรายการ	เหตุุเกิดีท่ี่�	เพิุงพัุกในสวันปาล์มนำ�ามัน
ม.๑	ตุ.บ้านเสด็ีจ	 อ.เค่ยนซิ้า	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “ร่วัมกันลักลอบเล่นการพุนัน
(ไพุ่ผู้อ่งไที่ย)	โดียไม่ได้ีรบัอนุญาตุ,	ร่วัมกันชุั้มนุม	หร่อที่ำากิจกรรม	หร่อการมั�วัสุม
ในลักษัณะท่ี่�เส่�ยงตุ่อการแพุร่เช่ั้�อโรคฯ”	 จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง
พุงส.สภู.เค่ยนซิ้า	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 จังหวัดืมหาสารคาม	 #วัันท่ี่�	 ๑๔	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 ภูายใตุ้การอำานวัยการของ
นายเก่ยรติุศักดิี�	ตุรงศิริ	ผู้วัจ.มหาสารคาม,	นายธรรมน้ญ	แก้วัคำา	รอง	ผู้วัจ.มหาสารคาม,
นายอนุพุงศ์	คำาภู้แก้วั	ปจ.มหาสารคาม	มอบหมายให้	ก.ตุ.ที่องแดีง	ปินะเก	ปกจ.
มหาสารคาม	 สั�งการให้	 ปชั้พุ.ปค.จ.มหาสารคาม	 นำาโดีย	 มวั.ที่.ภูรัณย้	 มาย้ร	
ผู้ชั้.ปกจ.มหาสารคาม	 พุร้อมสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.มหาสารคาม)	
ร่วัมกับตุำารวัจ	 สภู.เม่องมหาสารคาม	 ตุรวัจสอบข้อเท็ี่จจริงกรณ่ได้ีรับแจ้งเบาะแส
ผู่้านสายด่ีวัน	๐๔๓-๗๗๗๓๒๓	 ว่ัาม่การลักลอบเล่นการพุนัน	 (ไพุ่รัมม่�)	 ซึิ้�งนักพุนัน
เป็นกลุ่มเดิีมท่ี่�เคยก่อให้เกิดีคลัสเตุอร์การแพุร่ระบาดีของโควิัดี	19	ท่ี่�บ้านสงเปล่อย
ตุ.เขวัา	 ผู้ลการปฏิิบัติุสามารถจับกุมนักพุนันได้ี	 ๔	 ราย	 พุร้อมของกลาง
อุปกรณ์การเล่นและเงินสดีจำานวันหนึ�ง	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “ร่วัมกันลักลอบ
เล่นการพุนันเพุ่�อพุนันเอาที่รัพุย์สินกันโดียไม่ได้ีรับอนุญาตุและร่วัมกันมั�วัสุม
ฝ่่าฝื่น	พุรก.ฉุกเฉินฯ”	 จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.เม่องมหาสารคาม
เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 อำาเภอโคกิศร่สุพิรรณ จังหวัดืสกิลนคร #วัันท่ี่�	๑๗	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	 นายเอกภูพุ	 โสภูณ	 นายอำาเภูอโคกศร่สุพุรรณ,	
พุ.ตุ.อ.อาทิี่ตุย์	 วันสินธ์ุ	 ผู้กก.สภู.โคกศร่สุพุรรณ	 สั�งการให้	 เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่าย
ปกครองอำาเภูอโคกศร่สุพุรรณ	พุร้อมสมาชิั้ก	อส	 (ร้อย.อส.อ.โคกศร่สุพุรรณ	
๑๔)	ตุำารวัจ	สภู.โคกศร่สุพุรรณ	จับกุมผู้้้ลักลอบเล่นการพุนัน	จำานวัน	๗	คน	
พุร้อมของกลาง	๑)	จานรองพุร้อมฝ่าครอบ	๑	ชุั้ดี	๒)	ตุารางบอกแตุ้ม	๑	แผู่้น	
๓)	ล้กเตุ๋า	๓	ล้ก	๔)	เงินสดี	๑,๑๐๐	บาที่	ท่ี่�เกิดีเหตุุ	บริเวัณบ้านเลขท่ี่�	๑๘๘	
หม่้ท่ี่�	๑๗	ตุ.ตุองโขบ	อ.โคกศร่สุพุรรณ	จ.สกลนคร	แจ้งข้อกล่าวัหา	“ร่วัมกัน
เล่นการพุนัน	(ไฮั้โลว์ั)	พุนันเอาที่รัพุย์สินกันโดียไม่ได้ีรับอนุญาตุ,	ฝ่่าฝื่นประกาศ
หัวัหน้าผู้้้รับผิู้ดีชั้อบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วันท่ี่�เก่�ยวักับควัามมั�นคง
เร่�อง	ห้ามการชุั้มนุม	การที่ำากิจกรรม”	จึงนำาผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.
สภู.โคกศร่สุพุรรณ	ดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป

 อำาเภอเมืองสิงห์บุัร่ จังหวัดืสิงห์บุัร่	 #วัันท่ี่�	 ๓	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	 นายณัฐ์วุัฒิ	 ถุนนอก	 ปจ.สิงห์บุร่,	 นายปัญญา	 ใช้ั้เฮ็ั้ง
นายอำาเภูอเม่องสิงห์บุร่	 มอบหมายให้	 นายอภิูรักษ์ั	 ไชั้ยมังกร/นายกฤษัฎา
เสวักวิัหาร่	 ผู้ชั้.ปกจ.สิงห์บุร่,	 นายณัฐ์วุัฒิ	 เร่องสม	ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง
อำาเภูอเม่องสิงห์บุร่	 พุร้อมสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.สิงห์บุร่/
ร้อย.อส.อ.เม่องสิงห์บุร่	๑)	ร่วัมกับหน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง	จับกุมผู้้้ลักลอบเล่นการพุนัน
(ไพุ่ผู้สมสิบ)	ณ	บ้านเลขท่ี่�	๒๑๘/๒	ตุ.บางพุุที่รา	อ.เม่องสิงห์บุร่	จำานวัน	๑๐	คน	
พุร้อมด้ีวัยของกลาง	๑)	ไพุ่	๒	สำารับ	๒)	เงินสดี	๕๔๕	บาที่	๓)	ผู้้าป้รองเล่น	๒	ผู่้น
แจ้งข้อกล่าวัหา	“ร่วัมกันลักลอบเล่นการพุนัน	 (ไพุ่ผู้สมสิบ)	พุนันเอาที่รัพุย์สิน
โดียไม่ได้ีรับอนุญาตุ,	 ร่วัมกันที่ำากิจกรรมหร่อมั�วัสุมในลักษัณะเส่�ยงตุ่อการ
แพุร่เช่ั้�อโรคฯ,	 ฝ่่าฝื่นข้อกำาหนดีตุามมาตุรา	๙	 แห่ง	 พุ.ร.ก.การบริหารราชั้การ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พุ.ศ.๒๕๔๘	และ	พุ.ร.บ.โรคติุดีตุ่อ	พุ.ศ.	๒๕๕๘	จึงนำาตัุวั
ผู้้้ตุ้องหาพุร้อมของกลางส่ง	พุงส.สภู.เม่องสิงห์บุร่	เพุ่�อดีำาเนินคด่ีตุามกฎหมายตุ่อไป
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สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย/การจัดระเบียบสังคม

๑๐

 อำาเภอโคกิโพิธิ� จังหวัดืปัตุตุาน่	 #วัันท่ี่�	 ๑๓	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	 ก.ที่.อับดุีลการ่ม	 ย่ดีำา	 ผู้บ.ร้อย.อส.อ.โคกโพุธิ� 	 ๔
มอบหมายให้	 ผู้้้ช่ั้วัย	 ผู้บ.ร้อย.อส.อ.โคกโพุธิ�	 ๔,	 ปลัดีอำาเภูอหัวัหน้าชุั้ดีคุ้มครองตุำาบล
สั�งการและประสานการปฏิิบัติุให้	 สมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.โคกโพุธิ�	 ๔)
และ	 ชั้คตุ.ทัี่�ง	 ๖	 ชั้คตุ.	 ปฏิิบัติุภูารกิจตุามข้อสั�งการของผู้้้บังคับบัญชั้า	 ตัุ�งแตุ่
เวัลา	 ๐๗.๐๐	 น.	 เป็นตุ้นไปดัีงน่�	 ๑.	 ออก	 ลวั.เส้นที่างตุามจุดีเส่�ยงตุ่างๆ
เพุ่�อกดีดัีนและจำากัดีเสร่การปฏิิบัติุของฝ่่ายตุรงข้าม	 ๒.	 ตัุ�งจุดีตุรวัจ/จุดีสกัดี
หน้าฐ์านปฏิิบัติุการและจุดีตุรวัจไม่ประจำาท่ี่�	(POP	-	UP)	๓.	จัดีกำาลัง	รปภู.ตุลาดีนัดี,
สถานท่ี่�ราชั้การในพุ่�นท่ี่�รับผิู้ดีชั้อบ	 ๔.	 การซัิ้กซ้ิ้อมแผู้นเผู้ชั้ิญเหตุุ	 เพุ่�อให้ม่
ควัามคุ้นชิั้นตุ่อสถานการณ์	 เป็นตุ้น	 ผู้ลการปฏิิบัติุเป็นไปดี้วัยควัามเร่ยบร้อย	

 อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดืสระแกิ้ว	 #วัันท่ี่�	 ๑๔	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นายเก่ยรติุศักดิี�	จันที่รา	ผู้วัจ.สระแก้วั,	นายวััลลภู	ประวััติุวังค์
ปจ.สระแก้วั	 สั�งการให้	นายราเยส	ราย	ปกจ.สระแก้วั	นำากำาลังสมาชิั้ก	อส.
(ร้อย.อส.จ.สก	 ๑)	 สนธิกำาลังร่วัมกับฝ่่ายปกครองอำาเภูอวััฒนานคร
พุร้อมสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.วััฒนานคร	๖)	และ	กก.สส.ภู.จวั.สระแก้วั	ร่วัมกัน
ตุรวัจสอบกรณ่ได้ีรับแจ้งจากสายลับว่ัา	 ม่กลุ่มขบวันการท่ี่�ขโมยปืนของที่างราชั้การ
ได้ีนำาปืนของกลางบางส่วันมาซุิ้กซ่ิ้อนบริเวัณป่าละเมาะ	 ข้างที่างถนนอภิูรัตุน์รังษ่ั
ซิ้อยเที่ศบาล	๒	ตุ.วััฒนานคร	อ.วััฒนานคร	 ผู้ลการตุรวัจสอบพุบ	อาวุัธปืน
ล้กซิ้องยาวั	๕	 นัดี	บรรจุอย้ใ่นกระสอบปุ๋ย	๓	กระสอบ	รวัม	๑๖	กระบอก	
ภูายหลังตุ่อมานายวััลลภู	 ประวััติุวังค์	 ปจ.สระแก้วั	 และนายอำาเภูอ
เม่องสระแก้วั	ได้ีมาตุรวัจท่ี่�เกิดีเหตุุ	และได้ีตุรวัจเช็ั้คปืนดัีงกล่าวั	พุบว่ัาเป็นปืน
ท่ี่�ม่หมายเลขที่ะเบ่ยนตุรงกับอาวัุธปืนของอำาเภูอเม่องสระแก้วัท่ี่�ส้ญหาย
จึงนำาปืนของกลางมาบันทึี่กตุรวัจยึดี	ณ	ท่ี่�ว่ัาการอำาเภูอวััฒนานคร	และนำาส่ง
พุงส.สภู.วััฒนานคร	เพุ่�อส่บหาตัุวัผู้้้กระที่ำาผิู้ดีมาลงโที่ษัตุ่อไป

