
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 10/๒๕๕9 

วันอังคารที่  26 ตุลาคม ๒๕๕9  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

**************************** 

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          กรรมการ 

3. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
4. พ.อ.มงคล พันธุทอง รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
5. พ.อ.ปรเมศร อุดมสินคา ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นายรุจน นะนุน   อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
7. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล   ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
9. นางจารุมา ภมรบุตร   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
10. พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ   ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 

11. ร.ต.ศิกษณะ สมวันดี   ผูบังคับการกรมรบพิเศษ ที่ 5 (แทน)    กรรมการ 
12. น.ท.ณัฎฐภัทร สอนสืบ   ผูบังคับการกองบนิ ๔๑ (แทน)               กรรมการ 
13. พ.ต.ต.ธีธัดม ซูดละออง  ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 

14. พ.ต.ท.จิรพงษ คํามี   ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3   กรรมการ 
15. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ   กรรมการ 
16. ร.ต.ท.ศุภกร ปยะกุลไชย  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม                      กรรมการ 
17. ร.ต.ท.ธษิณ กันทับ   ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   กรรมการ 
18. นายธีระพงค อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
19. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม               ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (แทน)    กรรมการ 
20. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
21. นายชาตรี ธินนท   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
22. นายมนูญ สุขศรีจันทร  แรงงานจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
23. นางพิมพพิศา หงษรัตน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
24. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
25. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
26. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
27. นายเรืองศักดิ์  ภูมิสันติ  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
28. นายโสภณ โปธินันท    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
29. นายมงคล พุทธัง    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
30. นายพิเชฐ คํารินทร    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
31. นายจิรเมธ จันทบูรณ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
32. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
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33. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
34. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (แทน) กรรมการ 
35. นางนงลักษณ ไชยรัตน  ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
36. นายณฐรัช ทองเจิม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
37. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
38. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
39. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ 
40. นายไพศาล วัฒถีหัตถกรรม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
41. นายจักรพงษ สิทธิหลอ  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
42. นายประพันธ คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
43. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
44. นางณัฐธยาน ศรีสุวรรณ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
45. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
46. นายพิชิต จันตะคาด   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
47. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
48. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
49. น.ส.อินทิรา ศรีสมัย   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
50. น.ส.อําพร หาญอภิสิทธิ์  ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง (แทน) กรรมการ 
51. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
52. นายชาลี ติยายน   ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม  กรรมการ 
53. นางสุดารักษ กระจาง  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม กรรมการ 
54. นางบุษบา บุญศรี    ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
55. นางสาวเดือน อินตะ   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
56. นางสาวคนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
57. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
58. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
59. นายชาตรี กันทวี   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
60. นายอรรถกฤต คํายอดเรือน  นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา     กรรมการ 
61. นายพิสิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
62. นางวรรณฤดี กิจเจริญรุงโรจน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
63. นายศิริพงษ นําภา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
64. นายณัฐ สัจจวิโส    นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
64. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย  นายอําเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
65. นายมีชัย จันทรกระจาง  นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
66. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
67. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
68. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
69. นายนิมิต เมืองเปย   นายอําเภอแมแตง (แทน)      กรรมการ 
70. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว      กรรมการ 
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71. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอพราว        กรรมการ 
72. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
73. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
74. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
75. น.ส.นิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง      กรรมการ 
76. นายสังคม คัดเชียงแสน  นายอําเภอแมแจม (แทน)      กรรมการ 
77. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
78. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
79. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
80. นายอนวัช สัตตบุศย   นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
81. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
82. นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอไชยปราการ       กรรมการ 
83. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ  นายอําเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
84. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
85. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
86. วาที่รอยตรีณรงคชัย จินดาพันธ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
87. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
88. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
89. น.ส.อัญชลี อุทัย   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
90. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
91. นายถาวร เอื้อสามาลย  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
92. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
93. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
94. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
95. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
96. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
97 นายมนตรี วงษวัชระโยธนิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
98. นางสาวศิริพร เพ็ญเพียร  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     
99. นายภาณุเมศ ตันรักษา MCOT 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน            
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 10/
๒๕๕9 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

