
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 2/๒๕62 
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.3๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ    กรรมการ 

2. นายศรัณยู มีทองค า ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ      กรรมการ 
3. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก๎วจันทร์  รองผู๎อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
4. นางสุวิพา. เดชะเรืองศิลป์  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
5. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ  ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
6. นางสาวสุกันยา ใหญํวงศ ์  ผู๎อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู๎อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. พ.ท.วิโรจน์ สุขเกตุ   ผู๎บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
9. ร.อ.ธชัพล โพธาราม   ผู๎บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
10. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู๎บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
11. ร.ต.ท.อรุณ ธรฤทธิ์   ผู๎ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.จิรพงษ์ ค าม ี            ผู๎ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
13. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
14. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
15. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ
16. นางสาวเกศรินทร์ กันโท    แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ
17. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ  
18. นางสาวเบญญทิพย์ สิงห์ธร  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
19. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
20. วําที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
21. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
22. นายยุทธศาสตร์ ดํานบุญเรือง  ขนสํงจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
23. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
24. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
25. นายจิรเมธ จันทบูรณ์   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
26. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
27. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
28. นายสุทัศน์ กันทะมา   ผอ.สนง.สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
29. นางรัชนีภา ศรีสวําง   ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)     กรรมการ 
30. นาง ปวีณวรรณ นิลก าแหง  ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
31. นางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร  ผู๎อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
32. นายสากล สุรวงศ ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ(แทน)  กรรมการ 
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33. นายณรงค์ ชัยวรรณา  ผู๎บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
34. นายวัชระ ปิมแปง   ผู๎บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
35. นางลักขณา กางโหลน  ผู๎อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
36. นางผํองพรรณ จันทจร  ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
37. นางสาวอ าพร หาญอภิสิทธิ์  ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมํ อ าเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
38. นางศรีพรรณ สวํางวงศ์  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหมํ   กรรมการ 
39. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู๎อ านวยการสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
40. นางดวงเดือน ไชยชนะ  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
41. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์           ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ  
42. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
43. นางลาวัณย์ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
44. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
45. นายอัจฉริยะ บุญเปิง   นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ (แทน)     กรรมการ 
46. นายสุรพงค์ บุญตันมอย   นายกเทศมนตรีเมืองต๎นเปา (แทน)     กรรมการ 
47. นายเมธาพัฒน์ หงษ์ภูมี  นายกเทศมนตรีเมืองแมํเหียะ (แทน)    กรรมการ 
48. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์ หัวหน๎าส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
49. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
50. นายปรีชาพล พูลทวี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
51. นายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร  นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
52. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแมํริม (แทน)      กรรมการ 
53. นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
54. นายธีรนนท์ กันทะวงค์  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
55. นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)      กรรมการ
56. นายนคร กาวิชัย    นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)               กรรมการ 
57. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแมํแตง (แทน)      กรรมการ 
58. นายชัชวาลย์ พุทธโธ   นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
59. นายพิษณุ นวลน๎อม   นายอ าเภอพร๎าว  (แทน)      กรรมการ 
60. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแมํอาย       กรรมการ 
61. นายทศวรรษ  วิไลเขา  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
62. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)      กรรมการ 
63. นายจิรพล  สนธิคุณ   นายอ าเภอจอมทอง (แทน)      กรรมการ 
64. นายพัชรากร อุทธาปา  นายอ าเภอแมํแจํม (แทน)      กรรมการ 
65. นายปรีชา ศิรินาม   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)       กรรมการ 
66. นายไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
67. นายธนไชย สอนอินทร์  นายอ าเภอดอยเตํา (แทน)      กรรมการ 
68. นายจิรายุ ยองเพชร   นายอ าเภอแมํวาง (แทน)      กรรมการ 
69. นายสุพงษ์ ค าพระ   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
70. นายประทีป ดวงค า   นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
71. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหลํอ (แทน)     กรรมการ 
72. นายกิตติพล จันทราภัย  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
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73. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหมํ      ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
74. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
75. นายสุเมธ ทนะขว๎าง   เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู๎ชํวยเลขานุการ 
    
ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
76. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน 
77. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต๎  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
78. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
79. นางสาวญาณิศา เตชะโสด  นักศึกษาฝึกงาน        
80. นางสาวกุลธิดา ชื่นใจ  นักศึกษาฝึกงาน 
81. นางสาวสุธิดา อินทร์สุวรรณโณ นักศึกษาฝึกงาน 
82. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหมํ 
83. นายพิรุณ ฟองมณี   เจ๎าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน       
 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ                         
ครั้งที่ 2/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 1/2562  เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2562 (ลงเว็บไซต์ลํวงหน๎าแล๎วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข๎อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู๎รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
14 หนํวยงาน  มี 1 หนํวยงานขอแก๎ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ยุทธการ X-ray อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ : 11 ก.พ. 62 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ปปส.ภ.5, ศป.ปส.ชน , มทบ. 33 ,กองก าลังผาเมือง ,DSI ,สรรพพากร ,ปปง. ,เจ๎าหน๎าที่
ปกครอง ,ตชด.ภาค 3 และ DEAบูรณาการเข๎าปิดล๎อมตรวจ ตามยุทธการ X-ray อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ รวมจ านวน 23 จุด  
ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหมํ และพ้ืนที่ใกล๎เคียง สรุปผลปฏิบัติการได๎ดังนี้ 
 1. จับกุมผู๎ต๎องหาได๎ 3 ราย 
 2. ตรวจยึด ยาบ๎า จ านวนประมาณ 7,300,000 เม็ด ไอซ์จ านวน 100 กิโลกรัม 
 3. ตรวจยึดทรัพย์สิน ไว๎ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.มาตราการฯ พ.ศ.2534 ได๎แกํ 
  3.1 บ๎าน 2 หลัง 
  3.2 รถยนต์ 3 คัน 
  3.3 รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 
  3.4 วัตถุคล๎ายทองค า 10 เส๎น 
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  3.5 เงินสดจ านวน 39,000 บาท 
  3.6 โทรศัพท์มือถือ 18 เครื่อง 
  3.7 อ่ืนๆ (ตู๎เซฟ 3 ตู๎, สมุดบัญชีธนาคาร 56 เลํม. บัตร ATM 11 ใบ, กล๎องวงจรปิด 1 ตัว) 

