
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 

วันจันทรที่  29 กุมภาพันธ  ๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

**************************** 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม 

2. นายประจวบ กันธิยะ   ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
3. นายเทพพรหม ออนสีบุตร  ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวีรชาติ จันทจร    ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง  
5. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) 
6. พ.ท.หญิง บุษบา พยาราษฏร  ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือ (แทน) 
7. นายฐานิศร วรรณสุข อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
8. นายธวชั พันมา  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
9. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน บัวชาติ   ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (แทน)  
10. น.ส.สุกัญญา ใหญวงค  ผอ.สนง.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) 
11. ร.ต.ท.ชัชวาล มณีวงศ  ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) 
12. ร.ต.อ.เสรี เฟองสีใหม  ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน) 
13. ร.ต.ศิกษนะ สมวันดี   ผูกํากับการ 2 กองกํากับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) 
14. ร.ต.ท.ธนารัตน ประดับจันทร  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม (แทน) 
๑5. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม               ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (แทน) 
๑6. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๑7. นางปานทิพย ศรีรัตน   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
18. น.ส.เกศรินทร กันโท   แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
19. น.ส.บุญญาพร ไชยพรม  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
20. นางจินตนา กาทองทุง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
21. นายวิรัตน สุระเดช    ผูแทนศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม  
22. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน) 
23. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)  
24. นายรัชชัย วัฒนะโชต ิ  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๒5. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)   
๒6. นายอวยชัย ศรีตระกูล   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) 
๒7. นายมงคล พุทธัง   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) 
28. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) 
๒9. นายพิเชฐ คํารินทร   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) 
30. นางฉัตรชฎา อํานา   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) 
31. นางเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) 
32. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน) 
๓3. นางมีนา กิติชานนท  ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงใหม (แทน) 
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๓4. นางนงลักษณ วิชัยรัตน ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 1 (แทน) 
35. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน) 
36. นางสาวรัศมี อภิรมย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (แทน)    
๓7. นายสยมภู  อะโน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน) 
๓8. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน) 
๓9. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม  
40. นายสมฤทธิ์ ไชยศิลป   ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 (แทน)  
41. นายทวีวัฒน รัตนวิจิตร ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
42. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๔3. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน) 
๔4. นายเริงศักดิ์ อินทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม (แทน) 
๔5. น.ส.บุษรา แกวสม   เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๔6. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๔7. นายพิชิต จันตะคาด    ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน) 
๔8. นายถาวร คงม่ัน   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน) 
๔9. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)  
50. นางมณทิรา เมษา    ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน) 
๕1. นางสาวฉัตรวิไล อัฐนาค  ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) 
๕2. นายณัฐวุฒิ จันด ี   ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) 
๕3. นายประภัสสร วงศรักษา  ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๕4. นางสุรางค ภาคสินธุ    ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง (แทน) 
๕5. น.ส.ชนิสา ชมศิลป   ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม  
๕6. น.ส.คนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๕7. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
58. นายพิศาล พันธุเสนีย   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน) 
59. นายนรินทร หลงเปา   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)  
60. นายธงชัย อัปการัตน   นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ (แทน) 
61. นายสุรพงค บุญตันมอง   นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน) 
๖2. นายพิศิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน) 
๖3. นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๖4. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ  นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน) 
๖5. นายอภิวัชร กลีบจําป   นายอําเภอฝาง (แทน) 
๖6. นายประพัฒน วงคชมภู  นายอําเภอแมริม (แทน) 
๖7. นายมีชัย จันทรกระจาง  นายอําเภอสารภี (แทน) 
๖8. นายวิสุทธิ์ จรบุร ี   นายอําเภอสันทราย (แทน) 
69. นายวรศักดิ์ พานทอง   นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน) 
70. นายนคร กาวิชัย   นายอําเภอสันกําแพง (แทน) 
71.นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอําเภอแมแตง (แทน) 
72. ส.ท.จิรพล สิทธิคุณ   นายอําเภอเชียงดาว (แทน) 
๗3. น.ส.พัฒนนภา พานมะ  นายอําเภอพราว (แทน) 
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๗4. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  นายอําเภอแมอาย  (แทน) 
๗5. นายทรงศักดิ์  มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน) 
๗6. นายอํานาจ มหายนต   นายอําเภอสันปาตอง (แทน) 
๗7. นายวิทวัส บุตรตะ    นายอําเภอจอมทอง (แทน) 
๗8. นายเดชชาติ ลิ่มกุล   นายอําเภอแมแจม (แทน) 
๗9. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง (แทน) 
80. นายนรินทรชัย เลื่อมใจหาญ  นายอําเภออมกอย (แทน) 
81. นายนพรัตน จันทะอินท  นายอําเภอฮอด (แทน) 
82. วาที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง นายอําเภอดอยเตา (แทน) 
83. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอําเภอแมวาง (แทน) 
84. นายแสวง กาศรีวิชัย   นายอําเภอไชยปราการ (แทน) 
85. นายสุรพล บุญมิตร   นายอําเภอเวียงแหง (แทน) 
86. นายพลพันธ แชมชอย  นายอําเภอแมออน (แทน) 
๘7. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล   นายอําเภอดอยหลอ (แทน) 
88. นายสรพงศ เตละวานิช  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน) 
๘9. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ 
90. นางสาวอัญญารัตน บุญทัศน   จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  
91. นายวิโรจน  ดวงสุวรรณ  ผูชวยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
92. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
93. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
94. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
95. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
๙6. พ.ต.ท.สมเด็จ กันต ี สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
๙7. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
98. นายภาณมุาศ ตันโต MCOT   
99. นายสาโรจน เขื่อนเพรช ผูสื่อขาว WE TV 
100. น.ส.เดือน อินตะ นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ สวท.เชียงใหม  

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม การมอบทุนประกอบอาชีพและจัดหางานแกผูผานการบําบัดและ 
ฟนฟูยาเสพติด (ปใหมใหชีวิตใหม New Year, New Life) จังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 อําเภอ ๒๔ ราย 
 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานในที่ประชุม เปดประชุมคณะกรรมการ                
ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 2/๒๕๕9 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1 เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน   ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รับผิดชอบงานยาเสพติดเปนประธาน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  
ฝายเลขานุการ  3.1 สรุปผลการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิ เศษใหแก เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป 2557 และประจําป 2558 
        คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
ยาเสพติด ประจําป 2557 และประจําป 2558 จังหวัดเชียงใหม ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับ
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตามกรอบอัตราโควตาที่ไดรับจัดสรร และพิจารณาจัดสรรอัตราโควตา
ใหกับหนวยงานอื่นที่รวมปฏิบัติหนาที่ดานยาเสพติด พิจารณาโควตาเพิ่มเติมใหกับหนวยงานที่ไดรับการ
จัดสรร สรุปดังนี้ 
  1. เห็นชอบตามการเสนอรายชื่อผู สมควรไดรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ    
ที่ผานการคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดของหนวยงาน ดังนี้  
 

ลําดับ สวนราชการ/หนวยงาน/องคกร 
อัตราการจัดสรร 

2557 2558 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

มท.  
ผวจ./ผอ.ศป.ส.จ. 
รอง ผวจ./รอง ผอ.ศป.ส.จ. 
รอง ผวจ. (ความมั่นคง) 
ปลัดจังหวัด 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ศป.ปส.อ. (25 แหง) 
ศอ.ปส.จ. 

