
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 2/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่         ผู้อ านวยการฯ 

2. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่         รองผู้อ านวยการฯ 

3. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
4. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
     จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
6. นางสาวกิรณา โนนสินชัย  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
7. นายมานิต โกเมศ   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5  กรรมการ 
8. นายอภิชาติ ไชยวรรณ   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
9. นางสาวจันทร์ทินี จิตใหญ่  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
10. น.อ.ชาญชัย ตั้งประเสริฐ  ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
11. พ.ต.ต.สมชาย จันทร์ตูม  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
12. ร.ต.อ.เอกชัย อุทหนุน  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
13. ร.ต.อ.ทรัพย์ อุดมา            ผู้ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
14. พ.ต.ท.นคร รุ่งคณาวุฒิ  ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
15. พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจนนุกุล  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
16. พ.ต.วีระชัย แสงสีแก้ว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
17. นายอาทร พิมชะนก    พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
18. นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่       กรรมการ
19. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
20. นางสาวกมลชนก สุพรรณ  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
21. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
22. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
23. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
24. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
25. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
26. นางสุพรรณี ทองค า   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
27. นายประสิทธิ์ เมืองไสย  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ
28. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
29. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
30. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
31. นางสาวนิศรา บินกาน ี  ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
 



- 2 - 
 

32. นายญาณศักดา โอสถ  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
33. นายคมสันต์ บังคมเนตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
34. นายธวัช จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
35. นายปรีชาเวช สุขเกิน            ผู้แทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
36. นางปวีณวรรณ นิลก าแหง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
37. นางสาวณชิตา ตันตาละ  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ
38. นายมนตรี กิจสาริกวรรณ  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  (แทน)   กรรมการ 
39. นายสากล สุรวงศ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
40. นายสุรศักดิ์ เผื่อนค า   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่      กรรมการ 
41. นายถาวร คงมั่น   ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
42. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
43. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
44. นางดารุณี ชัยวรรณา                     ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด  กรรมการ 
45. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
46. นางสาวอรทัย ดุมเพชร  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม ่(แทน) กรรมการ 
47. นายสิทธีร์พงษ์ พุทธคุณารัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
48. นายสุรัตน์ ปาละนันท์  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  กรรมการ 
49. นายก้องเกียรติ อุเต็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
50. นางสาวศิริลักษณ์ สติค า  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
51. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
52. นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
53. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
54. นายศราวุธ เหมยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
55. นายเสฎฐพล ทรัพย์ฉายแสง  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
56. นางสาวศิริพร เพ็ญพียร  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
57. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
58. นายพัฒน แสงลี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
59. นายชัชวาลย์ ปัญญา   นายอ าเภอฝาง        กรรมการ 
60. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
61. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอ าเภอสารภี        กรรมการ 
62. ว่าที่ ร.ต. เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
63. นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ
64. นายสราวุฒิ วรพงษ์   นายอ าเภอสันก าแพง                 กรรมการ 
65. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์  นายอ าเภอแม่แตง       กรรมการ 
66. นายชัชวาล พุทธโธ    นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
67. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ า   นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
68. นางสลีลญา ค าภาแก้ว  นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
69. นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ  
70. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอ าเภอสันปุาตอง       กรรมการ 
71. นายสุทิน จันทร์งาม   นายอ าเภอจอมทอง       กรรมการ 
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72. นางสาวพัทธนันท์ พิทาค า  นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
73. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
74. นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
75. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
76. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
77. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
78. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน  นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
79. นายชานนท์ ดวงมณี   นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
80. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
81. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอดอยหล่อ      กรรมการ 
82. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
83. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
84. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
85. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 

86. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (ติดราชการ) 
87. อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
88. ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง 
89. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
90. ผู้อ านวยการส านักงานศึกษาธิการ ภาค 15 
91. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
92. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
93. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
94. นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
95. ผู้จัดการฝุายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
96. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
97. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
98. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอฝาง 
99. นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
100. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
101. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
102. นางสาวศิริพร ใจสุข  เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
103. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
104. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
105. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
106. นางสาววรวรรณ ลาหลง  นักศึกษาฝึกงาน 
107. นางสาวนุชนาฏ แซ่ตั่น  นักศึกษาฝึกงาน 
108. นายนาวิน ชูรัตน์   นักศึกษาฝึกงาน 
109. นายสุทธาเทพ เผือกจีน  นักศึกษาฝึกงาน   



- 4 - 
 
110. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้แทน ผอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
111. นายพิรุณ ฟองมณี   เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน  
112. พ.ต.อ.สุรกิจ ศรีมณี  ผกก.สภ.กัลยาณิวัฒนา 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ         มุมราชการ       การประชุม        ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน       
63 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)      

