
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 9/๒๕62 
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายศรัณยู มีทองค า ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม         
ยาเสพติดจังหวัดชียงใหม่      กรรมการ 

2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. นายภาณุ ขวัญยืน   อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
4. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
5. พ.ต.อ.อรรคเดช เตจ๊ะราษฏร์  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
9. ร.อ.ธัชพล โพธาราม   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
10. ร.ต.อ.กฤษณะ  มีชัย   ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
11. ร.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหม่  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
13. นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
14. นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
15. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
16. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
17. นางสาวนภรรสวรรณ สุค าตัน  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
18. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
19. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
20. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
21. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
22. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
23. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
24. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
25. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
26. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
27. นายตะวัน อภิวงค ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
28. นายธวัชชัย สร้อยฟ้า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
29. นายธวัช จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
30. นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
31. นางศิริณา สมนึก   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
32. นายมนตรี กิจสาริกวรรณ  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  (แทน)   กรรมการ 
33. นายสากล สุรวงศ ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
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34. นายพิชิต จันต๊ะคาด   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
35. นางสาวเยาวนา เชื้อเมืองพาน  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง       กรรมการ 
36. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ
37. นายวีระยุทธ เปี่ยมสุขศรีชัย  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
38. นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
39. นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
40. นางดวงเดือน ไชยชนะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
41. นางสุดา โชยรัมย์            ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
42. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
43. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
44. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
45. นายเสฎฐพล ทรัพย์ฉายแสง  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
46. นายพัฒน แสงลี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่(แทน)      กรรมการ 
47. นายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร  นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ
48. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
49. นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
50. ว่าที่ ร.ต. เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
51. นายเพิ่มเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)      กรรมการ
52. นายสราวุฒิ วรพงษ์    นายอ าเภอสันก าแพง                 กรรมการ 
53. นายวิสุทธิ์ จรบุรี   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
54. นายสิทธิพร จันทราช  นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)      กรรมการ 
55. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ ์  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
56. นายสมภพ หน่อแก้ว   นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
57. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
58. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอสันป่าตอง (แทน)      กรรมการ 
59. นายพงค์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว  นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
60. นางสาวพัทธนันท์ พิทาค า  นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
61. นายนิพนธ์ สุวรรณ์   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
62. นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
63. นายไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
64. นางผ่องศรี ตรีศิลสัตย์  นายอ าเภอดอยเต่า (แทน)       กรรมการ 
65. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
66. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน  นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
67. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
68. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
69. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
70. นายศิริพงษ์ น าภา   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่                     เลขานุการฯ 
71. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
72. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
73. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
74. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
75. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
76. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
77. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
78. น.ส.ปัทมพร พงวาเรศ  นักวิชาการสถิติช านาญการ 
79. นายพิรุณ ฟองมณี   จพง.สุขาภิบาลช านาญงาน 

 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศรัณยู มีทองค า ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ 
ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)   

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 8/2562  เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2562  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
21 หน่วยงาน  (ไม่มีขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 สถิติการจับกุมของกลางยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นสถิติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึง 15 กันยายน 2562 พบว่ายาเสพติดที่มีการจับกุมมากที่สุดมี 4 ชนิด ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และคีตามีน  
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ป.ป.ส. เตือนประชาชน ระวังตกเป็นเหยื่อขนส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์หากพบความผิดปกติ เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พัน
ต ารวจตรี สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เตือนประชาชน ระวังตก
เป็นเหยื่อนักค้ายาเสพติด ฉวยโอกาสขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายผ่านพัสดุไปรษณีย์ ภายหลังพบกรณีผู้รับ-ส่งผู้โดยสารและ
ขนส่งพัสดุ ถูกควบคุมตัว หลังผู้โดยสารแอบขนยาเสพติด พร้อมอาวุธปืน เป็นเหตุให้ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และจากข้อมูล
ของ ป.ป.ส. พบว่า ปัจจุบัน นักค้ายาเสพติดเลือกใช้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ในการขนส่งยาเสพติดมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 5 - 

 
 การจับกุมยาเสพติดรายส าคัญพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – 25 
กันยายน 2562) 

