
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   ประธานกรรมการ 
2. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.)   กรรมการ 
3. นางสาวจันทร์ทนี จิตใหญ่  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
4. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
5. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
6. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
7. ร.อ.ธชัพล โพธาราม   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
8. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
9. พ.ต.ท.เสรี เฟื่องสีใหม่   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
10. พ.ต.ท.จิรพงษ์ ค าม ี            ผู้ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
11. ร.ต.อ.จันภัทร บุญนัก  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ
12. พ.ท.กฤษณพงค์ พรหมการัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
13. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
14. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
15. จสอ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
16. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
17. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
18. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
19. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
20. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
21. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
22. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
23. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
24. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
25. นายประสิทธิ์ เมืองไสย  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
26. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
27. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
28. นางสาวเฌติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
29. นายนางรัชนีภา ศรีสว่าง  ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)     กรรมการ 
30. นายธวัชชัย สร้อยฟูา            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
31. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์  ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
32. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมค า  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
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33. นายสากล สุรวงศ ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
34. นายณรงค์ ชัยวรรณา  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
35. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
36. นางนงนุช กุมศัสตรา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
37. นางดารุณี ชัยวรรณา                    ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฮอด กรรมการ 
38. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
39. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
40. นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
41. นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
42. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์           ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
43. นางสาวกอบกาญจน์ เรืองศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
44. นายพิรุณ ฟองมณี            นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
45. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
46. นายเมธาพัฒน์ หงษ์ภูมี  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
47. นายสันติ เหล่าพาณิย์กุล  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
48. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมกา  
49. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่       กรรมการ 
50. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
51. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
52. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอ าเภอสารภี       กรรมการ 
53. นายธีรนนท์ กันทะวงค์  นายอ าเภอสันทราย(แทน)      กรรมการ 
54. นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์  นายอ าเภอดอยสะเก็ด(แทน)      กรรมการ
55. นายสราวุฒิ วรพงษ์   นายอ าเภอสันก าแพง                 กรรมการ 
56. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์  นายอ าเภอแม่แตง           กรรมการ 
57. นายนพ มีทองค า   นายอ าเภอเชียงดาว(แทน)      กรรมการ 
58. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
59. นายสมภพ หน่อแก้ว   นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
60. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
61. นายอนุพงษ์ ใหม่พรหม  นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)      กรรมการ 
62. นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม  นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
63. นายธาดา สุพพกุล    นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
64. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
65. นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
66. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
67. นายธนไชย สอนอินทร์  นายอ าเภอดอยเต่า (แทน)      กรรมการ 
68. นายจิรายุ ยองเพชร   นายอ าเภอแม่วาง (แทน)      กรรมการ 
69. นายสุพงษ์ ค าพระ   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
70. นายวิเศษ ผงนอก   นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
71. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
72. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
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73. นายวีรวัฒน์ กิจมานะทรัพย์  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
74. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
75. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
76. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
77. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
78. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
79. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
80. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
81. นางสาวญาณิศา เตชะโสด  นักศึกษาฝึกงาน        
82. นางสาวกุลธิดา ชื่นใจ  นักศึกษาฝึกงาน 
83. นางสาวสุธิดา อินทร์สุวรรณโณ นักศึกษาฝึกงาน 
84. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
85. น.ต. ภานุพงศ์ นางเป็นใจ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่       
86. นางลาวัณย์ จริยา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม       
เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11/๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 แนะน าคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้มาด ารงต าแหน่งใหม่ 
จ านวน 9 ราย 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ต าแหน่งเดิม 
1 นายศรัณยู  มีทองค า ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชม. ปลัดจังหวัดอ านาจเจริญ 
2 นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอ าเภอสารภี/ผอ.ศป.ปส.อ.สารภี นายอ าเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
3 นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอ าเภอแม่แตง/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่แตง นายอ าเภอลานสัก จ.อุทัยธานี 
4 นายชัยณรงค์  นันตาสาย นายอ าเภอสะเมิง/ผอ.ศป.ปส.อ.สะเมิง นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
5 นายสราวุฒิ  วรพงษ์ นายอ าเภอสันก าแพง/ผอ.ศป.ปส.อ.สันก าแพง นายอ าเภอเชียงดาว 
6 นายชัชวาล  พุทธโธ นายอ าเภอเชียงดาว/ผอ.ศป.ปส.อ.เชียงดาว นายอ าเภอเวียงแหง 
7 นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล นายอ าเภอดอยหล่อ/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยหล่อ นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
8 นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล นายอ าเภอเวียงแหง/ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงแหง หน.กลุ่มบริหารงานปกครอง อ.ฝาง 
9 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์  ดวงจินดา นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา/ผอ.ศป.ปส.อ.กัลยาณิวัฒนา หน.กลุ่มบริหารงานปกครอง อ.สะเมิง 
 

