
 เมื่อวันท่ี 27 ก.พ. 62 พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 พบปะให้โอวาทก าลังพลในการจัด
กิจกรรมเสนาสนเทศ โดยมี วิทยาการจาก กกต.จว.ร.อ. ร่วมบรรยายให้ความรู้ เ ก่ียวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเดือน มี.ค. 62 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.๒๗

   เม่ือวันท่ี 12 มี.ค. 62  พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ. จิตรกร จันทร์สว่าง                    
เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนน าก าลังพล กล่าวค าปฏิญาณตนแสดงพลังปกป้องชาติและราชบัลลังก์ ต่อหน้าพระบรม
สาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า บก.มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม

 เมื่อวันท่ี 26 ก.พ. 62 พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการ 
รปภ. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี  จว.ร.อ. และ    
จว.ม.ค. ในวันท่ี 28 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม บก.มทบ.27 อ.เมือง จว.ร.อ. โดยมีส่วนราชการ        
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน สรุปผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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 เม่ือวันท่ี 28 ก.พ. ๖2 มทบ.๒๗ จัดตั้ง กอร.รปภ. ประจ าพื้นท่ีท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี 
จว.ร.อ. เพื่อ รปภ. ให้กับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจใน
พื้นที่ จว.ร.อ. และ จว.ม.ค. สรุปผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อวันท่ี ๒๓ ก.พ. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบหมายให้                  
พ.อ. ณัฐดนัย ผาค า หก.กยก.มทบ.๒๗/หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ร.อ. จัดก าลัง ชป.รส.(สห.) มทบ.๒๗ บูรณาการร่วมกับ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง รวมท้ัง
ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยไม่พบการรวมตัวของกลุ่มเด็กแว้นแต่อย่างใด 
สรุปผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อวันท่ี ๑๕ มี.ค. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบหมายให้        
พ.อ. ณัฐดนัย ผาค า หก.กยก.มทบ.๒๗/หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ร.อ. จัดก าลัง ชป.รส.(สห.) มทบ.๒๗ บูรณาการร่วมกับ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ออกตรวจสถานบริการ และสถานบันเทิง รวมท้ังตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการ และ
ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ผลการเข้าตรวจสอบสถานบริการและ        
สถานบันเทิง ไม่พบการกระท าผิดกฎหมายแต่อย่างใด และได้ท าการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการให้งดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ในวันท่ี ๑๖ มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐ เป็นต้นไป เนื่องจากในวันท่ี ๑๗ มี.ค. ๖๒ เป็นวัน   
ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ ล่วงหน้า ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สรุปผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
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 เมื่อวันท่ี ๒๓ ก.พ. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/นายทหารราชองครักษ์ CAT.๙๐๔       
พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๗ น าก าลังจิตอาสา มทบ.๒๗ เข้าร่วมกิจกรรม 
“จิตอาสา เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานท่ีราชการ
ส าคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกความจงรักภักดี สนองตาม
แนวพระราชด าริ "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ"

 เมื่อวันท่ี ๔ มี.ค. ๖๒ พ.อ. ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ       
ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี ๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ และความ
ปรองดองสมานฉันท์ ประกอบด้วย ปัญหายาเสพติด, หน้าท่ีพลเมืองดี, ศิลปะป้องกันตัว, การด าเนินตามแนวศาสตร์
พระราชา, กิจกรรมจิตอาสา, การออกก าลังกาย, ระเบียบวินัยทหาร และนันทนาการ ให้กับเยาวชนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา รวมท้ังสิ้นจ านวน ๑๐๐ คน ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม 
อ.เมือง จว.ร.อ.

 เมื่อวันท่ี ๑๓ มี.ค. ๖๒ พล.ต. ปฏิกรณ์  เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผอ.ศภบ.มทบ.๒๗ สนับสนุนน้ าอุปโภค 
จ านวน 12,000 ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และให้การสนับสนุนรถน้ า 
เพื่อบรรเทาทุกข์ภัยแล้งแก่ประชาชนกว่า 800 ครัวเรือน ซึ่งประสบปัญหายังขาดแคลนน้ าเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากในปีนี้เกิดภาวะวิกฤต ขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง โดยสามารถช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนมีในพื้นท่ี และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี


