
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          
ครั้งที่ 3/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
3. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
4. พ.ท.สมนึก ธูปเทียน   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นายกิตติชัย จิวะอุดมทรัพย์  อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
6. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แทน)     กรรมการ 
7. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงค์  ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
9. พ.ต.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี   ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
10. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
11. ร.ต.อ.เสร ีเฟ่ืองสีใหม่  ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
12. ร.ต.อ.อนุชา อินทร์บุญ  ผู้กํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
13. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน์ สมศักดิ์หิรัญ ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)   กรรมการ 
14. ร.ต.ท.ศุภกร ปิยะกุลไชย  ผู้กํากับการตรวจค้นเข้าเมืองเชียงใหม่(แทน)   กรรมการ 
15. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ  
16. นางรุ่งอรุณ ฤาชัย   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
17. นายเจริญ สีวาโย   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
18. นายมนูญ สุขศรีจันทร์   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
19. นางพิมพ์พิศา หงส์รัตน์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
20. นางสาวนภรรสวรรณ สคุําตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
21. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ  ผู้แทนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่   กรรมการ 
22. นายไพฑูรย์ อํ่าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
23. ว่าที่ ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
24. นางสาวสุพิชฌาย์ อุ่นแสง   ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
25. นางสาววราภรณ์ วัชรอัศวพงศ์  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
26. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
27. นางอรัญญา วงศ์ดาว   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
28. นายปรีชา เชื้อชาติ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
29. นางสุพรรณี ทองคํา   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
30 นายพิเชฐ คํารินทร์   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
31. นายสมโภชน์ ศรีชะนา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  กรรมการ 
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32. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  กรรมการ 
33. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
34. นางนงลักษณ์ วิชัยรัตน์  ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน)   กรรมการ 
35. นางสาวรัศมี อภิรมย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แทน)    กรรมการ 
36. นางสาวเกียรติสุดา ไชยเนตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)    กรรมการ 
37. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผู้แทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1     กรรมการ  
38. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม  ผู้แทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2      กรรมการ 
39. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคํา  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
40. นายวิศุทธ์ แตงทอง   ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
41. นายบัณฑิต โตจินดา   ผู้แทนด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่    กรรมการ 
42. นายภูวเดช มหาวันแจ่ม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
43. นายกริช พรหมใจ    ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่     กรรมการ 
44. นายวัชระ ปิมแปง   ผู้บัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
45. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
46. นายสมคิด บุญมา   ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
47. นางนณฑิรา เมธา   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
48. นางพิมอําไพ คงแดง   ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
49. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
50. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
51. นางสาวณัฐติยาภรณ์ เวียงทอง ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
52. นายก้องเกียรติ อุเต็น   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
53. นางรุ่งอรุณ ฤาชัย   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ (แทน)    กรรมการ 
54. นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ (แทน)กรรมการ 
55. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง   กรรมการ 
56. นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
57. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
58. นายสนั่น อุ่นเรือน   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
59. นายสมทวี พรหมฤทธิ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
60. นางอัจจริยะ บุญเป็ง   นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
61. นายยงยุทธ คุณรา   นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
62. นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์  จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
63. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
64. นายบัณฑิต เจริญ   นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
65. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
66. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอําเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
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67. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอสารภี        กรรมการ 
68. นายอดุลย์ ฮวกนิล    นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
69. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ 
70. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล  นายอําเภอสันกําแพง       กรรมการ 
71. นายมานิตย์ ไหวไว   นายอําเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
72. นายชนะศึก หนูชัย   นายอําเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
73. นายอัษฎางค์ พุทธวงค์  นายอําเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
74. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอําเภอแม่อาย       กรรมการ 
75. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช  นายอําเภอหางดง       กรรมการ 
76. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์  นายอําเภอสันปุาตอง (แทน)     กรรมการ 
77. นายวิทวัส บุตรต๊ะ   นายอําเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
78. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอําเภอแม่แจ่ม      กรรมการ 
79. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์  นายอําเภอสะเมิง       กรรมการ 
80. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอําเภออมก๋อย      กรรมการ 
81. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอําเภอฮอด       กรรมการ 
82. นายธนไชย สอนอินทร์  นายอําเภอดอยเต่า (แทน)      กรรมการ 
83. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอําเภอแม่วาง       กรรมการ 
84. นายอนวัช สัตตบุศย์   นายอําเภอไชยปราการ       กรรมการ 
85. นายชัชวาลย์ พุทธโธ   นายอําเภอเวียงแหง      กรรมการ 
86. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอําเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
87. นางสลีลญา คําภาแก้ว  นายอําเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
88. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
89. นายศิริพงษ์ นําภา   ปูองกนัจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
90. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
91. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
92. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน  
93. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
94. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
95. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
96. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล  สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
97. นางสาวพิชาภัคฐ์ เรือนประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ปปส.ภาค 5 
98. นายกําจร เดชอุดม   เรือนจํากลางเชียงใหม่ 
99. นายพิรุณ ฟองมณี   เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชํานาญงาน 
100. นายโกศล ศรีสุพรรณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 
101. นางสาวลาวัณยื จริยา  หัวหน้างานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลนครเชียงใหม่ 
.103. นายเมธาพัฒน์ หงส์ภูมี  หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
104. นางสาวสุพรรษา บุญมี  นักศึกษาฝึกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
105. นางสาวปวีณา จันทร์พงษ์  นักศึกษาฝึกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
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เริ่มประชุม    เวลา  13.30 น. 
    นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        สรุปประเด็นส าคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด           
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561  

      1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (กระทรวงมหาดไทย) 
                   1.1 แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนประชารัฐฯ เน้นเปูาหมายการบูรณาการ

เชิงพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งมีสภาพปัญหาและวิธีการในการปูองกันที่แตกต่างกันใน
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ภาครัฐมีบทบาทในการดําเนินงานสร้างความเข้าใจกับทุกฝุาย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชา
สังคมและชุมชนในทุกมาตรการให้สอดคล้องกัน 

                   1.2 ศอ.ปส.จ. ถือเป็นกลไกหลักในระดับพ้ืนที่ รับผิดชอบในการเฝูาระวังปัญหาและ
อํานวยการประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ มีอํานาจหน้าที่ในการบูรณาการแ ผนงาน
งบประมาณ และกํากับการดําเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน 
                    1.3 เน้นย้ํามาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ. และ 
ศป.ปส.อ. ให้มีความจริงจังในการปฏิบัติเพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 

           1.4 บูรณาการการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ทั้งด้านการปูองกัน การ
ปราบปราม และการบําบัดรักษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนประชารัฐฯ 

           1.5 ให้ความสําคัญกับการลด Demand Side โดยใช้กลไกทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่นดูแล
ตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม 

           1.6 กําชับกวดขันควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
           1.7 เร่งรัดติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ส. 

กําหนด 
           1.8 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนประชารัฐฯ ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด 

(NISPA) อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
    2. แนวทางการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 

(ส านักงาน ป.ป.ส.) 
        2.1 สถานการณ์เชิงพ้ืนที่ การสํารวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ปี 2560 

จาก 81,983 หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 30 ยังมีปัญหายาเสพติดอยู่ โดยหมู่บ้าน/ชุมชน 3,470 แห่ง มีปัญหามาก โดยส่วนมาก
ปัญหาจะกระจุกตัวอยู่ที่หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง 

         2.2 สถานการณ์เชิงประชากร จากการประเมินของเครือข่ายวิชาการสารเสพติดครั้งล่าสุดในปี 
2557 พบว่ามีคนไทยตั้งแต่อายุ 12 – 65 ปี (50.97 ล้านคน) เคยใช้สารเสพติดอยู่ที่ 2.96 ล้านคน และจํานวน 330,000 
คน ที่จําเป็นจะต้องนําเข้าสู่ระบบบําบัดโดยใช้ยาเสพติดเกือบทุกวัน คือ 20 ใน 30 วัน 
              2.3 สถานการณ์เชิงตัวยาเสพติด จากฐานข้อมูล ผู้ต้องหาร้อยละ 66.5 มีของกลางเป็นยาบ้า 
ผู้เข้ารับการบําบัดรักษาร้อยละ 78.2 บําบัดอาการติดยาบ้า รองลงมา คือ กัญชา พืชกระท่อม ไอซ์ เฮโรอีน ในขณะนี้ตัวยาที่พบ
มากขึ้น คือ คีตามีน และโคเคน 

              2.4 ไทยอยู่ในฐานะประเทศนําเข้า ทางผ่านเพ่ือการส่งออก มีการค้า และการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด กทม./ปริมณฑลยังคงถูกใช้เป็นพ้ืนที่พักเก็บเพ่ือรอการกระจาย และส่งออกไปประเทศที่สาม 
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          2.5 ในปี 2560 ยาบ้า ไอซ์ ที่จับยึดได้ทั่วประเทศ ร้อยละ 80 เป็นผลจากการสกัดกั้น โดยการ
ลักลอบนําเข้ายาเสพติดสูงเป็นประวัติการณ์ การจับยึดยาบ้าที่ลําเลียงต่อครั้งตั้งแต่ 1 ล้านเม็ดขึ้นไปแสดงให้เห็นว่า 
ความสามารถ ในการผลิตในฝั่งประเพ่ือนบ้านไม่ได้ลดลงและขบวนการค้ายาเสพติจะส่งยาเสพติดเข้ามาทดแทนที่ถูกจับกุมได้
อย่างรวดเร็ว 

    2.6 ภาวะการผลิตล้นเกิน (Over Supply) ราคาขายปลีกของยาบ้า/ไอซ์ลดลง แสดงถึง
กลไกตลาดที่มีสินค้ามากกว่าความต้องการ ผู้ขายจึงกระตุ้นการบริโภคให้เพิ่มขึ้นด้วยการทุ่มยาบ้าเข้าสู่ตลาดมากขี้นและลดราคา
ลงเพื่อให้ผู้เสพเข้าถึงได้ง่าย 

    2.7 ข้อมูลเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2556 – 2560) กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 40 
เป็นเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 24 ปี โดยกลุ่มอายุ 20-24 ปี เข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุด กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มากที่สุดในมิติของการเสพ ร้อยละ 74.7 อาชีพรับจ้าง 

    2.8 จุดมุ่งหมายแผนประชารัฐฯ พ.ศ. 2561 ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทําผิดเกี่ยวกับ      
ยาเสพติด นําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากวงการการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน เพ่ือให้สังคมและประชาชนปลอดภัย    
ยาเสพติด  

    2.9 จุดเน้นการดําเนินงาน ปี 2561  
     1) ลดทอนศักยภาพและความสามารถในการผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้าน 
     2) ลดพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดในประเทศ 
     3) ลดความต้องการยาเสพติดในประเทศ (การเกิดรายใหม่และการกลับไปเสพซ้ํา) 
     4) ลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
    2.10 แนวทางการบูรณาการระดับพ้ืนที่ การสลายโครงสร้างปัญหา การลดและขจัดอิทธิพล

ของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคย
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเหตุจากทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เลิกพฤติการณ์ด้วยการปรับทัศนคติและวิถีชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

    2.11 แนวคิดการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
     1) การทํางานเชิงรุก เข้าถึงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง สํารวจสภาพปัญหา โดยใช้ข้อมูลจาก

แหล่งต่าง ๆ  
     2) จัดทําแผนปฏิบัติการต่อพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยจัดลําดับ

