
•• .dI
.1Ucndftq
~ 'Ut'I 00("",.ml1 ffl'1d
1i~&'!lUn~1'U<i~L"~lJm~tJnl'l~U~VlU~~'U1hLIlU uae rilun~1'U/~vhm~u~f'1mtJnmu~<i1'UVlm~'U

(.nlJulYii LL'UuVll u)

,,«II "..,... l..,j ......1 "'"
illllJ'Il'U~.,m)~'Il1111'UI'l~t'I~G~~lJ~1'!1l1I1'UlJln VI 'Ut'I00("",.ml1 "'(,,"'0 ~~1'UVI®~ lJt1'U1El'U,

I!>crb® 1~Ll~~l'h.r~f:J'U6eJT\J1Elm~iJu~nlJLL~~tJ~lUtJ~llJEllL"'Yi~I1ILl'li~'!Il~ ~ <tII!>crb® ~~1'U~ I!>LlJ'[,jlEl'U
.; • IU • I 1 " , 1 .~ U • I • I ~ u.!(.; .; 1", l"~I!>~",® L~U~u~UUI~ 1'l~~"~l~U~l'lmn~ nm~uu~n'ULL~~u~lUu~llJEllL"'Yiilll1l~~I1IU'Yi'UVi 'if~ 11In1'1l'U11I'IllJ

m~~I1I~~f:J'U6tJfi~n1~iJu~n'ULl~~tJ~lUtJ~llJEllL"'Yi~I1ILVlI'IU1~lJm/Ljj1N/~lU~/u~f1n1~U~'Ill~<i1'U~lU~/

Lijm-WVlEJ1L~Eln~UE)U11"t'ltJ. ila,UtJVI." Li'JlJn~In\l~ nnrm m~tJfi~ m~iJ u~n'ULl~~LLti1'!JUIY'\l1Ell L"'Yi~111

1'U~'U~U~f'1mtJ nmu~<i1'UVlu~ ~'U 1111Ell1.1~eJ·l'U·lElrn~f:J'U6eJllJ1 EJ m ~iJ1l~n'ULL~::tJ~lUtJ~llJ Ell L"'Yi~11I

~~'Il1111jj eJl'U1~Ium ~lJ1lU'IllJ1El'Il'li'1~ LL~::~111~~f:J'U6 tJ~ u~ rn ~iJU~n'ULL~~tJ~1UtJ~1lJEll L"'Yi~1111l~f1m

tJnm 1l~<i1'UVi1l~~'U ua ~~~'Il11111Mh'll'Ul1Il1.1LVlt'lUl~ Ll<1::1l~f1m~U~'Ill~<i1'U~ lU<1V1nu 'Ii~ L.,'U1l~1~f11i~
~11I~~f:J'UvtJfi~m~., illllJ1l~f'1tJ~::n1lU~ rll'1l'Ul1IillllJf11.r~-Vl~Iil'U11.1~~'Il1I11lJmt'l~~~~lJ~1'!1IIIEll'U1lJ~

.,~ jj t1lJl El'U.,~"'®L~m.,'U 1l9im1'11~1nm ~~~Vl1l11llJlillJ~ ~eJl'U1Elm ~t'I'U6eJl'U1Elm ~iJ1l~n'ULL<1~
• \J ... \J 'II

tJ~lUtJ~llJEJ1L"'Yi~I1I~~'Il1I11Vl~1~Wl<1~'UllJ~I1I~~"~~ill1.1~I1I<i~~1~f11i~~~n~11 ~tJLluu1vM word 11.1~~'Il1111•
VI1~e-mail: soponin@dla.go.th~nVll~.Il~~~1El ,r'U

~~'Il1I11lJmt'I~G~~ml'!1'!11lLL~~11 m~~ 1LiilJ~ l'U ~1'Un l~iJ 1l~n'ULL<1::LLm'!JUIY'Ill Ell L"'Yi~111

iJ'" 'i ..3....... .... u .d....... 0'" 1 u.f..,j ..; .: ~ .. I
L lJlJ LElU1El"ll'llY'!J1l~~JiUl<1Ll<1~'il~'Il1111L'Yi1l'!JULI'l<1U'Um ~1111L'UlJ~llJ lJ~~I1IU'Yi'UVi'if~'!JW::'U1l~I'lm u nm1l~

<i1'UVl1l~~'U'Il<11ElLl'Ii~!i~llJ1~~111<i~~1~f11.r~~11I~~tJfiu'1im~iJ 1l~n'ULlm~tJ~lUtJ ~llJ Ell L"'Yi~I1I1l~f'1n~tJnm1l~

<i1'UVlm~'U (t'ltJ.tJ., .1ltJVlJ11.1~~'Il1I11LL9imh~1111tJ'i'::n1lunu 1~~1~ L<1m::El~L1<11~rll'1llJl1IlJl'Ul'U'Yi1l"lJl'l1'i'Ll!l1