 
เผยวัยรุ่นอายุ 12 -17 ปี ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมากขึ้น 13 ก.ย. 62 นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากข้อมูลการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วยทั้งหมด 3,803 คน เป็นเพศ
ชาย 3,256 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.62 และเพศหญิง 547 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 กลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดอยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 20-24 ปี จ านวน 726 คน รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จ านวน 692 คน ประเภทของยาเสพ
ติดที่ใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า สุรา และยาไอซ์ นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่
มีอายุระหว่าง 12 -17 ปี 

Top list ยาเสพติดที่วัยรุ่นไทยใช้ในปี 2019 
 1. ยาอี หรือ ยาเลิฟ (Ecstasy) มี 2 รูปแบบ แบบแรกเป็นเม็ดขอบเรียบหรือมีรอยขีดแต่อีกด้านหนึ่งจะพิมพ์รูป
ดอกไม้ สัตว์ต่างๆ หรือ ตัวอักษร เรียกว่า "Kitty" หรือ "Kitty Flipping" อีกรูปแบบจะเป็นผงเรียกว่า "Molly" วัยรุ่นเรียกว่า 
"หนม" 
 2. ยาเค หรือ ยามอมสาว (Ketamine) วัยรุ่นเรียกว่า "เค" "น้ า" "ตบแป้ง" 
 3. แมว (Alprazolam) หาซื้อได้ใน social network วัยรุ่นเรียกว่า "เม็ดม่วง" หรือที่บางคนเรียกว่า "ยาเสียตัว"          
เม็ดเรียกว่า "ตัว" กินเรียกว่า "ตบ" 
 4. ไอซ์ (Methamphetamine) วัยรุ่นนิยมเรียกว่า "ไอซ์" หรือ "เก็ต หรือ สเก็ต" 
 5. กัญชา (Cannabis) วัยรุ่นสมัยก่อนเรียก "เนื้อ" หรือ "ปุ๊น" หรือ "ใบหญ้าร่าเริง" เด็กรุ่นนี้บางกลุ่มเรียก "ชาเขียว"       
หรือ "หนม" 
 6.  ยาเสียสาว (GHB) ชื่อเต็มๆ คือ gamma-Hydroxybutyric 
 
 
 
 

จังหวัด ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ (กก.) เฮโรอีน (กก.) ฝิ่น (กก.) คีตามีน (กก.) 

เชียงราย 205,189,447 1,355 116 32.8 414 

เชียงใหม่ 43,137,200 475 146.42 27 189 

พะเยา 5,880,030 _ _ _ _ 

แพร่ 7,666,766 154 _ _ _ 

ล าปาง 52,270,000 1,366 _ _ 75 

ล าพูน 166,400 106 _ _ _ 

แม่ฮ่องสอน 4,000 _ _ 28.2 _ 

รวม 324,313,843 3,666 263.42 88 700 
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ป.ป.ส. สนธิก าลังฝ่ายปกครอง ต ารวจ และหน่วยภาคี ตัดเผาท าลายกัญชา 6 แปลงกว่า 900 ต้น 
พื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

 วันที่ 26 ก.ย. 2562 ส านักงาน ปปส. ภาค 5 สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด และส านักปราบปราม
ยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. สนธิก าลังร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค 5 สถานีต ารวจภูธรสะเมิง 
หน่วยงานปกครองอ าเภอสะเมิง สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจั ยยาเสพติด
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงานท้องที่อ าเภอสะเมิง ด าเนินการ
ตัดเผาท าลายพ้ืนที่ปลูกกัญชาในเขตพ้ืนที่ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบจากบินส ารวจพ้ืนที่โดยสถาบัน
ส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ซึ่งพบพ้ืนที่ลักลอบปลูกกัญชาในบริเวณดังกล่าวจ านวน 6 แปลง โดยเจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการตัดเผาท าลายพื้นท่ีปลูกกัญชา จ านวน 6 แปลง โดยมีต้นกัญชาทั้งหมด 900 ต้น แปลง 1 จ านวน 50 ต้น แปลง 
2 จ านวน 150 ต้น แปลง  3 จ านวน 250 ต้น แปลง  4 จ านวน 200 ต้น แปลง 5 จ านวน 50 ต้น และแปลง 6 จ านวน 
200 ต้น 

ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ 
 1. แนวโน้มการกระท าผิดโดยใช้กลุ่มเครือข่ายนอกพ้ืนที่มาเป็นผู้ขนล าเลียง รวมทั้งการเข้ามากระท าผิดของกลุ่ม
เครือข่ายชาวต่างชาติ 
 2. การขยายตัวของการค้ายาเสพติดผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คและการขนส่งผ่านระบบ Logistics ขนส่งไปรษณีย์
และขนส่งเอกชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ปัญหาการค้ายาเสพติดรายย่อยขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว  
 3. ยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคงมีมาก การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ค้าและผู้เสพท าได้ง่าย และยามีราคาถูกกว่าแต่ก่อน อาจ
ส่งผลให้เกิดผู้ค้ารายย่อยที่พัฒนามาจากผู้เสพในชุมชนมากขึ้น 
 4. การลักลอบขายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ฯ ผ่าน Social Network และการลักลอบจัดส่งยาเสพติดผ่านระบบ 
Logistics ในพ้ืนที่ ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถกระจายสินค้าได้เร็ว เข้าถึงผู้เสพได้ทั่วถึง และ จนท. ตรวจสอบ
ได้ยาก 
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 5. ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ โดยมีแนวโน้มมีการเสพยาเสพติดแบบผสมผสานเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มยาเสพติดท่ีมีการเสริมฤทธิ์กัน เช่น เฮโรอีน+ยาเค เฮโรอีน+กัญชา 
คีตามีน เป็นตัวยาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการจับกุมที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วงผ่านมา 
 6. เฝ้าระวังการแพร่ระบาดการน ายารักษาโรค เช่น ทรามาดอล ฯลฯ มาใช้เสมือนเป็นยาเสพติด ในกลุ่มเด็กใน
สถานศึกษาโดยมีการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
 7. บุคคลทั่วไปและเยาวชนได้เริ่มทดลองใช้กัญชามากขึ้น ที่ยังเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้กัญชา เนื่องจากมีผู้น ามา
ขายและโฆษณาว่ากัญชาถูกกฎหมาย อีกท้ังยังพบการลักลอบปลูกในครัวเรือนมากขึ้น 

ประธาน    การเพ่ิมข้ึนของเฮโรอีนซึ่งมีการแจ้งเพ่ิมข้ึนมา ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ไหน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 เฮโรอีนที่พบส่วนใหญ่นั้นจะพบในกลุ่มสถานศึกษาเป็นเยาวชนจะมีการใช้เพ่ิมมากขึ้นซึ่ง
เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ส านักงานปปส.ภาค 5 ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจได้มาประชุมกัน
ในมาตรการการด าเนินงานจะมุ่งเน้นในโรงเรียนก่อน และท่ีจะน าเนินการต่อไปคือการท า MOU ในสถานศึกษาซึ่งได้ประสาน
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการท า MOU ร่วมกันทั้ง ปปส. ศึกษาธิการ ปกครอง และต ารวจ 

ประธาน    ฝากให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ทุกแห่ง ให้ความสนใจใน 
การแพร่ระบาดของเฮโรอีนในสถานศึกษาด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์การปลูกฝิ่น ปี 2562/2563 การส ารวจพ้ืนที่
ลักลอบปลูกฝิ่นปี 2562/2563 ในเดือนกันยายน 2562 ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ก าแพงเพชร และ จ.ตาก 
พบว่า บางส่วนมีการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ พบพ้ืนที่เตรียมแปลง ดอยผาแดง ม่อนอังเกต แม่ยะ ดอยสาม
หมื่น (ในเขต อ.เชียงดาว อ.แม่แตง) 
 

เฮมพ์(กัญชง) 
พ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ที่ได้รับอนุญาต ปี 2562 

 
 

พ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ที่ได้เข้าตรวจสอบ 
 

 
          * ตาก 11 แปลง /สะเมิง 2 แปลง/ ม.นเรศวร 2 แปลง /ขุนวาง 1 แปลง 
 
 
 
 

ได้รับอนุญาต ยกเลิก คงเหลือ 
129 แปลง 414 ไร่ 2 งาน 

436.6 ตร.ม. 
49 แปลง 159 ไร่ 2 งาน 80 แปลง 255 ไร่  

436.6 ตร.ม. 