ความสําคัญจําเป็นเร่งด่วนตามสภาพปัญหา 
     3) การบรูณาการทุกฝุายเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยสร้างกระบวนการให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม 
     4) การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
    2.12 ฟันเฟืองในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     1) กลไกระดับชาติ กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ/เขต ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทของพ้ืนที่ และทรัพยากรที่มีอยู่ 
     2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
     3) นโยบายการแก้ไขปัญหาแนวใหม่ โดยปรับระบบการบําบัดรักษา ปรับกฎหมาย 

รวมทั้งสร้างทัศนคติและการรับรู้ 
     4) ความร่วมมือระหว่างประเทศ สกัดกั้นแหล่งผลิต/ต้นทางสารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์ 

และใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก 
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    3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบ าบัดรักษา (กระทรวงสาธารณสุข) 
          3.1 ผลการทบจากการใช้ยาเสพติด 
                     ด้านสุขภาพ ผู้ปุวยที่ใช้สารเสพติดจะทําให้โอกาสเกิดความชุกของโรคอ่ืนๆ สูงกว่าคนทั่วไป        
คือ โรคไวรัสตับอักเสบ ร้อยละ 70 โรคทางจิต ร้อยละ 50 และโรคติดเชื้อ HIV ร้อยละ 20 ซึ่งก่อให้เกิดภาระทางสาธารณสุข
มากกว่าโรคอ่ืนๆ เพราะต้องให้การดูแลรักษาในระยะยาวและมีความซับซ้อนกว่าโรคทั่ วไป ด้านสังคม ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากยาเสพติด และก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมกว่า 120 ,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของคดีอาชญากรรมทั้งหมด 
ทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเสพติดและเสียโอกาสในการสร้างรายได้   คิดเป็นความสุญเสียของ
ประเทศกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี 
         3.2 เปูาหมายการบําบัดยาเสพติด ระยะสั้น ภายในปี 2561 คือ การบําบัดผู้ปุวยอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือลดโอกาสเสพซ้ํา และลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ภายในปี 2564 คาดหวังให้คนไทยทุกคนปลอดภัยจากยา
เสพติด โดยมีตัวชีวัดความสําเร็จด้านการบําบัดรักษา คือ ร้อยละ 92 ของผู้ปุวยหยุดยาเสพติดต่อเนื่อง 3 เดือน หลังการบําบัด 
         3.3 ระบบการบัดบัดรักษา มี 3 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบ
ต้องโทษ การจําแนกผู้ปุวยเข้าสู่ระบบใช้เครื่องมือคัดกรอง V2 โดยศูนย์คัดกรองฯ ทําหน้าที่คัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยเข้าสู่    
ระบบต่างๆ 
         3.4 แนวทางการปรับระบบบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด คือ การประสานงานระบบสุขภาพทั้ง 
3 ระบบ คือ ชุมชนบําบัด สถานพยาบาล และการลดอันตราย โดยสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระบบบริการสุขภาพผ่าน     
การส่งเสริมปูองกันทุกกลุ่มวัย และคัดแยกกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ปุวยเข้ากระบวนการบําบัดรักษาผ่านแต่ละระดับตามความรุนแรง
ของโรค 
         3.5 การกํากับมาตรฐาน ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่ละระบบ
ดําเนินการตามหนังสือคู่มือมาตรฐานการบําบัดฟ้ืนฟูในแต่ละระบบ 
         3.6 การดําเนินงานด้านการบําบัดยาเสพติดในพ้ืนที่ ขอให้ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบค้นหา ติดตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับมติสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) “ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยแบ่งเป็นระดับดังนี้ ระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยใช้กลไกประชารัฐเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด ระดับนโยบาย โดยใช้การบูร
ณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่เป็นกลไกหลักร่วมกับ พชอ. เพ่ือดําเนินการด้าน
การค้นหา บําบัด และติดตาม ผู้ปุวยในพื้นที ่

    4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการปราบปราม (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
          4.1 สังคม หมู่บ้าน/ชุมชนจะปลอดจากการแพร่ระบาดยาเสพติด ปราศจากอาชญากรรม 
จะต้องให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเหล่านั้น มีความเข้าใจและรับรู้ถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติ ด และร่วมมือกันหยุดยั้ง 
ปูองกันการแพร่ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝุายปกครอง และฝุายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คอย
สนับสนุนช่วยเหลือ 
        4.2 ปี 2561 ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน                  
ที่มีปัญหารุนแรง จํานวน 85 แห่ง ใช้พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงทั่วประเทศ คัดเลือก
จากพ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงเขตพ้ืนที่สถานีตํารวจ 85 สถานี สถานีละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน (76 ภ.จว. และ บก.น.  1 - 9)  
    การด าเนินการในพื้นที่ปฏิบัติ ให้ชุดปฏิบัติการดําเนินการในพ้ืนที่ โดยใช้กรอบโครงสร้างที่
กําหนดให้โดยที่หน่วยปฏิบัติสามารถเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยนวิธีการ ขั้นตอน ห้วงเวลาได้โดยอิสระแต่ต้องไม่กระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงเปูาหมายหลักของโครงการ และให้ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับหน่วยงานข้างเคียงในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
ตั้งแต่เริ่มดําเนินการโครงการโดยให้เชิญตัวแทนของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้ามาเป็น
คณะทํางานบูรณาการในพื้นท่ี เช่น ทหาร ฝุายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 
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    การประเมินและติดตามผล 
    - ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง 
    - ร้อยละของผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง 
    - ร้อยละของครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ิมขึ้น 
    - ประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อปัญหายาเสพติด 
        4.3 การแก้ไขปัญหาเครือข่ายการค้าคนผิวสี โดยเฉพาะชาวแอฟริกันตะวันตก มีมาตรการ
แนวทาง ดังนี้ 
     4.3.1 คุมเข้มตั้งแต่ต้นทาง คือ การเข้าประเทศ มีการประสานข้อมูลตรวจสอบ
ประวัติการกระทําความผิดในการตรวจลงตราเพ่ือเข้าประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ และการเข้าประเทศอย่างผิด
กฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.3.2 เข้มงวดต่อการขอใบอนุญาตทํางาน กําหนดมาตรการการเข้ามาประกอบ
อาชีพ เช่น ครู นักฟุตบอล เป็นต้น ตรวจสอบบริษัทหรือตัวแทนจัดหางานหากพบการกระทําความผิดใช้บังคับกฎหมายอย่าง
จริงจัง 
     4.3.3 เข้มงวดต่อการเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยและการจดทะเบียนสมรสกับ
หญิงไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ การปูองกัน เฝูาระวังการหลอกลวงให้กระทําผิดหรือหลงเชื่อทางออนไลน์ 
     4.3.4 ตรวจตราผู้ต้องขังชาวแอฟริกันตะวันตกในเรือนจํา รวมถึงการลักลอบขนส่ง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