    1.2 มาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง ๓ เดือน ตามข้อสั่งการ 
นายกรัฐมนตรี  
   ตามที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม               
ได้เป็นประธาน ในการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการฟ้ืนฟูและบ าบัดรักษา
ผู้ปุวยให้เป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องภาณุรังษี  ศาลาว่าการ
กลาโหม และได้ก าหนดแผนบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3 เดือน นั้น 
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและคณะอนุกรรมการฯ          
ได้มีการประชุมชี้แจงเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน  ในห้วง ๓ เดือน           
(พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ ) โดยก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๑๕ ต าบล ในพ้ืนที่       
๘  อ าเภอ โดยให้ความส าคัญกับการสกัดก้ันยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เฉพาะ ดังนี้ 
   ๑) จัดชุดปฏิบัติการประจ าต าบลในรูปแบบ  Mobile Team เข้าไปให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในทุกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะต าบลที่มีปัญหารุนแรง มุ่งเน้นประชาชนทั่วไปโดยผนวกเป็น “ศูนย์ด ารงธรรมเคลื่อนที่” เพ่ือแก้ไขปัญหา      
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และด าเนินงานตามกระบวนการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง     
ตามแนวทางประชารัฐ ๙ ขั้นตอน 
   ๒) ตรวจสอบและเพ่ิมบทบาทอาสาสมัครปูองกันยาเสพติด (๒๕ ตาสับปะรด) เยาวชนอาสารักษา
ดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ซึ่งผ่านการอบรมจัดตั้งแล้ว และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีบทบาทในการร่วมมือปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 
   ๓) จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฝุายปกครอง ประกอบไปด้วย พนักงานฝุายปกครอง สมาชิก       
กองอาสารักษาดินแดน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สนธิก าลังร่วมกับต ารวจ,กองก าลังรักษาความสงบ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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   ๔) จัดท าแผนบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ในห้วง  ๓ เดือน 
(พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ ) โดยเน้นต าบลที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จ านวน ๑๕ ต าบล ในพ้ืนที่ ๘ อ าเภอ    
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
   ๕) สร้างการรับรู้ในผลกระทบจากยาเสพติดในภาคประชาชน ผ่านการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์    
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
   ๖) รายงานแผนบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน 
(พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ ) และรายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ทราบ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๘๙ ๐๑๓๘ โดยรายงานครั้งแรกภายในวันพุธที่  
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

พื้นที่เป้าหมาย 15 ต าบล 8 อ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 4 ปี ของรัฐบาล 

กระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรอบ
4 ปี ของรัฐบาล (ปีงบประมาณ 2558 – 2561) เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)       
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเคร่งครัด 

ในการนี้ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาแล้วมีบัญชา       
ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว   

  ศอ.ปส.มท ได้แจ้งให้ ศอ.ปส.จ. ในฐานะหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ ด าเนินการบูรณาการความร่วมมือ
กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินงานปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยา เสพติดให้ด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
๑ เชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง บ้านหลวง 
๒ เชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง สบเตี๊ยะ 
๓ เชียงใหม่ อ าเภอเชียงดาว เมืองนะ 
๔ เชียงใหม่ อ าเภอเชียงดาว เชียงดาว 
๕ เชียงใหม่ อ าเภอเชียงดาว ปิงโค้ง 
๖ เชียงใหม่ อ าเภอไชยปราการ หนองบัว 
๗ เชียงใหม่ อ าเภอฝาง ม่อนปิ่น 
๘ เชียงใหม่ อ าเภอฝาง เวียง 
๙ เชียงใหม่ อ าเภอฝาง แม่คะ 

๑๐ เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 
๑๑ เชียงใหม่ อ าเภอแม่แจ่ม แม่ศึก 
๑๒ เชียงใหม่ อ าเภอแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง 
๑๓ เชียงใหม่ อ าเภอแม่แจ่ม กองแขก 
๑๔ เชียงใหม่ อ าเภอแม่แตง บ้านช้าง 
๑๕ เชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม โป่งแยง 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 10/2561  เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
24 หน่วยงาน (ไม่มีขอแก้ไข)  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ภาพรวมสถานการณ ์
    - ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า,ไอซ์) รุนแรงที่สุด 

- เมทแอมเฟตามีน มาจากแหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองค าในรัฐฉาน 
- ยาบ้า ยังเป็นตลาดหลัก ส่วนไอซ์ ถูกล าเลียงผ่านไทยไปต่างประเทศ 
- ปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่ถูกล าเลียงเข้าเป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาลดลงอย่างมาก         

(ยาบ้า 100 บาท/เม็ด ไอซ์ 1,000 บาท/กรัม)   
 ส าหรับสถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดในปี ๒๕๖๑ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยยาบ้า ไอซ์ 
เฮโรอีน เคตามีน เป็นยาเสพติด ๔ ประเภทส าคัญ ที่จะล าเลียงเข้ามาทางภาคเหนือตอนบนโดยวิธีการใช้รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ สถานการณ์ การลักลอบยาเสพติดในปริมาณมากจะใช้รถยนต์ เช่นรถคอนเทนเนอร์ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะมี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้รับจ้างล าเลียงยาเสพติดเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน ชนเผ่าม้ง  ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในการรับจ้าง
ล าเลียงยาเสพติด เข้ามาสู่ประเทศไทยลักษณะการล าเลียงก็จะใช้รถยนต์ในการตรวจสอบเส้นทางและการตั้งจุดตรวจของ
เจ้าหน้าที่ ภายในรถยนต์จะมีการวางระบบติดต่อสื่อสารในแต่คัน วิธีการล าเลียงเข้ามาสู่พ้ืนที่ตอนในก็จะมีการซุกซ่อน        
ยาเสพติดปนอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงกล่องกระดาษ และกล่องผลไม้ เช่นเดียวกับการซุกซ่อนเข้ามากับ
ยานพาหนะที่ดัดแปลง ยางอะไหล่ ส าหรับเส้นทางในการล าเลียงยาเสพติดยาบ้า  ซึ่งจะมีจ านวนตั้งแต่ ๑ ล้านเม็ดขึ้นไป          
ไอซ์ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป สังเกตได้ว่าจะมีการแพร่ระบาดมายังภาคเหนือตอนบนเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่จุดสีแดง 
เช่นเดียวกับยาบ้าตั้งแต่ ๑ แสนเม็ด แต่ไม่เกิน ๑ ล้านเม็ด และไอซ์ ตั้งแต่ ๑๐-๙๙ กิโลกรัม พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนก็ยังเป็น
พ้ืนที่การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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 พ้ืนที่ ๕ อ าเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นพ้ืนที่การน าเข้าของยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นของสถานการณ์ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งมีต้นทางในการน าเข้ามาจากพ้ืนที่ชายแดน ได้น ามาซึ่งการก าหนด
แผนการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นแผนที่จะก าหนดการด าเนินการ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยจะ
ก าหนดพ้ืนที่การด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย,เชียงใหม่,พะเยา,แม่ฮ่องสอน โดยจะเป็นพ้ืนที่ชายแดน 
 แผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 

1. บูรณาการการใช้อ านาจทางกฎหมายที่มีอยู่มุ่งต่อโครงสร้าง 3 ส่วน 
2. จัดตั้งกลไกบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาชายแดนด้วยศาสตร์พระราชา 
4. ใช้พลังชุมชนเป็นแนวปูองกัน 

พ้ืนที่เปูาหมายปฏิบัติการตามแผนบริหารจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ           
(พ.ศ.2562-2565) จ.เชียงใหม ่
 

หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ห้วยลึก 07 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 
เมืองนะ 01 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 
อรุโณทัย (ใหม่สามัคคี) 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 
เมืองกื้ด (ห้วยกุ๊บกั๊บ) 1 กึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 
ขอบด้ง (นอแล) 14 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 
หนองไผ่ 15 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 
ร่มไทย 14 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 
จะนะ (นามะอ้ืน) 12 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 
เปียงหลวง (หลักแต่ง) 01 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 
ห้วยไคร้ 05 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด   สถานการณ์การปลูกฝิ่นเชียงใหม่ (ระดับต าบล) ฤดูกาลปลูกปี 
2561/62 (ณ 22 พ.ย. 61) 

 