พื้นที่ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบ 

64 แปลง 138 ไร่ 2 งาน 178.6 ตร.ม. 16 แปลง* 
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พ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ที่ได้รับอนุญาต ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการควบคุมและติดตามพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ที่ได้รับอนุญาต ปี 2562 จ.เชียงใหม่ 
 
 

 
 
 
 

พ้ืนที่ จ านวนพื้นที่ วัตถุประสงค์ 

สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 6 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์/วิจัย 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 5 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 20 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 7 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 5 ไร่  ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 3 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 3 ไร่ ใช้สอยในครัวเรือน 

รวม 49ไร่   

อ าเภอ พื้นที่ 
พื้นที่ตรวจสอบ 

จ านวนแปลง ขนาดพื้นที่ 

ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 1 2 ไร่ 

ต.แม่งอน อ.ฝาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 5 ไร่ 

ต.แม่วิน อ.แม่วาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 5 9 ไร่ 2 งาน 

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 2 4 ไร่ 

ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 3 ไร่ 

ต.โป่งสา อ.แม่ริม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 1 ไร่ 1 งาน 

ต.น้ าแพร่ อ.หางดง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1 1 ไร่ 

 
รวม 9 25 ไร่ 3 งาน 
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กัญชา ผลการส ารวจกัญชา สิงหาคม – กันยายน 2562 
 

 
ประธาน       ในส่วนของอ.อมก๋อยปีนี้มีไหม 

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตอนนี้ส ารวจได้เพียงบางส่วน ยังไม่ได้ส ารวจครบทั้งหมดเหลือ 
อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม และอ.พร้าว ยังไม่ได้ท าการส ารวจ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกันยายน 2562 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ จ านวน 

อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี 1 แปลง 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 6 แปลง 
อ.กุดบาก จ.สกลนคร 25 แปลง 
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 3 แปลง 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

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

 
 

627  
 

673 
74 

 
 715  

 
211 
306 
126 

 
 

123 
 

280 
38 

 
100 

 
- 
- 
- 

 
 

627 
 

673 
74 

 
715 

 
211 
306 
115 

 
 

100 
 

100 
100 

 
100 

 
100 
100 

91.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลภาคเรยีนที ่
1/2562 

นักเรียนที่สอน  
7,200 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 

 
260  
36 
18  
9 
๑  

96 

 
40 
4 

12 
2 
- 
- 

 
260 
36 
18 
9 
8 

262 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
200 

 
- 

 
200 

 
100 

 

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

 
 

125 
 

1,020 

 
 
- 
 
- 

 
 

155 
 

1,984 

 
 

100 
 

100 

 
 
375 คน 
 

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

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
3 
 

6 
- 

 
359 

 
43 
44 

 
100 

 
100 
100 

 
 
 
 
 

1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป 
         (1) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 

20 
35 
- 
- 

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 

100 
100 
100 
100 

 

1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
        (1) พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
79 

 
1,649 

 
100 

 

        (2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่
ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 6 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(4) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจาก
เวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน 5 แห่ง  
3. สั่งปิดตามข้อ 4 วรรค 3 เปิดให้บริการสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก ข้อ 6 
จ าหน่ายสุราในเวลาอ่ืนนอกจากเวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน 2 แห่ง  
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 22 กันยายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 22 กันยายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 22 กันยายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 22 กันยายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนกันยายน 2562  
1. วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 14.30 น.บริเวณริมถนนสาย 1178 ระหว่างบ้านเมืองนะ           

และบ้านเจียจันทร์ ม.13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.นางนาสอ จะที อายุ 60 ปี ที่อยู่ 65/1 หมู่ 13       
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2.นายคณิต  จะฟะ อายุ 22 ปี  ที่อยู่ 95/1 หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย         
ของกลางยาบ้า 100,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

 
 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2561  ปี 2562   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2561   ปี 2562  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 667 667 645 652 -22 -155 -3.3 186 192 160 167 -26 -25 -14 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดบิ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ ์
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

3,622,357.50 192.26 860.47 4.00 1,340.00 704.02 2.00 69.69 

หน่วยงาน 
จับกุมทกุข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2561  ปี 2562   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2561   ปี 2562  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ. 9,577 9,773 10,582 10,749 1,005 976 11 2,576 2,779 2,393 2,560 -183 -219 -7 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดบิ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย เอกซ์ตาซี ่ ไอซ ์
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