51 อัตรา  
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
7 

25 
4 

51 อัตรา  
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
7 

25 
4 

 
 

ลําดับ สวนราชการ/หนวยงาน/องคกร 
อัตราการจัดสรร 

2557 2558 

 
1 

สตช.   
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

34 อัตรา 
34 

34 อัตรา 
34 

 
1 
2 

ศธ.  
สพป.ชม. 1-6 
สพม.34 

7 อัตรา 
6 
1 

7 อัตรา 
6 
1 
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ลําดับ สวนราชการ/หนวยงาน/องคกร 
อัตราการจัดสรร 

2557 2558 

 
1 
2 
3 
4 

สธ.  
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
รพ.ธัญญารักษ 
รพ.สวนปรุง 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 

11 อัตรา 
8 
1 
1 
1 

13 อัตรา 
10 
1 
1 
1 

 
1 
2 
3 
4 
5 

ยธ. 
คป.จ. 
คป.จ. (ฝาง) 
เรือนจํากลาง 
เรือนจําอ.ฝาง/ทัณฑสถานหญิง 
สถานพินิจ/ศูนยฝกเขต 7 

2 อัตรา 
- 
- 
- 

1 (ทัณฑสถานหญิง) 
1 (สถานพินิจฯ) 

2 อัตรา 
1 
- 
1 
- 
- 

 
  2. เห็นชอบการจัดสรรโควตาอื่น ๆ ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ในสังกัดของหนวยงาน ดังตอไปนี้  
 

ลําดับ สวนราชการ/หนวยงาน/องคกร 
อัตราการจัดสรร 

2557 2558 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

โควตาอื่นๆ  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 
สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
สพป.ชม.เขต 1-6 
กศน.  
ศูนยฝกฯ เขต 7 
แรงงานจังหวัดฯ 
สวัสดิการฯ 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 
คุมประพฤติเชียงใหม 
คุมประพฤติฝาง 
เรือนจําอําเภอฝาง 
ตชด.33  
เทศบาลตําบลไชยสถาน  
ปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา (นอ.) 

(9 อัตรา) 
1 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
2 
- 
- 

(9 อัตรา) 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
1 
- 
2 
1 
1 

 
  ทั้งนี ้ สํานักงาน ป.ป.ส. จะตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เสนอประธาน
อนุมัติ และแจงผลการอนุมัติใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร เพื่อแจงหนวยงานตนสังกัดดําเนินการเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติใหแกผูที่ไดรับการอนุมัติรายชื่อตอไป 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1   สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5/กกล.ผาเมือง) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559  

สถานการณปญหายาเสพติดนอกประเทศ 
1. การผลิตยังคงมีการผลิตจํานวนมาก และตอเนื่อง มีการจัดเก็บสํารองเพื่อใหพรอมกับการสั่งซื้อของ

นายทุน วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 10.30 น. เจาหนาที่ตํารวจปากุก เมืองพง จ.ทาขี้เหล็ก ไดตรวจคน
รถยนต ตรวจพบ ยาบา จํานวน (ประมาณ) 6.3 ลาน เม็ด บรรจุในกระเปาเป จํานวน 65 กระเปา ซุกซอนอยู
ในชองลับภายใตหินและทราย จับผูตองหาชาวไทยใหญ 2 คน นายทุนเปนชาวลาว สันนิษฐานวาลําเลียงผาน
ลาวเขาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (เขาพื้นท่ีภาคเหนือยากขึ้น)  

สถานการณ การนํ าเขายาเสพติด มีการนํ าเขาอย างตอเนื่ องพื้ นที่ ชายแดนภาคเหนือและ              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การจับกุมคดีสําคัญ 
วันที่ 8 ก.พ. 59 ตํารวจ ภจว.ลําพูน จับกุมผูตองหา 2 ชื่อ นส.ศิริลักษ จันทลักษณ ต.แมคะ อ.ฝาง 

และ นส.จินตนา ศรีเนตร ต.แมขา อ.ฝาง พรอมยาบา 204,000 เม็ด ณ ดานตรวจแมทา จ.ลําพูน ขยายผล
พื้นที่ อ.ฝาง ยึดทรัพย รวม 300,000 บาท 

วันที่  9 ก.พ. 59 ตํารวจ บก.สส.ภ.5, ภจว.ลําพูน และ ตร.ภูธร แมอาย รวมกันตรวจคนพัสดุ
ไปรษณีย ณ ศูนยไปรษณียจังหวัดลําพูน ยึดยาบา ที่สงมาจาก อ. แมอาย จํานวน 30,000 เม็ด ผูสงชื่อนาย
วันชัย จะมือ อายุ 25 ป บานเลขที่ 103 หมู 10 ต.หวยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย ไดนํากลองไปรษณียขนาด
ใหญมาสงใหที่ไปรษณีย อ.แมอาย จ.เชียงใหม โดยมีจุดหมายผูรับ คือ นายฟารตีหมะ พิมพาเลีย บานเลขที่ 
38 หมู 4                 ต.มวงงาม อ.สังนคร จ.สงขลา 

วันที่ 23 ก.พ. 59 สภ.แมพริก จว.ลําปาง  จับกุม นายณรงค  สินเชาว  ชาวเขาเผามง พรอมของ
กลางยาบา 170,000 เม็ด ขณะบรรทุกซุกซอนไปกับทายรถยนตกระบะคันที่ขับ จึงไดทําการขยายผลยึด
ทรัพย ตรวจคนบานเลขที่ 259/11 หมู 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ ตรวจคน 
บานเลขที่  41/1 หมู  10 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบยาบาของกลางอีกจํานวน 
156,000 ซุกซอนอยูทายกระบะรถยนต จอดอยูที่บานหลังดังกลาว และทําการตรวจยึดทรัพยสิน ดําเนินการ
ตาม พรบ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 ดังนี้ รถยนตยี่หอ บีเอ็มดับเบิลยู หมายเลขทะเบียน 4กณ 4308 กรุงเทพฯ , 
รถยนตเกง ซูซุกิ สวิฟ หมายเลขทะเบียน ขษ 9980 เชียงใหม และอื่นๆ รวมทรัพยสิน 15 ลานบาท  

การจับกุมนาสนใจ 
เจาหนาที่ชุดจับกุม ชปส.ภ.จว.เชียงใหม ณ ตํารวจภูธรภาค 5 โดยไดรับแจงจากสายลับวาสามารถ

ติดตอซื้อขายกับผูคายาเสพติดได เจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมจึงวางแผนติดตอลอซ้ือและจับกุม บริเวณลานจอด
รถตรงขามโรงพยาบาลฝาง สามารถจับกุมตัวผูตองหาได จํานวน 2 ราย , ของกลาง ไอซ จํานวน 8 กิโลกรัม 

วันที่ 28 ก.พ. 59 ตํารวจรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จับกุม นางลัดดา เมฆตรง บนขบวน
รถไฟสายใตกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก พรอมของกลางยาบา 23,600 เม็ด ที่ซุกซอนไวในพื้นรองเทาสนสูง 8 คู           
นางลัดดา บอกวา มีคนจางใหขนกระเปามาจากจังหวัดเชียงใหม ขยายผลยึดทรัพย อ.เชียงดาว 400,000 บาท 
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สรุปสถานการณและแนวโนม 
1. การผลิตยาเสพติดฝงประเทศพมายังคงมีตอเนื่องและพรอมสงใหลูกคา 
2. ชาวลาวเริ่มเปนนายทุนใหญเขาไปติดตอซื้อยาเสพติดฝงประเทศพมา 
3. การลําเลียงผูเกี่ยวของท้ังชาวเขา/ไทยพ้ืนราบพื้นที่ภาคเหนือ/ตาก/ภาคใต 
4. รูปแบบการกระทําผิดของผูหญิงที่เกี่ยวของกับยาเสพติดปจจุบัน คือคาหรือลําเลียงเพื่อหวังร่ํารวย 

พฤติกรรมทําซ้ํามากวา 1 หรือบางครั้งเปนนายทุนเอง และหากสามีติดคุกจะเปนผูดําเนินการแทนทุกเรื่อง 
5. อายุเก่ียวของกับการคายาเสพติด อายุต่ํากวา 20 ป เริ่มมากขึ้น 
6. ทรัพยสินมีจํานวนมากขึ้นและซุกซอนหลายรูปแบบ ดังนั้น ทุกหนวยหากมีการจับกุมยาเสพติด            