   5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกัน (กรมการปกครอง) 
          5.1 งบประมาณด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมการปกครองปี 2561 
รวมทั้งสิ้น 601,665,600 บาท 
       5.1.1 งบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือโอนจัดสรรให้แก่ 
ศอ.ปส.จ.ทุกจังหวัด จํานวน 469,053,000 บาท 
       5.1.2 งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรมการปกครองประจําปี 2561 จํานวน 132,612,600 บาท 
          5.2 เร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2561 ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.29 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52.29 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 74.29 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96 
          5.3 ดําเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
          5.4 การวัดผลดําเนินงานของลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง ป.ป.ส.) ประจํา ศป.ปส.อ. ขอให้
นายอําเภอ (ผอ.ศป.ปส.อ.) กํากับดูแลการดําเนินงานชองลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง ป.ป.ส.) ให้ตรงภารกิจที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ โดยจะวัดผลการดําเนินงานจากการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานด้านยาเสพติดผ่านระบบ NISPA ละระบบ บสต. 
          5.5 การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการ ประจําปี 2561 ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ขอให้ ศอ.ปส.จ. จ้งนายอําเภอบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกับสัสดีอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะ       
หาสารเสพติด 

   6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกัน (กรมการพัฒนาชุมชน) 
          6.1 องค์ประกอบของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เงินขวัญถุง
พระราชทานที่ทุกหมู่บ้านเปูาหมายได้รับ จํานวน 8,000 บาท หลังจากนั้นแต่ละหมู่บ้านก็จะมาทําเรื่องขยายผลเป็นเรื่องของ
ส่วนที่ 2 ทุนศรัทธา และส่วนที่ 3 ทุนปัญญาที่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการจัดกิจกรรมในการหาเงินทุน 
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สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงเป็นกองทุนที่รวมพลังของคนในชุมชน รวมจิตใจของคน เพ่ือนําไปสู่การปูองกันและแก้ไขคนที่ยัง
ทุกข์ยาก คนที่ยังมีภาวะเสี่ยง และคนที่อาจจะหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับคืนมาสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับชุนชน 
         6.2 ผลการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

   - กองทุนแม่ของแผ่นดิน (ปี 2547 – 2560) จํานวน 20,253 แห่ง 
   - ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน 2,750 แห่ง 

      - วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน 1,027 คน 
      - ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ปี 2561) จํานวน 878 แห่ง 
         6.3 เน้นย้ําการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 ดังนี้ 
     - ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ ปี 2547 -2560 และจัดระดับ A B C ให้แล้วเสร็จ 

    - เตรียมความพร้อมต้นกล้ากองทุนแม่ฯ ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 
เพ่ือเข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานฯ ในเดือนสิงหาคม 2561 

     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ระดับอําเภอ 
      - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯ 

   7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกัน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
          7.1 การดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สถ. ในระยะที่ผ่านมา แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นภารกิจของ สถ. ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนที่เป็นภารกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

7.1.1 จัดทําโครงการปูองกันละแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  และจัดสรรเงินสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินการในพ้ืนที่ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV การก่อสร้าง
ลานกีฬา/สนามกีฬา การบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบําบัด 
               7.1.2 อปท. นอกเหนือจากการขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก สถ. และ อปท.   
แต่ละพ้ืนที่มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นด้านการปู องกัน 
เช่น การฝึกอบรม ให้ความรู้ เป็นต้น 
        7.2 ขอความร่วมมือจังหวัด และ อปท. ดําเนินการ ดังนี้  
     7.2.1 ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิด และลานกีฬา
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี 
     7.2.2 ขอให้ลานกีฬาฯ จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โรงเรียน 
     7.2.3 ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สําหรับ อปท. ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) 
     7.2.4 ให้ อปท. ใช้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ทั้งที่เป็นของ อปท. เอง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี 
ของ อปท.  

    8. การขออนุญาต และการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ (ส านักงาน อย.) 