   เรื่องกอนวาระการประชุม 
   พิธีมอบเกียรติบัตรใหแกสถานประกอบกิจการ โรงงานสีขาว โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
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   สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการโรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิจการสมัครเขารวมโครงการจํานวน 41 แหง 
จากเปาหมายจํานวน 40 แหง ซึ่งสํานักงานสวัสดิการฯ ไดดําเนินการตรวจประเมินแลวปรากฏวาสถานประกอบกิจการผาน
เกณฑโรงงานสีขาวระดับ 3 จํานวนทั้งสิ้น 16 แหง ดังนี้ 

1. บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด (โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม) 
2. บริษัท นอรพอยท ขนสง จํากัด 
3. บริษัท นอรทโฮม จํากัด 
4. บริษัท บานกลางดอย จํากัด 
5. บริษัท เบญจรัตนพัฒนากรุป จํากัด 
6. บริษัท แลนดมารค จํากัด 
7. บริษัท วาย.พัฒนา จํากัด 
8. บริษัท วีโว เบเน (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท ไวทัล ซัพพอรท (ไทยแลนด) จํากัด 
10. บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานเพาเวอรมารท สาขาดอยสะเก็ด) 
11. บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานเพาเวอรมารท สาขาบานกลาง) 
12. บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานเพาเวอรมารท สาขาสันกําแพง) 
13. บริษัท สอาดกรุป จํากัด (รานเพาเวอรมารท สาขาแมริม) 
14. บริษัท อรสิริน กรุป จํากัด 
15. บริษัท เอฟเอ็กซเอ็ม โปร จํากัด 
16. บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
   แนะนําคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ไดรับการแตงตั้ง (ยาย) ใหมาดํารงตําแหนงใหม  
    1. นายประจวบ กันธิยะ  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
    2. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม/เลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระที่ 3.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติดประจําป เดือนตุลาคม 2559 
    พื้นที่ผลิต ยาเสพติดหลักของโลก มี 3. พื้นที่ คือ  
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1. อัฟกานิสถาน หรือจันเสี้ยวทองคํา พื้นที่จันทรเสี้ยวทองคํา (Golden crescent) 
ประกอบดวยอัฟกานิสถาน อิหราน และปากีสถานเปนแหลงผลิตฝนและเฮโรอีนที่สําคัญของโลก UNODC ประมาณการณวา 
พื้นที่จันทรเสี้ยวทองคํามีการผลิตฝนไดจํานวน ๓,๓๐๐ ตัน ตอป และสามารถนําไผผลิตเฮโรอีนบริสุทธิ์ไดอยางนอย ๓๓๐ ตัน  
เฮโรอีนที่ผลิตไดจากพ้ืนที่นี้สวนใหญจะนําไปจําหนายยังตลาดในยุโรปเปนหลัก บางสวนถูกสงตอไปยังอเมริกา 

2. สามเหลี่ยมทองคํา พื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา (Golden Triangle) ประกอบดวย เมียนมาร 
สปป.ลาว และไทย เปนแหลงผลิตฝน เฮโรอีน และ ATS (ยาบา ไอซ)  ผลิตฝนไดรอยละ ๑๔ ของโลก ประมาณ ๖๕๐ ตัน 

3. อเมริกาใต  พื้นที่ทวีปอเมริกาใต ประกอบดวยประเทศ โคลัมเบีย เปรู โบลิเวีย (เปนแหลง
ผลิตโคเคนใหญที่สุดเรียงตามลําดับ) 

เสนทางนําเขาสารตั้งตน เคมีภัณฑ  เขามายังสามเหลี่ยมทองคํา (เมียนมา-ไทย-ลาว) 
นิยามของสามเหลี่ยมทองคํา ของฝายนโยบายของไทย ในที่นี้ คือ  รัฐฉานเหนือ  และเขตติดน้ําโขงของ 3 ประเทศ 

