
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ.(ส่วนก ำลังพลฯ โทร ๙๘๒๑๗) 
ที ่ กห ๐๔๐๗.๑๕/๖๓๒ วันท่ี    ๒๘ พ.ย. ๖๒  
เรื่อง รำยงำนผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของทหำรกองประจ ำกำร

   

เรียน    ผบ.ศปก.ทบ./ผอ.ศอ.ปส.ทบ. 

 - เห็นควรอนุมัติตำมที่ ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
- อนุมัติตำมเสนอในข้อ ๔ 
                     
 

      

    

 
 
 

(ลงชื่อ) พล.ท. สิริพจน์  ร ำไพกุล 
                       ( สิริพจน์  ร ำไพกุล ) 

รอง เสธ.ศปก.ทบ.(๒)/รอง เสธ.ศอ.ปส.ทบ.(๒)ท ำกำรแทน 
               ๒๙ พ.ย. ๖๒ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ 
                       ( ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ ) 

                เสธ.ศปก.ทบ./ เสธ.ศอ.ปส.ทบ. 
                 ๒ ธ.ค. ๖๒ 

(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย  ประภูชะเนย์ 
                       ( สุนัย  ประภูชะเนย์ ) 

                 ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(๑)/ผช.ศอ.ปส.ทบ.(๑) 
                    ๒ ธ.ค. ๖๒ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล  นำคพำณิชย์ 
                       ( ณัฐพล  นำคพำณิชย์ ) 

                 รอง ผบ.ศปก.ทบ./รอง ผอ.ศอ.ปส.ทบ. 
                    ๓ ธ.ค. ๖๒ 

(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์ 
                       ( อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ) 

                 ผบ.ศปก.ทบ./ผอ.ศอ.ปส.ทบ. 
                    ๔ ธ.ค. ๖๒ 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. (ส่วนก ำลังพลฯ   โทร.๐ ๒๒๙๗ ๘๒๑๗)   
ที ่ กห ๐๔๐๗.๑๕/ วันที่            พ.ย. ๖๒              

เรื่อง   รำยงำนผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของทหำรกองประจ ำกำร      
เรียน ผบ.ศปก.ทบ./ผอ.ศอ.ปส.ทบ.  

อ้ำงถงึ แผนปฏบิัตกิำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิประจ ำปี ๒๕๖๒ – ทบ. 

สิ่งที่ส่งมำดว้ย รำยงำนผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของทหำรกองประจ ำกำร 

   ๑. ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ขอรำยงำนผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของ
ทหำรกองประจ ำกำร ผลัดท่ี ๒/๖๐ และ ผลัดท่ี ๒/๖๒ รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของทหำรกองประจ ำกำร ผลัดท่ี ๒/๖๐ 
รวมถึงทหำรกองประจ ำกำรผลัดอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิผ่อนผันลดเวลำรับรำชกำร ซึ่งปลดจำกกองประจ ำกำร            
เมื่อ ๑ พ.ย. ๖๒  ดังนี้ 

หน่วย 
 จ านวน 
 (นาย) 

ตรวจพบสารเสพติด (นาย) 

ก่อนฝึก ร้อยละ 
หลังกลับจากพัก 

ครั้งแรก 
ร้อยละ ก่อนปลด ร้อยละ 

ส่วนกลำง ๖,๒๐๓ ๑,๐๒๑ ๑๖.๔๖  ๒๓๓ ๓.๗๖ ๒๒ ๐.๓๕ 

ทภ.๑ ๙,๑๕๖ ๑,๑๒๓ ๑๒.๒๗  ๔๙ ๐.๕๔ ๕๗ ๐.๖๒ 

ทภ.๒ ๖,๔๒๘ ๑,๕๖๒ ๒๔.๓๐  ๓๑๖ ๔.๙๒ ๖๔ ๑.๐๐ 

ทภ.๓ ๕,๓๐๓ ๗๖๘ ๑๔.๔๘  ๗๖ ๑.๔๓ ๑๔ ๐.๒๖ 

ทภ.๔ ๔,๘๕๖ ๑,๖๗๒ ๓๔.๔๓  ๓๑๓ ๖.๔๕ ๖๗ ๑.๓๘ 

รวมทั้งสิ้น ๓๑,๙๔๖ ๖,๑๔๖ ๑๙.๒๔  ๙๘๗ ๓.๐๙ ๒๒๔ ๐.๗๐ 

    ๑.๒ ผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของทหำรกองประจ ำกำร ผลัดท่ี ๒/๖๒     
ซึ่งเข้ำกองประจ ำกำร เมื่อ ๑ พ.ย. ๖๒ ดังนี้ 