 อำาเภอโกิสุมพิิสัย จังหวัดืมหาสารคาม	 #วัันท่ี่�	 ๓	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นายเก่ยรติุศักดิี�	ตุรงศิริ	ผู้วัจ.มหาสารคาม,	นายธรรมน้ญ	
แก้วัคำา	 รอง	 ผู้วัจ.มหาสารคาม,	 นายอนุพุงศ์	 คำาภู้แก้วั	 ปจ.มหาสารคาม
มอบหมายให้	กตุ.ที่องแดีง	ปินะเก	ปกจ.มหาสารคาม	สั�งการให้ชุั้ดีปฏิิบัติุการ
พิุเศษัฝ่่ายปกครองจังหวััดีมหาสารคาม	 นำาโดีย	 มวั.ที่.ภูรัณย้	 มาย้ร
ผู้ชั้.ปกจ.มหาสารคาม	พุร้อมสมาชั้ิก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.มหาสารคาม)
ลงพุ่�นท่ี่�ให้ควัามช่ั้วัยผู้้้ร้องเร่ยนในเขตุพุ่�นท่ี่�อำาเภูอโกสุมพิุสัย	๒	จุดี	หลังจากม่
ผู้้้เข้าร้องขอควัามช่ั้วัยเหล่อตุรงถึงผู้้้ว่ัาราชั้การจังหวััดีมหาสารคาม	กรณ่เป็นหน่�
นอกระบบและขอไกล่เกล่�ยหน่�โดียม่ผู้ลดีำาเนินการดัีงน่�	 ๑	 จับกุมเจ้าหน่�
นอกระบบจำานวัน	 ๒	 ราย	 แจ้งข้อกล่าวัหา	 “ให้บุคคลอ่�นก้้ย่มเงินโดียเร่ยก
ดีอกเบ่�ยเกินกว่ัาอัตุราท่ี่�กฎหมายกำาหนดี”	๒.	ไกล่เกล่�ยระหว่ัาง	เจ้าหน่�จำานวัน	
๓	ราย	ล้กหน่�จำานวัน	๔	ราย	ม้ลค่าหน่�รวัม	๕๘,๐๐๐	บาที่	โดียได้ีไกล่เกล่�ย
จนเป็นท่ี่�พุอใจของทัี่�งสองฝ่่ายและที่ำาบันทึี่กข้อตุกลงไว้ัเป็นหลักฐ์าน

 อำาเภอเบัตุง จังหวัดืยะลา	#วัันท่ี่�	๘	ก.ย.	๒๕๖๔	ตัุ�งแตุ่เวัลา	๐๘.๐๐	น.
เป็นตุ้นไป	 ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	 นายเอก	 ยังอภัูย	 ณ	 สงขลา
นายอำาเภูอเบตุง	มอบหมายให้	 ข้าราชั้การและเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายปกครองอำาเภูอ
เบตุง	พุร้อมสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.เบตุง	๓)	ตุำารวัจ	หน่วัยเฉพุาะกิจตุำารวัจ
ตุระเวันชั้ายแดีน	 ร่วัมปฏิิบัติุหน้าท่ี่�ประจำาด่ีานตุรวัจชัั้�นนอก	 และชัั้�นกลาง	
ตุามแผู้นรักษัาควัามปลอดีภูัยเม่องเศรษัฐ์กิจเบตุง	 เพุ่�อเป็นจุดีตุรวัจในการ
สกัดีกั�นและยับยั�งบุคคล	 ยานพุาหนะท่ี่�ผิู้ดีกฎหมายตุ่าง	 ๆ	 ท่ี่�อาจจะลักลอบ
เข้ามาในพุ่�นท่ี่�อำาเภูอเบตุง	 โดียสับเปล่�ยนหมุนเว่ัยนกันปฏิิบัติุหน้าท่ี่�ตุลอดี
๒๔	ชัั้�วัโมง	ดัีงน่�	๑.	จุดีตุรวัจร่วัม	กม.๒๓	ตุ.ตุาเนาะแมเราะ	๒.	จุดีตุรวัจร่วัมหน้า
ที่ตุ.ธารนำ�าทิี่พุย์	 ตุ.ธารนำ�าทิี่พุย์	 ๓.	 จุดีตุรวัจหน้าไกรลาส	 ที่ม.เบตุง
๔.	 จุดีตุรวัจป้อมปราบ	 ที่ม.เบตุง	 ผู้ลการปฏิิบัติุเป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจรักษาดินแดนยิ่งชีพ

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

 จังหวัดืสุพิรรณบุัร่ #วัันท่ี่�	๑๗	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	ก.อ.ณัฐ์ภัูที่ร
สุวัรรณประท่ี่ป	ผู้วัจ.สุพุรรณบุร่,	ก.อ.ปร่ชั้า	ที่องคำา/ก.อ.นพุฤที่ธิ�	ศิริโกศล/ก.ที่.ช้ั้ช่ั้พุ	
พุงษ์ัไชั้ย	รอง	ผู้วัจ.สุพุรรณบุร่,	ก.อ.วััฒนา	 ยั�งย่น	ปจ.สุพุรรณบุร่	มอบหมายให้
ก.ตุ.จิตุรติุ	รามเนตุร	ปกจ.สุพุรรณบุร่,	มวั.ตุ.ธรรศ	ศร่ดุีษัฎ่	ผู้ชั้.ปกจ.สุพุรรณบุร่	
พุร้อมด้ีวัยสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.สุพุรรณบุร่)	 ออกลาดีตุระเวัน
ตุรวัจตุราการบังคับใช้ั้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพุติุดี	 และ
อาชั้ญากรรมและเข้มงวัดีตุามมาตุรการป้องกันโรคโควิัดี	 19	 ในพุ่�นท่ี่�เส่�ยงตุ่อ
การแพุร่ระบาดีของโรคไวัรัสฯ	 ในสถานบริการ	 สถานประกอบการท่ี่�คล้าย
สถานบริการ	ร้านอาหาร	และแหล่งชุั้มชั้น	ในพุ่�นท่ี่�จังหวััดีสุพุรรณบุร่	ผู้ลการปฏิิบัติุ
ยังม่ประชั้าชั้นบางส่วัน	 ท่ี่�ยังออกนอกเคหสถานในยามวิักาล	 โดียเป็นกลุ่มบุคคล
ท่ี่� ไ ด้ี รับ ข้อยกเว้ันตุามกฎหมายและม่ควัามจำา เ ป็น	 ทัี่� ง น่� ไ ด้ีแจ้งคำา สั� ง
จังหวััดีและข้อกฎหมายท่ี่�เก่�ยวัข้อง	 รวัมถึงขอควัามร่วัมม่อประชั้าชั้นให้ปฏิิบัติุ
ตุามกฎหมายอย่างเคร่งครัดี