ขอพิจารณา พื้นที่สามเหลี่ยมทองคําไมใชแหลงผลิตหลักหรือแหลงผลิตยาเสพติดที่ใหญที่สุด

ของโลก เปนเพียงแหลงผลิตฝนและเฮโรอีนรอยละ ๑๕-๒๐ เทานั้น และเปนแหลงผลิตไอซกับยาบาเพื่อสนองตอบตอตลาดการ

ใชในประเทศใกลเคียงและในเอเชียบางประเทศ 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ชวงนี้เปนฤดเูริ่มการปลูกฝน จากการสํารวจจะพบการเตรียมแปลง
ในเขตพ้ืนที่ อ.เชียงดาว แมแตง และ อ.อมกอย  

ประธาน   ขอใหทุกหนวยที่เกี่ยวของพิจารณาใชประโยชนและเฝาระวัง 

ระเบียบวาระที ่ 3.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนตุลาคม 255 (ดานการปราบปราม) 

ผูแทน ภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของ ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม หวง   1 – 25 ตุลาคม  2559 

ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  442 คดี  463 คน 
แยกขอกลาวหา  ผลิต  จํานวน  0 ราย  0 คน 

จําหนาย จํานวน  42 ราย  51 คน 
ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน 68  คดี  78 คน 
ครอบครอง  จํานวน  125  ราย  127 คน 
เสพ จํานวน  207 ราย  207 คน   

 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ ตนกัญชา กัญชาแหง ยาไอซ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

462,314.52 60.38 489.21 113.50 2,067.57 3 

ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 
วันที่ 1 ต.ค.  2559  เจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค 5 และชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.แมฮองสอน   

รวมกันจับกุมตัว 1. นายอนุสรณ ไทรรัตตัญู  (1 5006 00007 22 1)  229/1 หมู 1 ต. กิ๊ดชาง อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
2. น.ส.สุพรรณี  ปะแหน (5 5010 01212 15 7)  229/1 หมู 1 ต.กื้ดชาง  อ.แมแตง จว.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 
138,000 เม็ด โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายฯ  
เหตุเกิดบริเวณริมถนนหนาตลาดแมมาลัย  ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จว.เชียงใหม 
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วันที่ 1 ต.ค. 2559  เจาหนาที่ ตชด. 3343 รวมกันจับกุมตัว นางสาวนาจุย จะอือ  อยูบานเลขที่ 473 หมู 10     
ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม  พรอมของกลางยาบา 10,000 เม็ด โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)        
ไวในครอบครองเพื่อจําหนายฯ เหตุเกิดหมูบานจะนะ หมู12 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม 

วันที่  5 ต.ค.  2559  เจาหนาที่ตํารวจ  สภ. ฝาง  จว.เชียงใหม รวมกันจับกุมตัว 1. นายจะเลอ แอหนอ อยูบานเลขที่ 
312 หมู 6 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม 2. น.ส.เบญจวรรณ ตาหลอย  อยูบานเลขที่ 160 หมู 2 ต.ปงโคง          
อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม  พรอมของกลาง ยาบา 54,000  เม็ด  โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) 
ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนาย เหตุเกิดบริเวณบนถนนสาธารณะบานมวงชุม  หมูที่ 10 ต.มอนปน อ.ฝาง         
จว.เชียงใหม   

วันที่  7 ต.ค.  2559  เจาหนาที่ชุด ชปส. ภ.จว.เชียงใหม รวมกันจับกุมตัว นายจักรพันธ ปนตา อยูบานเลขที่ 14/1 
หมู 5 ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 11,000 เม็ด โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 
(ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายฯ  เหตุเกิดหมูบานสันกาวาฬ 14/1 หมู 5 ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