พื้นที่ (สีแดง) จ านวนแปลง เนื้อที ่

อ.เชียงดาว  37 แปลง 25.20 ไร ่

    ต.เมืองงาย 5 แปลง 3.21 ไร ่

    ต.เชียงดาว 8 แปลง 5.96 ไร ่

    ต.แม่นะ 24 แปลง 16.03 ไร ่
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จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบเตรียมแปลงปลูกฝิ่น ทั้งนี้           
ทางสถาบันได้แจ้งพ้ืนที่ที่มีการเตรียมแปลงปลูกฝิ่นไปยังพ้ืนที่อ าเภอเป้าหมาย ผลการด าเนินงานทางอ าเภอได้ท าการป้องกัน
ยับยั้งการเตรียมพื้นทีป่ลูกฝิ่นได้ประมาณ 60 ไร่  

ฝ่ายเลขาฯ ทางฝ่ายเลขาฯ ได้รับการประสานจากอ าเภอต่างๆ ว่าขอแจ้งสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
ขอให้แจ้งพิกัดที่พบการปลูกเสพติดที่มีการตรวจพบนอกจากพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย บางอ าเภอได้แจ้งว่ามีมาตรการที่จะ
ด าเนินการกับผู้น าท้องถิ่นท้องที่ ซึ่งอ าเภอไม่มีข้อมูลทั้งนี้ขอความร่วมมือสถาบันส ารวจช่วยแจ้งพิกัดที่ตรวจพบให้อ าเภอ     
ที่กล่าวมาสักครู่ยกเว้นอ าเภออมก๋อยเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด กระบวนการของสถาบันฯ จะดูตั้งแต่การเริ่มเตรียมแปลงในส่วน
ของการน าเสนอ ๒ ครั้งที่ผ่านมาในส่วนการเตรียมแปลงที่แจ้งผ่านไปทาง ปปส.ภาค ๕ เพ่ือแจ้งไปทางจังหวัดอีกที ในส่วน
ของการตัดท าลายพื้นที่ปลูกฝิ่นทางกองทัพภาคท่ี ๓ จะด าเนินการตัดท าลาย ในส่วนบทบาทภารกิจอ าเภอก็คือ กระชับแต่ละ
ท้องทีไ่ม่ใหม้ีการปลูกฝิ่นรุ่นต่อๆไป 

ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.อมก๋อย  สถานการณ์และตัดท าลายฝิ่น ข้อมูลส ารวจมีทั้งหมด ๖๗ แปลง ประมาณ ๕๖.๗๗ ไร่ 
เข้าพิสูจน์ทราบพ้ืนที่จริงทั้งหมดมี ๗๗ แปลง ๕๙.๒๔ ไร่ แยกเป็นต าบลรายต าบล ต าบลยางเปียง ๔๕ แปลง แม่ตืน         
๒๐ แปลง สบโขง ๑๒ แปลง ต าบลยางเปียง ๔๕ แปลง ๓๓.๓๒ ไร่ จ านวนตามพิกัดมี ๓๕ แปลง นอกพิกัด ๑๐ แปลง         
มีขนาดต้น ๓-๕ ซม. จ านวน ๘ แปลง ขนาดล าต้น ๕-๑๕ ซม. จ านวน ๔ แปลง ขนาดล าต้น ๑๕ ซมขึ้นไปจ านวน ๖ แปลง 
แปลงละ ๑ แปลง แปลงเตรียมพ้ืนที่ จ านวน ๖ แปลง แปลงเริ่มบางจ านวน ๒๐ แปลง ต าบล แม่ตืน ๒๐ แปลง จ านวน 
๑๖.๓๗ ไร่ ตามพิกัดท้ังหมด ๒๐ แปลงแต่เป็นแปลงร้าง ต าบล สบโขง ๑๒ แปลง ตามพิกัด ๑๒ แปลง ขนาดล าต้น ๓-๕ ซม. 
จ านวน ๓ แปลง ๕-๑๐ ซม. จ านวน ๕ แปลง แปลงร้าง ๓ แปลง แปลงเตรียมพ้ืนที่กวาดเมล็ดจ านวน ๑ แปลง 

แนวทางด าเนินการในระยะต่อไป จัดชุดปฏิบัติการพลเรือน ต ารวจ ทหาร ร่วมกับท้องที่ /  ท้องถิ่น / ประชาชน 
ในหมู่บ้านตามแนวทางบูรณาการการท างาน “มีส่วนร่วม” ในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ตรวจพบแปลงปลูกฝิ่น โดยประชาชน
ในหมู่บ้านมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของตนเองให้เกิดความตระหนักและยั่งยืน “ระเบิดจากข้างใน” 
    