~~,rlJ ~~'!I1ll1.11l~f1mtJ nmu~<i1lJVlU~~'U (ill1lJUlYii~l El~1l) L~~'iI1lLL<1::rll'li'\JL~l'1l'li'lm 1.1~11I<i~~1~f11i~
~11I~~t'I'U6tJ;;u~m~., ill1lJ1l~f'1tJ~::nuU~rll'1l'Ul1Il'U~tJLLuu1vh1 word 11.1~~'Il1111V1~lUVI1~e-mail. ~ .
soponin®dla.go.th 111El1'U1'U~ kim a~'Il1fnJ kI~b.1,..,.~1f1L~u~nl~L"'U1l9i1l~11'i'1'!1m'i'~~'Il1111

1'Ulil'U::~eJl'U1Elm~t'I'U6eJl'U1Elm~iJ1l~ n'ULl<1~tJ~lUtJ~llJEllL"'Yi~11I~~'Il1I11Vl'i11'i'Wl<1~lJllJ~I1I~~"9iu1tJ~. .
"

'_ '....~'.. ,~, .. -, .
''''~,-.,,:.:. -

, ,.... .... " ...
n<1lJ~l'U" ~L.,~lJLl<1~'Yi9IJlJ1Vl1l~t1'U,
1V1~.0gj<t",~ b®C;::C;::9i1l 100 1V1~"1~.9i1l.,~

www nakhonlocal ~o.th



ล าดบัที่ อ าเภอ
1 ฉวาง อบต. กะเปียด
2 ชะอวด อบต. ควนหนองหงษ์
3 ชะอวด ทต. ท่าประจะ
4 ชะอวด อบต. ท่าเสม็ด
5 เชียรใหญ่ ทต. เชียรใหญ่
6 เชียรใหญ่ อบต. เขาพระบาท
7 เชียรใหญ่ อบต. ท่าขนาน
8 ถ้้าพรรณรา อบต. ดุสิต
9 ถ้้าพรรณรา อบต. ถ้้าพรรณรา
10 ท่าศาลา ทต. ท่าศาลา
11 ท่าศาลา อบต. โพธิท์อง
12 ท่าศาลา อบต. สระแก้ว
13 ทุง่สง ทต. ทีว่ัง
14 ทุง่สง ทม. ทุง่สง
15 ทุง่สง ทต. ถ้้าใหญ่
16 ทุง่สง อบต. นาหลวงเสน
17 ทุง่สง อบต. หนองหงส์
18 ทุง่ใหญ่ ทต. ท่ายาง
19 ทุง่ใหญ่ อบต. บางรูป
20 นบพิต้า อบต. กะหรอ
21 นบพิต้า อบต. นบพิต้า
22 นาบอน อบต. แก้วแสน
23 นาบอน อบต. นาบอน
24 บางขัน อบต. บางขัน
25 บางขัน อบต. บ้านนิคม
26 ปากพนัง ทม. ปากพนัง
27 ปากพนัง อบต. ท่าพญา
28 ปากพนัง อบต. แหลมตะลุมพุก
29 พรหมคีรี อบต. นาเรียง
30 พรหมคีรี อบต. บ้านเกาะ
31 พิปูน ทต. พิปูน
32 พิปูน ทต. กะทูน
33 พิปูน ทต. ควนกลาง

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีย่ังไมไ่ดจ้ัดส่ง 

อปท.

ร่างค าสั่งจัดตั้งปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ศป.ปส.อปท.) 



ล าดบัที่ อ าเภอ

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีย่ังไมไ่ดจ้ัดส่ง 

อปท.

ร่างค าสั่งจัดตั้งปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ศป.ปส.อปท.) 

34 เมืองนครศรีธรรมราช อบต. ก้าแพงเซา
35 เมืองนครศรีธรรมราช ทต. ท่าง้ิว
36 เมืองนครศรีธรรมราช อบต. ท่าซัก
37 เมืองนครศรีธรรมราช อบต. นาทราย
38 เมืองนครศรีธรรมราช อบต. ปากนคร
39 เมืองนครศรีธรรมราช ทต. โพธิเ์สด็จ
40 ร่อนพิบูลย์ ทต. เขาชุมทอง
41 ร่อนพิบูลย์ อบต. ควนพัง
42 ลานสกา ทต. ลานสกา
43 ลานสกา อบต. ก้าโลน
44 สิชล อบต. เขาน้อย
45 สิชล อบต. ฉลอง
46 สิชล อบต. สิชล
47 สิชล อบต. ส่ีขีด
48 สิชล อบต. เสาเภา
49 หัวไทร อบต. บางนบ


