1

รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2562
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชัน้ 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
......................................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายอรรษิษฐ์
2. นายวรยุทธ
3. นายศักดิ์ชัย
4. นายภัทรพล
5. พ.ต.อ.ผล
6. พ.ต.ท.(ญ.)นลินรัตน์
7. พ.อ.สุขเกษม
8. พ.ต.อธิปธิติวุฒิ
9. น.พ.สุริยพงณษ์
10. นายสมชัย
11. น.ส.เกษณี
12. น.ส.อลินพร
13. นางทาริกา
14. นายเกียรติพงษ์
15. น.ส.วรัญญา
16. นางชฎาพร
17. นางพรรณทิยา
18. น.ส.สุดาทิพย์
19. นายวินัย
20. นายนรินทร์
21. นายคมศักดิ์
22. นายณัฐภัทร
23. นางกรรณิกา
24. น.ส.ณิชาภัทร
25. นายมงคล
26. น.ส.ภัทรานิษฐ์
27. นางชลลดา
28. น.ส.วศินี
29. น.ส.มวินดา
30. นายนิรภัฏ
31. น.ส.จิราพร
32. ว่าที่ร.ต.อุทัย
33. นายนพดล

สัมพันธรัตน์
เนาวรัตน์
คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ผัดดวงธรรม
ปวนเปี้ย
สังวรสิงห์
สุทธิวานิช
พงษ์ธนาพุฒิกร
สุริยะพงฑากุล
บรรจง
ปละอุด
ธาราติกานนท์
เรือนเงิน
พรหมโย
สุทธหลวง
สุนันตา
แหล่งหล้า
มูลอ้าย
ปันดอน
ฟูสุวรรณ
หล่อเถิน
ภัทรเจริญยิ่ง
วรรณวีระ
เทียนมั่น
ยาวิละ
จิระโชติวัฒนา
สะอาดวงศ์
วนรัตน์
สุขบุรี
อูปสาร
ทองอยู่คง
ศรีชนะ
สินศักดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ปลัดจังหวัดลำพูน/หัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.
ป้องกันจังหวัดลำพูน/รองหัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจว.ลพ. (ท.)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
(แทน) อัยการจังหวัดลำพูน
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
(แทน) ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน
(แทน) แรงงานจังหวัดลำพูน
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
(แทน) จัดหางานจังหวัดลำพูน
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลำพูน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
(แทน) ขนส่งจังหวัดลำพูน
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
(แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1
(แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 2
(แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
(แทน) สถิติจังหวัดลำพูน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.ลำพูน
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
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34. นายนิติพงศ์
35. นางธนพันธ์
36. นายอุดมศักดิ์
37. นายทรงพล
38. นายบัณฑิต
39. นายวีระชาติ
40. นายมติชน
41. นายณรงค์ฤทธิ์
42. นายภรัณยู
43. นายเลิศชาย
44. ว่าที่ร.ต.ตรีพิพัฒน์
45. ร.ต.อ.ศตวรรษ
46. พ.ต.ท.ธนพัฒน์
47. พ.ต.ท.วัชระ
48. พ.ต.ท.ดนัย
49. พ.ต.ท.จินดา
50. ร.ต.อ.ณรงค์
51. พ.ต.ท.วรชัย
52. พ.ต.ท.ยุทธศาสตร์
53. พ.ต.ท.ยศศรัณย์
54. ร.ต.อ.สุวลิต
55. ร.ต.อ.ณรัฐ
56. ร.ต.อ.จิระทัศน์
57. นายวรกต
58. นายบุญเพลิน
59. นายชัยพร
60. นายดิถี
61. นายภาคิน
62. นายวิภาสกร
63. นายชวกิจน์
64. น.ส.วราภรณ์
65. น.ส.ศิริกาญจน์
66. นายภัทรพงศ์
67. พ.ต.ต.นพพร
68. นางพัชรี