  จังหวัดือุตุรดิืตุถ์์ #วัันท่ี่�	๑๗	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	นายผู้ล	
ดีำาธรรม	 ผู้วัจ.อุตุรดิีตุถ์,	 นายพิุภัูชั้	 ประจันเขตุต์ุ/นายสหวิัชั้	 อภิูชัั้ยวัิศรุตุกุล
รอง	 ผู้วัจ.อุตุรดิีตุถ์,	 นายจรัญ	 กาญจนปัญญานนท์ี่	 ปจ.อุตุรดิีตุถ์	 มอบหมายให้
นายที่ว่ัศักดิี�	พุุ่มมรดีก	ปกจ.อตุุรดีติุถ์	นำาชุั้ดีปฏิิบัติุการจดัีระเบ่ยบสังคมแบบบ้รณาการ
จังหวััดีอุตุรดิีตุถ์	ออกปฏิิบัติุการจัดีระเบ่ยบสังคมฯ	เน้นการติุดีตุามและตุรวัจสอบ
สถานท่ี่�เส่�ยงตุ่อการติุดีโรค	 สถานประกอบการประเภูที่	 ร้านนวัดีแผู้นโบราณ	
โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ร้านจำาหน่ายเคร่�องด่ี�มทัี่�วัไป	 (ห้ามด่ี�มและจำาหน่ายเคร่�องด่ี�ม
แอลกอฮั้อล์ภูายในสถานท่ี่�ดัีงกล่าวัและปิดีให้บริการภูายในเวัลา	 ๒๓.๐๐	 น.)
ในเขตุชุั้มชั้นพุ่�นท่ี่�เที่ศบาลเม่องอุตุรดิีตุถ์	 และประชั้าสัมพัุนธ์	 สร้างควัามรับร้้	
ที่ำาควัามเข้าใจ	 เก่�ยวักับสถานการณ์การแพุร่ระบาดีของโรคติุดีเช่ั้�อโควิัดี	 19
ผู้ลการปฏิิบัติุเป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย	ผู้้้ประกอบการให้ควัามร่วัมม่อเป็นอย่างด่ี	

 อำาเภอบ้ัานตุาขุน จังหวัดืสุราษฎร์ธาน่	 #วัันท่ี่�	 ๑๒	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	ภูายใตุ้
การอำานวัยการของ	นายว่ัรยุที่ธ	ขนุนนิล	นายอำาเภูอบ้านตุาขุน	มอบหมายให้
ฝ่่ายปกครองอำาเภูอบ้านตุาขุน	พุร้อมสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.บ้านตุาขุน	 ๑๒)	
ร่วัมกับ	 เจ้าหน้าท่ี่�ตุำารวัจ	 เจ้าหน้าท่ี่�สาธารณสุข	 ปฏิิบัติุหน้าท่ี่�ประจำาด่ีาน
ควัามมั�นคงของจงัหวััดีสุราษัฎร์ธาน่	เพุ่�อรักษัาควัามสงบ	และบงัคับใช้ั้กฎหมาย
ตุามข้อกำาหนดีท่ี่�ออกตุามควัามแห่งพุระราชั้กำาหนดีการบริหารราชั้การ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ณ	บริเวัณที่างหลวังหมายเลข	๔๐๑	หน้าสถาน่ตุำารวัจภู้ธร
บ้านตุาขุน	(ฝั่�งขาเข้าจังหวััดีสุราษัฎร์ธาน่)	โดียปฏิิบัติุภูารกิจดัีงน่�	๑.	เร่ยกตุรวัจ
ยานพุาหนะ/แนะนำารถยนต์ุ	 ๒. ตุรวัจคัดีกรองบุคคล	 ๓. วััดีไข้ผู้้้เดิีนที่าง
๔.	ควับคุมการเดิีนที่างมาจากพุ่�นท่ี่�ควับคุมส้งสุดีและเข้มงวัดี	๕.	เพิุ�มควัามเข้มงวัดี
ตุรวัจตุรา	 และเฝ้่าระวัังเป็นพิุเศษั	 กรณ่ประชั้าชั้นที่ยอยเดิีนที่างออกจากพุ่�นท่ี่�
กที่ม.	และปริมณฑล	เพุ่�อกลับภู้มิลำาเนา	๖.	เพิุ�มควัามเข้มงวัดีกวัดีขันสอดีส่อง
และเฝ้่าระวััง	เพุ่�อป้องกันการลักลอบเข้าเม่องโดียผิู้ดีกฎหมาย