 
 ข้อมูลการเผลแพร่ของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองจาก
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๓ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับโทษ การครอบครองกัญชา 
๓ กลุ่ม จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย  
 ๑. การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชาส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๒ ๒๖/๕ และบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ป่วย 
ตามมาตรา ๒๒ (๒) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ ให้บังคับใช้โดยไม่ต้องรับโทษ  
 ๒. การครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๕ เฉพาะกัญชา ส าหรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้รักษาตัว 
 ๓. การก าหนดยาเสพติดให้โทษ ในประเภทที่ ๕ เฉพาะกัญชา ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ท าลาย
กัญชาที่ได้รับ นอกจากบุคคล โดยไม่ต้องรับโทษตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ซึ่งจากการที่ได้เผยแพร่กฎหมายนี้ออกมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ าการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
และข้อบังคับต่างๆที่อยู่กับกัญชา เพ่ือการเปิดกว้าง ละเปิดโอกาสส าหรับการผลิต และการใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา 
เพ่ือการรักษาโรคและการวิจัยทางการแพทย์ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกกัญชาได้โดยเสรี ถ้าเป็นประชาชนทั่วไป 
หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชา ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย 
 ส าหรับราชกิจจานุเบกษาทั้ง ๓ ฉบับ ของกระทรวงสาธารณะสุข ที่ได้เผยแพร่ออกมา ได้ระบุกลุ่ม ๓ กลุ่ม ที่สามารถ
จะด าเนินเกี่ยวกับกัญชาได้ ได้แก่  
 กลุ่มแรก คือ กลุ่มหน่วยงาน หรือว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการวิจัย ซึ่งมี ๗ ประเภท  
 กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้ป่วย ต้องมีใบรับรองว่าป่วย และใบรับรองการป่วยจากแพทย์ หมอฟัน หรือแพทย์แผนไทย 
โดยที่จ านวนที่ครอบครองจะต้องเหมาะสมกับโรค  
 กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่จะส่งมอบกัญชาโดยตั้งให้คณะกรรมการรับมอบ และคณะกรรมการด้านการ
ท าลายกัญชา ทั้งหมด ๓ คณะ หากจะใช้ต้องแจ้งให้กับทาง อย. หรือสาธารณสุขจังหวัดทราบ 
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 21 ก.พ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ส. ได๎เผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับกัญชา โดยระบุวํา ป.ป.ส. แจงผู๎มีสิทธิ์ขออนุญาตและ
อนุญาตให๎ผลิต น าเข๎าและสํงออก “กัญชา” ผู๎ที่จะสามารถขออนุญาตผลิต น าเข๎า และสํงออก กัญชาได๎ ต๎องมีคุณสมบั ติ 
ดังนี้ 
 (1) หนํวยงานของรัฐที่มีหน๎าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์        
หรือเกษตรศาสตร์ หรือให๎บริการทางเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม 
 (2) ผู๎ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม และสัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือหมอพ้ืนบ๎านตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.สธ. ก าหนด 
 (3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
 (4) เกษตรที่รวมกลุํมเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 
และด าเนินการภายใต๎ความรํวมมือและก ากับดูแลของผู๎ขออนุญาตที่เป็นหนํวยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (5) ผู๎ประกอบการขนสํงสาธารณะระหวํางประเทศ 
 (6) ผู๎ปุวยเดินทางระหวํางประเทศที่มีความจ าเป็นต๎องน าติดตัวเข๎ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร  เพ่ือใช๎
รักษาโรคเฉพาะตัว 
 (7) ผู๎ขออนุญาตอื่นๆ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ผู๎ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือผู๎ที่รวมกลุํมเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน ต๎องท างานอยูํภายใต๎บุคคลที่ได๎รับอนุญาต
ประเภทที่ ๑ คือ หนํวยงานของรัฐที่ท าการวิจัย และสถาบันอุดมศึกษาท่ีท าการวิจัยเทํานั้น ยังไมํสามารถขออนุญาตปลูกด๎วย