46,989,110.80 4,838.22 13,484.35 537.13 4,495.73 10,686.85 30.00 9.68 494,641.84 
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2. วันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 09.00 น. บริเวณข้างล าห้วยติดสวนมะม่วง ทางด้านทิศตะวันตก        
เฉียงเหนือห่างจากหมู่บ้านป่าบงงาม ประมาณ 1 กิโลเมตร หมู่ที่ 11 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บริเวณพิกัด      
NB 023707 ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง        
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 170,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

3. วันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๒  เวลาประมาณ 04.00 น. บริเวณเส้นทางเลี่ยงด่านตรวจแก่งปันเต๊า ม.10 ต.แม่นะ  
อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 110,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

4. วันที่ 16 กันยายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 04.00 น. บริเวณเส้นทางดอยแหลมมุ่งหน้าจะไปทางอ าเภอฝาง 
จับกุม 1.น.ส.มาริสา เนบี อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 497 หมู่ 4 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ  2.นางนาติ จะแต๋ อายุ 40 ปี 
บ้านเลขที่ 497/1 หมู่ 4 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือ
ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง 1.ยาบ้า 2,500,000 เม็ด 2. รถยนต์กระบะโตโยต้าสีเทา
หมายเลขทะเบียน ผอ.5527 เชียงใหม่ จ านวน 1 คัน การขยายผล จากการสอบถาม น.ส.มาริสา รับเบื้องต้นว่าได้มี      
นายอาบู ไม่ทราบนามสกุลชาวมูเซอบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ น าเงินมาจ้าง 20 ,000 บาท ให้ไปรับยาบ้าที่บนบ้าน
ดอยแหลม อ าเภอแม่อาย หลังจากลูกเลิกโรงเรียนได้ชวนนางนาติ มาด้วยบอกว่าจะแบ่งค่าจ้างให้ครึ่งหนึ่ง และมีนายหัว       
ไม่ทราบชื่อจริง และที่อยู่ไม่เคยเห็นหน้าโทรศัพท์มาบอกให้รีบไปที่บ้านดอยแหลมตรงที่มีแท็งก์น้ าจะมีคนรอขึ้นของอยู่        
เมื่อไปถึงได้มีชายมูเซอประมาณ 10 กว่าคนมีหมวกคลุมใบหน้ายกกระสอบขึ้นบนหลังรถใช้เวลาประมาณ 3 นาทีเสร็จแล้ว
ได้ขับรถลงมา นาย อาบู โทรศัพท์มาแจ้งว่าให้ขับรถน ายาบ้าไปทิ้งไ ว้ที่ทิ้งขยะหลังหมู่บ้านโป่งจ๊อกต าบลแม่ทะลบ               
ไชยปราการ จะมีคนน ารถไปใส่เอง 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที่มีการบ าบัดสูง 5 อันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 12,543 ราย      
2.สงขลา 9,688 ราย 3.เชียงใหม ่8,228 ราย 4.นครราชสีมา  8,112 ราย 5.อุบลราชธานี 7,453 ราย 
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2561 – 25 กันยายน 2562)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2561 – 25 กันยายน 2562) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 4,074 4,035 99.05 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ตุลาคม 2561 – 25 กันยายน 2562 
 
 
 

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

94.44 
98.88 
100 

รวม 3 ระบบ 97.23 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 6,856 4,762 69.46 
     - สถานบ าบัด 6,256 4,182 66.85 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 600 580 96.67 
2.บังคับบ าบัด 2,021 3,599 100 
     - ควบคุมตัว 960 788 82.08 
     - ไม่ควบคุมตัว 1,061 2,811 100 
3.ต้องโทษ 800 867 100 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 680 100 
     - กรมพินิจฯ 150 187 100 

รวม 9,677 9,228 95.36 

1 การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด HIV STI TB Hep B/C (Health education) 

2 การบ าบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว MMT 
3 การจัดให้มีบริการป้องกันและดูแลรักษาอาการจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาด เช่น Naloxone 
4 การให้ค าปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และส่งต่อบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
5 การให้ค าปรึกษา ตรวจหา และส่งต่อเข้ารับการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี  
6 การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด 
7 การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัย อย่างถูกวิธี (Condom) 
8 การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Test & Treat STD) 
9 การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค (Test & Treat TB) 