๑๑

 อำาเภอระโนดื จังหวัดืสงขลา	#วัันท่ี่�	๘	ก.ย.	๒๕๖๔	ตัุ�งแตุ่เวัลา	๒๑.๐๐	น.
ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	 นายไพุโรจน์	 ศร่ละมุล	 นายอำาเภูอระโนดี,	
พุ.จ.อ.นิพุนธ์	 จันที่ร์ช้ั้	 ปลัดีอำาเภูอ	 (ป.หน.กง.บป.)	 สั�งการให้ชุั้ดีปฏิิบัติุการ	
ฉก.ฉฉ.อ.ระโนดี	 นำาโดีย	 นายพุรศิลป์	 อรุณพัุนธ์ุ	 ปลัดีอำาเภูอหัวัหน้าฝ่่าย
ควัามมั�นคง,	 นายปฐ์มพุงศ์	 ช้ั้ช่ั้วัย	 ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	 พุร้อมด้ีวัย
สมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ระโนดี	๑๐)	และผู้้้ช่ั้วัยผู้้้ใหญ่บ้านฝ่่ายรักษัาควัามสงบ
ดีำาเนินการเข้มงวัดีกวัดีขัน	ตุามคำาสั�งอำาเภูอระโนดี	ท่ี่�	๓๘๕/๒๕๖๔	ลงวัันท่ี่�
๒๙	 มิถุนายน	๒๕๖๔	 ให้ประชั้าชั้นในพุ่�นท่ี่�ปฏิิบัติุตุาม	 พุรก.ฉุกเฉินฯ	 และ
คำาสั�งคณะกรรมการโรคติุดีตุ่อจังหวััดีสงขลา	ท่ี่�	๙๕/๒๕๖๔	เร่�อง	ขยายระยะเวัลา
การดีำาเนินมาตุรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน	ในระหว่ัางเวัลา	๒๑.๐๐	น.
ถึง	๐๔.๐๐	น.	ของวัันรุ่งขึ�น	โดียไม่ม่เหตุุจำาเป็นอย่างเคร่งครัดี	ผู้ลการปฏิิบัติุ
เป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย	ไม่พุบการกระที่ำาควัามผิู้ดี



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๑๒

สรุปการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก อส. 
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19

  อำาเภอธาตุุพินม จังหวัดืนครพินม #วัันท่ี่�	๓	ก.ย.	๒๕๖๔	นายวัรวิัที่ย์	
พุนิตุย์	นายอำาเภูอธาตุุพุนม	มอบหมายให้	นายกิตุติุวััฒน์	 ปัที่ทุี่ม/นายธงชัั้ย
วัังที่ะพัุนธ์	 ปลัดีอำาเภูอฝ่่ายควัามมั�นคง	 นำาเจ้าหน้าท่ี่�	 และสมาชิั้ก	 อส.
(ร้อย.อส.อ.ธาตุุพุนม	๔)	ปฏิิบัติุภูารกิจดัีงน่�	๑.	 เวัลา	๑๘.๐๐	น.	ออกตุรวัจ
บริเวัณอ่างเก็บนำ�าห้วัยกะเบา	ตุ.อุ่มเหม้า	อ.ธาตุุพุนม	จ.นครพุนม	เพุ่�อป้องกัน
การมั�วัสุม	ของกลุ่มวััยรุ่น	ซึิ้�งพุบกลุ่มวััยรุ่นประมาณ	๑๐	คน	จึงว่ัากล่าวัตัุกเตุ่อน
และตุรวัจยึดีรถจักรยานยนต์ุดัีดีแปลงสภูาพุ	๒	คัน	๒.	เวัลา	๑๙.๐๐	-	๒๐.๐๐	น.
ตัุ�งด่ีานตุรวัจรถบรรทุี่กขนส่งสินค้าส่งออก	 เพุ่�อให้ปฏิิบัติุตุามคำาสั�งจังหวััดี
นครพุนมท่ี่�	 ๒๐๓๙/๒๕๖๔	 เร่�องมาตุรการการขนส่งสินค้าเข้า	 -	 ออก	 หร่อ
ผู่้านเขตุพุ่�นท่ี่�จังหวััดีนครพุนม	๓.	 เวัลา	 ๒๐.๐๐	 น.	 ออกตุรวัจจัดีระเบ่ยบ
สังคมบริเวัณเข่�อนริมโขง	 เพุ่�อประชั้าสัมพัุนธ์	 ไม่ให้ม่การมั�วัสุมด่ี�มสุรา
หร่อเคร่�องด่ี�มแอลกอฮั้อล์ในบริเวัณดัีงกล่าวั	 พุบรถดัีดีแปลงสภูาพุ	 ๔	 คัน	

 อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดือำานาจเจริญ	 #วัันท่ี่�	 ๒๙	 ก.ย.	 ๒๕๖๔
เวัลา	 ๑๙.๓๐-๒๑.๓๐	 น.	 ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	 นายที่ว่ัป	 บุตุรโพุธิ�
ผู้วัจ.อำานาจเจริญ,	นายพิุจิตุร	บุญทัี่น	รอง	ผู้วัจ.อำานาจเจริญ,	นายศิริพัุนธ์	ขุ่มด้ีวัง
ปจ.อำานาจเจริญ,	นายสมเก่ยรติุ	แก้วัรัตุน์	นายอำาเภูอเม่องอำานาจเจริญ,	นายพิุชิั้ตุ	
โสภูาลุน	รักษัาการป้องกันจังหวััดีอำานาจเจริญ	สั�งการให้	นายเบญจพุล	อุณวังศ์	
ผู้ชั้.ปกจ.อำานาจเจริญ	 ร่วัมกับฝ่่ายควัามมั�นคงอำาเภูอเม่องอำานาจเจริญ
พุร้อมสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.จ.อจ.๑/ร้อย.อส.อ.เม่องอำานาจเจริญ	๒)	และหน่วัยงาน
ท่ี่�เก่�ยวัข้องลงพุ่�นท่ี่�แนะนำา	ร้านจำาหน่ายอาหารและเคร่�องด่ี�มในพุ่�นท่ี่�อำาเภูอเม่อง
อำานาจเจริญ	 จำานวัน	๑๓	 ร้าน	 โดียเน้นยำ�าให้ปฏิิบัติุตุามมาตุรการ	 D-M-H-T-T	
อย่างเคร่งครัดี	และประชั้าสัมพัุนธ์	ประกาศจังหวััดีอำานาจเจริญ	เร่�อง	มาตุรการ
เฝ้่าระวััง	 ป้องกัน	 และควับคุมโรคติุดีเช่ั้�อไวัรัสโคโรน่า	 2019	 ผู้้้ประกอบการ
ให้ควัามร่วัมม่อและปฏิิบั ติุตุามท่ี่� 	 จนที่.แนะนำาอย่าง เค ร่งค รัดีตุ่อไป