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
 มท.1 มอบนโยบาย ผวจ. - นอภ.ทั่วประเทศแก้ปัญหายาเสพติด ย้ า จนท.ห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเด็ดขาด 
 21 ก.พ.63 พล.อ.อนุพงษ ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัด 76 จังหวัด และนายอ าเภอ 878 อ าเภอ เข้าร่วมการประชุม 
 - ให้ความส าคัญกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่านกลไกการท างาน โดยศูนย์อ านวยการและศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น 
 -  ผู้ว่า ฯ ต้องให้ความส าคัญทั้งกับฝุายท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ใกล้ชิดประชาชนสนับสนุนการท างานร่วมกับฝุายความมั่นคง  
 - ผู้ว่าฯ จะต้องควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่หมู่บ้านชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ปฏิบัติการ 
1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 2/2563 
 20 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ร่วมกับต ารวจภูธรภาค 5 และฝุายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการประมาณ 130 นาย ได้ด าเนินปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเปูาหมายผู้ค้าและผู้เสพในพ้ืนที่ ม./ช.       
แพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ปฎิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 2/2563 ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนเพ่ือลด              
ความเดือดร้อนของประชาชน ปปส.ภาค 5 และหน่วยภาคี ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจ านวนเปูาหมาย 58 หมู่บ้านชุมชน 
จับกุมผู้ต้องหาในฐานความผิด รวม 87 ราย สามารถยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จ านวน 2,107 เม็ด  เฮโรอีน  จ านวน 3.56 กรัม
กัญชาแห้ง  จ านวน 147 กรัม ต้นกัญชา  จ านวน 16 ต้น ฝิ่น จ านวน 30 กรัม และอาวุธปืนยาว จ านวน 1 กระบอก ทั้งนี้        
ได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และขอความร่วมมือให้            
ทุกภาคส่วนช่วยในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น และไม่ให้ผู้เสพ
ที่ผ่านกระบวนการบ าบัดรักษาและหยุดเสพแล้วกลับไปเสพซ้ า และขอให้พ่ีน้องประชาชนช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบ
เห็นหรือมีเบาะแสการเสพ การค้ายาเสพติด  พบการกระท าหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งข้อมูล 
ได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง 

http://www.chiangmai.go.th/
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กรณีการตรวจยึด สาร Sodium Ethoxide 12,400 กิโลกรัม CCDAC เมียนมา 
 เมียนมายึดสาร Sodium Ethoxide 12.4 ตัน ซึ่งเป็นสารเคมีส าคัญที่น าไปใช้ผลิตยาเสพติด หากน าไปผลิตยาบ้า จะได้
ถึง 740 ล้านเม็ด หรือหากน าไปผลิตเป็นไอซ์ จะได้ถึง 11 ตัน 

ปริมาณของกลางยาเสพติดรายส าคัญพื้นที่ภาคเหนือ ห้วง 1 ต.ค. 62 - 16 ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แถลงจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้า 2.3 ล้านเม็ด ไอซ์ 50 กก. ณ ด่านตรวจผาหงษ์ สภ.ไชยปราการ 
 วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. ส านักงาน ปปส.ภาค 5 โดยนายมานิต โกเมศ ผอ.ปปส.ภ.5 เข้าร่วมการแถลงผลการ
ปฏิบัติงานการจับกุมกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายส าคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5          
โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 เวลา 22.00 น. บก.สส.ภ.5 ได้จับกุมนายธนาวุฒิ วิชิตพัฒนเดชา 
อายุ 34 ปี ภูมิล าเนา 225/2 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมของกลางยาบ้า จ านวน 2,322,000 เม็ด                      
และไอซ์ 50 กก. บริเวณด่านตรวจผาหงส์ สภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 
 
 

ชนิดยาเสพติด จ านวนของกลางยาเสพติด 
ต.ค.61 – ก.พ.62 ต.ค.62 – ก.พ.63 

ยาบ้า (เม็ด) 224,449,484 64,071,564 

ไอซ์ (กิโลกรัม) 2,366.84 5,697.50 

เฮโรอีน (กิโลกรัม) 257.20 37.40 

ฝิ่น (กิโลกรัม) 20.20 17.08 
คีตามีน (กิโลกรัม) 99 100 
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ข้อพิจารณาและแนวโน้ม 
 ในปี 2563 ปัญหายาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีนโดยเฉพาะไอซ์ จะขยายตัวรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาค โดยสะท้อน       
จากผลการจับกุมในประเทศต่าง ๆ ที่มีปริมาณสูงขึ้น 
 แผนการสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน 3 ประเทศ คือ เมียนมา ไทย ลาว ส่งผลให้กลุ่มขบวนการ
เปลี่ยนเส้นทางล าเลียง จากเดิมที่เคยเข้าประเทศไทยเป็นหลัก ผ่านทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน        
เปลี่ยนเส้นทางการล าเลียงโดยผ่านลาวผ่านเวียดนาม หรือผ่านพม่าลงสู่ทะเลอันดามันก่อนล าเลียงเข้าสู่ประเทศที่สาม              
หรือล าเลียงเข้าไทยทางฝั่งตะวันตกของ จ.ตาก และจ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีต้องเฝูาระวัง 
คาดการณ์สถานการณ์ยาเสพติดในปี 2563  
 (1) ชายแดนภาคเหนือเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าไทย  
 (2) การล าเลียงยาเสพติดโดยการขนส่งทางน้ าเพ่ิมสูงขึ้น  
 (3) เกิดภาวะล้นตลาด ท าให้ยาเสพติดมีราคาถูกลง            
 (4) การใช้คีตามีนควบคู่กับเอ็กซ์ตาซี ในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
 (5) การเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติด กับการพัฒนาของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ควบคู่กับการขนส่งทางพัสดุ 