      8.1 กัญชงและกัญชามีสารเสพติดตัวเดียวกัน คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ซึ่งทําให้เกิด
ภาพหลอน ในกัญชงนั้นจะมีค่า THC ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อน้ําหนักแห้ง แต่ในกัญชาจะมีเกินร้อยละ 1 ในส่วนของความแตกต่างทาง
ภายภาพ กัญชงจะมีลักษณะเป็นลําต้นสูง ส่วนกัญชาจะมีลักษณะเป็นพุ่ม ในส่วนของใบจะมีลักษณะคล้ายกัน 
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       8.2 กฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่ง     
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา โดยกฎกระทรวง
ดังกล่าวมีความพิเศษที่บทเฉพาะกาล ซึ่งระบุไว้ว่าภายในระยะเวลา 3 ปีแรกอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่จะขอ
อนุญาตปลูกได้ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (สวพส.) และกระทรวงการคลังโดยโรงงานยาสูบเท่านั้น         
ที่ขออนุญาต ภายในระยะเวลา 3 ปี จะมีการประเมินว่าถ้าไม่มีการผิดปกติของสายพันธุ์หรือควบคุมได้จะเปิดการขออนุญาต  
การปลูกให้กับภาคเอกชนได้ 

        8.3 ในกฎกระทรวงระบุไว้ว่าทั้งกัญชงและกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ยกเว้น
เปลือกแห้งของลําต้นเท่านั้น ถ้าลําต้นแห้งเมื่อไหร่จะไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด แต่ในลําต้นสดไม่ว่าจะเป็นกัญชงหรือกัญชาก็ยังถือ
ว่าเป็นยาเสพติดอยู่ ซึ่งลําต้นของกัญชงนั้นมีเส้นใยที่ยืดหยุ่นสูง สามารถนํามาทําเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ในรถยนต์ 
และเสื้อเกราะกันกระสุนได้ รวมถึงสามารถสกัดเป็นน้ํามันได้ด้วย โดยประเทศจีนและประเทศในยุโรปพัฒนากัญชงให้เป็นพืช
เศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศไทยยังมีการควบคุมอยู่ 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
       การจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ บ้านเมืองกื้ด อ าเภอแม่แตง  

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ในเรื่องของบ้านห้วยกุ๊บกั๊บตอนนี้อยู่ระหว่างการ อบต. รับสมัครครูพี่เลี้ยงและรับ
สมัครเด็กนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และจะดําเนินการทํา MOU เป็นรายงานความคืบหน้า 

ประธาน    ฝาก อ.แม่แตง ช่วยเป็นธุระให้เพราะเด็กของหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมาเรียน จะกลายเป็นผู้ที่ไร้
การศึกษาเนื่องจากเราต้องการแยกเด็กออกชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงขอฝาก อ.แม่แตง ร่วมช่วยหน่วยในเขตพ้ืนที่ 

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  บ้านห้วยกุ๊บก๊ับจะโอนให้ อบต. เป็นผู้ดูแลในช่วงระดับประถมวัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1   สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด 
การลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน  
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ กองกําลังผาเมืองยึดยาบ้า 2.84 ล้านเม็ด วันที่ 09 มี.ค. 61 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4     

กองกําลังผาเมือง ได้รับแจ้ง จากแหล่งข่าว ว่ามีขบวนการลําเลียงยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ ช่องทางหนองกะลาง บ้านอรุโณทัย 
จึงออกลาดตระเวนฯ พบชายต้องสงสัย 2 คนจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยได้ทิ้งเปูและ วิ่งหลบหนีไปได้1 คน และ
ติดตามจับกุมได้ 1 คน ทราบชื่อใน ภายหลังคือ นายหลาว บุญไต ที่เกิดเหตุและพ้ืนที่โดยรอบ พบเปูบรรจุยาบ้ารวม 19 ใบ 
ของกลางยาบ้าจํานวน 2.84 ล้านเม็ด บริเวณพ้ืนที่ ช่องทางหนองกะลาง บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม ่

ความคืบหน้ากรณีลักลอบลําเลียงยาเสพติด โดยใช้บริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด วันที่ 7 มี.ค. 61 ปปส.ภ. 5 ประชุมหารือ
ร่วมกับ พล.ต.ต.ภานุเดช บุญเรือง รอง.ผบช.ภ.5 และนายจักรพันธ์ ลิขิตเอกราช ประธานเจ้าหน้าที่ฝุายสนับสนุนบริษัทนิ่มเอ๊ก
เพรส จํากัด กรณีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดโดยใช้บริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด ลําเลียงยาเสพติดจากพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ ไปส่งให้
ลูกค้าในพื้นที่ จ.สงขลา 
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โดยมีรายละเอียดในการประชุมหารือดังนี้ 
1.นายจักรพันธ์ ลิขิตเอกราช ประธานเจ้าหน้าที่ฝุายสนับสนุนบริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด ได้นําเสนอเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมการจัดส่งสินค้า รายละเอียดดังนี้ 
1.1 ผู้ส่งสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารทางราชการ เพ่ือยืนยันตัวบุคคลก่อนการส่งสินค้าทุกครั้ง 
1.2 นําสินค้าวางบนสายพานผ่านเครื่องวัดเพ่ือวัดขนาดและน้ําหนักของสินค้าท่ีส่ง 
1.3 จะมีการสแกนบาร์โค๊ดเพ่ือติดสินค้าดังกล่าวก่อนส่งให้ผู้รับ 
1.4 เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า โดยผู้ส่งต้องยื่นบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่การเงิน

จะบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์   
                   1.4.1 ได้แก่ ชื่อผู้ส่งสินค้า 
  1.4.2 ที่อยู่ตามบัตรฯ/ เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
  1.4.3 ที่อยู่บริษัท(ถ้ามี) 
  1.4.4 หมายเลขโทรศัพท์ 
  1.4.5 ผลิตภัณฑ์ที่ส่ง ขนาด น้ําหนัก 
  1.4.6 ชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

หลังจากนั้นออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า และ ผู้ส่งสินค้าก็ชําระเงินค่าใช้จ่าย 
1.5 สินค้าท่ีส่งจะถูกลําเลียงโดยรถขนส่งสินค้า โดยจะมีการสแกนด้วยบาร์โค๊ด ก่อนนําสินค้าข้ึนรถทุกครั้ง 
1.6 หากตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ถูกส่งไม่มีการติดบาร์โค๊ด คนขับรถก็จะถูกลงโทษ 
1.7 สินค้าจะถูกนําไปส่ง ณ ที่ตั้งของบริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด หรือเรียกชื่อย่อว่า DC ของแต่ละจังหวัด     