เดือนเพ็ญ
เรืองผึ้ง
มูละคา
อารีวงศ์
ยะสะนะ
ทาลึ
ปัญญาฟู
กุนคง
มากสุข
หิริโอตัปปะ
พงษ์อมรพรหม
มาใจวงศ์
ครสิงห์
ศรีพฤกษ์
ใจกล่ำ
มณีเนตร
ป๊อกเชื้อ
วังลัยคำ
สิงคราช
คำวงค์
แข็งแรง
มันตริทธิกุล
กิติศักดิ์
ธนารัตน์
ยาวิชัย
วิลัยคำ
วงศ์สวัสดิ์
รังสิยานนท์
กิติคำ
ชินนันทะรัชช์
สีตาบุตร
มงคลกิตติ์อารี
ทองมาก
หน่อแก้ว
วีรพันธุ์

(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
(แทน) สรรพกรพื้นที่ลำพูน
(แทน) นายอำเภอเมืองลำพูน
(แทน) นายอำเภอป่าซาง
(แทน) นายอำเภอบ้านโฮ่ง
(แทน) นายอำเภอลี้
(แทน) นายอำเภอแม่ทา
(แทน) นายอำเภอทุ่งหัวช้าง
(แทน) นายอำเภอบ้านธิ
(แทน) นายอำเภอเวียงหนองล่อง
(แทน) ผกก.สภ.เมืองลำพูน
(แทน) ผกก.สภ.ป่าซาง
(แทน) ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง
(แทน) ผกก.สภ.ลี้
(แทน) ผกก.สภ.แม่ทา
(แทน) ผกก.สภ.ทุ่งหัวช้าง
(แทน) ผกก.สภ.บ้านธิ
(แทน) ผกก.สภ.เวียงหนองล่อง
(แทน) ผกก.สภ.เหมืองจี้
(แทน) ผกก.สภ.ทากาศ
(แทน) ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรมฯ
สว.สภ.ก้อ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำพูน
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
(แทน) ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ/รอง หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
สว./ศอ.ปส.ภ.จว.ลำพูน
นวก.สธ.ชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ศอ.ปส.จ.ลพ.

สสจ.ลพ.