ผอ.ปปส. ภาค 5 ขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้โอกาสครั้งนี้ในการประสานความร่วมมือเนื่องจากตามภาพที่
ปรากฏ ไดด้ าเนินการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อลดการผลิต และลดยาเสพติดที่มผีลผลิตเสร็จแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทย 
ซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ส่วนการสกัดกั้นตามพ้ืนที่แนวชายแดนหรือพ้ืนที่ตอนใน ในรายใหญ่ๆ สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันปัญหาที่ เกิดจากแหล่งแพร่ระบาดภายใน ตอนนี้ เป็นนโยบายเร่งด่วน                 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วน ให้ส านักงานป.ป.ส. ในการขจัดปราบปรามพ้ืนที่แพร่ระบาดทั่วประเทศโดย
รวบรวมและก าหนดขึ้นจากฐาน 4 ฐาน ฐานที่ 1 คือข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฐานที่ ๒ ของกระทรวงมหาดไทย 
ฐานที่ ๓ การร้องเรียนทุกช่องทาง จากทาง ป.ป.ส. หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ใดๆ ก็ตาม ฐานที่ ๔ จากการข่าว ซึ่งที่ได้มาเป็น
หมู่บ้านชุมชนเปูาหมายซึ่งเป็นการแพร่ระบาดที่ปรากฏตามสถานการณ์ปัจจุบันที่แท้จริง  มีก าหนดออกมาทั้งหมดที่ต้อง
ด าเนินการในงบประมาณนี้ 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาค 5 หรือจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมี
ทั้งหมด 2,459 หมู่บ้าน/ชุมชน และเมื่อแบ่งย่อยออกมาจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ 485 หมู่บ้าน/ชุมชน ปัจจุบันได้ด าเนินการ
ไปแล้วประมาณ เป็น 10 % ของ 485 หมู่บ้าน/ชุมชน ขออนุญาตท่านประธานในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะของทางต ารวจ และฝุายปกครอง ในการเข้าไปตรวจสอบหมู่บ้านชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาบางหมู่บ้านได้ด าเนินการไปแล้ว 
เนื่องจากข้อมูลยังไม่ตรงกันขออนุญาตหลังจากประชุมครั้งนี้ขอให้ผู้ประสาน ประสานข้อมูลรายละเอียดที่ด าเนินการหมู่บ้าน
ชุมชนไว้มีการขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีของงบประมาณปีนี้ หวังว่าจะด าเนินการได้เสร็จสิ้น  เหตุที่จ าเป็นต้องเร่งรัด
เนื่องจากว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าถึงแม้จะจับรายใหญ่ได้แต่ก็ยังปรากฏความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านชุมชนที่
เขาอาศยัอยู่ จึงขออนุญาตประสานงาน  

ประธาน   เรื่องที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายมาในเรื่องเน้นย้ าหมู่บ้านชุมชน          
เรื่องที่ 2 ถ้ามองในเรื่องของ Supply-side ถ้า demand-side มันไม่ลด supply เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเราพยายามสกัดกั้น 
supply แต่ไม่สกัดกั้นในเรื่องของ demand ฉะนั้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับกลุ่มที่รับ
นโยบายจากนายกรัฐมนตรีมาว่าควรจะต้องลดทั้ง 2 ด้าน ด้านที่ส าคัญที่สุดคืออยู่ในชุมชน ในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ก็ฝาก
ทางป.ป.ส. คงจะต้องประสานฝุายปกครอง ต ารวจ หมู่บ้านเปูาหมายที่ไดร้ับมาจะท ายังไงให้ลดลงไป ส าคัญอีกอันหนึ่ง แหล่ง
ที่เป็น demand-side แหล่งที่แพร่กระจายทั้งหลายชุมชนเมืองต่างๆ คงจะต้องประสานรายละเอียดกับฝุายปกครอง กับทาง
ต ารวจอีกครั้งในพ้ืนที่ในเรื่องสถานบริการก็คงชี้ประเด็นชี้เปูาว่าเราดูแลตรงไหนบ้าง และจับตาในจุดที่เผยแพร่การค้า         
ยาเสพติด ให้มีความคล่องตัวน้อยลง  
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มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก (ไร่)  ตัดท าลาย (ไร่) 
หน่วยตัดรับผิดชอบ โดย        

ทภ.3 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 
1. แม่แตง 39 29.49 25.93 ร.7 พัน5 /ร.7 พัน2 
2. เชียงดาว 45 25.81 20.11 ป.พัน.7 /ร.7 พัน.2 /ฉก.ม.4 
3. พร้าว  13 10.34 10.34 ร.17 พัน.3 
4. ไชยปราการ 5 2.34 2.34 ทพ.35 /ทพ.36 

5. อมก๋อย 4 2.36 2.36 ทพ.36 

6. แม่แจ่ม 5 3.05 1.88 ร.17 พัน.3 
7. เวียงแหง 3 1.08 1.08 พล.ร.7 

รวม 114 74.47 62.96  
 

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ส ารวจฝิ่นพ้ืนที่ อ.พร้าว อ.ฝาง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  พบพ้ืนที่ปลูกฝิ่นเพ่ิมเติม จ านวน        
2 แปลง ส่งเปูาหมาย ร.17 พัน.3  ด าเนินการตัดแล้วทั้งหมด 
- วันที่ 6 ก.พ. 2563 การตัดท าลายฝิ่นในพ้ืนที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ านวน 2 แปลง โดย ฉก.ม.4 
- วันที่ 5 ก.พ. 2563 การตัดท าลายฝิ่นในพื้นท่ี ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ านวน 4 แปลง โดย ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม 
- วันที่ 15 ก.พ. 2563 การตัดท าลายฝิ่นในพ้ืนที่ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 แปลง โดย ศป.ปส.อ.แม่อาย 
- วันที่ 21 ก.พ. 2563 การตัดท าลายฝิ่นในพ้ืนที่ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จ านวน 2 แปลง โดย ศป.ปส.อ.สะเมิง 
ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จากการด าเนินงานท าลายของกองทัพภาคที่ 3 หากศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของอ าเภอ ต้องการด าเนินงานร่วมตัดท าลายไร่ฝิ่นในพ้ืนที่ ขอให้ประสานโดยตรงที่         
ศูนย์อ านวยการโครงการก าจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2387 ถึง 8  
 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง พ้ืนทีป่ลูก (ไร่) ตัดท าลาย (แปลง) ตัดท าลาย (ไร่) 