วันที่ 18 ต.ค. 2559  เจาหนาที่ตํารวจ สภ.นาหวาย รวมกับเจาหนาที่ทหารฯ ไดรวมกันจับกุมตัว นายปะสอ จะโปย 
อยูหมูบานเจียจันทร 70/1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 30,000 เม็ด โดยกลาวหาวามียาเสพติด
ใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายฯ เหตุเกิดหมูบานรินหลวง หมู3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม    

วันที่ 24 ต.ค. 2559 เจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค 5  และเจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมริม ไดรวมกันจับกุมตัว นายสุชาติ   
ผาหอ อยูบานเลขที่ 116 หมู 1 ต.โปงสา อ.ปาย จว.แมฮองสอน พรอมของกลางยาบา 200,000 เม็ด,  ไอซ 2 ก.ก.              
โดยกลาวหาวารวมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา,ไอซ) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายฯ 
เหตุเกิดริมถนนขาง ร.พ.นครพิงค หมู 10 ต.ดอนแกว อ.แมริม จว.เชียงใหม  

ผูแทน กกล.ผาเมือง  ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมือง  แนะนําผูบังคับบัญชาหนวย
รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  

1. พล.ต.จิรเดช  กมลเพ็ชร  ตําแหนง ผบ.พล.ม.1 ตําแหนงสนาม ผบ.กกล.ผาเมือง/ผอ.รมน..ภาค 3 สย.2  
2. พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรพงษ  ตําแหนง รอง ผบ.พล.ม.1 ตําแหนงสนาม รอง ผบ.กกล.ผาเมือง 
3. พ.อ.ไพโรจน ยะวิญชาญ ตําแหนง ผบ.บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓  โทร. ๐๖ ๑๙๙๑ ๕๓๙๖ รับผิดชอบ

พื้นที่ อ.แมอาย จว.ช.ม. 
4. พ.ท.อํานาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ตําแหนง ผบ.บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕  โทร. ๐๘ ๓๐๘๓ ๗๑๙๕ รับผิดชอบ

พื้นที่ อ.ไชยปราการ และ อ.ฝาง จว.ช.ม.   
5. พ.ท.พณศธร  โพธิ์กล่ํา ตําแหนง ผบ.บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕  โทร. ๐๘ ๑๒๕๕ ๓๕๔๖ รับผิดชอบพื้นที่   

อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมือง  ชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานดานการ

สกัดกั้นยาเสพติด ในหวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙   เพื่อทราบดังนี้ 

       การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
   การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือนต.ค.๕๙ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
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เดือน 
ต.ค.๕๙  

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจนทราบ 
ลว. 

หาขาว 
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 

ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๕๙ ๖๙ ๖๑ ๓ ๘ ๑๘ ๑๓๕ 

 
  ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ต.ค.๕๙ (๑ ต.ค.๕๙ - ปจจุบัน) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการ   
สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๘ ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน ๓๖ คน      
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๔๐,๔๙๘ เม็ด, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) จํานวน ๑๒ กรัมเศษ,        
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ)   จํานวน ๒๒ กิโลกรัมเศษ, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝน) จํานวน ๗๒ กรัม และยาเสพติด  
ใหโทษประเภท ๕ (กัญชา) จํานวน ๒๓๐ กรัม  
 

พื้นที่  
จว.เชียงใหม 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง ๑ ๑ - ๐.๕๐ - ๒ - 
อ.เชียงดาว ๔ ๔ ๓๐,๔๙๙ - - ๒๐ - 

อ.ไชยปราการ ๒ ๕ ๕,๐๓๓ - - - ๒๓๐ 
อ.ฝาง ๒ ๒ ๒๐ ๑๒.๒๐ - ๕๐ - 

อ.แมอาย ๙ ๒๔ ๔,๙๔๖ ๐.๒๙ ๒๐,๐๐๐.๖๑ - - 
รวม ๑๘ ๓๖ ๔๐,๔๙๘ ๑๒.๙๙ ๒๐,๐๐๐.๖๑ ๗๒ ๒๓๐ 

ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปนภารกิจ ในหวงเดือน ต.ค.๕๙  (๑ ต.ค.๕๙ - ปจจุบัน) 
 