ตนเอง ถ๎าไมํมีความรํวมมือจาก MOU รํวมกับสถาบันการวิจัยที่เป็นหนํวยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยก็ยังไมํสามารถด าเนินการปลูกได๎ ในสํวนกลุํมที่  ๔ รัฐวิสาหกิจ จะปลูกได๎ตํอเมื่อสํงตํอให๎หนํวยวิจัย               
เพ่ือท าการศึกษาเทํานั้น ยังไมํมีการอนุญาตให๎ปลูกเพ่ือเสรีแตํอยํางใด 
ประธาน    กฎหมายมีผลบังคับใช๎แล๎วตั้งแตํวันนี้ในราชกิจจานุเบกษา ภายใน ๙๐ จะต๎องสํงมอบคืน 
ถ๎าหลัง ๙๐ วัน สามารถด าเนินคดีได๎ ยกเว๎นกลุํม ๓ คน ที่ได๎รับอนุญาต คือ แพทย์ ผู๎วิจัย ผู๎ปุวย ภายในแตํละกลุํมก็จะมี 
แตกยํอยออกไปอีกชํวยศึกษาเรื่องกัญชาด๎วย สํวนคนที่มาสํงมอบคืนภายใน ๙๐ วัน ก็ไมํมีโทษทางกฎหมาย ก านัน
ผู๎ใหญํบ๎าน และผู๎น าท๎องที่ท๎องถิ่น ชํวยเป็นหูเป็นตาด๎วย สํวนที่ อันตรายที่สุดคือพ้ืนที่ในเมืองพ้ืนที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือพ้ืนที่ที่
อันตรายที่สุด มันเป็น Supply จากภายนอกท่ีเราควบคุมมันไมํได๎จริงๆ แตํเราสามารถปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดได๎ 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  การจับกุมยาบ๎าในห๎วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการ
จับกุมยาบ๎า ๑ ล๎านเม็ดขึ้นไป ๓ อันดับแรก คือ เชียงราย ล าปาง และเชียงใหมํ เป็นพ้ืนที่จากภาคเหนือตอนบนทั้งหมด          
ที่มีปริมาณการจับกุมยาบ๎า ๑ ล๎านเม็ดขึ้นไปมากที่สุดในประเทศ จ.เชียงใหมํ เป็นล าดับที่ ๓ จับกุมได๎ ๓ คดี ปริมาณยาบ๎า        
๑๗ ล๎านเม็ด ปริมาณยาบ๎าที่จับคุมได๎มีการเพิ่มขึ้นของ Supply Size หรือวําความตอ๎งการผลิตและจ าหนําย พบวําเพ่ิมขึ้นสูง
ถึง ๒๖๑ % ขณะที่ปริมาณผู๎เสพยาบ๎าเพ่ิมขึ้น ๓๗ % ส าหรับกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องสํวนใหญํจะเป็นรายใหมํแตํก็มีสํวนลดลง             
ที่จะต๎องเฝูาระวังก็คือ ผู๎เกี่ยวข๎องรายเกําที่มีพฤติกรรมการเสพซ้ าในสํวนนี้มีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยํา งตํอเนื่อง ซึ่งถ๎าหาก               
ไมํด าเนินการ หรือปลํอยไว๎ กลุํมนี้จะพัฒนาไปสูํผู๎ที่มีภาวะทางจิต มีอาการจิตเวช และสํงผลตํอสังคมในด๎านการ                 
กํออาชญากรรมตํางๆเชํนเดียวกับการเพ่ิมขึ้นของไอซ์ ในด๎าน Supply เพ่ิมขึ้น ๑,๕๖๖ % เมื่อเทียบกับห๎วงเดือนปี 25๕๙        
ที่ผํานมา ในขณะที่ด๎านปริมาณผู๎ใช๎ Demand เพ่ิมขึ้น ๑๘ % กลุํมผู๎ที่เกี่ยวข๎องสํวนใหญํเป็นรายใหมํก็ยังมีสัดสํวนลดลง       
ในขณะเดียวกันกลุํมที่จะต๎องเฝูาระวังเชํนเดียวกับยาบ๎าก็คือรายเกํา หรือผู๎ที่มีพฤติการณ์เสพซ้ า จะมีสถานการณ์เชํนเดียวกัน
ระหวํางยาบ๎าและไอซ์ สํวนในด๎านผู๎ค๎ายาเสพติดจะพบวําผู๎ที่มีความเก่ียวข๎องกับยาเสพติดจะเป็นผู๎ที่ไมํเคยมีประวัติสูงมากถึง 
๗๐% เมื่อเทียบกันระหวํางปี ๖๑ และปี ๖๒  
 ส าหรับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะพบว่ากลุ่มประชากรในอายุ ๑๕-๒๕ ปี ซึ่งมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับประชากร
ทั้งประเทศประมาณ ๑๓% เป็นผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด ๓๙% หรือ ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งหมด         
ในประเทศ เป็นช่วงอายุ ๑๕ – ๒๙ ปี เป็นวัยเยาวชนและวัยท างานในระยะแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด 
ส าหรับการประเมินสถานการณ์เก่ียวกับยาเสพติดของ ปปส.ภาค ๑ – ๙ คือทั้งประเทศพบว่าในหลายจังหวัดยาเสพติดยังคง
มีปริมาณมาก และเข้าถึงง่าย เนื่องจากราคาลดลงส่งผลให้ผู้ค้ารายย่อย และผู้เสพมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทั้งการซื้อ         
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และการขาย ผู้เสพจะสามารถซื้อได้ครั้งละมากข้ึน แต่ราคาถูกลงนอกจากนี้ราคายาเสพติดถูกลง ท าให้ผู้ค้ายารายย่อยพัฒนา
มาจากหมู่บ้านชุมชนมากขึ้น 
 แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป จะมีการขยายปฏิบัติการปิดล้อมในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า และพ้ืนชายแดน
ทางภาคเหนือของไทย โดยมุ่งบั่นทอนศักยภาพของเครือข่ายรายส าคัญ ที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเทศเพ่ือนบ้าน 
นอกจากนั้นจะบูรณาการในด้านของการสืบสวน และท าลายโครงสร้างเครือข่ายยาเสพติด โดยเฉพาะในด้านการซื้อขาย