1. จ.เชียงใหม ่ 114 74.47 93 62.96 

2. จ.ตาก 51 42.37 41 33.76 

3. จ.แม่ฮ่องสอน 16 7.65 16 7.65 

4. จ.เชียงราย 10 5.03 7 3.64 

5. จ.น่าน 11 3.14 11 3.14 

6. พะเยา 1 0.47 1 0.47 

รวม 203 133.13 169 111.62 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

 
 

 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 

624 
 

652 
76 
 

743 

 
 

102 
 

90 
11 
 

146 

 
 

200 
 

90 
21 
 

146 

 
 

32.05 
 

13.80 
27.63 

 
19.65 

 
 
 
 

 

           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E 
                 + โรงเรียน (แห่ง) 
                 + ห้องเรียน (ห้อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
228 
304 
130 

 
- 
- 
- 

 
228 
304 
130 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่2/2562 
 

       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
264 
38 
18 
12 

 
46 
2 
- 
1 

 
46 
2 
2 
1 

 
17.42 
5.26 
11.11 
8.33 

 

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100 พบการกระท า
ผิด -ร้านสุรา 

2 แห่ง 

           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 96 - 96 100 ผลการ
จ าแนก 
-กลุ่มดี 

54,919 
คน 

-กลุ่มเสี่ยง 
561 คน 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
           - อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) 

 
180 

 
- 

 
180 

 
100 

 

นักเรียนที่สอน  
6,504 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (อ.ละ 5 แห่ง ๆ ละ 
3 คน รวม 375 คน)  
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

125 แห่ง 
 
 

1,020 

 
 

6 
 
 
- 

 
 

125 
 
 

1,108 

 
 

100 
 
 

100 

 
 
 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

(เปูา 6 เดือน) 

140 
 

20 
- 

 
26 

 
5 
- 

 
117 

 
14 
- 

 
83.57 

 
70 
- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส3 

1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
              - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
2,197 
1,873 
244 
31 
49 

 
540 
446 
72 
8 

14 

 
1,272 
1,065 
162 
15 
30 

 
57.90 
56.86 
66.39 
48.39 
61.22 

 
 

          (2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.) 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน  

 
26 

560 

 
- 

146 

 
- 

343 

 
- 

61.25 

 
 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 1,243 ม./ช. คิดเป็น 56.58% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 1,173 ม./ช. คิดเป็น 53.39%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 1,033 ม./ช. คิดเป็น 47.02%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 659 ม./ช. คิดเป็น 30% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 105 ม./ช. คิดเป็น 4.78% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 23 ม./ช. คิดเป็น 1.05% 
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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ฝ่ายเลขาฯ  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ทางจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการไปถึงอ าเภอ     
ให้ส ารวจว่ามีต าบลไหนที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน พบว่าบางต าบลมีการจัดตั้งชมรม 
หลายแห่ง ส่วนบางต าบลยังไม่มีการจัดตั้งชมรม ทั้งนี้ ได้ประสานไปทางประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งเป็นคณะท างานและเลขานุการของคณะท างาน TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ    
ผ่านทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ว่าให้ร่วมกันจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนให้ครบทุกต าบล 
ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้ง 

ประธาน   ให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะประธาน
คณะท างาน TO BE NUMBER ONE ระดับต าบล จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ในต าบลที่ยังไม่ได้จัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อย่างน้อยต าบลละ ๑ ชมรม ให้เสร็จสิ้นทุกแห่ง ภายในระยะเวลา ๒ เดือน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบลร่วมจัดตั้งและเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชน ดังกล่าวด้วย  
   ในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประสานสภาเด็กและ
เยาวชนระดับต าบล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งและเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชน      
ในต าบลที่ยังไม่ได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อย่างน้อยต าบลละ ๑ ชมรม ให้เสร็จสิ้นทุกแห่ง ภายใน
ระยะเวลา ๒ เดือน  

 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
          (4) โครงการ To be number one (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ 
                 + รณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งสถานประกอบการ
เป็นสมาชิกชมรมฯ       
               - สถานศึกษา   
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ยุติธรรม 

 
 

25 
 

307 
163 

8 

 
 

4 
 

285 
103 

- 

 
 

9 
 

285 
248 

8 

 
 

36 
 

92.83 
100 
100 

 
 
 
 

 

          (5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (5.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
168 

 
307 

 
51.17 

 

               (5.2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558   - - 2 แห่ง -  

 1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน 1 แห่ง  
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 

ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2562  ปี 2563   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2562   ปี 2563  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 604 606 754 706 122 100 20.2 133 133 164 156 31 23 23.31 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดบิ มูล

ฝิ่น 
กัญชาสด กัญชาแห้ง เคตามีน สารระเหย ไอซ ์

เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 
7983336 40,331.15 41,923.12 - 702 334.49 - 1.00 55,025 