หน่วย 
 จ านวน 
 (นาย) 

ตรวจพบสารเสพติด (นาย) หมายเหตุ 

ก่อนฝึก ร้อยละ 

ส่วนกลำง ๗,๑๕๑ ๑,๑๓๐ ๑๕.๘๐  

ทภ.๑ ๙,๐๙๕ ๑,๑๐๕ ๑๒.๑๕  

ทภ.๒ ๖,๕๘๔ ๒,๑๐๕ ๓๑.๙๗  

ทภ.๓ ๖,๒๔๗ ๗๑๖ ๑๑.๔๖  

ทภ.๔ ๕,๐๐๘ ๑,๔๘๗ ๒๙.๖๙  

รวมทั้งสิ้น ๓๔,๐๘๕ ๖,๕๔๓ ๑๙.๒๐  

 
 

- ส ำเนำคูฉ่บบั - 



- ๒ - 
 

 ๒. ผบ.ศปก.ทบ./ผอ.ศอ.ปส.ทบ. ได้กรุณำอนุมัติแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ – ทบ. ให้ นขต.ศอ.ปส.ทบ. ด ำเนินกำรสกัดกั้นและป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ทั้งในและนอกพ้ืนที่หน่วยทหำร รวมทั้งมีมำตรกำรที่ส ำคัญในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด     
ในหน่วยทหำร คือ กำรสุ่มตรวจหำสำรเสพติดเพ่ือน ำเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดฟ้ืน ฟูในขั้นต่อไป 
รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง  
 ๓. ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผลของกำรตรวจหำสำรเสพติด
ในปัสสำวะของทหำรกองประจ ำกำร ตำมข้อ ๑ ท ำให้ทรำบจ ำนวนก ำลังพลที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
เพ่ือผลในกำรฝึกและกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วย ตลอดจนแยกผู้ป่วยเพ่ือท ำกำรบ ำบัดรักษำต่อไป 
รวมทั้งเป็นมำตรกำรป้องปรำมต่อปัญหำยำเสพติดที่จะเกิดขึ้นต่อก ำลังพลและครอบครัว ทั้งนี้กำรฝึก
และกำรอบรมควบคู่กับกำรฝึกท ำให้ก ำลังพลมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำยำเสพติด ส่ งผลให้ 
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ทหำรกองประจ ำกำรท่ีติดยำเสพติดลดลง 
จำกห้วงก่อนกำรฝึกทหำรใหม่จนถึงขั้นปลดประจ ำกำรเป็นจ ำนวนมำกเป็นที่ยอมรับของสังคม  
อย่ำงไรก็ตำมก ำลังพลที่ตรวจพบสำรเสพติดหลังกลับจำกลำพักและก่อนปลดจำกกองประจ ำกำร  
แสดงให้เห็นว่ำสภำพแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อำศัยของก ำลังพลยังมีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด  
ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
จึงเห็นควรให้ ผบ.หน่วย ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ ทบ. อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมที่ ทบ. ก ำหนด ส ำหรับทหำรกองประจ ำกำร ผลัดที่ ๒/๖๒  
เมื่อกลับจำกลำพักครั้งแรก หน่วยจะได้รำยงำนผลกำรตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะให้ทรำบต่อไป 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณำรับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของทหำร 
กองประจ ำกำร ผลัดที่ ๒/๖๐ และผลัดท่ี ๒/๖๒ ตำมข้อ ๑ 
  ๔.๒ ให้ ผบ.หน่วย ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด      
ของ ทบ. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมที่ ทบ. ก ำหนดต่อไป 

 จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ หำกเห็นเป็นกำรสมควร กรุณำอนุมัติตำมเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยูใ่นอ ำนำจของ ผบ.ศปก.ทบ./ผอ.ศอ.ปส.ทบ. 

 
 
  พล.ท. อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
                                        ( อยุทธ ์  ศรวีิเศษ ) 
                  หน.ฝกพ.ศปก.ทบ./หน.ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. 
  
    

                                                 
 
 
 
 

พ.อ.                                  รำ่ง/ตรวจ          พ.ย. ๖๒ 

ส.ท.หญิง ปำรีนำรถ  เจริญสุข    พิมพ์/ทำน         พ.ย. ๖๒ 

พ.อ.                                        ตรวจ         พ.ย. ๖๒ 

พล.ต. ตรวจ          พ.ย. ๖๒ 

พล.ต. ตรวจ          พ.ย. ๖๒ 

 

 


	บันทึกเล็ก ผบ.ทบ. อนุมัติ
	รายงานผลการตรวจหาสารเสพติดของทหารกองประจำการ