 
 

 
 
 

 

พื้นที่ (สีแดง) จ านวนแปลง เนื้อที ่

อ.อมก๋อย  25 แปลง 23.95 ไร ่

    ต.อมก๋อย 2 แปลง 0.63 ไร ่

    ต.สบโขง 13 แปลง 16.43 ไร ่

    ต.ยางเปียง 12 แปลง 9.07 ไร ่

อ.แม่แตง    ต.กึ้ดช้าง 26 แปลง 17.80 ไร่ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
ระเบียบวาระที่ 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด พมจ. 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.   
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.) 
                 + โรงเรียน (แห่ง)  
                 + ครตู ารวจ (คน) 

 
 

178  
632  

 
751  
74 

 
750 

 
171  
112  

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

171  
112 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

171  
112 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 

100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลภาคเรยีนที ่
2/2561 

       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 
           - ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (แห่ง) 
           - ค่ายทักษะชีวิต (สพป.) (แห่ง) 

 
275  
58  
18  
9 

๑ แห่ง 
262 
267 

7 

 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

5.55 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

นักเรียนที่สอน  
6,068 คน 
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เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
        (1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) 

 
200 

 
- 

 
103 

 
51.50 

 

        (๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษา (แห่ง) 5 - 5 100  

1.3 สถานประกอบการ 
         (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 

 
375 

 
- 

 
- 

 
-  

         (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ  (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
54 

 
4 
- 

 
99 

 
4 
- 

 
28.29 

 
10 
- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 

1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
124 

 
124 

 
20.66 

 

          - ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 
 

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 19 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลา 
จ านวน 5 แห่ง 
3. สั่งปิดตามข้อ 4(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ
วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน จ านวน 2 แห่ง 

         (2) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
140 
295 
122 

3 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 

         (3) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะ   
ยาเสพติด 
             - สร้างความเข้มแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
               + หมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย (ข) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
 

๒,178 
๑,719  
๓๑4 
73  
91 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

อยู่ระหว่าง
ปปส. 

ปรับปรุง
ระบบ 
NISPA 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
26 พ.ย. 2561) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 4,841 568 11.73 
     - สถานบ าบัด 4,241 568 13.39 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 600 0 0 
2.บังคับบ าบัด 1,061 410 38.64 
3.ต้องโทษ 850 1 0.12 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 0 0 
     - กรมพินิจฯ 200 1 0.50 

รวม 6,752 979 14.56 
 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 4,074 273 6.70 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
         (4) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
             - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)            
             - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน (ม./ช.) 
             - ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ (LC) (แห่ง) 

 
๒๖  

๕๐4  
๑ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
 
 

 

         (5) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  
(9 ขั้นตอน)  จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 122 ม./ช. คิดเป็น 5.55% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 104 ม./ช. คิดเป็น 4.73%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 1 ม./ช. คิดเป็น 0.45% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 1 ม./ช. คิดเป็น 0.45% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 11 ม./ช. คิดเป็น 0.50% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
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ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา  
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต้องโทษ 

97.09 
100 

99.31 
รวม 3 ระบบ 98.69 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 พ.ย. 2561   
 
ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 - 23 พฤศจิกายน 2561 ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 - 23 พฤศจิกายน 2561 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

1,362,305.50 616.30 2,872.24 25.04 500 48.13 1.00 2,530.47 
 
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

16,798,507 727.88 3,278.70 60.21 513.53 1,126.32 2.00 2,568.45 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2560  ปี 2561   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2560   ปี 2561  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 1,284 1,300 1,542  1,599 259 299 20 319 338 403 443 84 105 26 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
1. วันที่  31 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 21.00 น.บริ เวณสามแยก ปากทางเข้าสถานีวิทยุ เสียงสามยอด                   

ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องตรวจที่บ้านเลขที่ 272/70 หมู่บ้านวนัสนันท์ เพลส ซอย 5  ต.หนองจ๊อม           
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  จับกุม 1) นายประวิทย์  เขื่อนค า อายุ 38  ปี  ที่อยู่ 6/1 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่           
2) นายธนพล  เลิศรัศมีทัศน์  อายุ 33  ปี ที่อยู่ 596 ม.1 ต.ปุาซาง อ.ปุาซาง จ.เชียงใหม่  ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายและจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายของกลาง  ยาบ้า 688,000 เม็ด                 
อยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 ด่านตรวจแก่งปันเต๊า ม.10 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จับกุม           
1) นางสาวธารารัตน์ หวังนุรักษ์ อายุ 23 ปี ที่อยู่ 343 ม.1 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 2) นางสาวพิจิตรา  สีรี  อายุ 16 ป ี         
ที่อยู่ 83/1  หมู่ 2  ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พบของกลาง 1) ยาบ้า จ านวน 20,000 เม็ด 2) ยาไอซ์ น้ าหนัก 2 กิโลกรัม 3) โทรศัพท์มือถือ
ยี่ห้อ ซัมซุง หมายเลข 0624769153 และ 0811480983 4)โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ wiko หมายเลขโทรศัพท์ 
0624769468 5) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ซัมซุง สีขาว หมายเลข 0859233767 6) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ vivo สีแดง หมายเลข 
0885971217และ066518164 การขยายผล สอบถามผู้ต้องหาที่ 1 รับว่ารับจ้างขนยาเสพติดดังกล่าวในราคา               
20000 บาท  เพ่ือจะน าไปส่งให้เพ่ือนที่ปลายทาง  ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่  จ.สงขลา ผู้ว่าจ้างเป็นชายชื่อนายมีน  ไม่ทราบชื่อจริง
นามสกุลจริง  อายุ 23 ปี  รูปร่างผอม  ตัวเล็ก ผิวด าแดง ผมหยักศก  จะมารอรับยาเสพติดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ ซึ่งผู้ต้องหาที่ 1 
รับยาบ้าดังกล่าวมาจาก ชายไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง  ใช้วิธีโทรศัพท์มาบอกสถานที่รับยาเสพติดที่เบอร์โทรศัพท์ 
0966518164 และทุกครั้งชายไม่ทราบชื่อจะเปลี่ยนหมายเลขที่ติดต่อมาโดยผู้ต้องหาที่ 1 จะลบเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกัน       
ทุกครั้ง                    

3. วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.30 น. บริเวณเส้นทางธรรมชาติระหว่างบ.อรุโณทัย ม.10  บ.ปุาบงงาม 
หมู่ 11 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จับกุม เสียชีวิตระหว่างเข้าท าการจับกุม ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1               
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พบของกลาง 1) ยาบ้า จ านวน 300,000 เม็ด ฝิ่น 16 กิโลกรัม 2) อาวุธปืน
สงคราม AK 47  จ านวน 1 กระบอก 3) อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จ านวน 1 กระบอก 4) กระสุนปืน ขนาด 7.62 และขนาด 
9 มม. อีกจ านวนหนึ่ง การขยายผล อยู่ระหว่าขยายผล 
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4. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 22.00 น. บริเวณถนนสาธารณะบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา          
อ.แม่อายฯ-บ้านคายใน ม.2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ จับกุม 1) นายเทวินต์ มนัสมโนธรรม อายุ 23 ปี                
ที่อยู่ 256 ม.12 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 2) นายนพดล แซ่เท่า อายุ 22 ปี ที่อยู่ 55 ม.13 ต.สันสลี อ.เวียงปุาเปูา 
จว.เชียงราย ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พบของกลาง              
1) ยาบ้า จ านวน 1,000,000 เม็ด 2) รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนด์ทอง ทะเบียน งน 2179 เชียงใหม่ ยึดได้จาก
ผู้ต้องหาที่ 1 3) รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า สีด า ทะเบียน 1 กบ 5398 เชียงราย ยึดได้จากผู้ต้องหาที่ 2 4) โทรศัพท์
WIGO สีด า บรรจุซิมการ์ดจ านวน 2 ซิม หมายเลข 0822439220 และ 0932900090  จ านวน 1 เครื่อง ยึดจาก
ผู้ต้องหาที่ 1 5) โทรศัพท์ VIVOบรรจุซิมการ์ด จ านวน 2 ซิม หมายเลขโทรศัพท์ 0932780864 และ 0612989386  
จ านวน 1 เครื่อง ยึดจากผู้ต้องหาที่ 2 การขยายผล จากการสอบถามให้การรับว่าได้มาติดต่อกับชายไม่ทราบชื่อ โทรศัพท์
หมายเลข 063-1235391  โดยชายคนดังกล่าวแจ้งให้ไปรับเอายาบ้าที่บ้านปุากุ๋ย ม.3 ต.ท่าตอนฯ จึงขับรถมารออยู่
บริเวณใกล้กับ อบต.ท่าตอน จนกระท่ังถึงเวลาประมาณ 22.00 น.ได้รับแจ้งจากชายคนดังกล่าวให้ขับรถไปเอายาบ้าจ านวน
ดังกล่าวที่บ้านคาย ม.2 ต.แม่นาวางฯ แล้วจึงขับรถไปตามถนนบ้านสันโค้ง-บ้านคาย จนกระทั่งถูกจับกุมและสามารถหยุด
รถจักรยานยนต์ที่ขับน าทางได้ที่บริเวณเขตหมู่บ้านสันปุาเหียว ม.4 ต.มะลิกา อ.แม่อายฯ จากการสอบถามนายนพดลฯ         
ให้การรับว่าได้รับการติดต่อจากนายอู๋ ซึ่งเป็นเพ่ือนกันให้มาดูเส้นทาง ตรวจสอบด่าน โดยจะให้ค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 
20,000 บาท  