หน่วยงาน 
จับกุมทกุข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2562 ปี 2563   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2562   ปี 2563  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ. 4,138 4,243 4,279 4,252 141 9 3.407 960 1,045 929 946 -31 -99 -3.229 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝ่ินดิบ มูลฝ่ิน กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย เอกซ์ตาซ่ี ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

13,223,032.6 42,751.15 98,130.27 187 13,071.30 5,205.45 15.11 1.00 701,516.95 
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ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply) (ภ.จว.เชียงใหม่) 
 

ผลการจับกุมคดียาเสพติดที่น่าสนใจ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
1. วันที่ 3 ก.พ. ๒๕๖3 เวลาประมาณ 16.00 น.บริเวณเขาท้ายหมู่บ้านปุาบงงาม(มูเซอร์) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว             
จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ไม่พบตัวผู้กระท าความผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน
หรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย พบของกลาง ยาบ้า ๕,๕๙๐,๐๐๐ เม็ด, เฮโรอีน ๓๓.๗๕ ก.ก.         
อยู่ระหว่างขยายผล 

2. วันที่ 11 ก.พ. ๒๕๖3  เวลาประมาณ 01.30 น.จับกุม ผู้ต้องหาที่ 1 และ 2 ที่บริเวณริมถนนสมโภชน์ 700 ปี          
(ชม.3029) ตรงข้ามร้านอาหารครัวชานเมือง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เวลาประมาณ 01.30น. ต่อเนื่องจับกุม 
ผู้ต้องหาที่ 3 ที่บริเวณริมถนนเรียบรางรถไฟ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลาประมาณ 17.14 น. จับกุม 1.นายชลธีร์ 
หรือเมฆ สุขสกุล อายุ 32 ปี ที่อยู่ 139/104 ม.4 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 2.นายวัฒนศักดิ์ หรือเอก             
ทนัยรุ่งโรจน์ อายุ 36 ปี ที่อยู่ 48 ถ.ราชภาคินัย ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3.นายฐณธรณ์ ชูกิจประเสริฐกุล 
อายุ 30 ปี ที่อยุ่ 30/2 ซ.ทุ่งอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน (เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ) ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 182,000 เม็ด  
อยู่ระหว่างขยายผล 

3. วันที่ 15 ก.พ. ๒๕๖๒  เวลาประมาณ 0๓.๑๐ น.บริเวณถนนข้างโรงเรียนสบเปิง บ้านสบเปิง ม.3 ต.สบเปิง อ.แม่แตง        
จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระท าความผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาไอช์ 50 กิโลกรัม ยาบ้า 2,322,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

4. วันที่ 15 ก.พ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 05.00 น.บริเวณเส้นทางชายแดนบ้านปุากุ๋ย ม.3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  
จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระท าความผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ไอซ์ 5 กิโลกรัม ฝิ่น 6.8 กิโลกรัม ยาบ้า 2,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เปูาหมาย                
ปีงบ 2563 

ผลการด าเนินงาน คงเหลือ 
ก.พ. 63 ผลสะสม ร้อยละ 

1. การจับกุมผู้กระท าความผิดคดี
ยาเสพติดรายส าคัญ (คดี) 

2,508 164 929 36.80 -1,579 

2.การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด  
ตามหมายจับ(ราย) 

275 16 93 33.82 -182 

3.การด า เนิ นการขออนุมั ติ ให้
จับกุมฐานความผิดสบคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือ(ม.6,ม.8 ตาม 
พรบ.มาตรการ) (ราย) 

88 16 131 148.86 +60.86 

4.การด าเนินการขออนุมัติยึด/อายัด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส. (ราย) 

176 13 94 53.41 -82 

5.การด าเนินการขออนุมัติยึด/อายัด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส.(บาท) 

139,082,795 1,123,000 27,761,176 19.96 -111,321,619 

6.การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย) 

ทุกราย - 4 -  
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.พ. ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 5,487 425 1,448 26.39 
     - สถานบ าบัด 4,987 350 1,373 27.53 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 500 75 75 15.00 
2.บังคับบ าบัด 1,770 332 1,292 72.99 
     - ไม่ควบคุมตัว 1,120 306 1,145 102.23 
     - ควบคุมตัว 650 26 147 22.62 
3.ต้องโทษ 780 203 267 34.23 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 188 223 34.31 
     - กรมพินิจฯ 130 15 44 33.85 

รวม 8,037 960 3,007 37.41 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
 

แผนงาน เป้าหมาย ทั้งปี เดือน ก.พ. ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 9,485 299 2,253 23.75 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 24 กุมภาพันธ ์2563 
 
 
 

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

90.91 
99.29 
100 

รวม 3 ระบบ 97.46 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ต.ค. 2562 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
 
 

แผนงาน จ านวนผู้ผ่าน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู 

จ านวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม 

ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 296 262 88.51 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 75 23 30.67 
3. บังคับบ าบัด  304 238 78.29 
4. ต้องโทษ 157 60 38.22 

รวม 832 583 70.07 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   
ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
                    4.4.1.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเปูาหมาย  มีดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 

 

- ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62) 
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 29 ก.พ. 63) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (มิ.ย. 63) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (ก.ค. 63 ) 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อายอ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 
ต าบล 47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ     
          - การก ากับติดตามของคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

 
12 

 
1 

 
5 

 
41.67 

 

    4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ  
          - การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
            (1) งบ ป.ป.ส. (ห้วง 6 เดือนแรก) 
            (2) งบ ปค. (ห้วง 6 เดือนแรก) 
            (3) งบ สป.มท. (ห้วง 6 เดือนแรก) 
            (4) งบพัฒนาจังหวัด  

