รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลาพูน
ครัง้ ที่ 7/2559
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลาพูน
......................................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายณรงค์
2. พ.ต.อ.ผล
3. นางสาวอรพินธ์
4. นางรัติกาล

อ่อนสอาด
ปวนเปี้ย
ใจสุนทร
ทาอิ่นแก้ว

5. พ.ต.ณรงค์
6. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์
7. ร.ท.ดารง
8. นายบารุง
9. นางพัชรี
10. นายวายุภักดิ์
11. นายนิติธร
12. นายวีระยุทธ
13. นายอัคเรศ

จี้มูล
โรจนโสทร
ลีราช
รื่นบรรเทิง
วีรพันธุ์
ศรีชัย
กันทิยะ
เปี่ยมสุขศรีชัย
วิชาเจริญ

14. นางสาวสลาลีย์
15. นางนันทนา
16. นางสาวพรรณวลี
17. นายมงคล
18. นายบรรเลง

ชัยศิริวงษ์
ปะละดี
พริ้มขจีพงศ์
ยาวิละ
ส่งบุญธรรม

19. นางรุ่งทิวา
20. นายวินัย
21. นายสุพิชัย
22. จ.อ.สุนทร
23. นายธวัชชัย
24. นายมงคล
25. นายสราวุฒิ
26. นายสักกพงศ์
27. นายทองดี
28. นายมนู
29. นายทรงพล
30. นายบัณฑิต

ธีระตระกูล
ปันดอน
เต็งประเสริฐ
อุไรสาย
พัฒนปาลี
คาวงค์ษา
ปิ่นทอง
พิชญ์ชานน
โพสถาพร
ศรีประสาท
อารีวงศ์
ยะสะนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
ประธาน
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลาพูน
รองประธาน
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
รองประธาน
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1
รองประธาน
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ลาพูน
รองประธาน
ปลัดจังหวัดลาพูน
เลขานุการ
(แทน) ผบ.กกล.รส.จว.ลพ.
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
(แทน) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมและป้องกัน
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดลาพูน
(แทน) แรงงานจังหวัดลาพูน
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลาพูน
(แทน) จัดหางานจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 2
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลาพูน
(แทน) ขนส่งจังหวัดลาพูน
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่ลาพูน
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลาพูน
(แทน) สรรพากรพื้นที่ลาพูน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
(แทน) นายอาเภอเมืองลาพูน
(แทน) นายอาเภอป่าซาง
/31. นายวันชัย...

-231. นายวันชัย
32. นายคมกริช
33. นายจรัล
34. นายนิกร
35. นายภรภัทร
36. นายศัพทนา
37. นางศรีไพร
38. นางสาวปิยนุช
39. ว่าที่ ร.ต.อุทัย
40. นายจักรพันธ์

ตามเพิ่ม
ไชยฮั่ง
มณีจันสุข
คาดี
ใจบุญตระกูล
อินต๊ะ
โปธา
ตู้แก้ว
ศรีชนะ
มหาไม้

41. นายอุบลพันธ์
42. นายพีรพล
43. นายจตุพร
44. นายชัยมิตร
45. นางสุนิดา
46. นายศรชัย
47. นางสาวกัลยารัตน์
48. นายทรงพล
49. นางทิพากร

ขันผนึก
พรหมมินทร์
สุทธวานิช
ลาพูนสัก
ไชยเรืองศรี
อาทะ
สุริยะธรรม
ทองสวัสดิ์
ชีวสกุลยง

(แทน) นายอาเภอบ้านโฮ่ง
(แทน) นายอาเภอลี้
(แทน) นายอาเภอแม่ทา
(แทน) นายอาเภอทุ่งหัวช้าง
(แทน) นายอาเภอบ้านธิ
(แทน) นายอาเภอเวียงหนองล่อง
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลลาพูน
สถิติจังหวัดลาพูน
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนจักรคาคณาทร
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายธนู
2. นางธัญญารัตน์
3. นายปารเมศ
4. นางสาวดารารัตน์
5. นางสาวมัณฑนา
6. นายชวกิจน์

ครั่งเนียม
นันติกา
เป็นพนัสสัก
ดาวเวียงกัน
คาพยอม
ชินนันทะรัชช์

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เหลื อเวลาอี ก ประมาณ 2 เดือ น ก่อ นจะสิ้ น ปี งบประมาณ เป็ น ช่ว งที่ จ ะทบทวน
การดาเนินงานที่ผ่านมา โดยอยากจะให้ทบทวนถึงตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่ส่วนกลางกาหนด
ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดกาหนดเป้าหมายอะไรบ้าง มีเกณฑ์ อะไรบ้าง แล้วตอนนี้
ดาเนิ น การอยู่ ในระดับใด จึงขอให้ ศอ.ปส.จ.ลพ. รวบรวมข้อมูล ตรงนี้ และส่ ว นที่ ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดดาเนินการด้วย