10 การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางจิตเวช (Psychiatric RX) 
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จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2561 – 25 กันยายน 2562 

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

 
 
 

แผนงาน จ านวนผู้ผ่าน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู 

จ านวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม 

ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 1,148 1,012 88.15 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 580 576 99.31 
3. บังคับบ าบัด  1,208 994 82.28 
4. ต้องโทษ 1,036 932 89.96 

รวม 3,972 3,514 88.47 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ     
          (๑) การติดตามของคณะอนุกรรมการ
ติดตามระดับจังหวัด (ในพ้ืนที่) (ครั้ง) 

 
๒ 

 

 
- 

 
1 

 
50 

 

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

12 1 12 100  

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

 
20,310,860 
7,442,660 
3,028,400 
391,400 

9,448,900 

 
5,149,917.95 

697,989 
552,028 

126,295.95 
3,952,105 

 
19,940,316 
7,281,716 
2,664,740 
391,400 

9,238,900 

 
98.18 
97.84 
93.89 
100 

97.78 

 
   
 
 
 

    4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
              - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
๒,197 

 
๑,719  
๓๑4 
73  
91 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
2,197 

 
1,719 
314 
73 
91 

 
100 

 
100 
100 
100 
100 
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ประธาน    ทุกหน่วยงานคงต้องท าตามหน้าที่ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเรื่องของการ ป้องกัน 
ปราบปราม การบ าบัดรักษา รวมถึงการสนับสนุนการจัดการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ส่วนเรื่องข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนหนึ่งข้อมูลได้จากตัวชี้วัดอีกส่วนคือข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง คงจะต้องเอา
ข้อมูลเอกซเรย์ในพ้ืนที่มาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานจริง หมู่บ้านสีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีขาว จริงๆแล้วมีจ านวน
เท่าไหร่ เพ่ือจะได้น าไปแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเป็นตามข้อเท็จจริงต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  การขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ สรุปผลการด าเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจ
รักษ์ห้วงเดือนกันยายน 2652 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  การชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาชนพื้นที่ 
 Mr.AD 1 2 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการร้อยใจรักษ์ได้มีการเข้าพบปะแนะน าตัวพร้อมแนะน าโครงการ         
การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ให้กับผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือปรึกษาหารือด้านข้อมูลเบื้องต้นในหลายๆด้าน โดยทางผู้น า        
ในพ้ืนที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 Mr.AD1-2-3 แนะน าตัว  ชี้แจงความเป็นมาเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ และลงประชามติ
ขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วน โดยขอรับวัสดุอุปกรณ์จากทางโครงการ โดยชาวบ้านจะเป็นผู้ออกแรงทั้งหมดโดยไม่มีค่าจ้าง        
ผลกระท าประชามติ ชาวบ้านทุกพ้ืนที่เห็นด้วยและยินดีเข้าร่วมโครงการฯ 
การส ารวจพื้นที่แหล่งน้ า 
 บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว ด าเนินการเดินกายภาพระบบน้ าของบ้านห้วยลึกระยะทางในการเดินส ารวจ 15 
กิโลเมตร โดยมี จทน.โครงการเข้าร่วม  คณะกรรมการหมู่บ้านร่วม 
 บ้านใหม่หนองบัว อ.ไชยปราการ ได้ท าการเดินส ารวจฝายต้นน้ าของบ้านใหม่หนองบัว ที่มีมาแต่เดิม เพ่ือเช็คสภาพ 
และท าการประเมินเบื้องต้น เพ่ือจะได้ท าการซ่อมแซม 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
          (2) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุน (ม./ช.) 