 จังหวัดืบุัร่รัมย์ #วัันท่ี่�	๒๐	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุ้การอำานวัยการของ	นายธัชั้กร	
หัตุถาธยาก้ล	ผู้วัจ.บุร่รัมย์,	นายดีำารงชัั้ย	เนรมิตุตุกพุงศ์	รอง	ผู้วัจ.บุร่รัมย์,	นาย
ปราชั้ญา	อุ่นเพุชั้รวัรากร	ปจ.บรุ่รัมย์	สั�งการให้	ชุั้ดีจัดีระเบ่ยบสังคมจังหวััดีบุร่รัมย์	
ประกอบดีว้ัย	กลุ่มงานควัามมั�นคง	ท่ี่�ที่ำาการปกครองจังหวััดีบุร่รัมย์	พุร้อมสมาชิั้ก	
อส.	 (ร้อย.อส.จ.บร.๑)	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวััดีบุร่รัมย์	 ท่ี่�ที่ำาการปกครอง
อำาเภูอเม่องบุร่รัมย์	และตุำารวัจ	ออกตุรวัจ	ตุามมาตุรการป้องกันการแพุร่ระบาดี
ของเช่ั้�อไวัรัส	covid-19	เช่ั้น	ห้ามจำาหน่าย-นั�งด่ี�มสุราในร้านอาหาร	จึงตุ้องม่การ
ตุรวัจ	 และช่ั้�แจงผู้้้ประกอบการให้ที่ราบแนวัที่างปฏิิบัติุท่ี่�ถ้กตุ้อง	 ผู้ลการดีำาเนิน
การพุบผู้้้ประกอบการบางรายยังไม่ที่ราบมาตุรการท่ี่�รัฐ์กำาหนดี	 ที่ำาให้ปฏิิบัติุ
ไม่ถ้กตุ้อง	 ชุั้ดีจัดีระเบ่ยบสังคมจึงได้ีตัุกเตุ่อนและช่ั้�แจงแนวัที่างตุามมาตุรการฯ
ให้ที่ราบ	และให้ปฏิิบัติุตุามมาตุรการป้องกันเช่ั้�อไวัรัส	covid-19		อย่างเคร่งครัดี	

  อำาเภอเบัตุง จังหวัดืยะลา	#วัันท่ี่�	๘	ก.ย.	๒๕๖๔	ภูายใตุก้ารอำานวัยการของ
นายเอก	 ยังอภัูย	 ณ	 สงขลา	 นายอำาเภูอเบตุง	 มอบหมายให้	 ข้าราชั้การ
และเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายปกครอง	 พุร้อมสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.เบตุง	 ๓)	
ตุำารวัจ	 ฉก.ตุชั้ดี.	 สาธารณสุข	 ปฏิิบัติุหน้าท่ี่�ประจำาศ้นย์สังเกตุอาการ
การเริ�มป่วัย	 (State	 Quaruntine)	 เพุ่�อควับคุมกำากับ	 และด้ีแลคนไที่ย
ท่ี่� เ ดิีนที่างกลับมาจากประเที่ศมาเลเซ่ิ้ย	 และเข้า รับสังเกตุอาการ
เป็นเวัลา	 ๑๔	 วััน	 โดียปฏิิบัติุหน้าท่ี่�ในการด้ีแลผู้้้เข้ารับการสังเกตุอาการ
เป็นประจำาทุี่กวััน	 โดียผู้ลัดีเปล่�ยนหมุนเว่ัยนตุลอดี	 ๒๔	 ชัั้�วัโมง	 ณ	 ศ้นย์
สังเกตุอาการอำาเภูอเบตุง	 (SQ)	 ผู้ลการปฏิิบัติุเป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย
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 จังหวัดืสิงห์บุัร่ #วัันท่ี่�	๒๗	ก.ย.	๒๕๖๔	วัา่ท่ี่�	ก.อ.ณฐั์วุัฒิ	ถุนนอก	

ปจ.สิงห์บุร่,	มวั.อ.วัันชัั้ย	 อุที่าวังค์	 จ่าจังหวััดีสิงห์บุร่	มอบหมายให้	

มวั.ตุ.อภิูรักษ์ั	 ไชั้ยมังกร	ผู้ชั้.ปกจ.สิงห์บุร่,	นายกฤษัฎา	 เสวักวิัหาร่	

ผู้ชั้.ปกจ.สงิห์บุร่	นำากำาลังสมาชั้กิ	อส.	(ร้อย.บก.บร.	บก.อส.จ.สงิห์บุร่)	

สนับสนุนช่ั้วัยกรอกกระสอบที่รายที่ำาแนวัป้องกันนำ�า	 จากแม่นำ�า

เจ้าพุระยาล้นตุลิ�งไหลเข้าในเขตุชุั้มชั้นวััดีสังฆราชั้าวัาส	 ตุ.บางมัญ	

อ.เม่องสิงห์บุร่	จ.สิงห์บุร่	ผู้ลการดีำาเนินการ	เป็นไปด้ีวัยควัามเร่ยบร้อย

อำาเภอดื่านขุนทดื จังหวัดืนครราชิส่มา #วัันท่ี่�	 ๑๗	 ก.ย.	