มติทปี่ ระชุม

ทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
ศอ.ปส.จ.ลพ. ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการ ศ อ.ปส.จ.ลพ.
ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น ศุ ก ร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 และได้ น าลงเว็ บ ไซด์ ศอ.ปส.จ.ลพ.
www.lamphundrug.go.th เพื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้ว

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา
- ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน/ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ.
3.1 โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม บ าบั ด ฟื้ น ฟู
ผู้ เสพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และส่ ง เสริ ม การฝึ ก อาชี พ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัดลาพูน (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
ใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอลี้และอาเภอบ้านโฮ่ง
โดยดาเนิน การวันที่ 22 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 92 คน
เป็นคนในพื้นที่อาเภอลี้ 87 คน อาเภอบ้านโฮ่ง 5 คน แยกเป็น ชาย 79 คน หญิง 13 คน
ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป็นเวลา 9 วัน และฝึกทักษะ
อาชี พ 3 วั น ซึ่ งประกอบด้ ว ย 3 อาชี พ ดั งนี้ 1) ช่ างท าโต๊ ะ ไม้ เที ย ม 2)ช่ างท ามุ้ งลวด
อลู มิเนี ยม 3) ทาขนมไทย โดยได้รับการสนับ สนุนวิทยากรจากศูน ย์พัฒ นาฝีมือแรงงาน
จังหวัดลาพูน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้านโฮ่ง ทั้งนี้จะมีพิธีปิดโครงการฯ โดยปลัดจังหวัดลาพูน

ศอ.ปส.จ.ลพ.

ประธาน

ศอ.ปส.จ.ลพ.

ประธาน

3.2 การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
พ.ศ. 2559-2560
ขอแจ้งในที่ประชุมให้ทราบ โดยจังหวัดลาพูนมีหมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด 60 หมู่บ้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6 เป็นส่วนใหญ่ จึงขอเน้นย้า บ้านกู่เส้า ชุมชน
ช่างฆ้อง ชุม ชนจามเทวี บ้านต้นผึ้ งหล่ ายลี้ บ้ านวังผาง บ้านแพะใต้ บ้ านหนองยวง เร่ง
ดาเนินการด้วย เนื่องจากว่าอยู่ในขั้นตอนที่ 2 - 4 ซึ่งหมู่บ้านอื่นๆ ได้ดาเนินไปถึงขึ้นตอนที่
5 – 9 แล้ว โดยตามกาหนดการจะดาเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ โดย ผอ.
ปปส. ภาค 5 ได้เข้ามาหารือในเชิงนโยบายในช่วงที่จะดาเนินการต่อจาก 60 หมู่บ้าน จะ
ดาเนินการทุกหมู่บ้าน ในลักษณะหมู่บ้านประชารัฐฯ โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2229 จะมี
การประชุมมอบนโยบายที่ส่วนกลาง และจะแจ้งในที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง เพื่อรับนโยบาย
ไปปฏิบัติ
3.3 แนวทางสร้ างภู มิคุ้ มกันและและป้ องกันยาเสพติ ดในเยาวชนนอกสถานศึ กษา
โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
กรมการปกครองได้ จัดสรรงบประมาณจานวน 215,600 บาท เพื่ออบรม ยอส.
ซึ่งกลุ่มงานความมั่นคงกาหนดดาเนินโครงการในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 รวมระยะเวลา
2 คืน 3 วัน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน โดยได้แจ้งทุกอาเภอคัดเลือกเยาวชนอายุ 15-25 ปี เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป
คาว่าเยาวชนนอกสถานศึกษาใดกลุ่มใด
/ผูแ้ ทน...
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เยาวชนนอกสถานศึกษาแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาที่ไม่ได้
เรียนหนังสือจริง และกลุ่ม กศน. แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วย

ประธาน

ขอให้อาเภอคัดเลือกเยาวชนที่จะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย หากเป็นไปได้อยากจะ
เน้นเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเป็นหลัก