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ดานตรวจ ๓ ๖ ๕,๐๓๓ - - ๒๐ ๒๓๐ 
ปดลอม/ตรวจคน ๑ ๑๔ - - ๒๐,๐๐๐ - - 

จุดสกัด ๕ ๖ ๓๔,๒๓๐ - - ๕๐  
ลว.พิสูจนทราบ ๙ ๑๐ ๑,๒๓๕ ๑๒.๙๙ ๐.๖๑ ๒ - 

ซุมโจมตี - - - - - - - 
รวม ๑๘ ๓๖ ๔๐,๔๙๘ ๑๒.๙๙ ๒๐,๐๐๐.๖๑ ๗๒ ๒๓๐ 
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      โดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญ จํานวน ๒ เหตุการณ ดังนี้ 
  - เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ฉก.ม.๕ รวมกับ บก.ควบคุม ทพ. ศปก.ทภ.๓, ปปส.ภาค ๕, ภ.๕ และ บช.ปส. 
ปดลอม/ตรวจคน บริเวณ ปมน้ํามันเลาตาปโตเลี่ยม หมู ๑๐ บ.หวยสาน ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุม
ผูตองหา (นายเลาตา และกลุมเครือขาย) จํานวน ๑๔ คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ) น้ําหนัก ๒๐ กก., 
อาวุธปนลูกซองยาว จํานวน ๑ กระบอก, อาวุธปนสั้น จํานวน ๒ กระบอก, ซองกระสุน จํานวน ๑๒ ซอง, อาวุธมีด จํานวน ๓ เลม, 
วิทยุไอคอม จํานวน ๑ เครื่อง, รถยนต จํานวน ๔ คัน และเงินสดจํานวนหนึ่ง 
  - เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๔๓๐ รอย.ม.๒ บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕  ตั้งจุดสกัด บริเวณ บ.รินหลวง - บ.น้ํารู (เสนทาง
ออมผานจุดตรวจ บ.รินหลวง) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตรวจพบชายตองสงสัย ขับขี่รถ จยย. ยี่หอฮอนดา รุนเวฟ ๑๑๐ ไอ     
สีน้ําเงิน ไมติดแผนปายทะเบียน ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
(ยาบา) จํานวน ๓๐,๐๐๐ เม็ด และรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน 
 

เปรียบเทียบผลการจับกุมยาเสพติด ระหวาง เดือน ต.ค.๕๘ กับ ต.ค.๕๙ 
 

เดือน/ป 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ยาเสพติดให
โทษประเภท 

๒ (ฝน) 
(กรัม) 

ยาเสพติดให
โทษประเภท 
๕ (กัญชา) 

(กรัม) 

ยาบา เฮโรอีน ไอซ 

(เม็ด) (กรัม) (กรัม) 