ระเบียบวาระที่ 4
สนง.ปปส.ภาค 5

เรื่อ งรับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 8/2562 วัน จัน ทร์ท ี่ 26 สิง หาคม 2562
- ศอ.ปส.จ.ลพ.ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.ลพ.ครั้งที่ 8/2562
วัน จัน ทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 จำนวน 8 หน้า และได้นำลงเว็บไซด์ ศอ.ปส.จ.ลพ.
www.lamphundrug.go.th เพื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้ว
รับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ติดตามเร่งรัดผู้ผ ่านการบำบัดรักษาในระบบ บสต.เพื่อให้ตัว ชี้ว ัดการดำเนินงาน
Retention Rate และ Remission Rate ของจั ง หวั ด ลำพู น ผ่ า นเกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนด
โดย ศอ.ปส.จ.ลพ.
ในการประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.ลพ.ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม
2562 โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการประชุมได้มีการ
สั่งการให้ติดตามเร่งรัดผู้ผ่านการบำบัดรักษาในระบบ บสต.เพื่อให้ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
Retention Rate และ Remission Rate ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่ง
ประธานได้มีการสั่งการเร่งรัดติดตามใน 3 ระบบ โดยมีระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด
ระบบต้องโทษ โดยขอรายงานในที่ประชุมดังนี้ ระบบสมัครใจ ยอดติดตาม 159 ราย ระบบ
บังคับบำบัด ยอดติดตาม 457 ราย ระบบต้องโทษ ยอดติดตาม 13 ราย ผลการดำเนินงาน
ตัว ชี้วัด Retention Rate และ Remission Rate ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562)
Retention Rate 20% สมัครใจ 19.15% บังคับ 12.5% ต้องโทษ 100% รวม 23.48%
Remission Rate 40% สมัครใจ 58% บังคับ 12.28% ต้องโทษ 58.18% รวม 38.19%
ตัวชี้วัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีตัวชี้วัด 2 แบบ ดังนี้
1.Retention Rate ร้อยละ 20% 2. Remission Rate ร้อยละ 40% คือการดูภาพรวมใน
ทุกระบบ โดย Retention Rate ภาพรวมของจัง หวั ดลำพู นผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 23.48
สำหรับ Remission Rate ภาพรวม 39.72 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 จึงได้
ประสานทางเรือนจำจังหวัดลำพูนให้ลงข้อมูล 5 - 10 เคส ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหว ทางจังหวัด
ลำพูนถึงจะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีจ่ ังหวัดลำพูน โดย สนง.ปปส.ภาค 5
สถานการณ์ยาเสพติดห้วงเดือนกันยายน 2562
เมี ย นมาจั บ ไอซ์ 500 ก.ก.ที ่ จ.ท่ า ขี ้ เ หล็ ก เมื ่ อ 11 ก.ย.62 เวลา 08.00 น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขต จ.ท่าขี้เหล็ก ได้รับการแจ้งว่า มีอุบัติเหตุรถชนเสาป้ายชื่อหมู่บ้าน ใน
เขตเมืองพง จ. ท่าขี้เหล็ก เจ้าหน้าที่จึงได้ไปตรวจสถาน ที่เกิดเหตุ พบ นาย ไอ้ วุน (Aik
Wun) เป็นผู้ขับรถและ ได้รับบาดเจ็ บอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าว จากการ ตรวจค้น
เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางยาเสพติดเป็นไอซ์ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่มี ตัวอักษร
QING SHAN ถุงละ ๑ กิโลกรัม บรรจุในกระสอบใบละ ๒๐ ถุง รวมจำนวนทั้งหมด ๒๕ ถุง
น้ ำ หนั ก รวมจำนวน ๕๐๐ กิ โ ลกรั ม ซุ ก ซ่ อ นไว้ อ ยู ่ ใ นห้ อ งโดยสารรถยนต์ ค ้ น ดั ง กล่าว