 
6,922,330 
4,960,000  
1,766,630 
195,700 

- 

 
1,259,454 
1,089,309 
121,935 
48,210 

- 

 
3,707,362.96 
2,583,920 
963,330 

160,112.96 
- 

 
53.56 
47.90 
54.53 
81.82 

- 
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ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (มิ.ย. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน ( ก.ค. 63 ) 

ผลการด าเนินงาน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา       
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯ ซึ่ งหมู่บ้ านนี้ ก าลั งอยู่ ระหว่ าง 
การด าเนินการภายใต้การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) เช่นกัน ดังนี้  บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. - 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน(มิ.ย. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (ก.ค. 63) 

                    4.4.2.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 - ส ารวจปัญหาความการและขาดแคลนน้ าบ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ศาลา
เอนกประสงค์หนองไผ่ต าบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประเด็น หมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประเพณีกินวอ หรือประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 
ซึ่งเป็นวัน เซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าดอย (ผีหลวง)  สิ่งศักดิ์สิทธิประจ าหมู่บ้าน(ผีเมือง) วิญญาณของบรรพบุรุษ และจะเป็น
ช่วงเวลาที่บรรดาญาติพี่น้อง ได้กลับมาร่วมงานที่บ้านพร้อมกัน มีผู้เข้าร่วม 300 คนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ 
,Mr.AD1, Mr.AD2, ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านผลการด าเนินการ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในหมู่บ้านและร่วมกับชาวบ้าน
หนองไผ่  กราบไหว้สิ่งศักดิ์ประจ าหมู่บ้านและขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
 - เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีหมู่บ้าน สรุปโดยสังเขป หมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่๑๕ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดประเพณีกินวอ หรือประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม  – 5 กุมภาพันธ์ 2563         
ซึ่งเป็นวัน เซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิประจ าดอย(ผีหลวง) สิ่งศักดิ์สิทธิประจ าหมู่บ้าน(ผีเมือง)วิญญาณของบรรพบุรุษ  และจะเป็น
ช่วงเวลาที่บรรดาญาติพี่น้องได้กลับมาร่วมงานที่บ้านพร้อมกัน  
 - ติดตามจิตอาสา การเก็บข้อมูลแบบส ารวจบ้านขอบด้ง – นอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์  
2563 ณ บ้านขอบด้ง-นอแล  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประเด็น ลงพ้ืนที่ติดตามจิตอาสาจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจการจัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ในหมู่บ้านขอบด้ง-นอแล มีผู้เข้าร่วม 6 คนได้แก่ พัฒนาการอ าเภอฝาง,พัฒนากรประจ าต าบลม่อนปิ่น
,Mr.AD1, Mr.AD2, จิตอาสาหมู่บ้าน ผลการด าเนินการจิตอาสาจัดเก็บข้อมูลจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดใน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปัญหาและอุปสรรค ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเทศกาลกินวอหรือปีใหม่ลาหู่ท า
ให้การจัดเก็บล่าช้า 
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 - ติดตามการจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจเศรษฐกิจสังคม โดยพัฒนาการอ าเภอฝาง สรุปโดยสังเขป ติดตามเร่งรัดให้จิต
อาสาจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และให้ความรู้กับจิตอาสาและสอบถาม
ปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บ รายละเอียดต่างๆเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงพร้อมเก็บแบบส ารวจข้อมูลที่จัดเก็บแล้วเสร็จ
มาตรวจสอบความถูกต้อง 
 - ส ารวจปัญหาความต้องการและขาดแคลนน้ าบ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์  2563        
ณ บ้านขอบด้ง-นอแล  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประเด็น ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาความต้องการและขาดแคลนน้ าในหมู่บ้านขอบด้ง -      
นอแล มีผู้เข้าร่วม 10 คนได้แก่ พัฒนาการอ าเภอฝาง ,พัฒนากรประจ าต าบลม่อนปิ่น,เจ้าหน้าที่โครงการหลวงอ่างขาง, 
Mr.AD1, Mr.AD2, ชาวบ้านนอและ ผลการด าเนินการ เกษตรกรที่ปลูกสตอเบอรี่ ในหมู่บ้านนอแลต้องการบ่อพักน้ าเพ่ิมเติม 
โดยจะขอสนับสนุนวัสดุจากหน่วยงานและใช้แรงงานชาวบ้านในการก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค เกษตรกรที่ปลูกสตอเบอรี่
ในพ้ืนที่บ้านนอแลมีจ านวนน้อย เพียง 13 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่อาจไม่ให้ความร่วมมือ ส ารวจ โดยหัวหน้าพัฒนาการ
อ าเภอฝาง สรุปโดยสังเขป จากการลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาความต้องการของชาวบ้านนอแลในกลุ่มเกษตรผู้ปลูกสตอเบอรี่ 
พบว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า เนื่องจากบ่อพักน้ าปัจจุบันมีขนาดเล็ก ท าให้มีน้ าไม่พอใช้ในแปลงสตอเบอรี่ของ
เกษตรกร จึงขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจะใช้แรงงานชาวบ้านในการก่อสร้าง 