ต.ค.๕๘ ๑๕ ๑๓ ๒๘๘,๑๓๙ ๑๒.๓๒ ๖,๐๐๐ ๓๘.๖๐ - 

ต.ค.๕๙ ๑๘ ๓๖ ๔๐,๔๙๘ ๑๒.๙๙ ๒๐,๐๐๐.๖๑ ๗๒ ๒๓๐ 

ผลการ
จับกุม 

เพิ่มขึ้น
๓ 

เพิ่มขึ้น
๒๓ 

ลดลง
๒๔๗,๖๔๑ 

เพิ่มขึ้น 
๐.๖๗ 

เพิ่มขึ้น 
๑๔,๐๐๐.๖๑ 

เพิ่มขึ้น 
๓๓.๔๐ 

เพิ่มขึ้น 
๒๓๐ 

 
ระเบียบวาระที ่4  เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา  
      เปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2560  
                         สํานักงาน ป.ป.ส. ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา    
ยาเสพติด ป 2560  แบงการพิจารณาเปาหมายออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
      1) เปาหมายมิติพ้ืนที่ (Area Approach)  แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
          1.1) หมูบาน/ชุมชนที่ไมมีปญหายาเสพติด (ประเภท ก)     จํานวน 1,278 หมูบาน/ชุมชม 
           1.2) หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหานอย (ประเภท ข)       จํานวน 469 หมูบาน/ชุมชม 
          1.3) หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหาปานกลาง (ประเภท ค)   จํานวน 236 หมูบาน/ชุมชม 
          1.4) หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหามาก (ประเภท ง)    จํานวน 180 หมูบาน/ชุมชม 
          1.5) หมูบาน/ชมุชนที่มีปญหาวิกฤต     จํานวน   15 หมูบาน/ชุมชม 
     2) เป าหมายมิติมาตรการ (Functional Approach)  สํานักงาน ป.ป.ส. ไดขอความรวมมือ
กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.) สํารวจเปาหมายดําเนินการตามมาตรการในระดับพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดสรร
งบประมาณใหแก ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยในสวนของจังหวัดเชียงใหม มีเปาหมาย
ดําเนินการดังตอไปนี ้
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แผนงาน/โครงการ 

เปาหมาย  
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด      

1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
       (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
        (3) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ป.6 (แหง) 
        (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.3 (แหง) 
        (5) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6 (แหง) 
        (6) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (แหง) 
        (7) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (แหง) 
๑.2 เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (คน) 

 
810 
642 
168 
904 

............. 
58 

762 
304 
61 
17 
7 

100 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.3 กลุมแรงงาน 
         (1) รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง 
ต่ํากวา 10 คน (แหง) 
         (2) รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง  10 คนขึ้นไป 
(แหง) 
         (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสีขาว (แหง) 
         (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (มยส.) (แหง) 

 
2,040  

 
 

350  
 
 

40  
8  

    
รง.ขอ
ปรับ 
2,000 
แหง 

 
 
 

 
๑.4 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
          (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
ในหมูบาน/ชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็ง (แหง) 
               - หมูบานที่มีปญหามาก (แหง) 
               - หมูบานที่มีปญหาปานกลาง (แหง) 
               - หมูบานที่มีปญหานอย (แหง) 
               - หมูบานที่ไมมีปญหา (แหง) 
          (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชน กองทุนแม
ของแผนดิน 
               - บานเดิมป 2559 (แหง) 
               - บานใหมป 2560 (แหง) 
๑.5 การจัดระเบียบสังคม  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 
       - ตามคําสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ (ครั้ง) 

 
2,178  

 
195 
236 
469 

1,278 
 
 

478 
25 

 
600 
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แผนงาน/โครงการ 

เปาหมาย  
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

2. ดานการบําบัดรักษายาเสพติด      

2.1 บําบัดรักษารวมทุกระบบ (คน) 
      (๑) สมัครใจ  
           - สถานพยาบาล (คน) 
           - คายปรับเปลี่ยนฯ/ศนูยขวัญ (คน) 
      (2) บังคับบําบัด 
           - แบบควบคุมตัว (คน) 
           - ไมควบคุมตัว (คน) 
      (๓) ตองโทษ 
           - ราชทัณฑ (คน) 
           - สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน (คน) 

6,200 
 

3,600 
800 

 
663 

1,137 

   สสจ.ขอปรับ 6,103 คน  
 
2,972  
 
 
952 
659 
 
600 
120 

 2.2 การติดตามผูผานการบําบัดรักษา 
        - สถานพยาบาล 
        - คายปรับเปลี่ยนฯ / บังคับบําบัด 
        - ตองโทษ 

 
 

1,900 

    
 
 
 