เพ่ือกระจายสินค้าส่งให้ลูกค้าต่อไปโดยทุกจังหวัดจะมีอย่างน้อย ๑ สถานี ภายหลังส่งสินค้าก็จะมีการบันทึกว่าผู้รับมอบเป็นใคร 
และมีการถ่ายภาพในการส่งมอบด้วยทุกครั้ง 

1.8 บริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด จะมีการนําระบบตรวจสอบบุคคลโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัว
บุคคลก่อนการส่งสินค้าทุกครั้งโดยจะเริ่มดําเนินการอย่างเป็นทางการทั่วประเทศในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การทดลองใช้ระบบ 

1.9 บริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด ได้ชี้แจงว่าได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕๘ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 

๒. พล.ต.ต.ภานุเดช บุญเรือง รอง.ผบช.ภ.๕ นําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส่งสินค้าโดยผ่านบริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด 
พบว่ามีการส่งสินค้าโดยใช้บัตรของบุคคลอ่ืนมาแสดงและไม่มีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด มีการกรอก
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ส่งสินค้าไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของบริษัท ได้แก่ ระบุชื่อผู้ส่งไม่ครอบถ้วน ไม่ระบุหมายเลข ๑๓ หลัก 
ระบุชื่อผู้รับปลายทางไม่ครบถ้วน และสามารถส่งสินค้าโดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด และได้เน้นย้ําให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัทนิ่มเอ๊กเพรส 
จํากัด เข้าชี้แจงปัญหาและแนวทางการแก้ไขกับ ปปส. ต่อไป 

๓. นายจักรพันธ์ ลิขิตเอกราช ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และจะได้น าเรียนผู้บริหารของบริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จ ากัด 
เพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อมทั้งได้เชิญ ผู้แทนต ารวจภูธรภาค ๕ และ ปปส.ภาค ๕ เข้าสังเกตการณ์ระบบควบคุม
การจัดส่งสินค้า ณ บริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 

๔. ผู้แทนต ารวจภูธรภาค ๕ และปปส.ภาค ๕ ได้เข้าสังเกตระบบควบคุมการจัดส่งสินค้า ณ บริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จ ากัด 
สาขาเชียงใหม่ โดยใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้บริษัทด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่
สามารถยืนยันใบหน้าของผู้ส่งสินค้า และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพ่ือยืนยันเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน และตัวบุคคล 
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ความคืบหน้า กรณี จ.ชุมพร ยึดยาไอซ์ 700 กก. 
วันที่ 27 มี.ค. 61 หน่วยงาน บช.ปส. จับกุม นายอําพล สิทธิบุญทา ชาวบ้าน ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

พร้อมของกลาง  ไอซ์ 700 กก./รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 83-6181 เชียงใหม่ เกิดเหตุบริเวณด่านตรวจ
ยานพาหนะชุมพร โดยผู้ต้องหาตบตา เจ้าหน้าที่ด้วยการขนสับปะรดใส่ลังผลไม้ เมื่อผ่านเข้ามาที่ด่านตรวจเจ้าหน้าที่ทําการตรวจ
ค้นพบท่าทางมีพิรุธเมื่อเข้าตรวจสอบในลังผลไม้พบยาไอซ์ ซุกซ่อนอยู่  จากการตรวจสอบพบประวัติจับกุม 2 ครั้ง ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

ต่อมา 28 มี.ค.61 เวลาประมาณ 18.30น. ชุดจับกุมได้สืบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการในพ้ืนที่ อ.หาดใหญ่  
จว.สงขลา จับกุมเพ่ิม 3 คน 1.นายวิโรจน์ ณ สงขลา อายุ 45 ปี สัญชาติไทย สัญชาติไทย ที่ปุาข้างทาง ในซอยเสริมทรัพย์    
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะทิ้งรถยนต์ วิ่งหลบหนี (ไม่พบประวัติยาเสพติด) ผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย อีก 2 คน คือ          
2. MR. LIM CHENG HAI และ 3. MR.SINGTOO LEE โดยจับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 1111 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ม.1      
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะร่วมกันขนไอซ์ลงจากรถบรรทุกเพ่ือไปซุกซ่อนภายในบ้าน 

ยาทรามาดอล  
สําหรับสถานการณ์ที่หน้าสนใจละเรื่องเกี่ยวกับ “ทรามาดอล” ในหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดโดยกลุ่ม

วัยรุ่นใช้ยาตัวนี้เพ่ือให้เกิดความมึนเมา ในพ้ืนที่ จ.เชียงราย ได้เข้าจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมเสพยาทรามาดอล ซึ่งจากการ
สอบถามกลุ่มวัยรุ่น หากไม่สามารถหาซื้อยาทรามาดอลได้ จะใช้ยาแก้ไอผสมกับโค้กทดแทน เพ่ือทําให้เกิดความมึนเมา ซึ่งยา
ชนิดนี้สามารถหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไป โดยขายเป็นชุด ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ลีน ชุดเล็กจะมีราคา 150 บาท ชุดใหญ่ 300 บาท 
ในส่วนของยาแก้ไอสามารถขายได้ปกติอยู่แล้ว ซึ่งจะประสานงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ฝุายคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีการ
กําชับให้ดูแลกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น และของส่วนที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องเข็มฉีดยายังไม่สามารถดําเนินการได้เพราะว่าบางครั้ง
ไม่ได้ซื้อไปใช้ในเรื่องของการใช้สารเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยาส่วนมากจะซื้อไปในเรื่องอ่ืนๆ เช่น ใช้ฉีดยายาต้นไม้ ฉีดไก่ ซึ่งทําให้ไม่
สามารถดําเนินการได้ 