                    4.4.3.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เปูาหมาย 
 บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ 
 บ้านอรุโณทัย    หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ 
 บ้านห้วยลึก      หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง                    
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ต าบลปิงโค้ง  
 ต าบลปิงโค้งด าเนินการส ารวจข้อมูล เศรษฐกิจ - สังคม เรียบร้อยแล้ว และก าลังน าแบบส ารวจให้พัฒนาการชุมชน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จ านวนครัวเรือนที่จัดเก็บทั้งหมด  343   ครัวเรือน 
ต าบลเมืองนะ (บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1) 
 บ้านเมืองนะหมู่ที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม   
  จ านวนครัวเรือน 650    ครัวเรือน  ส ารวจเสรจ็แล้ว    332    ครัวเรือน 
ต าบลเมืองนะ (บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10) 
 บ้านอรุโณทัยหมู่ที่ 10 อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม     
  จ านวนครัวเรือน  1,505 ครัวเรือน  ส ารวจเสร็จแล้ว     60      ครัวเรือน 

  4.4.4.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ         
ไชยปราการเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ            
และรายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ของหมู่บ้านเปูาหมาย 
 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ต าบลหนองบัว พ้ืนที่เปูาหมายได้แก่ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่  10 ต.หนองบัว 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 1.การส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
 เดือนกุมภาพันธ์ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ได้ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมในหมู่บ้านบ้านใหม่หนองบัว สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ต าบลปงต า พื้นที่เปูาหมายได้แก่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ  
จ.เชียงใหม่ การส ารวจข้อมูลเชิงลึก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงต า วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลต าบลไชยปราการ 
ร่วมกับ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ไชยปราการ อุทยานแห่งชาติดอยฟูาห่มปก ทหาร ได้ส ารวจข้อมูลเชิงลึกและความ
ขัดแย้งเรื่องการผันน้ าไปใช้ประโยชน์ และอยู่ในช่วงจัดท าโครงการให้สมบูรณ์ 
 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ต าบลศรีดงเย็น พ้ืนที่เปูาหมาย ได้แก่ บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น        
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจ าปี 2563 ที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ ์
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น ได้สรุปงบประมาณแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 

 

ครัวเรือนเปูาหมาย 1,053 ครัวเรือน 
ส ารวจแล้วเสร็จ 744 ครัวเรือน 
ข้อมูลไม่ครบถ้วนกลับไปแก้ไข  30 ครัวเรือน 
ครัวเรือนไม่มีคนอยู่ ติดต่อไม่ได้ 16 ครัวเรือน 

รวมส ารวจแล้วเสร็จ 790 ครัวเรือน 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยด าเนินการ หมายเหต ุ

1. โครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า 100,000 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเยน็ - 

2. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าด้วยกล่องเกเบี้ยน 100,000 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเยน็ - 

3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 500,000 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเยน็ - 

 
                    4.4.5.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 - ประชุมติดตาม/สรุปผลการส ารวจข้อมูลสภาพ เศรษฐกิจ-สังคม และติดตามการด าเนินงานของราษฎรอาสาสมัคร ฯ 
ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 พร้อมทั้งเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการลงส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนต่อไป                     
 สรุปสถานการณ์จัดเก็บข้อมูลชุมชนบ้านหลักแต่งหมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง 
 - ส ารวจแล้วเสร็จ 273 เล่ม  
 - น าส่งพัฒนาการอ าเภอ 16๙ เล่ม 
   - คงค้างน าส่งพัฒนาการอ าเภอ 1๐๔ เล่ม 
          - ประชุมติดตาม/สรุปผลการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และติดตามการด าเนินงานของราษฎรอาสาสมัครฯ 
ชุมชนบ้าน ห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ พร้อมทั้งเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการลงส ารวจข้อมูลสภาพเศษฐกิจ 
สังคม และเตรียมวางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนต่อไป                     
   สรุปสถานการณ์จัดเก็บข้อมูลชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕  ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง 
 - ส ารวจแล้วเสร็จ ๑๑๒ เล่ม  
 - น าส่งพัฒนาการอ าเภอ ๗๑ เล่ม 
 - คงค้างน าส่งพัฒนาการอ าเภอ ๔๑ เล่ม 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางปฏิบัติการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  แนวทางการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู มีดังนี ้

1. ระบบสมัครใจ สถานพยาบาล       สาธารณสุข   เป็นผู้ติดตาม  
2. ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนฯ ปกครอง       เป็นผู้ติดตาม 
3. ระบบบังคับบ าบัด แบบควบคุมตัว ปกครอง      เป็นผู้ติดตาม 
4. ระบบบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว ปกครอง      เป็นผู้ติดตาม  
5. ระบบต้องโทษ 

  - ครบก าหนดการติดตาม ก่อนพ้นโทษ   ยุติธรรม   เป็นผู้ติดตาม 
  - พ้นโทษ ก่อนครบก าหนดการติดตาม   ปกครอง   เป็นผู้ติดตาม 

*รับงาน ใน บสต. การติดตามภายในเดือนแรก และไม่ควรเกิน 3 เดือนหลังจากจ าหน่ายจากการบ าบัดฟ้ืนฟ ู