เจ้าหน้าที่ยึดของกลางและจับกุมผู้ต้องหา นาย ไอ้ วุน (Aik Wun) เพื่อดำเนินการตาม
กฎหมายยาเสพติดต่อไป
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ข้อพิจารณา 1. รถยนต์ดังกล่าวมีทิศทางการลำเลียงฯ มุ่งหน้าไปทางท่าเรือเมืองพง
ริมแม่น้ำโขง ชายแดน เมียนมา-ลาว ก่อนจะข้ามสู่เขตบ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
สปป.ลาว
2. จุดเกิดเหตุอยู่ห่างชายแดนไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน เดินทางโดยเรือใน
แม่น้ำโขงประมาณ 1 ชั่วโมง
3. คนขับรถเป็นชาวไทใหญ่ ชาวบ้านสามพู ขับ ขี่ จยย. ไป ขับรถยนต์ที่จอดอยู่บ้าน อ้าย
ไส่ ชาวไทใหญ่ (หลบหนีไปก่อน ตร.เข้าขยายผล )
4. เหตุเกิดที่ บ้านนา ต.เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา
5. ผู้ต้องหารับสารภาพไปรับจ้างขับรถบรรทุกไอซ์ เพื่อไปลงเรือที่
บ.สามพู เพื่อ
จะนำข้ามไป สปป.ลาว
จับกุม คาเฟอีน บรรจุในกระสอบๆละ ๒๕ กก.รวมน้ำหนัก ๑๙๕๐ กก.
วันที่ : ๖ กันยายน ๒๕๖๒
หน่วยจับกุม : เจ้าหน้าที่ทหารเขตท่าขี้เหล็ก และ เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจเมืองป่าแลว
พฤติการณ์ : ตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยที่บนเส้นทางระหว่าง เมืองเชียงราบ – เมืองท่าเล
บริเวณหลักไมล์ที่ ๒๒ เมืองท่าขี้เหล็ก เนื่องจากได้รับการข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียง
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย มี นายอาชี (Arr Chi)
เป็นผู้ขับรถ จากการตรวจค้น สามารถยึดของกลางกาเฟอีน จำนวน ๔๐ กระสอบ น้ำหนัก
รวมประมาณ ๑,๐๐๐ กก. ซุกซ่อนไว้ อยู่ในรถยนต์ดังกล่าว และ ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลัง
ตรวจค้นคันดังกล่าวอยู่นั้น พบรถยนต์ต้องสงสัยอีก ๑ คัน ขับมาตรงเส้นทางเดียวกัน ชุด
เจ้าหน้าที่จ ึงได้ทำการเรียกทำการตรวจค้น พบผู้ชาย จำนวน ๒ คน อยู่ในรถยนต์ ใน
ระหว่างนั้น นาย อ่าโย (Arr Yo) ผู้ขับรถ ได้วิ่งหลบหนีไป แต่เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามจับกุมได้
ส่วนอีกคนชื่อ นายอ่าซ่อ (Arr Saw) จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถยึดสารกาเฟอีน
จำนวน ๓๘ กระสอบ รวมน้ำหนัก ๙๕๐ กิโลกรัม ซุกซ่อนไว้อยู่ใน รถยนต์ คาเฟอีน บรรจุ
ในกระสอบๆละ ๒๕ กก.รวมน้ำหนัก ๑๙๕๐ กก. (ผลิ ตยาบ้าได้ประมาณ 30 ล้านเม็ด )มี
ตัวอักษรเวียดนาม โดยกลุ่มผู้ลำเลียงอ้างว่าไปรับมาจากบริเวณริมน้ำแม่โขงในเขตเมืองเชียง
ราบ เพื่อลักลอบลำเลียงไปเก็บไว้ในเขตเมืองโก จ.ท่าขี้เหล็ก โดยใช้เส้นทาง เชียงราบ-ป่า
แลว-ท่าเล-เมืองโก
การขยายผลในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
1. เมื่อ 10 ก.ย.62 เวลา 16.00 น. ปป.4 ร่วมกับ ทหารและสำนักงานอุตสาหกรรมชียง
ราย เข้าตรวจสอบโกดัง ณ บ้านเลขที่ 959/49 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. ผลการตรวจสอบพบกรดไฮโดรคลอริ ค ความเข้ ม ข้ น 35 % จำนวน 600 ถั ง
โดย น.ส.ปัฐมิญญ์ ทวีอภิรดีเกษม อายุ 39 ปี ชาว จ.ภูเก็ต เป็นเจ้าของโดยไม่สามารถ
แสดงใบอนุ ญ าตมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ ่ ง วั ต ถุ อ ั น ตราย (วอ.8)ได้ จึ ง อายั ด ไว้ รอกรม
อุตสาหกรรมโรงงานเข้าตรวจสอบวันที่ 12 ก.ย.62
3. การดำเนินการ : เข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมลงบันทึกประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน
ที่ สภ.แม่สาย
4. เบื้องต้น ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ ากรดดังกล่าวเป็นชนิดใด โดยมอบให้สำนักงาน
อุตสาหกรรมเชียงรายเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งในสภาพเดิม จะไม่มีการขนย้าย จนกว่ากรม
อุตสาหกรรมโรงงานจะเข้าไปตรวจสอบ (ที่มา : สปป. (ปป.4)
สารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
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กรดไฮโดรคลอริคใช้ทำยาเสพติด ทุกชนิด ให้อยู่ในรูป “เกลือไฮโดรคลอไรด์”
- กรดไฮโดรคลอริก 15 ตัน ผลิตไอซ์ ได้ 30 ตัน หรือ ผลิตเฮโรอีน ก็ได้ 30 ตัน
- ถ้านำไอซ์ที่ได้ ไปผลิตเป็นยาบ้าต่อไปก็จะได้ยาบ้า 1500 ล้านเม็ด
ดังนั้น กรดไฮโดรคลอริก 15 ตัน ผลิตยาบ้าได้ 1500 ล้านเม็ด
ปปส.ท่าขี้เหล็ก ยึดกรดไฮโดรคลอริค อาซิคกว่า 8 พันลิตร 2 ชาวเมียนมาร์ ขนบรรทุกสาม
ล้อจากฝั่ง อ.แม่สาย เมื่อ 8 ก.ย. 62 สนง.ประสานปราบปรามยาเสพติด (BLO) อ.แม่สาย
จ.เชียงราย รับแจ้งจาก ปปส.30 จ.ท่าขี้เหล็ก หลัง จับ 2 ชาวเมียนมาร์ ขับ จยย.สามล้อ
เครื่องบรรทุก กรดไฮโดรคลอริค อาซิค รวม 115 ถัง ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ต้องห้ามนำเข้า
ประเทศเมียนมาร์เนื่องจาก เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาบ้า และเฮโรอีน สอบเบื้องต้น
ขยายผล ค้นโกดัง เขตบ้านสันทรายไต ตรงข้าม บ.เกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จับ
ชาย ชาวเมียนมา 4 คน รถบรรทุก 2 คัน และสามล้อบรรทุก 2 คัน ยึดกรดต้องห้ามเพิ่มอีก
229 ถัง รวมของกลางทั้งหมด 414 ถัง 8,280 ลิตร สารภาพเตรียมส่ง เครือข่ายพื้นที่
เมืองยอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ใกล้เขตปกครองพิเศษที่ 4 เมืองลา
โดยฝ่ายเมียนมาร์ กำลังเร่งสอบสวน จากคาดว่า กรดต้องห้าม ที่ยึดได้ อาจเป็นเคมีภัณฑ์ ที่
เตรียมส่งรวมกับ กาเฟอีน กว่า 3 ตัน ที่เพิ่งถูก ปปส.30 ตรวจยึดได้ บริเวณ ด่านกรวดน้ำ
ไก ต.ป่าแหลว จ.ท่าขี้เหล็ก
9 ก.ย. 62 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ขณะนี้ อภ.
จัดส่งยากัญชาทั้งหมดแล้ว ทั้งสารสกัดกัญชาสูตรซีบีดีสูง จำนวน 500 ขวด และสู ตรหนึ่ง
ต่อหนึ่ง จำนวน 1,500 ขวด ให้แก่กรมการแพทย์และโรงพยาบาลที่ให้บริการทั้ง 12 แห่ง
รวมถึงตำรับยาแผนไทย คือ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ในล็อตที่สองให้แก่โรงพยาบาล 13 แห่งที่
เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับกรณีที่กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เสนอว่าให้ อภ.ดำเนินการจัดส่งยากัญชาจากแหล่งผลิตกระจายไปยัง
คลินิกเลยนั้น โดยไม่ต้องส่งเข้ามาส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ก่อนนั้น ตรงนี้ต้อง
ไปดูเรื่องของข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานเรื่องการจัดส่งก่อน
ความคืบหน้า กรณี เชียงราย : ตรวจรถยนต์โดยสารประจำทางของบริษัทนครชัยแอร์
พบยาบ้าบรรจุในกระเป๋า 200000 เม็ด
พ.ต.ท.สุรจิต ทาวุธ ตำแหน่ง สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้านวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ผู้บังคับบัญชา
ได้ดำเนินการมาตรการทางปกครอง เสนอต่อ ผบช.ภ.6 ให้ย้ายมาช่วยราชการที่ ศปก.ตร.ภ.
6. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบ
ไม่พบยานพาหนะในความครอบครอง
ภูธรจังหวัดลำพูน