๒๕๖๔	 ก.ที่.ไพุฑ้รย์	 มหาช่ั้�นใจ	 นายอำาเภูอด่ีานขุนที่ดี/ผู้้้บังคับ

กองร้อยอาสารักษัาดิีนแดีนอำาเภูอด่ีานขุนที่ดี	 ๑๐	 สั�งการให้

สมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.ด่ีานขุนที่ดี	 ๑๐)	 ลงพุ่�นท่ี่�ช่ั้วัยเหล่อ

ประชั้าชั้นท่ี่�ประสบภัูยพิุบัติุ	(อุที่กภัูย)	ในพุ่�นท่ี่�ตุำาบลหนองบัวัละคร	

อำาเภูอด่ีานขุนที่ดี	 จังหวััดีนครราชั้ส่มา	 พุร้อมมอบถุงยังช่ั้พุให้กับ

ผู้้้ประสบภัูยร่วัมกับเหล่ากาชั้าดีจังหวััดีนครราชั้ส่มา	 กิ�งกาชั้าดี

อำาเภูอด่ีานขุนที่ดี	 จังหวััดีนครราชั้ส่มา	จำานวัน	๑๔๔	หลังคาเร่อน

ภารื่ก่จต่าม พั.รื่.บ. กองอาส่ารื่ักษาด่นัแดนั พั.ศู. ๒๔๙๗

มาต่รื่า ๑๖ (๑) บรื่รื่เทาภัยที�เก่ดจากธรื่รื่มชาต่่และการื่กรื่ะทำาของข�าศูึก
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อำาเภอท่าเรือ จังหวัดืพิระนครศร่อยุธยา	 #วัันท่ี่�	 ๒๙	 ก.ย.	

๒๕๖๔	ก.ที่.เดีชั้าธร	เชั้าว์ัเลขา	ผู้บ.ร้อย	อส.อ.ท่ี่าเร่อ	๓	สั�งการให้

มวั.ตุ.ชั้ยากร	 โรจน่	 ผู้ชั้.ผู้บ.ร้อยฯ	 จัดีกำาลังพุลชุั้ดีบรรเที่า

สาธารณภัูย	ประกอบด้ีวัย	สมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.อส.อ.ท่ี่าเร่อ	๑๐)

ร่วัมกับ	ตุำารวัจ	สภู.ท่ี่าเร่อ,	ที่หาร	ม.๑	พัุน	๑๗	รอ.	รวัม	๓๐	นาย

ลงพุ่�นท่ี่� ใ ห้ควัามช่ั้วัยเหล่อประชั้าชั้นท่ี่� ไ ด้ี รับผู้ลกระที่บ

จากอุที่กภัูย	 บริเวัณชุั้มชั้นวััดีสะตุ่อ	 โดียสนับสนุนกำาลังพุล

ยานพุาหนะ	ในการขนย้ายสิ�งของไปยังพุ่�นท่ี่�ส้ง	

ภารื่ก่จต่าม พั.รื่.บ. กองอาส่ารื่ักษาด่นัแดนั พั.ศู. ๒๔๙๗

มาต่รื่า ๑๖ (๑) บรื่รื่เทาภัยที�เก่ดจากธรื่รื่มชาต่่และการื่กรื่ะทำาของข�าศูึก

 อำาเภอเมืองชัิยภูมิ จังหวัดืชัิยภูมิ	 #วัันท่ี่�	 ๓๐	 ก.ย.	 ๒๕๖๔	 นายอนุชั้า	 เจริญรักษ์ั	 นายอำาเภูอเม่องชัั้ยภู้มิ	 มอบหมายให้

ฝ่่ายควัามมั�นคง	 นำากำาลังสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.เม่องชัั้ยภู้มิ	 ๒)	 ร่วัมกับ	 ผู้้้แที่นป้องกันจังหวััดีชัั้ยภู้มิ	 ผู้้้ช่ั้วัยจ่าจังหวััดีชัั้ยภู้มิ

พุร้อมสมาชั้ิก	 อส.	 (ร้อย.อส.จ.ชั้ัยภู้มิ	 ๑)	 ลงพุ่�นท่ี่�ให้ควัามชั้่วัยเหล่อผู้้้ประสบอุที่กภูัยในพุ่�นท่ี่�	 ตุ.บุ่งคล้า	 อ.เม่องชั้ัยภู้มิ

รวัมทัี่�งนำาถุงยังช่ั้พุเหล่ากาชั้าดีจังหวััดีชัั้ยภู้มิ	 นำาส่งให้	 อบตุ.หนองนาแชั้ง	 เพุ่�อแจกจ่ายให้ผู้้้ประสบอุที่กภัูย	 จำานวัน	 ๕๐๐	 ถุง

และส่งอาหารสำาเร็จร้ป	 จากโรงครัวัพุระราชั้ที่านม้ลนิธิอาสาเพุ่�อนพึุ�ง	 (ภูาฯ)	 ยามยาก	 สภูากาชั้าดีไที่ย	 และนำ�าด่ี�มให้ประชั้าชั้น

หม่้ท่ี่�	๘	หม่้ท่ี่�	๑๓	ตุ.หนองนาแซิ้ง	ท่ี่�ถ้กนำ�าท่ี่วัมไม่สามารถประกอบอาหารได้ี	จำานวัน	๑๐๐๐	กล่อง
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จังหวัดืมหาสารคาม	 #วัันท่ี่�	 ๑๑	 ตุ.ค.	 ๒๕๖๔	 โดียการ

อำานวัยการของ	 ก.อ.เก่ยรติุศักดิี�	 ตุรงศิริ	 ผู้บ.อส.จ.มค./

ผู้วัจ.มหาสารคาม,	ก.อ.ธรรมน้ญ	แก้วัคำา	รอง	ผู้วัจ.มหาสารคาม,	

ว่ัาท่ี่�	 ก.อ.อนุพุงษ์ั	 คำาภู้แก้วั	 ปจ.มหาสารคาม	 มอบหมาย

ให้	 ก.ตุ.ที่องแดีง	 ปินะเก	 ปกจ.มหาสารคาม	 สั�งการให้	 ผู้บชั้.