ออนไลน์ และก าหนดมาตรการความร่วมมือ และบังคับใช้กฎหมายโลจิสติกส์ทั้งระบบ นอกจากนั้นจะก าหนดมาตรการพิเศษ 
เพ่ือให้ทุกจังหวัดได้ด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการเข้มงวดกับสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเป็นแหล่งมั่วสุม เป็นปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อม เร่งรัดและปราบปรามบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือลดความต้องการในการผลิตและจ าหน่ายในรายจังหวัด 
รวมถึงเร่งรัดในการจัดท าแผนลดปริมาณการใช้ยาเสพติดของทุกจังหวัด 
 ช่วงห้วงเดือนกุมภาพันธ์มีการสกัดกั้นที่ชายแดนได้เยอะมาก การหลุดลอบเข้ามาพ้ืนที่ตอนในค่อนข้างน้อยมาก 
ตอนนี้ก าลังท าสถิติในการตรวจสอบการเล็ดลอด โดยจะเช็คจาก Reicenplas ต่างๆเวลาตรวจจับตอนในว่ามีการหลุดลอบ
เข้าไปเท่าไร แต่ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์มีการจับที่ชายแดนเกือบทั้งหมด การหลุดลอบเข้าไปค่อนข้างน้อย ที่ส าคัญ
ต่างประเทศยังมีความต้องการตัวยาตัวนี้อยู่การล าเลียงของอาชญากรรมข้ามชาติยังเป็นปัจจัยส าคัญในตัวของการน าเข้า       
ยาเสพติดเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศที่ ๓ และตอนนี้การด าเนินการต่อเครือข่าย คือเรื่องการเงินกับหน่วยที่ฟอกเงินคดียาเสพติด 
หลังจากท่ีมีการจับกุมชาวเมียนมาผู้หญิง และมีการตัดสินประหารชีวิตเรียบร้อยแล้ว จึงมีการขยายผลยึดทรัพย์สินเครือข่าย
ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นคนทางภาคเหนือที่ถือครองทรัพย์สิน ตัวนี้จะเป็นตัวหลักในเรื่องของการสืบสวน
ทางการเงิน รวมถึงการตัดตอนเครือข่ายนักค้า โดยเฉพาะที่เชื่อมต่อกับชายแดนในเรื่องของการฟอกเงินหรือลักเงินส่งเงิน
ข้ามไปอีกฝั่งก็จะให้ความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการยกแผนในเรื่องของแผนชายแดนไทย-เมียนมา และชายแดนเหนือ
เบ็ดเสร็จที่จะมีการขับเคลื่อนจากนี้ไป 
ประธาน    อธิบายเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ที่เพ่ิมอ านาจของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ในเรื่องประมวลกฎหมายใหม่ ได้น าตัวประมวลกฎหมาย พรบ.ยาเสพติดของหลายตัว         
ทั้ง พรบ.๒๒/พรบ. ๑๙ /พรบ. ๒๔ /พรบ.๔๕ สารละเหยอะไรต่างๆ ๗ พรบ. เข้าร่วมประมวลมาเป็น ๑ ฉบับในเรื่องของการ
เพ่ิมอ านาจเจ้าพนักงาน ปปส. ให้มีในเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินเข้ามาร่วมด้วย เมื่อจับกุมแล้วเข้ารับการตรวจปัสสาวะ
หลักเรียบร้อย ก็จะมีเรื่องอ านาจการตรวจสอบทรัพย์สินเข้ามาร่วมด้วย และในเรื่องสืบสวนทางการเงินจะเป็นประเด็นหลักมี
แนวปฏิบัติในส่วนการด าเนินการยาเสพติดจะน าเรื่องสืบสวนทางการเงินเข้ามาเชื่อมต่อ และในส่วนคดีทรัพย์สินในส่วนของ
คดีศาลมีการยก หรือ ยกฟ้องคดีอาญาหลัก เราจะส่งต่อให้ ปปส.ตรวจสอบทางการเงินต่อ ถ้า ปปง. จะส่งศาลต่อมี                  
๓ กระบวนการปฏิบัติเพ่ิมเติมมากขึ้น  แต่ที่ส าคัญกระบวนการ พรบ.ประมวล ประมวลการสืบสวนก่อนการจับกุมจะมี         
ความเข้มข้นมากจะยึดถือในการสืบสวนเพ่ือใช้เป็นในชั้นศาลเมื่อมีการลงโทษมากขึ้น ตัวนี้จะเน้นย้ าส าคัญในหน่วยการ
ปฏิบัติในการเข้าจับกุมหรือคดีต่างๆในอนาคต คือ รายงานสืบสวนหรือการจับกุมทางการข่าวทุกอย่างต้องมีความชัดเจนมี
การกรอกส านวนในการด าเนินการในชั้นศาล 
ประธาน    เจ้าหน้าที่ทุกคนบัตร ปปส. ใครหมดอายุก็รีบท า แต่การเพ่ิมจะมีการรัดกุมขึ้นในการ
สอบสวนในกระบวนการต่างๆ มีแบบฟอร์มที่เราต้องปฏิบัติ ไม่ใช่มบีัตร ปปส.จะท าอะไรก็ได้ ถ้าท่านละเว้นไม่ท าตามขั้นตอน
มันจะส่งผลต่อท่าน เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบท า ทาง ปปส.จะมาอบรมให้ความรู้ ป้องกันพวกเราในการปฏิบัติ
หน้าที่สอบสวนด้วย  
ผู้แทนส านักงาน ปปส. ภาค 5 แนวทางการด าเนินการตํอไป 
 1. ขยายการปฏิบัติการปิดล๎อมพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ชายแดนไทย - เมียนมา และชายแดนภาคเหนือของไทย 
 2. มุํงบั่นทอนศักยภาพของเครือขํายรายส าคัญที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 3. บูรณาการการสืบสวนท าลายโครงสร๎างเครือขํายการค๎ายาเสพติดทางออนไลน์ในทุกระดับ รวมทั้งก าหนด
มาตรการความรํวมมือ และบังคับใช๎กฎหมายตํอระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ 
 