 
๒๖  

๕30  

 
- 
- 

 
26 

530 

 
100 
100 

 
 

 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
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ประธาน  ฝากให้ 5 อ าเภอชายแดน รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนในของการด าเนินงาน
โครงการร้อยใจรักษ์ 5 อ าเภอชายแดน โดยเฉพาะ Mr.AD 1 2 3 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562  (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) 
ผู้แทน ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่            
   1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                 ผู้ตอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ในการส ารวจครั้งนี้ เป็นหญิง ร้อยละ 51.1 ชายร้อยละ 48.9 โดยมี
การกระจายอายุ 3 ล าดับแรก คือ 50-59 ปี ร้อยละ 25.1 อายุ 40–49 ปี ร้อยละ 20.4 และ 30–39 ปี ร้อยละ 17.1
และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 3 ล าดับแรก มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 38.9 มัธยมศึกษา
ตอนต้นร้อยละ 21.9 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ร้อยละ 17.1 ส าหรับสถานภาพการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า 3 ล าดับแรก พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 26.7 อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 18.6 และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 15.5  
         2. สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 

           ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ไม่รุนแรง คิดเป็นร้อยละ 49.8 
ด้านผู้ค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 46.4 ด้านสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวม ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับไม่รุนแรง คิดเป็นร้อยละ 47.9 

   3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินตามแผนต่าง ๆ 
                    3.1 แผนป้องกันยาเสพติด พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนฯ 
และพบว่าการเปลี่ยนแปลงภายหลังการด าเนินการดีเหมือนเดิม 
             3.2 แผนปราบปรามยาเสพติด พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนฯ 
และพบว่าการเปลี่ยนแปลงภายหลังการด าเนินการดีเหมือนเดิม 
            3.3 แผนการบ าบัดรักษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามแผนฯ 
และพบว่าการเปลี่ยนแปลงภายหลังการด าเนินการดีเหมือนเดิม 

           3.4 แผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการด าเนินการ 
ตามแผนฯ และพบว่าการเปลี่ยนแปลงภายหลังการด าเนินการดีเหมือนเดิม 

4. ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ 
        4.1 ความจริงจังในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ ส าหรับความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความจริงจังในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า จริงจังมากที่สุด ร้อยละ 7.0 จริงจังมาก ร้อยละ 40.7  จริงจังปานกลาง ร้อยละ 40.9 จริงจัง
น้อย ร้อยละ 9.6 และไม่มีความจริงจัง ร้อยละ 1.8 

        4.2 ช่องทางในการร้องเรียนปัญหายาเสพติด 
                   ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับช่องทางในการร้องเรียนปัญหายาเสพติด พบว่า  

ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ร้อยละ 63.8 ครู/อาจารย์ ร้อยละ 0.6 นายอ าเภอ ร้อยละ 0.6 ต ารวจ/ทหาร
ร้อยละ 32.0 ปปส. ร้อยละ 2.8 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.2 

        4.3 ปัญหาคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน/หมู่บ้าน 
                     ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน /
หมู่บ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าไม่มีปัญหามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.2 เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายคดี (เฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีปัญหา) พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น ยาเสพติด อาวุธ
ปืน การพนัน ค้าประเวณี เป็นต้น ร้อยละ 6.1 รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ร้อยละ 3.5 และคดีลัก
รถจักรยานยนต์/รถยนต์ ร้อยละ 2.5  
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    4.4 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของการแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ 
          ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่  3 อันดับแรก พบว่า 

ประชาชน มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 46.3 ค่อนข้างพอใจมาก ร้อยละ 38.6 และมากท่ีสุด ร้อยละ 9.1 
       4.5 ระดับความเชื่อม่ันในการแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ 
          ระดับความเชื่อม่ันในการแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ 3 อันดับแรก พบว่า ประชาชน 

มีความเชื่อม่ันมาก ร้อยละ 49.1 ค่อนข้างมาก  ร้อยละ 34.7 และเชื่อม่ันมากที่สุด ร้อยละ 9.2 

           5. ข้อเสนอแนะของประชาชนในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด
เชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) ร้อยละ 
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 34.6 
ใช้กฎหมายลงโทษผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด 26.5 
ปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน 10.0 
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 9.5 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 8.1 
ควบคุมสถานบันเทิง ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตให้เข้มงวด 8.1 
รณรงค์สร้างจิตส านึก 8.1 
รณรงค์ชักจูงให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา 7.1 
การเฝ้าระวังในชุมชน เช่น การตรวจตรา จัดเวรยาม 6.2 
สอดส่องดูแล และปลูกฝังภายในครอบครัว 6.2 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน     ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  

ปิดประชุม     เวลา 16.00 น. 

 

 

       ฐิติมา กันทะวิชัย                   นายสุเมธ ทนะขว้าง 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นายสุเมธ ทนะขว้าง) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