4.2 การดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติด โดย ภ.จว.ลพ.
ผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดระหว่างวันที่ 1 – 28 กันยายน 2562
จับกุมทุกข้อหา 266 คดี 273 คน 5 ข้อหาสำคัญ 54 คดี 60 คน มีข้อหา ผลิต จำหน่าย
ครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 34,219 เม็ด ไอซ์
0.104 กรัม กัญชา 4 ต้น+5.5 กรัม
ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ในแต่ละอำเภอระหว่างวันที่ 1 – 28 กันยายน 2562
หน่ ว ยพื ้ น ที ่ อ ำเภอเมื อ งลำพู น ยาบ้ า 1,772 เม็ ด , เหมื อ งจี ้ ยาบ้ า 201 เม็ ด , นิ ค ม
อุตสาหกรรม ยาบ้า 6,246.5 เม็ด, อ.ลี้ ยาบ้า 2,932.5 เม็ด, อ.ป่าซาง ยาบ้า 13,320
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เม็ด, อ.บ้านโฮ่ง ยาบ้า 187 เม็ด, อ.แม่ทา ยาบ้า 668 เม็ด, ทากาศ ยาบ้า 742 เม็ด,
อ.บ้ า นธิ ยาบ้ า 19 เม็ ด , อ.เวี ย งหนองล่ อ ง ยาบ้ า 8,112 เม็ ด รวม 34,219 เม็ ด
ไอซ์ 0.104 กรัม กัญชา 4 ต้น+5.5 กรัม
ช่วงอายุของผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีของจังหวัดลำพูนห้วงตั้งแต่ ๑ – 28 กันยายน 2562
ช่วงอายุที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ยาเสพติดมากที่สุด คือ
- มากที่สุด ช่วงอายุ มากกว่า 39 ปี 62 คน คิดเป็นร้อยละ ๒2.71
- รองลงมา ช่วงอายุ 20 - 24 ปี 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88
- รองลงมา ช่วงอายุ 30 - 34 ปี 51 คน คิดเป็นร้อยละ ๑8.68
หมายเหตุ. ผู้ค้า หมายถึง ผู้ที่ถูกจับกุมในข้อหา ผลิต , นำเข้า ,ส่งออก, จำหน่าย,
ครอบครอบเพื่อจำหน่าย ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ที่ถูกจับกุมในข้อหา ครอบครอง, เสพ
บุคคลตามภูมิลำเนาที่ถูกจับกุมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ห้วง 1 – 28 กันยายน 2562
จั ง หวั ด ลำพู น 220 คน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 13 คน จั ง หวั ด ลำปาง 21 คน
ต่างด้าว 8 คน จังหวัดอื่นๆ 11 คน
การจับกุมผู้ต้องหา ตามหมายจับ คดียาเสติด ใน 7 ข้อหา และตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ
ภ.จว.ลำพูน (จับกุมจำนวน 100 หมาย แยกได้ดังนี้ ) ห้วง 1 ต.ค.61 – 28 ก.ย.2562
จำหน่ า ย 7 หมาย/ ครอบครองเพื ่ อ จำหน่ า ย 15 หมาย/ ครอบครอง 5 หมาย/
เสพ 73 หมาย จำนวนผู้เสพระบบ สมัครใจบำบัด คสช.108/2557 ห้วง 1 ต.ค. 61 –
28 ก.ย. 62 - ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย
การขยายผล ทำลายเครือข่ายยาเสพติด ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 28 ก.ย. 62
การยึดและอายัดทรัพย์สิน เสนอเลขาธิการ ป.ป.ส เสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจสอบ/ยึด/
อายัด ทรัพย์สิน จำนวน 59 ราย มูลค่าทรัพย์สิน รวม 9,922,969 บาท
การดำเนินการตาม พ.ร.บ. มาตราการฯ 2534 (ม.6 , ม.8 )
- ส่งสำนวนขออนุมัติแจ้งข้อกล่าวหา/จับกุม ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ต่อเลขาธิการ ป.ป.ส.
จำนวน 48 ราย
- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ จำนวน 8 ราย
- อนุมัติแจ้งข้อกล่าวหา/อายัดตัว จำนวน 32 ราย
- อนุมัติจับกุม/ออกหมายจับ 2 ราย
อนุมัติจับกุม/ยังไม่ออกหมายจับ 1 ราย ไม่อนุมัติ 5 ราย
การดำเนินการตามข้อร้องเรียนภาคประชาชนตามช่องทางต่างๆ ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.61 –
28 ก.ย. 62
ช่องทางเรื่องร้องเรียน รับเรื่อง ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ จับกุม บำบัด หมายเหตุ
1386
94 86
8
37
1
Line @inthanon1
36 36
14
3
191
41 41
1
รวม
171 163
8
52
4