ประธาน

ป้องกันจังหวัดลาพูน

ศอ.ปส.จ.ลพ.
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
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3.4 โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง
ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ดาเนินการตามโครงการหัวหน้า ส่วนราชการพบ
นักเรียนเรียนหน้าเสาธง ซึ่งได้พบปะนักเรียน และร่วมประชุมกับคณะทางาน Lamphun
Team ของสถานศึกษานั้น ซึ่งได้รับปัญหาของแต่ละโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ ได้ดาเนินการ
มา โดยแต่ละปัญหาก็ได้มีการแก้ไขกันภายในโรงเรียน/สถานศึกษา ได้ เพียงแต่มีประเด็น
ไหนบ้างที่ไม่สามารถแก้ไขภายในโรงเรียน/สถานศึกษา และร้องขอให้จังหวัดดาเนินการ
แก้ไขปัญหาให้
จากที่ ร วบรวมข้อ มูล ได้นั้ น จะแก้ ไขปั ญ หาได้โดยคณะท างาน Lamphun Team
ภายโรงเรียน/สถานศึกษา นั้นๆ
3.5 ตั วอย่ าง Best Practice อ.บ้ านโฮ่ ง ที่ เป็ นผลการด าเนิ นงานหรื อกิ จกรรมเด่ น
ที่ประสบความสาเร็จของจังหวัดลาพูน
เนื่องจากผู้นาเสนอ Best Practice อ.บ้านโฮ่ง ติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุม
ได้ โดยจะขอเลื่อนการนาเสนอ Best Practice อ.บ้านโฮ่ง ในการประชุมครั้งถัดไป
ทราบ
เรื่องสาคัญเพื่อทราบ
4.1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลาพูน
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดภายนอกประเทศไทย ขณะนี้ฝั่งของประเทศพม่ามีการ
ทบทวนสัญญาปางโหลงเป็นครั้งแรก เนื่องจากเดิมประเทศพม่ามี 35 ชนชาติ แต่หลังจาก
ประเทาอังกฤษได้เข้ามาควบคุมประเทศพม่า ได้มีการแบ่งประเทศพม่าออกเป็น 2 ส่วน คือ
ชาวพม่าตั้งเดิม และชาวพม่าชาวภูเขา ก่อนจะมีการเปลี่ยนเป็นระบบของประเทศพม่า
จะต้องมีการเลือกตั้ง จึงมีการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มชาติพันธ์กับฝั่งพม่าแท้
สาหรับสถานการณ์ ในเมียนมา กลุ่มปลดปล่อยแห่งชาติดาราดั้งหรือตะอาง(TNLA)
ได้ออกจากสภาสหพันธรัฐแห่งชาติ(UNFC)และเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มว้า (UWSA) ใน
การต่อต้านรัฐบาลเมียนมา กองทั พพม่าได้เคลื่ อนกาลั งสู่ รั ฐฉานเหนือด้วยกาลั งพลและ
ยุทโธปกรณ์หนักเพื่อเตรียมกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ได้ลงนามเจรจาหยุดยิงก่อนหน้านี้
กองทัพสหรัฐว้า (UWSA) เตรียมพร้อมสาหรับการสู้รบ และอาจขึ้นไปสมทบกับ กองกาลัง
ปลดปล่อยชาติพันธุ์ตะอาง (PSLF/TNLA) กองกาลังปลดปล่อยชาติพันธุ์คะฉิ่น (KIA) รวมไป
ถึงกองกาลังกองกาลังอาระกัน (AA)
ส่วนการจับกุมในเมียนมายังมีอยู่เรื่อยๆ มีการแถลงผลงานการจับกุม อีกทั้งมีวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก เหมือนกับประเทศไทย มีการเผาทาลายยาเสพติด แต่ไม่มีการรายงาน
จานวนยาเสพติดที่เผาไป
สถานการณ์ ภ ายในประเทศ มี ก ารจั บ กุ ม การลั ก ลอบล าเลี ย งยาบ้ าหลั ก ล้ านเม็ ด
ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.นนทบุรี พื้นที่ภาคเหนือ ยังคงพบการลักลอบลาเลียงยาบ้า
/ในปริมาณมาก...