- 7 - 
   
 4. ก าหนดมาตรการพิเศษให๎ทุกจังหวัดด าเนินการ ดังนี้  
 4.1 เข๎มงวดตํอสถานบันเทิงที่ฝุาฝืนกฎหมาย แหลํงมั่วสุม ปัจจัยเสี่ยงที่เสริมระบบนิเวศด๎านลบ 
 4.2 เรํงรัด ปราบปรามและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัจจัยทางด๎าน supply side ในจังหวัด 
 4.3 เรํงรัด จัดท าแผนการลด demand ในจังหวัดให๎มากที่สุด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  การส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 เรื่องฝิ่นมีแนวโน๎มลดลงจากปีที่แล๎วลักษณะการปลูกฝิ่นที่พบได๎สํวนมากจะเป็นโซนแปลงปลูกที่ในทางเหนือขึ้นไป 
จะไมํมีปกคลุม แตํวําตอนนี้พบบางพ้ืนที่บางสํวนปลูกใต๎ต๎นพับ ซึ่งต๎นพับชํวงฤดูหนาวจะมีแตํกิ่งใบจะรํวงแล๎ว จะมีลักษณะ
ปลูกพืชกับเกษตรและต๎นพับที่เราพบเห็นอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่การส ารวจจะต๎องเพํงเล็งให๎มากขึ้น สํวนตัวเลขสถิติ
รํวมในสํวนของทั้งประเทศขยับขึ้นมาจากเดือนที่แล๎จาก ๒๓๑.๔๐ ไรํ เดือนนี้เป็น ๒๕๗.๖๐ ไรํ ๒๙๔ แปลง ในสํวนของ
จังหวัดเชียงใหมํ ๑๐๘.๓๓ ไรํ ๑๔๒ แปลง ถ๎าเป็นสัดสํวนตัวเลขจ านวนแปลง ปริมาณแปลงจังหวัดเชียงใหมํจะมากกวํา
จังหวัดตาก แตํถ๎าดูโดยรวมปริมาณทางจังหวัดตากจะมีปริมาณพ้ืนที่ไรํสูงกวํา สํวนกราฟจะเห็นพ้ืนที่ใน จ.เชียงใหมํระดับ
อ าเภอใกล๎เคียงกับปีที่แล๎ว ในภาพรวมทั้งหมดจังหวัดในแตํละอ าเภอจะยังน๎อยกวําปีที่แล๎ว ซึ่งชํวงนี้ เป็นชํวงปลายฤดูปลูก
คาดวําคงน๎อยกวําปีที่แล๎ว ในสํวนของ อมก๋อย พบ ๒๖.๔๘ ไรํ ๒๖.๐๙ ไรํ เชียงดาวพบ ๓๓.๔๑ ไรํ พบเดือนที่แล๎ว ๓๐.๔๔ ไรํ 
แมํแตงพบ ๒๗.๓๒ ไรํ จากเดือนที่แล๎ว ๒๓.๑๕ ไรํ สํวน อ.พร๎าว ตัวเลขเทําเดิมกับเดือนที่แล๎ว อ.เวียงแหง พบ ๘.๖๖ ไรํ 
เดือนที่แล๎ว ๖๖.๒ ไรํ อ.แมํแจํม ตัวเลขเทําเดิมจากเดือนที่แล๎ว คือ ๓.๗๘ไรํ ภาพรวม ๑๐๘.๓๓ ไรํ เดือนที่แล๎ว ๙๘.๗๖ ไรํ  
ที่ อ.เชียงดาว ที่พบในแตํละต าบล ต าบลที่พบคือต าบลเมืองนะ ๒๒.๖๘ ไรํ ต.เชียงดาว ๕๙.๖ ไรํ ต.เมืองงาย ๓๒.๑ ไรํ        
ต.เมืองคอง ๑.๖ ไรํ  
 ตํอไปเป็น อ.อมก๋อย พบที่ ต.ยางเปียง ๑๗.๓ ไรํ อ.สบโขง ๙.๑๘ ไรํ ในสํวยของ อ.แมํแตง พบที่  อ.กึ๊ดช๎าง         
๓๘ แปลง ๒๗.๓๒ ไรํ  อ.พร๎าว เทําเดือนที่แล๎ว ต.ปุาไหนํ และ ต.ปุาตุ๎ม เทําเดือนที่แล๎ว อ.เวียงแหง ๖.๖ ไรํ เทําตัวเลข 
เดือนที่แล๎ว สุดท๎ายตัวเลขในพ้ืนที่ตัดท าลายในสํวนภาพรวมประเทศไทย ตัดท าลายไปได๎ ๒๓๑.๔ ไรํ ร๎อยละ ๘๙.๘๓         
จากพ้ืนที่ส ารวจพบทั้งหมด สํวนของจังหวัดเชียงใหมํตัดท าลายไปได๎ ๙๘.๗๖ ไรํ ร๎อยละ ๙๑.๑๗ ของพ้ืนที่ที่พบทั้งหมด 
 

ผลส ำรวจพื้นที่ปลลกฝิ่นท: :ลรวเทีไที :2561/62 (ณ:26 ฝ.ื.:62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด จ านวน (แปลง) ปริมาณพ้ืนที่ (ไรํ) 

1. ตาก 133 137.98 

2. เชียงใหมํ 142  108.33 

3. แมํฮํองสอน  13   7.77 

4. เชียงราย   4   2.01 

5. ก าแพงเพชร   2   1.51 

 รวม  294  257.60
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 ผลการตัดท าลายฝ่ิน ฤดูกาลปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
: ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
: จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผลการส ารวจ ผลการตัดท าลาย ร้อยละ 

(แปลง) (ไร่) (แปลง) (ไร่) (ไร่) 

294 257.60 261 231.4 89.83 

ผลการส ารวจ ผลการตัดท าลาย ร้อยละ 

(แปลง) (ไร่) (แปลง) (ไร่) (ไร่) 

142 108.33 123 98.76 91.17 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ทด้อทท่น ผลสเสม รว้อ ลเ 

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

 
 

632  
 

673 
74 

 
715  

 
 

15 
 

14 
4 
 

21 

 
 

44 
 

259 
7 
 

397 

 
 

7.0 
 

38.48 
9.5 

 
55.52 

 
 
 
 
 
 
 
 

           - การทักษะการสร๎างภูมิค๎ุมกัน (D.A.R.E.) 
                 + โรงเรียน (แหํง) 
                 + ห๎องเรียน (ห๎อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
200 
269 
127 

 
- 
- 
- 

 
200 
269 
109 

 
100 
100 

85.82 

 
ผลภาคเรยีนที ่
2/2561 

นักเรียนที่สอน  
6,075 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ทด้อทท่น ผลสเสม รว้อ ลเ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหํง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหมํ)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แหํง) 

 
260  
36 
18  
9 
๑  

96 

 
7 
4 
2 
1 
- 
- 

 
145 

4 
5 
1 
8 

262 

 
55.77 
11.11 
27.77 
11.11 
800 

272.92 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
200 

 
- 

 
200 

 
100 

 

        (๒) ชํวยเหลือคุ๎มครองและดูแลเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา (กศน.) 