ที่คดีตั้งแตครอบครองเพ่ือเพื่อจําหนายขึ้นไป ขอใหตรวจสอบและยึดทรัพยสิน เสนอ ป.ป.ส. เพื่อตรวจสอบเพ่ิม
(หรือสืบสวนทรัพยพรอมสืบสวนพฤติการณยาเสพติด) 

ประธาน  ปจจุบันทางฝงลาวมีอิทธิพลมากข้ึน และผูคาจะหลบหลีกดานหลัก หลีกเลี่ยงไปใชเสนทางอ่ืน 
และในแตละครั้งจะขนจํานวนมาก เกิน 100,000 เม็ด ปจจุบันจะสงไปทางภาคใต โดยเฉพาะทาง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  สําหรับเรื่องการการดัดแปลงรถเพื่อใชเปนพาหนะในการลําเลียงยาเสพติด  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหทุกหนวยที่เกี่ยวของพิจารณาใชประโยชน 

ผูแทน กกล.ผาเมือง  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง หวงเดือนกุมภาพันธ 2559 
๑. สถานการณยาเสพติด  
 ๑.๑ สถานการณภายนอกประเทศ      
       เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๙, ๑๐๓๐ จนท.ปปส.เมียนมา รวมกับ จนท.ตร.เมียนมา และ ทมม.พัน.คร.๕๒๖ 
จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บริเวณ บ.ปากุก ม.พง จว.ทาขี้เหล็ก สมม. ดานตรงขาม อ.แมสาย จว.ช.ร. ไดทํา
การตรวจคน รยบ.ขนาด ๖ ลอ ยี่หอ SKAT สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน MDY ๖G - ๑๔๖๐ บรรทุกหิน          
และทราย โดยมี นายไอจวม เปนคนขับ และมี นายไอกิด เปนผูโดยสาร ผลการตรวจคนพบยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๖,๓๐๐,๐๐๐ เม็ด บรรจุอยูในเป จํานวน ๖๕ ใบ ซุกซอนอยูภายในชองลับใตหิน
และทราย ใตกระบะทาย จนท. ชุดดังกลาว ไดนําตัวผูตองหาพรอมของกลางสง สถานีตํารวจทาขี้เหล็ก 
  ๑.๒ สถานการณการลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย      
   ในหวง ก.พ.๕๙ ปรากฏขาวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                
ดาน จว.เชียงใหม จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก ยาบา จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด และ ไอซ (ไมทราบจํานวน)  
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
๒. การดําเนินงานของหนวย   
      การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ก.พ.๕๙ 
      

  - เมื่อ ๙ ก.พ. ๕๙ กลุมขบวนการฯ กลุมลีซอ บ.ปางกลาง หมู ๖ ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาวฯ ไดเตรียมการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไมทราบจํานวน จากพื้นที่ บ.ขุนคอง  หมู ๖ ต.ทุงขาวพวง      
อ.เชียงดาวฯ โดยซุกซอนไปกับรถยนตบรรทุกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่โมแลว (ไมทราบยี่หอและหมายเลขทะเบียน)    
เพื่อสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ จว.ล.ป. ตอไป 
  - เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๙ กลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ บ.หนองเตา หมู ๑๕ ต.ปงโคง อ.เชียงดาวฯ จะลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลงพัก บ.หนองเตาฯ โดยซุกซอน               
ยาเสพติดจํานวนดังกลาว ไปกับรถบรรทุกขาวโพด (ไมทราบยี่หอและหมายเลขทะเบียน) เพื่อไปสงใหกับ                   
กลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ จว.ล.ป. ตอไป 
  - เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๙ กลุมขบวนการฯ กลุมจีนฮอ บ.ใหมหนองบัว หมู ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการฯ ไดทําการ
ลักลอบลําเลียง  ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ) 
(ไมทราบจํานวน) จากแหลงพักในพื้นที่ บ.นากองมู สมม. เขามายังเขตไทย บริเวณชองทางปาเกี๊ยะ บ.ปาเกี๊ยะ หมู ๖              
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการฯ โดยใชเสนทางตาม   ภูมิประเทศดวยการเดินเทาตามลําหวยแมวะ และไปยังแหลงพัก
ในพื้นที่ บ.ปาง หมู ๘ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการฯ เพื่อรอสงตอใหกับกลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ตอนใน ในหวงวันที่ 
๑๙ – ๒๒ ก.พ.๕๙  
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การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ก.พ.๕๙ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม.              
ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

ก.พ.๕๙  
ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 
พิสูจนทราบ 

ลว. 
หาขาว 

เฝาตรวจ ซุมโจมตี 
ปดลอม/
ตรวจคน 

ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๘๒ ๘๕ ๑๐๙ ๕ ๙ ๒๔ ๑๒๗ 

 
 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ก.พ.๕๙ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๙ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๒๕ คน  ของ
กลางยาบา จํานวน ๑๔,๖๕๖ เม็ด  
 

พื้นที่ จว.
เชียงใหม 

จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 
ยาบา 
(เม็ด) 

เฮโรอีน (กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง ๑ ๒ - - - - 
อ.เชียงดาว ๖ ๗ ๔๐๖ ๕๘.๐๐ - - 
อ.ไชยปราการ ๑ ๓ ๑๖ -  - ๑,๖๐๘.๗๗ 
อ.ฝาง ๔ ๔ ๒,๐๘๕  ๕.๐๐  - ๑๕.๐๐ 
อ.แมอาย ๗ ๙ ๑๒,๑๔๙ ๕.๔๔ ๐.๘๐ ๓,๓๐๐.๐๐ 

รวม ๑๙ ๒๕ ๑๔,๖๕๖ ๖๘.๔๔ ๐.๐๘ ๔,๘๒๓.๗๗ 
  
ประธาน  เมื่อคราวที่แลวที่ทาน มท.1 มา จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 มีขอเสนอจากพื้นที่
ผานชมรมกํานันผูใหญบานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาใหทางจังหวัดเขียงใหมและรัฐบาล เปดดานผอน
ปรนชายแดน 3 ชองทาง ใหเปนดานถาวร ในความเห็นของ กกล.ผาเมือง ควรจะเปนแบบนี้หรือพัฒนาไปเปน
ดานถาวร แลวมีปญหาเรื่องยาเสพติดหรือไม 

ผูแทน กกล.ผาเมือง กกล.ผาเมือง มีประเด็นพิจารณาเปนขอหวงใยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณตามแนว
ชายแดน เกี่ยวกับกองกําลังประเทศเพื่อนบานมากกวา เพราะวาถาเกิดเปดตรงนี้ เปนพื้นที่ ที่ยังคงมีปญหา
เกี่ยวกับเสนเขตแดน ซึ่งบางฐานปฏิบัติการชนกลุมนอย บางจุดอยูนอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลเมียนมา 
สําหรับเรื่องยาเสพติดคงจะมีผลที่ตามมา 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด คดียาเสพติดสําคัญในหวงระยะเวลาที่ผานมา เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 เวลา 
16.00 น. เจาหนาที่ทหารกองกําลังผาเมือง ทําการวิสามัญกลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 2 คน 
พรอมของกลางยาบา 20,000 เม็ด เหตุเกิดปาบานหวยสาน  หมู 10 ต.ทาตอน อ.แมอาย  จ.เชียงใหม  
  วันที่ 22 ม.ค. 59 เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5 ตรวจยึดเฮโรอีน 21 แทง เหตุเกิดเชิงสะพานแมน้ํา
ปง ต.ขี้ เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม และขยายผลจับกุมตัวนายวุฒิชัย  ออนตาจันทร อยูบานเลขที่ 
213//170 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 
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วันที่ 11 ม.ค. 59 เวลา 11.45 น. เจาหนาที่ตํารวจ บก.ปส.3 ทําการวิสามัญ นายจูและ ไมทราบ
นามสกุล และจับกุมตัวผูรวมขบวนการได 3 คน พรอมของกลางยาบา 614,000 เม็ด เหตุเกิดบานทับเดื่อ 
หมู 9 ต.อินทะขิล อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

วันที่ 10 ก.พ. 59 เวลาประมาณ 23.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ดอยสะเก็ด  จับกุมตัว นายนัตพล  
วัฒนาศักดิ์ดํารง อายุ 23 ป อยูบานเลขที่ 87 หมู 6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง พรอมของกลางยาบา
ประมาณ 10,000  เม็ด โดยกลาวหาวารวมกัน มียาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา)ไวในความครอบครองเพื่อ
จําหนายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดปมน้ํามันไมทราบเลขที่ ถนนวงแหวนรอบสามทารั้ว-แยกหลุยส หมู 7 ต.สันปู
เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  

วันที่ 24 ก.พ. 59 เจาหนาที่ตํารวจประจําดานตรวจแมพริก สภ.แมพริก จว.ลําปาง ไดจับกุม               
นายณรงค  สินเชาว อยูบานเลขที่ 259/11 หมู 1 ต.ริมใต อ.แมริม จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 
170,000 เม็ด โดยซุกซอนยาบาที่กระบะรถยนตยี่หอโตโยตา รุนวีโก สีเทา หมายเลขทะเบียน ผษ 8989 
เชียงใหม ขยายผลการจับกุมตรวจยึดทรัพยสินในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. 
สืบเนื่องจากการแถลงขาวการจับกุม นายณรงค  สินเชาว ผูตองหา สภ.แมพริก จว.ลําปาง กรณีถูก เจาหนาที่
ประจําดานตรวจแมพริก จับกุมพรอมของกลางยาบา 170,000 เม็ด ขณะบรรทุกซุกซอนไปกับทายรถยนต
กระบะคันที่ขับ จึงไดทําการขยายผลยึดทรัพย เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5 , เจาหนาที่ตํารวจ ภ.จว.ลําปาง 
และ เจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมริม โดยผูตองหาไดใหการรับสารภาพ พาไปตรวจคนบานเลขที่ 259/11 หมู 1 
ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ ตรวจคน บานเลขที่ 41/1 หมู 10 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม พบยาบาของกลางอีกจํานวน 156,000 ซุกซอนอยูทายกระบะรถยนต จอดอยูที่บานหลัง
ดังกลาว จึงตรวจยึดยาบาของกลางไวดําเนินคดี และทําการตรวจยึดทรัพยสิน ดําเนินการตาม พรบ.มาตรการฯ 
พ.ศ.2534 ดังนี้ รถยนตยี่หอ บีเอ็มดับเบิลยู หมายเลขทะเบียน 4กณ 4308 กรุงเทพฯ , รถยนตเกง ซูซุกิ 
สวีฟ หมายเลขทะเบียน ขษ 9980 เชียงใหม , รถจักรยานยนต บิกไบค หมายเลขทะเบียน 1กธ 5074 
เชียงใหม , สรอยคอทองคํา 2 บาท จํานวน 1 เสน , บานเลขที่ 259/11 หมู 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ,  พระเครื่อง พระบูชา อีกหลายองค รวมมูลคายึดทรัพยทั้งสิ้น ประมาณ 15 ลานบาท 
 มีขอสังเกตวาในปจจุบัน พื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.แมแตง อ.แมริม ซึ่งเปนพื้นที่ชั้นใน ปรากฏวามีการ
ตรวจยึด ขยายผลจับกุมในคดียาเสพติดมากขึ้น ทุกหนวยควรใหความสําคัญ สืบสวนหาขาว และจัดทําขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องแหลงพบยาเสพติด ตรวจสอบกรณีที่มีพฤติกรรมนาสงสัย และขอใหคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. 
และหนวยงานตางๆ ชวยกันสอดสองดูแลและดํารงไวซึ่งมาตรการทางการขาว การขยายผลจะเห็นไดวารถยนต
หรูจอดอยู ในบานและก็มีการคาของเกาและมีการรวบรวมทรัพยสินเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้น 
นอกเหนือจากฝายตํารวจแลว ทางผูนําชุมชน กํานันผูใหญบาน โดยการอํานวยการของทาง ศป.ปส.อ. ไดชวย
กําชับ สอดสองตรวจตราดูกลุมบุคคลที่เฝาระวังและมีพฤติกรรมเปนที่นาสงสัยและมีแหลงในการเก็บรวบรวม
ทรัพยสินที่ผิดปกติ  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ผลการจับกุมเดือนนี้คอยขางเยอะ จะมีปจจัยหลายๆ อยาง           
ตองชวยกันสอดสองดูแล เนนย้ําฝายปกครองที่อยูในพื้นที่ กรณีมีบุคคลร่ํารวยผิดปกติในพื้นที่ใหดําเนินการ
ตรวจสอบ บางทีอาจจะมีเจาหนาที่รัฐเขาไปเกี่ยวของดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2   ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ดานการปองกัน (Potential Demand) (สพป.ชม. เขต 1/ทปค.จ.ชม.) 
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แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 
1. ดานการปองกันยาเสพติด      สพป.ชม. เขต 1 

รายงาน 
   1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
          (1) กลุมปฐมวัย (แหง) 
          (๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
   ๑.๒  เด็กในสถานศึกษา 
          (๑) ประถมศึกษา (แหง) 
          (๒) ขยายโอกาส มัธยม (แหง) 
          (๓) อาชีวะศึกษา (แหง) 
          (๔) อุดมศึกษา (แหง) 
   ๑.๓ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 

 
๓๔,19๒ แหง 
๒๐,๖๔๙ แหง 

 
๓๑,๓๘๐ แหง 
11,3๓๖ แหง 

๙๐๐ แหง 
๑๗๔ แหง 
7,600 คน 

 
136 
661 

 
707 
299 
17 
๙ 

100 

 
- 
- 

 
202 
191 

3 
2 
 - 

 
- 
- 
 

202 
191 

3 
2 
 - 

 
- 
- 
 

28.57 
63.87 
17.64 
22.22 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนดําเนนิงานหวง
เดือน พ.ค.-ก.ย.59 

   1.๔ กลุมแรงงาน 
         (1) รณรงคประชาสัมพันธการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง
ต่ํากวา 10 คน 
         (2) รณรงคประชาสัมพันธการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง 
10 คนขึ้นไป 
         (3) สถานประกอบการผาน
เกณฑ โรงงานสีขาว 
         (4) สถานประกอบการผาน
เกณฑมาตรฐาน (มยส.) 

 
 
 
 
 

19,000 แหง 
 
 
 

2,500 แหง 
 

25 แหง 
 

 
4,000 แหง 

 
 
 

350 แหง 
 

 
 

40 แหง 
 

10 แหง 
 

 
911 

 
 
 

47 
 
 
 

4 
 

N/A 

 
911 

 
 
 

234 
 
 
 

16 
 

N/A 

 
22.78 

 
 
 

66.86 
 
 
 

40 
 

N/A 

 
 

    ๑.๕ ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
          (1) การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
          (2) เสริมสรางความเขมแข็ง
หมูบาน/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน 
               - สงเสริมและพัฒนาตนกลา
กองทุนแมของแผนดิน 

 
81,904 แหง 

 
2,178 แหง 

 
453 แหง 

 
25 อําเภอ 

 
138 

 
22 

 
25 

อําเภอ/
มช. 

 
245 

 
48 

 
25 

อําเภอ/
มช. 