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ในส่วนของการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบบังคับบ าบัด เมื่อสถานพยาบาลหรือ
สถานบ าบัดด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูเสร็จแล้วพบว่าผลการบ าบัดอยู่ระดับพึงพอใจ โดยปกติจะส่งเอกสาร ผู้ปุวย และข้อมูล       
ในระบบ บสต. ให้ส านักงานคุมประพฤติ เมื่อส านักงานคุมประพฤติได้ข้อมูลเสร็จแล้วจะท าการรวบรวมเอกสารให้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย หากวินิจฉัยว่าผลการบ าบัดเป็นที่พึงพอใจแล้วจะลงข้อมูลในระบบ บสต. และส่งมาให้ปกครอง 
โดยระยะเวลาในส่วนของการวินิจฉัยจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่ งจะท าให้เกิดความล่าช้าในการติดตามช่วยเหลือ  
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  
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  ในส่วนของระบบต้องโทษ จะมีระบบการบ าบัดทางทัณฑสถานและเรือนจ า และแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 
เมื่อบ าบัดฟ้ืนฟูเสร็จผู้ต้องหายังอยู่ในเรือนจ า 1 ปี จะมีการติดตามช่วยเหลือ 1 ปี ครบวาระ กรณีที่ 2 นักโทษที่ถูก         
นิรโทษกรรมหรือว่าพ้นโทษก่อน 1 ปี ซึ่งยังไม่ครบก าหนดของการติดตามช่วยเหลือ ในส่วนนี้จะท าให้ผู้ปุวยหรือผู้ที่ใช้      
ยาเสพติดไปอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยไม่ได้รับการติดตาม โดยปกติทางเรือนจ าและสาธารณสุขจะมีแนวทางร่วมกัน ในกรณีที่
ผู้ปุวยเป็นผู้ต้องขังที่เป็นโรคจิตเวช เป็นวัณโรค หรือเป็น HIV ใน 3 โรคนี้จะต้องส่งข้อมูลให้ทางสาธารณสุขเพ่ือไปดูแลเรื่อง
สุขภาพต่อเนื่องในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป 

  ดังนั้น จึงขอเสนอและขอมติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู
ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

๑. การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบบังคับบ าบัด ทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว เมื่อผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูครบเกณฑ์ทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว มาแสดงตนพร้อมกับหนังสือรับรองที่ออกโดย
สถานพยาบาลหรือสถานบ าบัดที่ผู้นั้นผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ณ ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ/เทศบาล
นคร/เทศบาลเมือง ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ด าเนินการติดตาม
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูนั้น แม้ว่ายังไม่ได้รับข้อมูลผู้ผ่านการบ าบัดฯที่ส่งผ่านระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

          ๒. การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบต้องโทษของกรมราชทัณฑ์กรณีถูกปล่อยตัวก่อนการ
ติดตามครบก าหนด เมื่อผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบต้องโทษของกรมราชทัณฑ์กรณีถูกปล่อยตัวก่อนการติดตามครบก าหนด 
มาแสดงตนพร้อมกับหนังสือรับรองและข้อมูลการติดตามที่ออกโดยสถานบ าบัดในระบบต้องโทษของกรมราชทัณฑ์ที่ผู้นั้น
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ณ ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ให้ศูนย์เพ่ือ
ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ด าเนินการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู
นั้นต่อไป 

                    ๓. ในส่วนของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และ
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบบังคั บบ าบัด ทั้งแบบ
ควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว เมื่อผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูครบเกณฑ์ทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว 
ให้สถานบ าบัดที่ผู้นั้นผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบบังคับบ าบัดแบบควบคุมตัว หรือสถานพยาบาลที่ผู้นั้นผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู
ระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว ออกหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ และแจ้งให้ผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ น าหนังสือรับรองดังกล่าวไปแสดงตน ณ ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ/
เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง เพ่ือรับการติดตามช่วยเหลือต่อไป 

  ๔. ในส่วนของเรือนจ ากลางเชียงใหม่ เรือนจ าอ าเภอฝาง และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ การติดตาม
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบต้องโทษของกรมราชทัณฑ์กรณีถูกปล่อยตัวก่อนการติดตามครบก าหนด เมื่อผู้ผ่านการ
บ าบัดฟ้ืนฟูระบบต้องโทษของกรมราชทัณฑ์ ถูกปล่อยตัวก่อนการติดตามครบก าหนด  ให้สถานบ าบัดในระบบต้องโทษของ
กรมราชทัณฑ์ที่ผู้นั้นผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ส่งข้อมูลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระบบต้องโทษของกรมราชทัณฑ์กรณีถูกปล่อยตัว
ก่อนการติดตามครบก าหนดดังกล่าวให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และให้สถานบ าบัดในระบบต้องโทษของ     
กรมราชทัณฑ์ที่ผู้นั้นผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูออกหนังสือรับรองและข้อมูลการติดตามช่วยเหลือ โดยแจ้งให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ 
กรณีถูกปล่อยตัวก่อนการติดตามครบก าหนด น าหนังสือรับรองและข้อมูลการติดตามช่วยเหลือดังกล่าวไปแสดงตน ณ    
ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
ปล่อยตัว เพื่อรับการติดตามช่วยเหลือในส่วนที่ยังไม่ครบก าหนดต่อไป 
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ประธาน   ผู้ที่จะต้องปฏิบัติมีความเห็นอย่างไร ปฏิบัติตามแนวทางที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เสนอมาได้หรือไม่ อย่างไร  ถ้าไม่มีผู้ขัดข้องก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ ฝุายเลขาฯท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน   พรุ่งนี้จะเดินทางไปติดตามโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการร้อยใจรักษ์ ให้ไปร่วมประชุม โดยน าแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในงบประมาณประจ าปี 2563 ไป
ชี้แจงในที่ประชุมด้วย 

ปิดประชุม   เวลา 16.00 น. 
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