กรณีการขนส่งยาเสพติดผ่านบริษัทนิ่มเอ๊กเพรส จํากัด ทางตํารวจภูธรภาค 5 ได้ทําเรื่องเสนอให้ฝุายเลขาทาง ป.ป.ส. 
ได้พิจารณาลงโทษ ซึ่งมีอัตราโทษตามกฎหมายซึ่งมีตั้งแต่ปรับ 10,000 ถึง 15,000 บาท และสั่งหยุดกิจการไม่เกิน 15 วัน 
และสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 3 ระดับของกฎหมาย ซึ่งทาง ป.ป.ส. ได้ทําหนังสือแจ้งเตือนบริษัทไปแล้ว แต่ถ้ายัง
พบว่าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษตามท่ีแจ้งไว้ ซึ่งตอนนี้ทาง ป.ป.ส. ยังอยู่ในขั้นทําหนังสือแจ้งเตือนอยู่ 

สําหรับเรื่องการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ตอนนี้ จ.เชียงใหม่ ค้างดําเนินการ จํานวน  24 หมู่บ้าน ขอให้เร่ง
ดําเนินการนําเข้าข้อมูล เพ่ือที่จะได้ผลการประเมิน ซึ่งตัวเลขอาจจะมีความผิดเพ้ียนหรือการบันทึกข้อมูลผิด อาจจะมีผู้ค้าผู้เสพ
เยอะเกินไป หรือว่าไม่มีเลย ซึ่งในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น. จะมีการปิดระบบ ต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลให้
ครบทุกหมู่บ้านก่อนที่จะมีการปิดระบบ แล้วค่อยกลับมาดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดได้ ซึ่งจะมีการเปิดระบบให้ดําเนินการแก้ไข
ข้อมูลได้อีกครั้งหนึ่ง 

เพ่ิมเติมเนื่องจากได้มีการจับกุมในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด ลําพูน ซึ่งมีทางทีม จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้เข้าไปช่วย คือทาง
ปลัดอําเภอ ซึ่งในเรื่องนี้มีกรณีที่ว่า เรื่องทรัพย์สินที่ผ่านมาพบว่าเขาได้ฝากทรัพย์สินไว้ที่บุคคลอ่ืนแทนหรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนแทน 
ตอนที่จะเข้าจับกุมพบว่าเขาเอาเงินของเขาไปออกเงินกู้แทน แต่ถ้าดําเนินการและสอบสวนทุกอย่างแล้วเกี่ยวข้องจริงก็จะ
สามารถออกมาตรการสมดองฟอกเงินคดียาเสพติด มีโทษ จึงขอฝากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ ใช้ให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบ หากมีความผิดปกติใดๆ ช่วยแจ้ง และจะช่วยเหลือให้ทันทวงที่  

ประธาน     ฝากให้แรงงานช่วยติดตามด้วย ตามท่ี ปปส. แจ้งมา  
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มติที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมีนาคม 2561   

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด พมจ. 
             - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.   
      (3) ระดับประถมศึกษา (แห่ง/คน) 
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.) 
               + โรงเรียน 
               + ครูตํารวจ 
      (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
             - ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง) 
           - ลูกเสือต้านภัยยาเสพตดิ (แห่ง) 
           - ค่ายทักษะชีวิต (สพป.) (แห่ง) 
             - จิตอาสา (อาชีวะต้านภยัยาเสพติด) (แห่ง) 
             - จิตอาสา (พัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา) (แห่ง) 

 
 

178  
633  

 
751  
61  

 
750 

 
169 แห่ง 
136 คน 
 

275  
58  
18  
9 

๑ แห่ง 
262 
267 
229 
18 
9  

 
 

22 
137 

 
1 

14 
 

12 
 

198 แห่ง 
136 คน 

 
2 
2 
1 
4 
- 
- 
6 
- 
- 
- 

 
 

94 
442 

 
428 
53 

 
579 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
200 
18 
7 
1 
8 

262 
6 
- 
- 
- 

 
 

52.80 
69.82 

 
57 

86.88 
 

77.20 
 

100 
100 

 
73.45 
34.49 
44.44 
55.55 
800 
100 
2.25 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนท่ีสอน 6,730 คน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  อยู่ระหว่างรอการจดัสรร   
  งบประมาณ 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
         (1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) 
         (๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษา (แห่ง) 

 
200 

5  

 
- 
- 

 
201 

5 

 
100.5 
100 

 
 

 

1.3 สถานประกอบการ 
         (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 

 
 

125  
 

 
 

13 

 
 

88 

 
 

70.4 

 

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

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
26 
 

6 
- 

 
270 

 
36 
- 

 
77.14 

 
60 
- 

 
 
 

 
ดําเนินการไตรมาส 3 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

   1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
230 

 
442 

 
73.66 

 

          - คําสั่ง หน.คสช. ท่ี 22/2558 
 

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรอืปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่า 20 ปี เข้าไป
ใช้บริการ และข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 
11 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากําหนดเวลาจํานวน 3 แห่ง 
3. สั่งปิดตามข้อ 4(5) ยินยอมหรอืปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบดิ หรือยาเสพตดิเข้าไปในสถานท่ีของตน จํานวน 1 แห่ง 

   1.๕ การสร้างภูมิคุม้กันกลุม่ประชาชนทั่วไป 
          (1) โครงการปูองกันยาเสพติดในพระสงฆ์  
(วัดสีขาว) (แห่ง) 

 
25 

  

 
14 

 
14 

 
56 

 

          (2) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
              - ราชทัณฑ ์

 
140 
295 
122 

3 

 
17 
19 
2 
- 

 
73 

192 
102 

3 

 
52.14 
65.08 
83.60 
100 

 

 