 
11.25 

 
10.62 

 
100 

 
 

ประธาน  ใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการใหไดรอยละ 50 และใหนําเขาขอมูลในระบบ Nispa ดวย และ
หนวยงานที่ยังไมไดดําเนินการใหรีบดําเนินการ 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการจัดระเบี ยบสั งคม/น โยบายลดอบายมุข สรางสุ ขให สั งคม  
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559   
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สั่งปดสถานประกอบการคลายสถานบริการ ตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ 22/2558 

จํานวน 9 แหง ขอหาจําหนายเครื่องดื่มใหแกบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 20 ป 
1. รานดั๊ก  2. รานลิงลม  3. รานเซเวน พาวนด 
4. รานนี่แหละชีวิต 5. รานเอ็มแบงค  6. รานแจคแวนบาร 
7. ราน @ ลิฟวิ่งรูม 8. รานกูดมอนิ่ง  9. รานพีอารคาราโอเกะ 
สั่งปดสถานประกอบการคลายสถานบริการ อาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 50          

ลงวันที่ 15 มกราคม 2502  สั่งปดรานมีระยะเวลา 7 วัน 
1. รานเจเฟย  จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวายี่สิบปบบริบูรณ  
2.รานกรุนกลิ่นนม  จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกําหนด   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

ผูแทน สสจ.ชม.      สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 58 – 24 ก.พ. 2559)  
จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด 4,408 224 970 22.01 
     - คายปรับเปลี่ยน 1,176 113 256 21.77 
2.บังคับบําบัด 1,969 205 654 33.22 
3.ตองโทษ     
     - กรมราชทัณฑ 300 180 180 60.00 
     - กรมพินิจฯ 365 24 38 10.41 

รวม 8,218 746 2,098 25.53 

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด     
     รอยละ 40 ของผูเขารับบําบัด ป 58 988  - 508 51.42 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 2,645 27 27 1.02 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ  อยูระหวางการแจงเปาหมายจากระบบ 

nispa ใหกับ ศป.ปส.อ./ทน.ทม. 
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 60    
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 940    
2.บังคับบําบัด 2,264 93 666 29.42 
3.ตองโทษ 940 163 163 22.03 
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จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 605 365 970 

บังคับบําบัด 271 383 654 
ตองโทษ 29 39 68 

รวม 905 787 1,692 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (1 ต.ค. 2557 -  25 กุมภาพันธ 2558) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 83.59 
 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ 1,601 คน 
 - ไมตองการฝกอาชีพ  1,464 คน  

- ตองการฝกอาชีพ   137 คน 
   - ไดรับการฝกอาชีพแลว  126 คน (รอยละ 91.9)  

- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ   11 คน (รอยละ 8.1) 

ฝายเลขานุการ  คาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดรักษา จํานวน 386,000 บาท  
 แนวทางการดําเนินงานโดยสังเขป 
 1. สํานักงาน ป.ป.ส. สงรายชื่อผูที่ตองไดรับการติดตามฯ ให ศป.ปส.อ./ทน./ทม. ผานระบบ Nispa จํานวน 
854 ราย (ขอมูล ณ 23 กุมภาพันธ 2559) เปนเปาหมายดําเนินการ และเบิกจายงบประมาณมายังจังหวัด 
 2. สามารถเบิกจายงบประมาณโดย (1) จายใหกับผูมีชื่อตองไดรับการติดตาม ซึ่งมารายงานตัวยัง
สถานที่รายงานตัว (2) จายใหกับ จนท./อาสาสมัคร/ประชาชน ในการนําผูผานการบําบัด ที่มีชื่อจากที่พักอาศัยไป
ยังสถานที่รายงานตัว จํานวน 4 ครั้ง  ในอัตราเทาที่จายจริงไมเกินครั้งละ 100 บาท/ผูผานการบําบัดฯ 1 ราย 
(หนังสือเนนย้ําการปฏิบัติงานอยูระหวางเสนอ ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม.)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply) (กกล.ผาเมือง/ภ.จว.ชม.)  

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดหวง 1 ต.ค. – 25 ก.พ. 2559 
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

2,201 2,286 32 9 193 227 379 436 580 594 1,016 1,016 
 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย เอกซตา
ซี ่

ไอซ 

2,787,377.13 

เม็ด 

2,766.68 

กรัม 

9,569.32 

กรัม 

240.32 

กรัม 
2,411.70 

กรัม 

4 

กระปอง 

15 

เม็ด 

39,496.72 

กรัม 
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ตัวชี้วัด 
  

เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน ของกลาง 
  ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

1. การสกัดกั้นยาเสพติด             

     1.)จุดตรวจ จุดสกัด             

        - ตอนในจุดตรวจหลัก            61 จุด 7 20 101 ยาบา 262,411 เม็ด 

        - ตอนในจุดตรวจรอง ๒๗  79 จุด 14 11 68 ยาบา 2,461 เม็ด 

     2.) สกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 1 1 2 

     3.)สกัดก้ันทางรถไฟสายหลัก  20 จุด 1 0 0 

     4.)พัสดุภัณฑ/ไปรษณีย 22 แหง 1 0 0 

     5.)ทาอากาศยานนานาชาติ 8 แหง 1 1 1 ยาบา 200 เม็ด 

(๒) งานปราบปรามยาเสพติด 
     1.) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20         
ของคดีทั้งหมด รอยละ 20 109 605 27.49 ทั้งหมด 2,201 คด ี

     2.) หมายจับคางเกา 87 หมาย 1 10 4.36 
     3.) ดําเนินการกับ จนท. ของรัฐที่
เกี่ยวของ     ทุกคดี 0 1 
     4.) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาดใน
เรือนจํา 48 ครั้ง 4 20 41.66 
     5.) รอยละ ๘๐ ที่ เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบสนับสนุน ชวยเหลือ 
ตองไดรับการออกหมายจับโดยศาล        ทุกราย 1 1 
     6.) ดําเนินการดานทรัพยสินทางกฎหมาย   ทุกราย 3 14 27,815,699 บาท 

ผลการจับกุม 
วันที่ 24 ก.พ. 59 เจาหนาที่ตํารวจประจําดานตรวจแมพริก สภ.แมพริก จว.ลําปาง ไดจับกุม            

นายณรงค สินเชาว อยูบานเลขที่ 259/11 หมู 1 ต.ริมใต อ.แมริม จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 
170,000 เม็ด โดยซุกซอนยาบาที่กระบะรถยนตยี่หอโตโยตา รุนวีโก สีเทา หมายเลขทะเบียน ผษ 8989 
เชียงใหม  จึงไดทําการขยายผลยึดทรัพย เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5 , เจาหนาที่ตํารวจ ภ.จว.ลําปาง              
และ เจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมริม โดยผูตองหาไดใหการรับสารภาพ พาไปตรวจคนบานเลขที่ 259/11 หมู 1 
ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ ตรวจคน บานเลขที่ 41/1 หมู 10 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม พบยาบาของกลางอีกจํานวน 156,000 ซุกซอนอยูทายกระบะรถยนต จอดอยูที่บาน           
หลังดังกลาว จึงตรวจยึดยาบาของกลางไวดําเนินคดี และทําการตรวจยึดทรัพยสิน ดําเนินการตาม                   
พรบ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 ดังนี้ รถยนตยี่หอ บีเอ็มดับเบิลยู หมายเลขทะเบียน 4กณ 4308 กรุงเทพฯ, 
รถยนตเกง ซูซุกิ สวีฟ หมายเลขทะเบียน ขษ 9980 เชียงใหม, รถจักรยานยนต บิกไบต หมายเลขทะเบียน 1
กธ 5074 เชียงใหม, สรอยคอทองคํา 2 บาท จํานวน 1 เสน, บานเลขที่ 259/11 หมู 1 ตําบลริมใต            
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม,  พระเครื่อง พระบูชา อีกหลายองค รวมมูลคายึดทรัพยทั้งสิ้น ประมาณ 15 
ลานบาท 