- - - -  

1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ๎างต่ ากวํา ๑๐ คน   
              - ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหํง) 
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

125 
 

1,020 

 
 

44 
 

716 

 
 

113 
 

1,914 

 
 

90.40 
 

187.65 

 
 
375 คน 
 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ๎างมากกวํา ๑๐ คน 
              - ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ  (แหํง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหํง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหํง) 

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
44 

 
4 
- 

 
237 

 
16 
- 

 
67.71 

 
40 
- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 

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

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

35 
151 
67 
3 

 
 

25 
51.19 
54.92 
100 

 

1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
        (1) พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
146 

 
731 

 
121.83 

 

        (2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 สั่งปิดตามข๎อ 4(1) ยินยอมหรือปลํอยปละละเลยให๎ผู๎มีอายุต่ ากวํา 
20 ปี เข๎าไปใช๎บริการ ข๎อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกํผู๎มี 
อายุต่ ากวํา 20 ปี จ านวน 2 แหํง  
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ ห๎วง 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2562   
 

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2562   ภ.จว.เชียงใหมํ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2562  ภ.จว.เชียงใหมํ 
 

ของกลาง 
ยาบ๎า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห๎ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

68,509.00 763.50 142.54 10.00 0.00 130.55 1.00 73.55 
 

 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -   25 กุมภาพันธ์ 2562  ภ.จว.เชียงใหมํ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -  25 กุมภาพันธ์ 2562   ภ.จว.เชียงใหมํ 
 

ของกลาง 
ยาบ๎า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห๎ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

17,774,368.00 3,069.05 5,548.43 95.70 513.53 7,078.71 5.00 333,166.22 

 

 

 

 

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. 682 681 556 553 -123 -128 -18 187 187 130 129 -43 -58 -23 

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. 

3,476 3,492 3,715 3,783 248 291 7 869 913 928 993 59 80 7 
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ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนกุมภาพันธ์ 2562  

 
1. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลาประมาณ 10.30 น. บริเวณริมถนนทางเข๎าโครงการไฟฟูาพลังน้ ามาว ม.5            

ต.มํอนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหมํ ผู๎ถูกจับกุม นายจะแฮ ไมํมีนามสกุล อายุ 19 ปี สัญชาติเมียนมาร์  ข๎อหา มียาเสพติดให๎โทษ
ประเภท๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ๎า) ไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายโดยผิดกฎหมาย เป็นบุคคลตํางด๎าวเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมํได๎รับอนุญาต พบของกลาง ยาบ๎า 20,000 เม็ด จากการสอบถามผู๎ต๎องหาผํานลํามแปลภาษา ทราบวํา 
ผู๎ต๎องชื่อ นายจะแฮ ไมํมีนามสกุล อายุ 19 ปี สัญชาติเมียนมาร์ และไมํมีบัตรประจ าตัวหรือเอกสารประจ าตัวใดๆ              
ไมํสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได๎ และจากการสอบถามผํานลํามทราบวํา ผู๎ต๎องหาได๎เดินทางเข๎ามาในราชอาณาจักรไทย 
โดยผํานชํองทางธรรมชาติ เส๎นทางบ๎านนอแล ลงมายัง บ๎านลาน ม.5 ต.มํอนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหมํ เพ่ือน ายาเสพติด
ดังกลําวมาจ าหนํายในพื้นที่ ต.มํอนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหมํ โดยได๎รับการวําจ๎างจากเพ่ือนชาวเมียนมาร์ 
 2. วันที่  16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลาประมาณ00.40 น.บริเวณริมถนนสายราชพฤกษ์บ๎านตองกาย หมูํที่ 1         
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหมํ ผู๎ถูกจับกุม นายเขตต์อรัญ  ศรีเกาะ  อายุ 25 ปี  ที่อยูํ 23 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช๎างคลาน   
อ.เมืองเชียงใหมํ  จ.เชียงใหมํ ข๎อหา มียาเสพติดให๎โทษประเภท๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ๎า) ไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนําย
โดยผิดกฎหมาย พบของกลาง  ยาบ๎าชนิดเม็ดจ านวน 10,600.เม็ด โทรศัพท์มือถือจ านวน 1 เครื่อง รถจยย. ยี่ห๎อยามาฮํา 
ทะเบียน จษ-741 ชม จ านวน 1 คัน กระเป๋าผ๎าสีแดงจ านวน 1 ใบอยูํระหวํางการขยายผล 