สนง.สสจ.ลพ.

4.3 การดำเนิ น งานด้ า นการบำบั ด รั ก ษายาเสพติ ด และ TO BE NUMBER ONE
โดย สนง.สสจ.ลพ.
1.ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทุกระบบปี 2562 (เป้าหมาย ปปส. กระทรวงสาธารณสุข
และจังหวัดลำพูน) 1.สมัครใจ สถานพยาบาล เป้าหมาย 917 ผลงาน 418 ราย
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2. CBTX เป้าหมาย 50 ผลงาน 75 ราย
3. ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอปสจ) เป้าหมาย 200 ราย 2 รุ่น ผลงาน 187 ราย
4.บังคับบำบัด สถานพยาบาล ไม่ควบคุมตัว เป้าหมาย 356 ผลงาน 736
5.บังคับบำบัด สนง.คุมประพฤติ ควบคุมตัว เป้าหมาย 120 ผลงาน 69
6.ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 105 ผลงาน 110
รวม เป้าหมาย 1,748 ผลงาน 1,595 ร้อยละ 91.25
4.4 การดำเนิน งานด้า นการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ที่ส ำคัญ ในรอบเดือ น
ที่ผ่านมา และปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ โดย ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4.1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
4.4.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทองและระดับ
เพชร ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1) ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1.1) โรงเรียนวัดป่าแดด
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
1.2) โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
1.3) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 35
2) ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
2.1) โรงเรียนบ้านป่าเลา
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
2.2) โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
2.3) โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
2.4) โรงเรียนวัดฮ่องกอก
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1
3) ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร
- ไม่มีโรงเรียนได้รับการพิจารณา
4.4.3 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการมีสร้างภูมิคุ้มกันฯ
ในกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา จำนวน 92 แห่ง ลูกจ้าง 976
คน มีการส่งเสริมกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 325 คน
4.4.4 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ
1.มีการรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลดำเนินการ
171 แห่ง 33,182 คน
2.การจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส./โรงงาน
สีขาว) เป้าหมาย 45 แห่ง
3.การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ผ่านการ
รับรอง 27 แห่ง
4.กิจกรรมการจัดอบรมประชุมชี้แจงเรื่องการจัดระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 คน
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5.การตรวจหาสารเสพติดในผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ โดยภาพรวมจำนวนลูกจ้างที่
เข้ารับการตรวจสารเสพติด จำนวน 24,257 คน พบผลบวก 142 คน เข้ารับการบำบัด
จำนวน 122 คน ไม่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การบำบั ด เนื ่ อ งจากมี ก ารกระทำความ ผิ ด ซ้ ำ สถาน
ประกอบการจึงให้พ้นสถานะจากสถานประกอบการ
การตรวจหาสารเสพติดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จำนวนลูกจ้างรวม 39,916 คน ตรวจ 16,655 คน ( 41.73 %)
พบสารเสพติด 68 คน (0.41%)
เข้ารับการบำบัด 61 (89.71 %) ลาออก 7 คน (10.29%)
การตรวจหาสารเสพติดพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ฯ
จำนวนลูกจ้างรวม 9,592 คน ตรวจ 5,282 คน ( 55.07 %)
พบสารเสพติด 38 คน (0.72%)
เข้ารับการบำบัด 37 (97.37 %) ลาออก 1 คน (2.63%)
การตรวจหาสารเสพติด นอกเขตอุตสาหกรรม
จำนวนลูกจ้างรวม 32,437 คน ตรวจ 2,320 คน ( 7.15%)
พบสารเสพติด 36 คน (1.55%)
เข้ารับการบำบัด 24 (66.67 %) ลาออก 12 คน (33.33%)
6.โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำพูน
6.1 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 / ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2562
6.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบกิจการในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน
6.3 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562
6.4 การรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ โครงการฯ คณะทำงานฯได้ ด ำเนิ น การรณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯทางไปรษณี ย ์ และสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น 1.E-mail
2.Website 3.Line ให้ แ ก่ สถานประกอบกิ จ การในนิ ค มอุ ต ฯและ สวนอุ ต สาหกรรม
เครือสหพัฒน์ จำนวน 89 แห่ง
6.5 การประชุมชี้แจงโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรม โดยมีรองผู้อำนวยการ
กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (ท.) (พ.อ.โรมรัน ชูก้าน) ให้เกียรติเป็น
ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานว่าด้ว ยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
6.6 การพัฒนาศักยภาพแกนนำ/ คณะทำงานยาเสพติดในสถานประกอบการ การอบรม
เชิงปฏิบ ัติการ“เทคนิคการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์” วันที่ 20
กัน ยายน 2562 ณ ห้องประชุมเดอะแกรนด์จามจุ รีรีสอร์ท โดยมีปลัดจังหวัดลำพูน
(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช) เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 140 คน
6.7 การสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ สถานประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แจ้งความจำนงเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
จำนวน ๓๕ แห่ง
6.8 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน์) ให้เกียรติเป็นประธานคณะทำงานฯ ในการ ตรวจ
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เยี่ยมและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่คณะทำงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บริษัท โฮยา ลำพูน จำกัด ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน
6.9 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการฯและการตรวจสารเสพติดในร่างกายฯ ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดใน
ร่างกาย จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด
6.10 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการฯ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จำนวน 17 แห่ง 13,514 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 ของจำนวนลูกจ้าง (39,038 คน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน จำนวน 13 แห่ง 8,334 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.87 ของจำนวนลูกจ้าง (18,573 คน)
วั น ที ่ 26 -27 สิ ง หาคม 2562 สำนั ก งาน ป.ป.ส.ศึ ก ษาดู ง านโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมฯ ณ บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สยามไวร์เน็ตติ่ง จำกัด
เพื่อตรวจเยี่ย ม ติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด การแนะนำและแก้ไขปัญหา
อุปสรรค รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆในสถานประกอบกิจการ
4.4.5 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
4.4.6 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
4.4.7 เรือนจำจังหวัดลำพูน
สรุปผลการจู่โจมตรวจค้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน ๒๕62 ตรวจยึดยาเสพติด
โทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ด ยาเสพติด(ยาบ้า) / ยาเสพติด(ยาไอซ์) / โทรศัพท์มือถือ /
แบตเตอรี่ / ซิมการ์ด / ที่ชาร์จแบตเตอรี่ดัดแปลง / หูฟังโทรศัพท์ / เมมโมรี่การ์ด / แอร์
การ์ด (Air Card) / จำนวนครั้งที่จู่โจมตรวจค้น / จำนวนผู้กระทำผิด
หมายเหตุ ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังกลับจากศาล
23 ครั้ง รวม 81 ราย
ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังย้ายเรือนจำ
4 ครั้ง รวม 9 ราย
ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอก
3 ครั้ง รวม 25 ราย
รวมตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง วันที่ 1 – 23 ก.ย.2562 จำนวน 23 ครั้ง รวมทั้งหมด 115 ราย
4.4.8 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
ในส่วนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ได้รวบรวมข้อมูล/สถิติผู้เข้ารับการ
บำบัด รอบเดือนสิงหาคม 2562 แบบควบคุมตัวเข้มงวด จำนวน 0 ราย แบบควบคุมตัวไม่
เข้มงวด จำนวน 23 ราย ไม่ควบคุมตัว โปรแกรมกายจิตสังคมบำบัด จำนวน 121 ราย
รวม 144 ราย ซึ่งสถิติผู้เสพรายใหม่ จำนวน 128 ราย ผู้เสพรายเก่า 16 ราย
4.4.9 ศป.ปส.อ.ทุกอำเภอ
4.4.10 ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ
4.5 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 โดย ศอ.ปส.จ.ลพ.
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ศอ.ปส.จ.ลพ.