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด      

    (1) จํานวนผูคา (คน) 
    (2) จุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด (แหง) 
    (3) สถานีตํารวจภูธร (แหง) 

105 
26 
38 

    

4. ดานการบริหารจัดการ      

   (1) ระบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน (ครั้ง) 
   (2) การใชจายงบประมาณ  (บาท) 

12 
 

    

 
 ขอพิจารณา  
  ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน พิจารณาเปาหมายตามที่สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนด  หากตองการปรับเพิ่ม/ลด
เปาหมาย ขอใหแจงที่ประชุมทราบ 

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สําหรับเปาหมายของทางดานการบําบัดยาเสพติดจาก 6,200 ราย  
ปรับเปน 6,103 ราย แยะรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) สมัครใจ  - สถานพยาบาล     จํานวน 2,972 คน 
             - คายปรับเปลี่ยนฯ/ศูนยขวัญ   จํานวน   800 คน 
       (2) บังคับบําบัด - แบบควบคุมตัว (คน)   จํานวน   952 คน 
             - ไมควบคุมตัว (คน)   จํานวน   659 คน 

(๓) ตองโทษ - ราชทัณฑ (คน)    จํานวน   600 คน 
              - สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน (คน) จํานวน   120 คน 
ตามทีร่ะบุไวในชองหมายเหตุ เนื่องจากเปนเปาหมายที่ไดรับในป 2560 
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ประธาน  สําหรับดานการบําบัด ระบบสมัครใจไมนามีปญหา แตในระบบบังคับบําบัดจะมีปญหาเรื่องการหาเปาหมายจะ
ไดนอยกวาที่กําหนด เนื่องจากปที่ผานมาก็ดําเนินการไมไดตามเปาหมายที่กําหนด  

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 ไมนาจะเปนปญหา หรือกระทบ เนื่องจากปนี้ เปาหมายลดลงจากป 2559 และทาง
สํานักงาน ป.ป.ส. จะดูจากผลการดําเนินงานจากผลรวมทุกระบบ ของ จ.เชียงใหม อาจจะดําเนินการในระบบสมัครใจมากกวา
บังคับบําบัด   

ผูแทน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ในปที่ผานมาดําเนินการไปได รอยละ 80 เปนการทํางานของหลาย
หนวยงาน บูรณการรวมกัน  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) สําหรับเปาหมายของระบบบังคับบําบัด กําหนด 1,611 ราย     
ไมสามารถควบคุมตัวแปรได ไมสามารถคาดการณไดวาจะดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดไดเทาไหร แตหากกําหนดวาคิดเปน     
รอยละ 80 ของคดียาเสพติดทั้งหมด ยังพอจะมารถนํามาเปนตัวชี้วัดในการดําเนินงานได  

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 รับทราบปญหา และจะดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการดานการบําบัดรักษายาเสพติด 
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อหารือทั้งเรื่องเปาหมาย และวิธีการดําเนินงานอีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน  1. เรื่องการบันทึกขอมูลในระบบ NISPA ในป 2560 ทางสํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีหนังสือสั่งการใหงบประมาณ
ใหทุกอําเภอดําเนินการจางเจาหนาที่บันทึกขอมูลใหแตทุกอําเภอ ซึ่งตอไปทาง ศป.ปส.อ. จะตองดําเนินการบันทึกขอมูลให
เรียบรอย  
  2. เปาหมายการดําเนินงาน ใหทุกหนวยงานดําเนินการกําหนดเปาหมายเปนรายไตรมาส เพื่อจะไดดําเนินการ
ตามเปาหมายรายไตรมาสที่กําหนด จะไดไมมีผลกระทบตอนสิ้นปงบประมาณ 
  3. การเสด็จสูสวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเปนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ
ของคนไทย พระองคทานใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือ และในพื้นที่ จ.ชียงใหม ขอให
ทุกคน ทุกหนวยงาน ดําเนินการปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

                นพรัตน  จันทรแต                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 
           ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 