 



-14- 
 

วันที่ 10 ก.พ. 59 เวลาประมาณ 23.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ดอยสะเก็ด  จับกุมตัว นายนัตพล  
วัฒนาศักดิ์ดํารง อายุ 23 ป อยูบานเลขที่ 87 หมู 6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง พรอมของกลางยาบา
ประมาณ 10,000  เม็ด โดยกลาวหาวารวมกัน มียาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา)ไวในความครอบครอง 
เพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดปมน้ํามันไมทราบเลขที่ ถนนวงแหวนรอบสามทารั้ว-แยกหลุยส หมู 7             
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  

วันที่ 26 ก.พ. 59 เวลาประมาณ 20.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ ชุด ชปส.ภ.จว.เชียงใหม รวมกับ            
สภ.ฝาง จับกุมตัวนาย ประเสือ  ปะจอย  อายุ 30 ป  อยูบานเลขที่ 43  หมูที่  8  ต.เวียง  อ.เวียงปาเปา     
จว.เชียงราย และนายเจษฎา หรือ ยาแส แอกโก อายุ 25 ป อยูบานเลขที่  251 หมูที่ 15  ต.เวียง อ.ฝาง  
จว.เชียงใหม พรอมของกลางยาไอซ 8 แทง น้ําหนักประมาณ 8,000 กรัม โดยกลาวหาวารวมกัน (กับพวก        
ที่หลบหนี) มียาเสพติดประเภท 1 (ยาไอซ หรือ เมทแอมเฟตามีน) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และ จําหนาย
โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดบริเวณ ลานจอดรถตรงขามโรงพยาบาลฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม ตอเนื่องกัน
กับบริเวณขางทาง บานทรายคลองนอย ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม  

ประธาน  โครงการตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝนฤดูกาลปลูกป 2558- 2559  
       จังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาการลักลอบปลูกฝนในฤดูกาลปลูก ป 2558-
2559 จํานวน 1,818 แปลง พื้นที่ 1,188.07 ไร จําแนกเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กองทัพภาค
ที่ 3 จํานวน 1,410 แปลงพื้นที่ 878.66 ไร และพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอ จํานวน 408 แปลง พื้นที่ 309.41 ไร (ขอมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 
2559) โดยไดรับงบประมาณในการปฏิบัติการตัดทําลายจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จํานวน 270,000 บาทจึงทําใหการควบคุมและลดพื้นที่ปลูกฝน ไดรับผลกระทบ
จากภาวะจํากัดดานงบประมาณดําเนินการ 
   เพื ่อเป นการลดระดับปญหาการแพรระบาดของฝ น  มิใหส งผลกระทบกับ
ประชาชน ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ไดอนุมัติ
โครงการตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝนฤดูกาลปลูกป 2558-2559 จํานวนงบประมาณ 200,000 บาท จาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คาใชจายในการสนับสนุนการแกไขปญหา              
ความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนในจังหวัด เปนคาใชจายในการตัดทําลายพื ้นที ่ปลูกฝ นใหกับ          
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ 8 แหง ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ผูแทน ศป.ปส.อ.เชียงดาว ผลการดําเนินการตัดทําลายพืชเสพติดในพื้นที่อําเภอเชียงดาว  จังหวัด
เชียงใหม หวงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ – ปจจุบัน  

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  ศป.ปส.อ.เชียงดาว  ตัดทําลายพื้นที่ลักลอบปลูกฝน ในพื้นที่บาน
หนองขะแตะ , บานขุนขอน (ดอยนาง) และพ้ืนที่ดอยหลวงเชียงดาว ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว ฯ เนื้อท่ี ๒๘ ไร 

 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙  ศป.ปส.อ.เชียงดาว  ตัดทําลายพื้นที่ลักลอบปลูกฝนในพื้นที่ดอยผาแดง                

ต.แมนะ อ.เชียงดาว เขตติดตอ ต.กึ๊ดชาง  อ.แมแตง ฯ เนื้อท่ี  ๒๕ ไร 

 วันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๙  ศป.ปส.อ.เชียงดาว  ตัดทําลายพืชเสพติด (ฝน) ในพื้นที่บานนาเลา  หมู ๑๐ 

ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว ฯ  เนื้อท่ีประมาณ ๒ ไร 

วันที่  ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ศป.ปส.อ.เชียงดาว  ตัดทําลายพืชเสพติด (ฝน) ในพื้นที่บานแมจา หมู ๔    

ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว ฯ  เนื้อท่ีประมาณ ๓.๑.๐ ไร 

วันที ่๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ศป.ปส.อ.เชียงดาว  ตัดทําลายพืชเสพติด (ฝน) ในพื้นที่บานมูเซอขุนขอน 

หมู ๔ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว ฯ  เนื้อท่ีประมาณ ๕.๓๕.๐ไร 
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หวงเดือน พฤศจิกายน 2558 – ปจจุบัน  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
พื้นที่ดอยนาง เขตรับผิดชอบ บานขุนขอน  หมู 7 และบานหนองขะแตะ หมู ๖ ต.เมืองงาย ฯ ตัดรอบ

ที่ 1 ดําเนินการเมื่อ 21 – 22 ธันวาคม 2558 
แปลงพิกัด 47 Q  0492690  UTM  2149499  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0492204  UTM  2149472  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0492072  UTM  2149328  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0492307  UTM  2149538  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0491779  UTM  2149545  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0491430  UTM  2149659  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0491304 UTM  2149638  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490841  UTM  2149611  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490606  UTM  2149676  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490431  UTM  2149856  พื้นที่ปลูก 5 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0491701  UTM  2150009  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490811  UTM  2150101  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490714  UTM  2150128  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490504  UTM  2150223  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
รวม 14 แปลง 24 ไร 

พื้นที่ดอยนาง เขตรับผิดชอบ บานขุนขอน  หมู 7 และบานหนองขะแตะ หมู ๖ ต.เมืองงาย ฯ ตัดรอบที่ 
2  ดําเนินการเมื่อ 4-5 มกราคม 2559 

แปลงพิกัด 47 Q  0487156  UTM  2150137  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0499672  UTM  2150157  พื้นที่ปลูก 3 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0499636  UTM  2150047  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0489748  UTM  2149921  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490109  UTM  2150020  พื้นที่ปลูก 3 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490118  UTM  2150119  พื้นที่ปลูก 3 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490312  UTM  2150102  พื้นที่ปลูก 3 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0491701  UTM  2150228  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490077  UTM  2149671  พื้นที่ปลูก 3 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0490117  UTM  2149852  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
รวม 10 แปลง 23 ไร 

พื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว  ดําเนินการเมื่อ 28 ธันวาคม 2558  
แปลงพิกัด 47 Q  0484588  UTM  2144515 พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0484687  UTM  2144323 พื้นที่ปลูก 1 ไร 
รวม 2 แปลง 3 ไร 

พื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว เขตรับผิดชอบบานนาเลาเกา หมู 10 ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว ฯ ดําเนินการ
เมื่อ 22 มกราคม 2559  

แปลงพิกัด 47 Q  0482307  UTM  2149757 พื้นที่ปลูก 2 ไร 
รวม 1 แปลง 2 ไร 
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พื้นที่บานแมจา หมูที่ 4  ต.ทุงขาวพวง  อ.เชียงดาว ฯ  ดําเนินการเมื่อ 25-26 มกราคม 2559 
แปลงพิกัด 47 Q  0482779  UTM  2155329  พื้นที่ปลูก 2 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0484559  UTM  2154173  พื้นที่ปลูก 1.5 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0481156  UTM  2157205  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0481089  UTM  2156926  พื้นที่ปลูก 0.1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0488103  UTM  2158589  พื้นที่ปลูก 2.5 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0487505  UTM  2158255  พื้นที่ปลูก 0.1 ไร 
รวม 6 แปลง  7.2.0 ไร 

พื้นที่บานหนองขะแตะ หมูที่ 6  ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว ฯ  
 แปลงพิกัด 47 Q  0487574  UTM  2152785  พื้นที่ปลูก 1.5 ไร 

พื้นที่ดอยผาแดง บานแมแมะ (หนอยมบานปาโหล) หมูที่ 11   
ต.แมนะ  อ.เชียงดาว ฯ  ดําเนินการเมื่อ 13 มกราคม 2559 
แปลงพิกัด 47 Q  486338  UTM  2134246  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  485473  UTM  2134074  พื้นที่ปลูก 1 ไร 
หมายเหตุ  พื้นที่ดอยผาแดง มีการแบงผูปฏิบัติออกเปน 2 กลุม ซึ่งอีกกลุมหนึ่งไมไดจับพิกัดไว 

นาจะดําเนินการไดประมาณ 10 ไร 
พื้นที่บานแมจา หมูที่ 4  ต.ทุงขาวพวง  อ.เชียงดาวฯ  ดําเนินการเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2559 

แปลงพิกัด 47 Q  0488103  UTM  2158589  พื้นที่ปลูก 3  ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0487505  UTM  3158255  พื้นที่ปลูก 0.1.0 ไร 
รวม 3 แปลง  3.1.0 ไร 

พื้นที่บานมูเซอขุนขอน หมูที่ 7  ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว ฯ  ดําเนินการเมื่อ 15  กุมภาพันธ 2559 
แปลงพิกัด 47 Q  0489562  UTM  2151040  พื้นที่ปลูก 4.2.35  ไร 
แปลงพิกัด 47 Q  0487518  UTM  2151490  พื้นที่ปลูก 1.1.20 ไร 

รวม 2 แปลง  5.35.0 ไร 
รวมผลการดําเน ินการทั ้งสิ ้น  81.15.0 ไร  ย ังคงเหลือพื ้นที ่ดอยสามหมื ่นที ่ย ังไมได เข า

ดําเนินการ 
ข อม ูลพื ้นที ่ล ักลอบปล ูกฝ นที ่ต รวจพบตามแผนบ ินของเขตร ักษาพ ันธ ส ัต ว ป า เช ีย งดาว   

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.59  จํานวน  9 แปลง  ซึ่ง ศป.ปส.อ.เชียงดาว  จะไดเขาดําเนินการโดยเรงดวน ดังนี้ 
พื้นที่บานแมจาใต หมู 4 ต.ทุงขาวพวง ฯ จํานวน 3 แปลง   ตามพิกัด ดังนี้ 

แปลงพิกัด 47 Q  0487714  UTM  2158041   
แปลงพิกัด 47 Q  0484559  UTM  2154173   
แปลงพิกัด 47 Q  0481156  UTM  2157205  

พื้นที่บานขุนคอง หมู 6 ต.ทุงขาวพวง ฯ จํานวน 5 แปลง   ตามพิกัด ดังนี้ 
แปลงพิกัด 47 Q  0481675  UTM  2156927   
แปลงพิกัด 47 Q  0488120  UTM  2156699 
แปลงพิกัด 47 Q  0480806  UTM  2153123 
แปลงพิกัด 47 Q  0489863  UTM  2153522 
แปลงพิกัด 47 Q  0480112  UTM  2154100 

พื้นที่บานมูเซอหวยงู หมู 5 ต.เมืองคอง ฯ จํานวน 1 แปลง   ตามพิกัด ดังนี้ 
แปลงพิกัด 47 Q  0467971  UTM  2148915 
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จนถึงปจจุบัน ศป.ปส.อ.เชียงดาว  สามารถดําเนินการตัดทําลายพืชเสพติด (ฝ น) ในพื ้นที่
รับผิดชอบและจํานวนทั้งสิ้น ๕๗ ไรเศษ ซึ่งยังเหลือพื้นที่การปลูกฝนอีกจํานวนหนึ่ง โดย ศป.ปส.อ.เชียงดาว 
จะไดบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเขาดําเนินการในสวนที่เหลือตอไป 

จากขอมูลของสถานบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ปปส. สถิติการปลูกพืช
เสพติดในพื้นที่อําเภอเชียงดาว ป ๒๕๕๘  มีจํานวน ๖๑ ไร และในป ๒๕๕๙ มีจํานวน ๙๗ ไร เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนถึง ๓๖ ไร 

ปญหาและอุปสรรค 
๑. การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน ปปส.ให ศป.ปส.อ. ไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับขนาด

ปญหาปลูกฝนที่จะตองดําเนินการ 
๒. ภูมิประเทศมีความสูงชัน และยากตอการเขาถึงพื้นที่ 
๓. ขาดยานพาหนะในการขนสง โดยเฉพาะรถยนตขับเคลื่อน ๔ ลอ ที่ใชในการขนสงกําลังพล

เพื่อเขาไปในพื้นที่ 

ผูแทน ศป.ปส.อ.แมแจม ผลการดําเนินการตัดทําลายพืชเสพติดในพื้นที่อําเภอแมแจม ทั้งหมด                
31 แปลง 15 ไร ดําเนินการไปเมื่อวันที่ 17-18 ก.พ. 2559   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4.4  ดานบริหารจัดการ (สํานักงาน ศอ.ปส.จ.ชม.) 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559 ขอมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ไดรับการ
จัดสรรทั้ งสิ้น 4,774,700 บาท (ทั้ งป ) (สี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) ไดรับจัดสรร 
2,823,500 บาท (6 เดือนแรก) (สองลานแปดแสนสองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 1,6523,202 บาท  
คิดเปนรอยละ 38 แยกเปน 
 งบ ป.ป.ส. 

1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 937,500 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนปราบปรามยาเสพติด รหัสงบประมาณ 1500217002702001 รหัสแหลงของเงิน 5911500        
มีการเบิกจายแลว  330,340  บาท  คิดเปน 35.23% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม./ศอ.ปส.อ.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 200,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน               
ตามแผนบริหารจัดการ รหัสงบประมาณ 1500217002702002 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการ
เบิกจายแลว 150,000 บาท  คิดเปน 75% (ศอ.ปส.จ.ชม) 

3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ  เพื่อเปนคาใชจายในการ จัดทําคายศูนยขวัญแผนดิน         
จํานวน 1,300,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702008 รหัสแหลงของเงิน 5911500            
มีการเบิกจายแลว 1,171,862  บาท  คิดเปน 90.14% (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

4) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดรักษา               
จํานวน 386,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702012 รหัสแหลงของเงิน 5911500                    
มีการเบิกจายแลว 0 บาท  คิดเปน 0% (ศป.ปส.อ.) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
     การพัฒนาศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูจังหวัด/อําเภอ/เทศบาลนคร 
และเทศบาลเมือง  
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  ที่มา    
  1. จังหวัดเชียงใหมจัดตั้งศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูจังหวัด อําเภอ 
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ตามคําสั่ง ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558    
เปนกลไกอํานวยการ สนับสนุน และดําเนินการเพื่อใหผูผานการบําบัดฟนฟู สามารถกลับคืนสูครอบครัว สังคม 
ชุมชน ไดอยางปกติ ตามเจตนารมณแหงประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557ฯ  
  2. ภารกิจโดยสังเขปของศูนยเพื่อประสานฯ อําเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
         1) ออกคําสั่งกําหนดสถานที่รายงานตัว สําหรับผูผานการบําบัดฟนฟูฯ และคําสั่ง
แตงตั้งผูทําหนาที่ติดตามฯ มอบหมายภารกิจและกํากับการติดตามฯ ผานแบบบันทึกผลฯ บ.108-2557-8 
และเบิกจายงบประมาณการติดตามฯ 4 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท ใหผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ที่มารายงานตัว หรือ
ใหกับผูทําหนาที่ติดตามฯ 
        2) วิเคราะห จําแนกประเภท จํานวนผูประสงคขอรับความชวยเหลือ (จากแบบ           
บ.108-2557-8) ประสานงานหนวยงาน องคกร เขาสนับสนุนชวยเหลือ หากเกินศักยภาพใหจัดสงศูนยเพื่อ
ประสานฯ จังหวัด  
   - ดานการศึกษา : สพป. / สพม.เขต 34 / กศน. 
   - การฝกทักษะอาชีพ : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานฯ 
   - การจัดหางานทํา : สนง.จัดหางานฯ, สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ, อปท. 
และภาคเอกชนในพื้นที ่
   - ทุนสงเคราะห : ศูนยพัฒนาสังคมฯ, สนง.ป.ป.ส. , สถาบันการเงิน เชน ธ.ออมสิน 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ฯลฯ 
   - ดานสุขภาพ : สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ อปท. 
        3) รายงานผลการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ลงระบบ Nispa ใหครบถวนและสม่ําเสมอ 
สําหรับผูที่ไดรับการติดตามฯ ระบบบังคับบําบัด สนง.คุมประพฤติฯ จะตองประมวลผลการติดตามฯ จากระบบ 
Nispa เพื่อบันทึกลง บสต. ในความรับผิดชอบของหนวยใหสมบูรณ 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา 
  1. เปาหมายการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ 
        1.1 ระบบสมัครใจ (คาย) ในป 2558 จํานวน 486 คน (ขอมูลจาก Nispa) 
     ระบบสมัครใจ (คาย) ในป 2559 (ขอมูล ณ 29 กุมภาพันธ 2559) จํานวน 
357 คน 
        1.2 ระบบบังคับบําบัด ป 2559 จํานวน 368 คน (ขอมูลจาก Nispa)  
     ระบบบังคับบําบัด ป 2559 ยังไมมีขอมูลจากระบบ Nispa 
        1.3 ใหความชวยเหลือไมนอยกวารอยละ 30 ของผูประสงคขอรับความชวยเหลอื 
  2. งบประมาณ 
        2.1 คาใชจายในการติดตามฯ รอบ 6 เดือนแรก จํานวน 386,000 บาท รายละ               
4 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท 
        2.2 การใหความชวยเหลือ : ใหความสงเคราะห/งบประมาณปกติของหนวย 
  ขอพิจารณา 
  1. การติดตาม ดูแล ใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดฯ เปนนโยบายของรัฐบาลและ คสช.     
ที่มุงใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม ผูผานการบําบัดฟนฟู สามารถกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ โดยการมีสวนรวม
ของหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน 
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  2. การติดตาม ดูแล ใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูเปนมาตรการสําคัญที่จะ
ชวยเหลือและลดสถานการณปญหายาเสพติดของจังหวัด  เห็นควรมีขอเสนอตอการดําเนินงานดังนี้ 
         2.1 ให ศป.ปส.อ./ทน./ทม. ตรวจสอบความพรอมของศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผาน
การบําบัดฟนฟูในความรับผิดชอบ อาทิ คําสั่งกําหนดสถานที่ในการรายงานตัวในพื้นที่ตามความเหมาะสม, 
คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานของทางราชการ เชน กํานัน ผูใหญบาน ประธานชุมชน อสม. อสค. เปนตน 
         2.2 ผอ.ศป.ปส.อ./ทน./ทม. กํากับ ควบคุม การดําเนินการตามภารกิจการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู ของศูนยฯ ระดับพ้ืนทีโ่ดยใกลชิด ตามเกณฑตอไปนี้ 
     1) สามารถติดตาม ดูแล ผูผานการบําบัดฟนฟูระบบสมัครใจ (คาย) ในป 2558 
ไดไมนอยกวารอยละ 20 และระบบสมัครใจ (คาย) ในป 2559 ไดไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย               
ผูเขารับการบําบัดฯ 
     2) สามารถติดตาม ดูแล ผูผานการบําบัดฟนฟูระบบบังคับบําบัด ป 2558         
ไดไมนอยกวารอยละ 40 และรอยละ 60 ของเปาหมายผูเขารับการบําบัดป 2559 
     3) สามารถประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความชวยเหลือผูประสงคขอรับ
ความชวยเหลือท้ังเรื่องการศึกษา ทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ และสุขภาพ เปนตน 
ไดไมนอยกวารอยละ 20 ของผูประสงคขอรับความชวยเหลือ 
        2.3 หนวยงานที่ เกี่ยวของทั้ งดานการศึกษา ทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพ 
ทุนประกอบอาชีพ และสุขภาพ จัดเตรียมความพรอมรองรับการประสานงานจากศูนยเพื่อประสานการดูแล 
ผูผานการบําบัดฟนฟูจังหวัด อําเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  
  3. กรณีมีปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดฟนฟู ให 
ศป.ปส.อ./ทน./ทม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอ ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. เพื่อพิจารณาสั่งการ 
อํานวยการ ประสานการดําเนินงานตอไป  
     ขอเสนอ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหขอสังเกตแนะนําเพิ่มเติม 
เพื่อยกระดับการดําเนินงานติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของ
หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ  

ป.ป.ส. ภาค 5   การติดตามชวยเหลือ ในการติดตามชวยเหลือในแตละครั้ง บุคคลที่ผานการบําบัด
ตองการขอความชวยเหลือโดยเฉพาะทุนประกอบอาชีพ ที่ผานจังหวัดเชียงใหม มีการนําเขาระบบ แตไมไดระบุ
วาตองการประกอบอาชีพอะไร อยากสอบถามความตองการใหชัดเจนและบันทึกในระบบดวย 

ในสวนของเบิกเงินการสงตัวผูที่ตรวจพบวาผลตรวจปสสาวะเปนบวกไปที ่                  
ศูนยคัดกรอง สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 มีคาเบิกใหรายละ 100 บาท กรณีคือเมื่อตรวจแลวพบปสสาวะเปน
บวกใหสงไปที่ศูนยคัดกรองที่อําเภอหรือขางนอกก็ไดวาไดผานการคัดกรองแลว เมื่อผานการคัดกรองใหทํา
เอกสารเบิกไปทีส่ํานัก ป.ป.ส.ภาค 5 คานําสงศูนยคัดกรอง และลงระบบ Nispa ใหเรียบรอย  
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    สํานักงาน ปปส. ภาค 5 กําหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากร“ศูนยขวัญ
แผนดิน” (Learning By Doing) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักสูตรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ
ยาเสพติด “ศูนยขวัญแผนดิน” ซึ่งเกิดจากการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Learning By Doing) และนําไป
ปฏิบัติในการจัดคายไดถูกตอง ทั้งดานการบริหารจัดการคาย การเปนวิทยากรกระบวนการ วิทยากรพ่ีเลี้ยงและ
ครูฝกหลักสูตร 12 วัน โดยกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 7-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน   ใหทุกหนวยงานเรงรัดผลการดําเนินงานใหเกิน 50% ทุกตัวชี้วัด เวนแตมีเหตุผล
ชี้แจง เรื่องงบประมาณการเบิกจายงบประมาณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ดําเนินการใหได 52% และเนนย้ําเรื่องการ
ลงในระบบ Nispa ใหทุกสวนราชการ ศป.ปส.อ. ดําเนินการนําเขาระบบใหเรียบรอย เนื่องจากเปนตัวชี้วัดของ
จังหวัด   

ปดประชุม   เวลา 17.00 น. 

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