-5ในปริมาณมาก จากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน กลุ่มผู้ลาเลียงทาการดัดแปลงรถยนต์
เพื่อซุกซ่อนยาเสพติด โดยมีเยาวชนเข้ าร่วมขบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังพบการ
ลั ก ลอบล าเลี ย งทางรถโดยสารประจ าทาง สถิ ติ ก ารจั บ กุ ม คดี ส าคั ญ และคดี ก ารจั บ กุ ม
ที่ น่ าสนใจ ดั งนี้ ห้ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 มี ก ารจั บ กุ ม คดี รายส าคั ญ จ านวน 51 คดี
ผู้ต้องหา 104 คน ของกลาง ยาบ้า 7,706,835 เม็ด ไอซ์ 149.17 กก. กัญชา 3,807
กก. เฮโรอีน 1.32 ก. คีตามีน 50 กก. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบลาเลียงมาจากพื้นที่
ชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีปลายทางในพื้นที่
ตอนใน ปริมณฑล กทม. และภาคใต้ ข้อสังเกต การจับกุมยาบ้าปริมาณมากๆ จากพื้นที่
แหล่งผลิตทางภาคเหนือ การลาเลียงแต่ละครั้งจะพบเป็นยาบ้าและไอซ์ มีเฮโรอีนบ้างบาง
คดี คีตามีนไม่เคยพบมาก่อนในครั้งนี้อาจนาเข้าจากจีน ซึ่งเคยพบมีการผลิตคีตามีน
การจับกุมยาบ้าในระดับ 1 ล้านเม็ดขึ้นไป 5 คดี รวมยาบ้า 7,966,000 เม็ด ห้วง
เดียวกันในปี 2558 จับกุม 11 คดี รวมยาบ้า 20,326,862 เม็ด ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ในระดับ 1 แสนเม็ดขึ้นไป 78 คดี รวมยาบ้า 22,029,281 เม็ด ห้วงเดียวกันในปี 2558
จับกุม 50 คดี รวมยาบ้า 13,700,000 เม็ด เพิ่มขึ้น
ข้อพิจารณา 1) การเคลื่อนไหวของกลุ่มม้ง ที่เคยรับลาเลียงยาเสพติดระดับล้านเม็ด
ขึ้นไปมีบทบาทน้อยลง เนื่องจากถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 2) แผนแม่น้าโขงปลอดภัย ส่งผลให้
ทาง CCDAC เมียนมา สกัดจับได้เป็นจานวนมากก่อนที่จะเข้าไทย 3) กลุ่มนักค้ายาเสพติด
ในเรือนจา ถูกยุติบทบาทลง 4) ในระดับแสนเม็ดขึ้นไปที่มีการจับกุมและปริมาณตัวยาเป็น
จานวนมาก เนื่ องจากมีการเข้ าถึงข่าวสารการล าเลียงและสกัดจับกุมได้เป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะการทา CD และประสิทธิภาพของด่านตรวจยาเสพติดที่จับกุมมากขึ้น
แนวโน้ มสถานการณ์ /และแจ้งเตือน 1) การผลิ ตในพื้ นที่ส ามเหลี่ยมทองคายังไม่
ลดลง กลุ่มผู้ผลิตหลักพยายามจะระบายยาเสพติดออกให้มากที่สุด เพื่อเป็นทุนไว้เตรียมการ
สู้รบกับกองทัพเมียนมา ซึ่งส่งสัญญาณว่าจะใช้กาลังต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐฉานที่ยังไม่วาง
อาวุธ จากการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่รัฐฉานตอนใต้ติดชายแดนภาคเหนือ
ของไทย 2) ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตเปลี่ยนเส้นทางลักลอบนาเข้าในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย
มากยิ่งขึ้น ผ่านกลุ่มกะเหรี่ยง DKBA/KKO พื้นที่เพ่งเล็งจะเป็น ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก และ
อ.สั งขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี 3) การรั บ เป็ น เจ้ าภาพของจี น ตามแผนแม่ โขงฯ จะเริ่ม ได้
ประมาณ ส.ค.59 ช่วงเดือน กรกฎาคม อาจเป็นช่องให้การลาเลียงเข้าประเทศมีสูงขึ้นอีก
4) แผนประชารัฐฯ ประชาชนรับรู้และเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น ในชุมชนสถานการณ์ยาเสพติด
อาจเบาบางลง แต่จะส่งผลถึงสภาพปัญหาในภาพรวมหรือไม่อยู่ที่ความต่อเนื่องของฝ่ายรัฐ
ข้อเสนอเพื่อเฝ้าระวัง 1) การลาเลียงยาเสพติดโดยดัดแปลงกระบะรถยนต์ 2) ตรวจ
พบยาก แนบเนียน ลาเลียงได้จานวนมาก การจับกุมได้ การข่าวต้องแม่นยา 3) ที่ผ่านมามี
หลายคดี ต้ อ งหาข่ า วสารอู่ ร ถที่ รั บ ดั ด แปลง หากรู้ เห็ น ต้ อ งด าเนิ น คดี ข้ อ หาสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือ ด้วย หรือจะแสวงประโยชน์ขยายผลไปสู่กลุ่มที่เหนือกว่า
ศอ.ปส.จ.ลพ.

สถิติการจับกุม ห้วงเดือนตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559 สามารถจับกุมผู้ต้องหา
ทั้งหมด 1,219 คน ส่วนใหญ่เป็นข้อหาเสพขับ พื้นที่การจับกุมส่วนใหญ่สามารถจับกุมได้
ตามถนน บ้ านพักอาศัย ที่ส าธารณะ สวนลาไย ตามลาดับ เป็นคนในพื้นที่จังหวัดลาพูน
81 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนต่างจังหวัด 19 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มอายุที่เกี่ยวข้องประมาณ 25-29 ปี
/อาชีพ...