4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)    

ฝ่ายเลขาฯ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม 
ระดับจังหวัด (ในพื้นที่) (ครั้ง) 

๒ 
 

- - -  

    4.2 การก ากับติดตามของคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

12 1 2 16.67  

   4.3 ประชุมโต๊ะข่าวเฝูาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  - - -  
   4.4 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (3) งบ ปค.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (4) งบพัฒนาจังหวัด 

15,708,200 
6,880,000 
2,540,300 
391,400 

5,896,500 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
   
 
 
อยู่ระหว่าง
อนุมัติโครงการ 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณา 
       การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  

   ความมุ่งหมาย   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อสังเกต แนะน าเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                       ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม ได้สั่งการให้ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชม  จัดท าข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด 
และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) เพ่ือน าไปวิเคราะห์สภาพปัญหายาเสพติดและด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  ในการจัดท าในรูปแบบของแผนที่ 5 ระดับ ประกอบด้วย 
   ๑) ระดับจังหวัด  
   ๒) ระดับอ าเภอ 
   ๓) ระดับต าบล 
   ๔) ระดับหมู่บ้าน 
   ๕) ระดับครัวเรือน  
  โดยการก าหนดจุดสีตามเกณฑ์วัดระดับสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ได้แก่ สีขาว สีเขียว สีเหลือง และ
สีแดง ลงในแผนที่จนถึงระดับครัวเรือน 
  แผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ด้านการบริหารจัดการ/
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ/แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติด ว่าด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก าหนดแนวปฏิบัติ และวางแผนการใช้งานเพ่ือองค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ทุกเวลา
อย่างมั่นคงและปลอดภัย 
  และส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๑  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดเป็นจุดสีตามเกณฑ์วัดระดับสภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ได้แก่ สีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
ลงในแผนที่เพียง ๔ ระดับ ถึงระดับหมู่บ้าน แต่ยังไม่สามารถระบุสภาพปัญหายาเสพติดได้ถึงระดับครัวเรือน ศอ.ปส.จ.ชม. 
ได้ท าการตรวจสอบด าเนินงานในระบบนิสป้า ปรากฏว่าส านักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ได้จัดท าสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดเป็นจุดสีตามเกณฑ์สภาพปัญหาในพ้ืนที่ ทางฝ่ายเลขาได้ประสานส่วนวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นผู้จัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ดังกล่าว โดยขอให้แสดงผลสถานประเมินหมู่บ้านตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด จากการประสานกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในกรณีจะต้องแสดงผลการประเมินและจะต้องมีข้อมูลรายละเอียด ได้แก่ 
ชื่อสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ที่อยู่ตามข้อมูลการประเมินของผู้เสพผู้ค้าที่ได้จากการประเมินเพ่ือเอาไประบุ
สภาพปัญหาระดับครัวเรือน 
  เบื้องต้นได้ประสานกับ ศป.ปส.อ. องค์การปกครองส่วนท่องถิ่นทุกแห่ง ให้ส่งที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน 
ของผู้ค้าผู้เสพ ข้อมูลการประเมินสถานะหมู่บ้านครั้งที่ 2 ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขาเรียบร้อยแล้ว แต่
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด มีค าสั่งเพ่ิมเติมว่าให้น าข้อมูลทั้งหมดน าเสนอต่อที่ประชุม ศอ.ปส.จ. เพ่ือให้ที่ประชุมได้ดูใน
รายละเอียดเพ่ือน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อไป ขอให้ที่ประชุมในส่วนของ 
ปปส.ภาค 5 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ
ส่วนที่เก่ียวข้องน าเสนอในรายละเอียดว่าควรจะน าข้อมูลอะไรที่จะแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเพ่ือปรับปรุงระบบ NISPA ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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  ข้อเสนอแนะ การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) โดยจะระบุที่อยู่ของ 
ผู้เสพ/ผู้ค้า ยาเสพติดลงในแผนที่ ให้ปรากฏครัวเรือนได้หรือไม่ พร้อมรายละเอียด 