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด จำนวน 14,119,753.57 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS จำนวน
13,565,786.28 บาท งบประมาณที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 299,316.70
บาท รวมเบิกจ่าย 13,865,102.98 บาท คิ ดเป็นร้อยละ 98.20 บาท งบประมาณ
คงเหลือ จำนวน 254,650.59 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

เรือ่ งเพือ่ พิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
6.1 สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดลำพูน โดย ศอ.ปส.จ.ลพ. (เอกสาร 5 )
6.2 การดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team)
โดย ศอ.ปส.จ.ลพ. (เอกสาร 6 )
6.3 การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย สนง.ศธ.จ.ลพ. (เอกสาร 7 )
6.4 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์และสรุปผลการจู่โจมตรวจค้นและการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง
โดย เรือนจำจังหวัดลำพูน (เอกสาร 8 )
6.5 ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย สถานพินิจฯจังหวัดลำพูน (เอกสาร 9)
6.6 ข้อมูล/สถิติผู้เข้ารับการบำบัดระบบบัง คับบำบัด โดย สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลำพูน (เอกสาร 10)
6.7 ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน (เอกสาร 11)
6.8 ผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย สภ.ลี้ (เอกสาร 12)
6.9 รายงานผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติดจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เอกสาร 13)

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน
เลิกประชุม

หน่วยงานอื่นมีข้อมูลเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมครั้งนี้
เวลา 16.30 น.

ลงชือ่ .......................................ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายภัทรพงศ์ ทองมาก)
ผูช้ ว่ ยหัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

ลงชือ่ .......................................ผูต้ รวจบันทึกการประชุม
(นายวิภาสกร กิตคิ ำ)
รองหัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