-6อาชีพส่วนใหญ่ ทาอาชีพรับจ้าง ในส่วนตัวยาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลาพูนได้แก่ ยาบ้า
คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมา กัญชา ฝิ่น ไอซ์ กระท่อม สาหรับผู้เข้ารับการบาบัด ข้อมูล
เดื อ นมิ ถุน ายน สามารถบ าบั ด ได้ จ านวน 579 คน แยกเป็ น ระบบสมั ค รใจ 277 คน
ค่ายศูนย์ขวัญ รุ่นที่ 1 จานวน 99 คน รุ่นที่ 2 จานวน 54 คน ระบบบังคับบาบัด 87 คน
ระบบต้องโทษ 56 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 24 ปี

ผู้แทน ผู้บังคับการฯ

ท้องถิ่นจังหวัดลาพูน

ประธาน

ศอ.ปส.จ.ลพ.

ประธาน

4.2 ผลการจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด รายส าคั ญ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ล าพู น ในห้ ว งเดื อ น
ที่ผ่านมาและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปราบปราม
สรุ ป ผลการจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด รายส าคั ญ เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2559
ตารวจภูธรจังหวัดลาพูน ได้ตรวจยึดยาบ้า จานวน 159,400 เม็ด หลังจากตรวจยึดได้
ดาเนินการสืบสวนรวมร่วมพยานหลักฐาน ซึ่งทราบชื่อแล้วและอยู่ในระหว่ างของอนุมัติศาล
ออกหมายจับ
4.3 การซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ในการซั ก ซ้ อ มจะเป็ น การซั ก ซ้ อ มงบประมาณปี 2559 ซึ่ ง ศอ.ปส.จ.ลพ. ได้
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน บาบัดฟื้นฟู ซึ่งกรมส่งเสริมท้องถิ่น
ในปี 2559 ไม่ได้กาหนดรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน ซึ่งกรณี ที่มผี ู้ติดยา
เสพติดเข้ารับการบาบัด ที่มีภูมิลาเนาอยู่ที่หนึ่งแล้วมาทางานอยู่อีกที่หนึ่งนั้น จะใช้งบ อปท.
จากพื้นที่ใด ซึ่งได้มีการสอบถามจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และได้คาตอบว่า
ให้ใช้แนวทางการซักซ้อมปี 2556 ได้โดยจะต้องมีการระบุรับรองว่าบุคคลนั้น ได้เข้ามา
ทางานในพื้นที่นั้นจริง สาหรับแนวทางในปี 2556 จะใช้ได้เฉพาะข้อ 1.1-1.3 เท่านั้น
ประเด็นนี้ ท้องถิ่นจังหวัดลาพูนได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยึดเป็นแนวทางเดียวกันด้วย
4.4 การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของคณะท างานแก้ ไขปั ญ หาในสถานศึ ก ษา
(Lamphun Team)
สรุ ป ผลการด าเนิ นงานคณะท างานแก้ ไขปั ญ หาในสถานศึ กษา (Lamphun Team)
ประจาเดือน มิถุนายน 2559 ดังนี้
1) จัดให้มีการประชุมคณะทางาน จานวนทั้งสิ้น 157 ครั้ง
2) ค้นพบสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักเรียน/นักศึกษา
- ในด้านยาเสพติด จานวน 4 ครั้ง ดาเนินการ อบรม/ให้ความรู้ 54 ครั้ง
- ในด้านแหล่งมั่วสุ่ม จานวน 28 ครั้ง ดาเนินการ ชี้แจง 12 ครั้ง ตรวจตรา 16 ครั้ง
- ในด้านอื่นๆ จานวน 28 ครั้ง (หนีเรียน 6 สุรา/บุหรี่ 12 ทะเลาะวิวาท 8 ชู้สาว
2 ) จานวนนักเรียนที่เกี่ยวข้องจานวน 49 คน
ขอกาชับแต่ละสังกัดให้มีการประชุมทุกเดือน โดยจะมีปัญหาหรือไม่ก็ขอให้มีการประชุม
เพื่อที่จะได้มีโอกาสคนทางานเรื่องเยาวชน พบปะพูดคุยกันและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้
ข้อมูลที่เท็จจริง
/4.5 สรุปผล...
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4.5 สรุปผลการดาเนินงานต่อเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดลาพูน ในปีงบประมาณ 2559
ขอรายงานผลให้ ท ราบเฉพาะยุท ธศาสตร์ที่ ส าคัญ และยังไม่เป็น ไปตามเป้ าหมาย
สาหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในส่วนระบบสมัครใจ(ค่ายศูนย์
ขวัญ แผ่ น ดิน ) เป้ าหมาย 262 คน ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559 ดาเนิน การได้ 246 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.9 คงเหลื อ 16 คน ส าหรั บ ระบบสมั ค รใจ เป้ า หมาย 542 คน
ดาเนินการได้ 381 คน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ คงเหลือ 161 คน สาหรับระบบบังคับบาบัด
เป้ าหมาย 238 คน ดาเนินการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 42 คงเหลื อ 138 คน ระบบ
ต้องโทษ เป้าหมาย 115 คน ดาเนินการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 คงเหลือ 59 คน
รวมเป้ า หมายทั้ ง 3 ระบบ 1,157 คน ผลการด าเนิ น งาน 783 คน คิ ด เป็ น 67.7
เปอร์ เซ็ น ต์ คงเหลื อ 374 คน ซึ่งยังมี ผ ลงานที่ ยังไม่ ล งบั น ทึ กในระบบ บสต. ที่ก าลั งจะ