 โครงการครูต ารวจแดร์ โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 
 

 
 
 

ล าดับ สภ. วันที่เกิดเหตุ ผู๎ต๎องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. ฝาง 7 ก.พ.62 1 ราย ยาบ๎า 2 หมื่นเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. หางดง 16 ก.พ.62 1 ราย ยาบ๎า 1.06 หมื่นเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

3. ฝาง 19 ก.พ.62 1 ราย ยาบ๎า 1.4 หมื่นเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 3 ราย ยาบ๎า 44,600 เม็ด - - - 

หนํวยงาน (2) การเข๎าสอนของ
ครูต ารวจ D.A.R.E  
(เทอม 2/2561) 

(3) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 - 6  

ได๎รับการอบรม 
การเข๎าสอนของครู
ต ารวจ D.A.R.E 
(เทอม 2/2561) 

(4) โรงเรียน
มัธยมศึกษาเข๎ารํวม

โครงการต ารวจ
ประสานโรงเรียน 
(เทอม 2/2561) 

1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
  

(5) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือ

อาชีวศึกษา 
จัดระเบียบสังคม  

ประจ าปี 
การศึกษา 2561 

 
 
  

เชียงใหม่ 

จ านวน ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ 

(นาย) ด าเนินการ (คน) ด าเนินการ (แหํง) ด าเนินการ (แหํง) ด าเนินการ 

127 109 5,775 5,775 96 262 1 8 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด๎านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
25 กุมภาพันธ์ 2562) จ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 6,856 1,739 25.36 
     - สถานบ าบัด 6,256 1,551 24.79 
     - คํายปรับเปลี่ยนฯ 600 188 31.33 
2.บังคับบ าบัด 2,021 1,593 78.82 
     - สถานบ าบัด 960 315 32.81 
     - คํายปรับเปลี่ยนฯ 1,061 1,278 120.45 
3.ต๎องโทษ 800 44 5.50 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 - - 
     - กรมพินิจฯ 150 44 29.33 

รวม 9,677 3,376 34.88 

การลดอันตรายจากการใช๎ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติด 4,074 793 19.46 

ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพตํอเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหนํายจากการบ าบัดรักษา  
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร๎อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต๎องโทษ 

94.97 
98.26 
100 

รวม 3 ระบบ 97.74 
 
จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 

แผนงาน จ านวนผู๎ผําน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู 

จ านวนผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตาม 

ร๎อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 369 365 98.92 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 81 33 40.74 

3. บังคับบ าบัด  257 245 95.33 

4. ต๎องโทษ 196 196 100.00 

รวม 903 839 92.91 
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4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)    

ฝ่ายเลขาฯ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
 

 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม รว้อ ลเ 

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

 
๒ 

 

 
1 

 
1 

 
50 

 

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

12 1 5 41.67  

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

 
16,941,850 
4,900,000 
2,056,550 
391,400 

9,593,900 

 
2,028,752.42 

892,735 
199,990 

24,277.42 
911,750 

 
4,122,750.55 
2,407,605 
726,660 

76,735.55 
911,750 

 
24.33 
49.13 
35.33 
19.60 
9.50 

 
   
 
 
 

    4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
          (1) การพัฒนาหมูบํ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด 
               - หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํมีปัญหา (ก)  
               - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาน๎อย (ข) 
               - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
               - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
๒,197 

 
๑,719  
๓๑4 
73  
91 

 
1,076 

 
840 
160 
27 
49 

 
2,041 

 
1,581 
305 
71 
84 

 
92.90 

 
91.97 
97.13 
97.26 
92.31 

 
 
 

          (2) โครงการกองทุนแมํของแผํนดิน 
               - หมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน  
               - พัฒนา/รักษา/ความเข๎มแข็งหมูํบ๎าน
กองทุน (ม./ช.) 

 
๒๖  

๕30  

 
14 

228 

 
26 

510 

 
100 

96.23 

 
 

 

            (3) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐ
รํวมใจ สร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
(9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมูํบ๎าน/ชุมชน 

อยูํในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,039 ม./ช. คิดเป็น 92.81% 
อยูํในขัน้ตอนที่ 2  จ านวน 2,036 ม./ช. คิดเป็น 92.67%   
อยูํในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,036 ม./ช. คิดเป็น 92.67% 
อยูํในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 1ม828 ม./ช. คิดเป็น 83.20% 
อยูํในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 474 ม./ช. คิดเป็น 21.57% 
อยูํในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 401 ม./ช. คิดเป็น 18.25% 
อยูํในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยูํในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยูํในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
    - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 6  นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

 

ปิดประชุม     เวลา 16.00 น. 

 
 
 
 

                นพรัตน์  จันทร์แต๎                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต๎)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน 
            ผู๎จดรายงานการประชุม                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