   1. ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
         จากที่ได้หารือในเรื่องของระบบ NISPA ข้อมูลที่อยากจะให้เพ่ิมเติมเรื่องของสีในตัวก าหนดของหมู่บ้าน

ชุมชน มี ๔ สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว ถ้าจะระบุไประดับครัวเรือนต้องสีอีกหลากหลายสี เพ่ือที่จะได้ก าหนดได้เห็น
ว่าสีนี้เป็นสีของระดับครัวเรือน ระบบ NISPA ได้ก าหนดและท าออกมาเพ่ือที่ให้สามารถดูในหมู่บ้านชุมชนการที่จะลงลึกไป
ระดับครัวเรือนจ าเป็นต้องใช้ในเรื่องของทรัพยากรในการท าระบบเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะต้องต้องหารือกันในระดับสูงขึ้นไป         
ทาง ปปส.ภาค 5 เลยต้องขอให้ ศอ.ปส.จ.ชม.ท าหนังสือเพ่ือที่จะเสนอให้เลขาธิการ ปปส. เพ่ือที่จะได้มีข้อสั่งการให้           
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พิจารณาว่าการท่ีจะท าระบุข้อมูลจนถึงระดับครัวเรือนมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 

  ๒. ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
              หวังว่าข้อมูลที่จะน าไปลงในระบบกับข้อมูลที่ได้จากทางฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
จริงๆคือข้อมูลของผู้ที่ถูกด าเนินคดีต่างๆ ข้อมูลส่วนนี้จะอยู่ที่สถานีต ารวจ อีกส่วนจะอยู่ในเรือนจ า ถ้าน าข้อมูล ๒ ส่วนนี้มา
เพ่ิมเติมในการกรอกข้อมูลก็จะท าให้ข้อมูลครบถ้วนมากข้ึน 

  ๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
              ข้อมูลที่จะน ามาลงต้องควรเน้นของการปกปิดความลับของข้อมูล เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบ
หลายด้าน ถ้าเป็นไปได้ในส่วนของข้อมูลที่มีผลกระทบกับเยาวชนก็ควรจะมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งข้ึน 

  ๔. สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
              ทางสถาบันมีการจัดข้อมูลทางสารสนเทศในพื้นที่ภาคใต้ ในการจัดท าข้อมูลหากต้องการแสดงข้อมูลพ้ืนที่
ระดับครัวเรือน ต้องอาศัยพิกัดของครัวเรือน ถ้าต่อไปเราจะท าของครัวเรือนก็ต้องหาพิกัดครัวเรือนถึงจะขึ้นบนแผนที่ได้ เช่น 
ต้องไปที่บ้านแล้วกด GPS ดังนั้นเราควรต้องบอกพิกัดให้ชัดเจน 

  ๕. ส านักงาน สสจ. เชียงใหม่ 
              ในส่วนของสสจ.ดูแลในเรื่อง ระบบ บสต. ซึ่งในระบบจะมีข้อมูลบ้านเลขที่ในพ้ืนที่และหมู่บ้าน                
แต่ไม่มีระบุบุคคล เลข13 หลัก กับชื่อ-สกุล ซึ่งจะอยู่ในระดับประเทศ ถ้าเราใช้ในการแจ้งสีในระดับหมู่บ้านแต่สามารถคลิกดู
ว่าในระบบมีผู้เสพกี่ราย เคยผ่านการบ าบัดกี่ราย ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มว่าเราต้องการอะไรบ้าง 

ประธาน    ขอให้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  
ประธาน    ตามข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61 ณ ห้อง ภาณุรังสี ศาลา
ว่าการกลาโหม ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของ รอง นรม./รมว.กห. ( พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ) บูรณาการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน ข้อสั่งการ ของ รอง นรม. /รมว.กห. 
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- บูรณาการกองก าลังป้องกันชายแดนทุกกองก าลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติด
แนวชายแดน 

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เข้มงวด เพ่ือสกัดกั้น ป้องกันและปราบปรามการแพร่กระจายของ        
ยาเสพติดภายในประเทศโดยปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน 

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 

 
 
 
 

                นพรัตน์  จันทร์แต้                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกขอ้มูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