เพิ่มขึ้น คาดว่าผลการดาเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมาย
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพั ฒ นาระบบรองรับ การคืนคนดีให้ สั งคม เป็ นการ
ติดตามผู้ผ่านการบาบัดปี 2558 ผลการดาเนินงานติดตามทั้ง 3 ระบบ เป้าหมาย 861
คน ผลการติ ด ตามเดื อ นนี้ 494 คน รวมติ ด ตามทั้ งหมด 1,742 คน หยุ ด ได้ /เลิ ก ได้
1,033 คน เสพซ้า 22 คน ติดตามไม่ได้ 353 คน ถูกจับ 21 คน เสียชีวิต 1 คน ส่งต่อ
1 คน อื่นๆ 1 คน รวมติดตามครบ 1 ปี 1,460 คน
สรุ ป ผลการติ ด ตามผู้ ผ่ า นกระบวนการค่ า ยศู น ย์ ข วั ญ แผ่ น ดิ น ประจ าปี 2558
เป้าหมาย 240 ราย
1) ผลดาเนินการ 234 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
2) ผลการติดตามครบ 1 ปี จานวน 174 ราย แยกเป็น
- หยุดได้/เลิกได้ 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.2
- เสพซ้า 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4
- ติดตามไม่ได้ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3
- ถูกจับ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3
- ส่งต่อ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6
- อื่นๆ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6
3) คงเหลือการติดตามไม่ครบ 1 ปี 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.6
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
1. จับกุมข้อหาสาคัญ เป้าหมาย ร้อยละ 20 ดาเนินการได้ 319 ราย
2. จับกุมขยายผลข้อหาสมคบฯ 1 ราย
3. ยึด/อายัด ทรัพย์สิน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,321,453 บาท
4. หมายจับค้างเก่าข้อหายาเสพติด ร้อยละ 20 ดาเนินการได้ 5 ราย
สรุปผลการจู่โจมตรวจค้น และตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ประจาเดือนมิถุนายน 2559
การดาเนินการตรวจค้นจู่โจมภายในเรือนจา จานวน 29 ครั้ง ไม่พบสิ่งของต้องห้าม และ
การดาเนินการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
/4.96 สรุปผล...
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4.6 สรุ ป ผลการเบิก จ่ายงบประมาณด้านการป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่ ว นราชการ งบประมาณที่ ได้ รั บ การจั ด สรรทั้ ง หมด
13,107,385 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 9,067,015.21 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.17
สาหรับสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ปี 255 9 ได้ รั บ การจั ด สรรทั้ ง หมด 1,821,200 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
1,477,923.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.15 คงเหลือ 343,276.70 บาท

ประธาน
ผู้แทน สสจ.ลพ.

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณด้วย
4.7 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลาพูน
ขอนาเรียนในที่ประชุมให้ทราบ 3 ประเด็น คือ
1.ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมงานมหกรรม To Be Number
One ระดับประเทศ ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประกวด 3 ส่วน ได้แก่ จังหวัด To Be
Number One (ยังไม่ผ่านเกณฑ์) สถานประกอบการ บริษัท CP All ศูนย์กระจายสิ นค้า
(ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
(ผ่านเกณฑ์ เข้าสู่รักษาระดับมาตรฐาน ระดับเพชร)
2. ปลายเดื อนธัน วาคม 2559 จะมีม หกรรม To Be Number One ระดับ ภาค
ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ โดยจะมี ตั ว แทนประเภทสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นแม่ ตื น วิ ท ยา
โรงเรี ย นส่ ว นบุ ญ โญปถั ม ภ์ ประเภทสถานประกอบการ ได้ แ ก่ บริ ษั ท CP All และ
โรงพยาบาลหริ ภุ ชั ย ประเภทชุ ม ชน ได้ แ ก่ ชุ ม ชนบ้ านทาปลาดุ ก บ้ านกอม่ ว ง ส าหรั บ
แผนการพัฒนาจะมีตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน และในส่วนสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลาพูน ได้ทายุทธศาสตร์ของจังหวัดไว้แล้ว และได้ของบประมาณในส่วนแผนพัฒนา
จังหวัด ปี 61-64
3. เสื้อ To Be Number One (สีฟ้า) ที่ได้ขอรั บการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ขณะนี้ยอดสั่งซื้ออยู่ที่ 357 ตัว เงินบัญชีคงเหลือ 180,000 บาท