และสมาชิั้ก	อส.	(ร้อย.บก.บร.บก.อส.จ.มหาสารคาม)	สนธิกำาลัง

ร่วัมกับ	 ท่ี่�ที่ำาการปกครองอำาเภูอโกสุมพิุสัย	 และหน่วัยงาน

ท่ี่�เก่�ยวัข้อง	ลงพุ่�นท่ี่�บ้านสำาโรง	ม.๑	ตุ.ยางท่ี่าแจ้ง	อ.โกสุมพิุสัย

ซ่ิ้อมแซิ้มพุนัง กั�นนำ�า 	 ซึิ้� งมวัลนำ�า ท่ี่� ไหลมาอย่าง ตุ่อเ น่� อง

ไม่ขาดีสายที่ำาให้พุนังกั�นนำ�า	 (เดิีม)	 ท่ี่�ที่ำาไว้ัเกิดีควัามเส่ยหาย

จากมวัลนำ�าท่ี่�พัุดีผู่้าน

อำาเภอเมืองนนทบุัร่ จังหวัดืนนทบุัร่ #วัันท่ี่�	๑๑	ตุ.ค.	๒๕๖๔

ตัุ�งแตุ่เวัลา	๐๗.๐๐	น.	ณ	ท่ี่�ว่ัาการอำาเภูอเม่องนนที่บุร่	นายพิุรุณ

วิัมลอักษัร	 นายอำาเภูอเม่องนนที่บุร่	 มอบหมายให้ข้าราชั้การ	

เจ้าหน้าท่ี่�	 พุร้อมสมาชิั้ก	 อส.	 (ร้อย.อส.อ.เม่องนนที่บุร่	 ๑)

ร่วัมกันบรรจุสิ�งของเคร่�องอุปโภูคบริโภูคและสิ�งของจำาเป็น

เพุ่�อบรรจุเป็นถุงยังช่ั้พุสำาหรับมอบให้กับพุ่�น้องประชั้าชั้น

ผู้้้ประสบภัูยพิุบัติุ	(อุที่กภัูย)	บริเวัณชุั้มชั้นริมฝั่�งแม่นำ�าเจ้าพุระยา

ในเขตุพุ่�นท่ี่�อำาเภูอเม่องนนที่บุร่

ภารื่ก่จต่าม พั.รื่.บ. กองอาส่ารื่ักษาด่นัแดนั พั.ศู. ๒๔๙๗

มาต่รื่า ๑๖ (๑) บรื่รื่เทาภัยที�เก่ดจากธรื่รื่มชาต่่และการื่กรื่ะทำาของข�าศูึก



ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ รักษาดินแดนยิ่งชีพ๑๖

กิองบัรรณาธิกิาร จดืหมายข่าวสำานักิอำานวยกิารกิองอาสารักิษาดืินแดืน ๑๒๗๗/๑ ถ์.พิหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตุพิญาไท กิรุงเทพิฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพิท์ ๐ - ๒๒๗๘ - ๑๐๐๘ ตุ่อ ๓๑๔   Website : multi.dopa.go.th/asa    Website : vdch.go.th   E-mail : vdch.th@gmail.com
พิิมพิ์ท่� : โรงพิิมพิ์อาสารักิษาดืินแดืน กิรมกิารปกิครอง  

คณะผู้จัดทำ�

กิองบัรรณาธิกิาร  :  นายกองเอก	สมชั้าย	เก่ยรตุิก้องแก้วั	ผู้ชั้.หน.ฝ่อ.บก.อส.

	 	 	 	 นายกองโที่	ภูัที่รชั้ัย	ขันธหิรัญ	หก.ปพุ.	บก.อส.			

					 	 	 	 นายกองตุร่	สิที่ธิพุร	คงหอม	หก.กพุ.	และ	หก.สน.	บก.อส.

						 	 	 	 นายกองตุร่	จงรัก	เพุชั้รเสน	หก.กบ.	บก.อส.

ประจำากิองบัรรณาธิกิาร : ก.ตุ.ธนภูัที่ร	หัฏิพุานิชั้ย์	มวั.อ.กัลยาลักษัณ์	น้อยชั้้อย	มวั.ตุ.พุิชั้ามญชัุ้์	ฉิมหาดี	

	 	 	 	 	 มวั.ตุ.พุิเชั้ฐ์	ขออาพุัดี	ม.ญ.รัตุนาภูรณ์	รอดีสวััสดีิ�	

ฝ่ายสนับัสนุน : ก.ตุ.บ้ชั้า	จันที่รพุิมล	ก.ตุ.วัิระพุงศ์	กันที่ะล่อ	ก.ตุ.เพุิ�มศักดีิ�	ศร่สวััสดีิ�	มวั.อ.พุิชั้ญ์เวัชั้		หน้เพุชั้ร

																				 มวั.อ.กัญจนา	โคตุรบรรเที่า	มวั.อ.จัญญา	เอมบำารุง	มวั.อ.อัจฉรา	ชั้ัยวัรภูัที่ร	มวั.อ.กัญญา	นาคบุตุร

	 มวั.ตุ.นรภูัที่ร	ธนะขวั้าง	มวั.ตุ.พุิเชั้ษัฐ์์	สุขนิตุย์	มวั.ตุ.ศักดีิพุัฒน์	พุ้ลพุ่วัง

ชิ่างภาพิ/ฝ่ายศิลป์ :	อส.ที่.ประที่่ป	บัวัใหญ่รักษัา	อส.ตุรัณ	ธันธน้ที่ิตุย์	อส.สุพุจน์	ม่นำาพุันธุ์

โปรดืตุิดืตุามข่าวสาร สน.อส. ทุกิพิื�นท่�อำาเภอ/จังหวัดื
ทางเว็บัไซตุ์ :https://multi.dopa.go.th/asa, https://vdch.go.th และประชิาสัมพิันธ์ผลงาน
หรือแจ้งข่าวสารชิ่องทาง E-mail : vdch.th@gmail.com และทาง Line