ประธาน

ขอให้ ทบทวนในส่ ว นที่ยังเป็นจุดอ่อน ที่ทาให้ ไม่ส ามารถผ่ านจากระดับภาค ไปสู่
ระดับประเทศ ยังต้องปรับปรุงหรือดาเนินการส่วนใดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอให้หมู่บ้านสถานะรุนแรง 40 หมู่บ้าน และหมู่บ้านสถานะปานกลาง 59 หมู่บ้าน
ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ชมรม To Be Number One ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน โดยขอให้ อ าเภอ
ดาเนินการอย่างจริงจังให้ครบ 99 แห่ง โดยอยากให้หมู่บ้านคิดเองทาเองโดยกลุ่ม ซึ่งอาเภอ
มีห น้ าที่เข้าไปส่ งเสริมให้ คนในพื้นที่ดาเนินการเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีคนเข้าไปเป็นคน
กาหนดแนวทางเพื่ อ ให้ ดาเนิ นการเป็ นแนวทางเดียวกัน ฉะนั้น อยากให้ ท้อ งถิ่น เข้ามามี
บทบาทตรงนี้ด้วย ในส่วนงบประมาณที่ท้องถิ่นควรจัดตั้งโดยตัวเอง และขอให้ความสาคัญ
ด้วย ในส่วนของเสื้อ To Be Number One หากท้องถิ่นมีการประชุมให้ อธิบายถึงเหตุผล
ความจาเป็น ด้วย

มติที่ประชุม

ทราบ
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เรื่องเพื่อพิจารณา
ขอแจ้ งเปลี่ ย นแปลงชื่ อ จาก กกล.พล.ร7 จ.ลพ. เป็ น กองก าลั งรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดลาพูน (กกล.จว.ลพ.) ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยจังหวัดลาพูน พลตรีอุทัย ..... เรื่องยาเสพติดเมื่อมีการลาเลียงยาเสพติดเข้า
มาตามแนวชายแดนในพื้นที่เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน หากจะลาเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนกลาง
ต้องผ่านจังหวัดลาพูน โดยส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางหลวงที่จะเข้าจังหวัดลาปาง และ อ.เถิน
ที่จะเข้า อ.ลี้ ส่วนในพื้นที่เป็นการระบาดในระดับผู้ค้ารายย่อย และผู้เสพ โดยผู้ค้ารายย่อย
จะรับ ยามาจาก อ.จอมทอง และ อ.แม่แตง อ.แม่ศรี จ.เชียงใหม่ โดยจะใช้วิธีการทิ้งของ
ซึ่งคนนาของมาส่งกับคนมารับของไม่รู้จักกันมาก่อน แต่จะกาหนดจุดที่จะทิ้ งและรับไว้ เมื่อ
รับของเสร็จ จะจ่ายเงินให้โดยการโอนเงินและจะโอนให้ ไม่ใช่ผู้สั่งโดยตรงแต่จะโอนให้กับ
ญาติสนิ ท เพื่อน หรือแฟน เป็นต้น ซึ่งเมื่อจับกุมแล้วตรวจสอบเงินในบัญ ชีจะไม่พบเงิน
ในบั ญ ชี แต่จ ะมีในบัญ ชีของคนข้างเคียง ผู้ ที่ถูกจับกุมได้ในระดับผู้ ค้ารายย่อย จากการ
สอบสวน สอบถาม เกือบทั้งหมด ผ่านการดาเนินคดีมาแล้วทั้งนั้น อายุประมาณ 30 ปี ขึ้นไป
สาหรับ กลุ่มผู้เสพมีตั้งแต่ 16-20 ปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกสถานศึกษา ที่ถูกไล่ออกจาก
โรงเรี ย น ไม่ มี ง านท า เด็ ก ในสถานศึ ก ษา พนั ก งานโรงงาน/บริ ษั ท ไม่ พ บพฤติ ก ารณ์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ วิ ธี ก ารเสพ จะเช่ า โรงแรมม่ า นรู ด ขายและเสพตรงนั้ น จึ ง จะขอ
ปรึกษาหารือในที่ประชุมว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงแรม หรือ ห้องเช่า ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่ามีการ
เสพหรือซื้อขายยาเสพติด แต่เจ้าหน้าที่เอาผิดไม่ได้ ตรงนี้จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการ
ดาเนินการ ในส่วนเรื่องยานพาหนะประกอบคดี ผู้ต้องหาจะนารถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์
ของคนอื่น มาแทนรถของตนเอง เพื่อเป็นการเลียงไม่ให้ มีการตรวจยึด จึงอยากหารือ 2
ประเด็นนี้ ว่าจะดาเนินการอย่างไรได้บ้าง

ประธาน

ปรกติ ก ารที่ จ ะด าเนิ น การตรวจสอบโรงแรม หรื อ ห้ อ งเช่ า ท าได้ ค่ อ น ข้ า งยาก
นอกจากเจ้าของจะให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลเท่านั้น จากที่ดาเนินการจะคนเข้ามา
บอกว่ามีการเสพยา หรือจาหน่ายยาเสพติด ในโรงแรม หรือ ห้องเช่า แล้วเจ้าหน้าที่ตารวจก็
เข้าดาเนินการตรวจสอบ แต่จะให้เจ้าของเขาบอกนั้นเป็นไปได้ยาก

กศน.ลพ.

สื บ เนื่ อ งจากเยาวชนนอกสถานศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า อบรม โดยทางผู้ ป ระสานงาน
สนง.ป.ป.ส. ภาค 5 ว่าเงื่อนไขปีนี้ จากเดิมจะไม่ใช้นักเรียน กศน. แต่เป้าหมายนั้นหาได้ยาก
ซึ่ ง หลั ง ๆ ได้ มี ก ารน านั ก เรี ย น กศน. เข้ า มา ซึ่ ง จะติ ด เงื่ อ นไขที่ ว่ า ต้ อ งเป็ น กลุ่ ม เสี่ ย ง
แต่นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นเด็กดี จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหา เพราะจากที่
ส่ งนั กศึกษาเข้าร่วมอบรมทุกปี จะมีการตอบรับกลั บ มาในเรื่องของกิจกรรมเข้มข้นเกิ น
มีนักศึกษาหนี ระหว่างอบรม จึ งจะขอหารือในที่ประชุมว่าแต่ละอาเภอมีนักศึกษา กศน.
หมด หรือมีกลุ่มเสี่ยงนอกด้วย หากปนกันเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นได้

ประธาน

เข้าใจในส่วนนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วเป้าหมายที่วางไว้ต้องการนาเด็กที่ไม่อยู่ในสถานศึกษา
หรือว่างงาน เพียงแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้หายาก และดื้อไม่เข้าร่วมโครงการฯ ฉะนั้นง่ายที่สุดให้นา
นั กศึก ษา กศน. แทน เพี ยงแต่ว่า นักศึ กษา กศน. จะต้องเป็น กลุ่ ม เสี่ ยง เพีย งว่าในการ
คัดเด็กเข้าร่วมโครงการไม่ควรนาเด็กที่ดีเข้ามา ควรนาเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ามา ฉะนั้น
ขอให้อาเภอดาเนินการด้วย
/ผู้แทน...

- 10 ผู้แทน ปปส.ภาค 5

ก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ ขอฝากระบบ NISPA ไว้ด้วย เพราะตอนนี้มีการรายงาน
ผลในระบบ NISPA น้อยกว่าการทางานที่ผ่านมา ในส่วนเรื่องหมู่บ้านประชารัฐนั้น ระบบได้
มีการรองรับครอบคลุมทุกหมู่บ้านแล้ว แต่เป้าหมายยังคงไว้ที่ 60 หมู่บ้านเหมือนเดิม

ประธาน

ขอให้อาเภอนาแนวทางหมู่บ้านประชารัฐ ไปทาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในอนาคต
แล้วเป็นการทาโดยไม่มีงบประมาณ ฉะนั้นแต่ละขั้นตอนอาเภอจะต้องกาหนดแผนเอง เวลา
ชี้แจงให้บอกกานันผู้ใหญ่บ้าน บอกคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามแนวทางหมู่บ้านประชารัฐ ด้วย

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
-

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ประธาน

ที่ประชุมมีปัญหาหรือข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอเลิกการประชุม

เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.............................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางธัญญารัตน์ นันติกา)
ผู้ช่วย หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายธนู ครั่งเนียม)
รอง หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