        (3) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะ       
ยาเสพติด 
            - สร้างความเข้มแข็งแนวทางประชารัฐ   
(ม./ช.) 
              + หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มปีัญหา (ก)  
              + หมู่บ้านทีม่ีปัญหานอ้ย (ข) 
              + หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาปานกลาง (ค) 
              + หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหามาก (ง) 

 
 

๒,๑๗๘  
 

๑,๖๕๒  
๓๑๙  
๙๔  

๑๑๓  

 
 

104 
 

93 
17 
2 
7 

 
 

2,141 
 

1,623 
315 
92 

111 

 
 

98.30 
 

98.24 
98.75 
97.87 
98.23 

 

       (4) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
           - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน    
(ม./ช.)            
           - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน 
(ม./ช.) 
           - ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ (LC) (แห่ง 

 
๒๖  

 
๕๐1  

 
๑  

 
- 
 

26 
 
- 

 
26 

 
489 

 
- 

 
100 

 
97.60 

 
- 

 
 
 
 
 
 
รองบ ปปส.ภ.5 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดําเนินงานด้านการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 26 มี.ค. 
2561) จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 2,637 35.57 
     - สถานบําบัด 6,513 2,242 34.42 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 900 395 43.89 
2.บังคับบําบัด 2,093 1,034 49.40 
3.ต้องโทษ 720 247 36.87 
     - กรมราชทัณฑ์ 550 182 33.09 
     - กรมพินิจฯ 120 65 54.17 

รวม 10,176 3,918 38.50 
 
จํานวนผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 376 36.43 
2.สมัครใจ 108 (ค่าย) /บังคับบําบัดแบบควบคุมตัว 1,300 333 25.62 
3.ต้องโทษ 500 405 81.00 

รวม 3,248 1,114 34.30 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 1,858 1,400 75.35 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน 
       (5) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน       
(9 ขั้นตอน) 

อยูใ่นขั้นตอนท่ี 1 จํานวน 2,140 ม./ช. คิดเป็น 98.25% 
อยู่ในข้ันตอนท่ี 2 จํานวน 2,128 ม./ช. คิดเป็น 97.70%   
อยู่ในข้ันตอนท่ี 3 จํานวน 2,035 ม./ช. คิดเป็น 93.43% 
อยู่ในข้ันตอนท่ี 4 จํานวน 1,991 ม./ช. คิดเป็น 91.41% 
อยู่ในข้ันตอนท่ี 5 จํานวน 1,304 ม./ช. คิดเป็น 59.87% 
อยู่ในข้ันตอนท่ี 6 จํานวน 571 ม./ช. คิดเป็น 26.21% 
อยู่ในข้ันตอนท่ี 7 จํานวน 75 ม./ช. คิดเป็น 3.44% 
อยู่ในข้ันตอนท่ี 8 จํานวน 55 ม./ช. คิดเป็น 2.52% 
อยู่ในข้ันตอนท่ี 9 จํานวน 5 ม./ช. คิดเป็น 0.22% 
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ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา (1 ต.ค. – 22 ก.พ. 61) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบําบัด 
- ระบบต้องโทษ 

95.3 
95.9 
100 

รวม 3 ระบบ 95.6 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดําเนินการจัดการประชุม คณะทํางานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm 
reduction) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ดําเนินการจัดประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในทหารกองเกินเข้า
รับราชการทหารกองประจําการ ปี 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์แอนด์รีสอร์ท 
 วันที่ 29 มีนาคม 2560 แจ้งแนวทางการดําเนินงาน แก่ ศอ.ปส.จ. ทุกจังหวัด  

1.สสจ. จัดหาชุดตรวจ และบุคลากร 
2.สัสดีจังหวัด กําหนดวิธีปฏบิัติในการตรวจปัสสาวะ   
3.ศป.ปส.อ. เป็นเจ้าภาพดําเนินการด้วยการ ประสานวัน เวลา ร่วมกับสัสดี และรายงานผล ต่อ ศอปส.จ. 

ประธาน    เป็นผลการเปรียบเทียบกับเปูาหมาย ทั้งปีแต่จะเป็นไปได้ไหม ถ้าใช้เปูาหมายที่อยู่ในกลุ่มของ
เราวันต่อวัน เช่นวันนี้จะสมัครใจบําบัดแล้วครบเวลากําหนดแล้วต้องติดตาม เอามาเทียบดูว่ายังขาดอะไร หรือเรียกว่านําไป
เปรียบเทียบกับเปูาหมายใหญ่ แต่ถ้าว่านําไปเทียบกับช่วงเวลาอย่างค่ายทําไปแค่ 300 -400 คน แล้ว อันสุดท้ายของปีที่แล้ว
รวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่ และก็ตามเฉพาะกลุ่มนี้เราได้เป็นเปอร์เซ็นเท่าไหร่ ทําแบบนี้จะทําดูเข้าใจมากกว่า แต่ถ้าเป็นเปูาใหญ่จํา
ทําให้ไม่สามารถตามได้ 

ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค 5  เปูาหมายนี้ เป็นเปูาหมายที่มาพร้อมงบประมาณที่ให้ดําเนินการ แต่ตอนนี้เปูาหมายจริงที่
ดําเนินการ ก็ให้คิดตามเปูาหมายที่ดําเนินการ คือครบเปูาหมาย อย่างกรณีของค่ายบําบัดเปูาหมาย จํานวน 900 คน แต่ตอนนี้
ดําเนินการไปแล้ว 300 คน จะต้องตาม 300 คน และติดตามว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว และบังคับบําบัด ตอนนี้ทางอําเภอต้อง
ดําเนินการติดตามทั้งไม่ควบคุมตัว และควบคุมตัว เพราะฉะนั้นตอนนี้จะถือจากระบบว่าเขาส่งมาให้กี่คนที่ให้ติดตาม          
ต้องดําเนินการติดตาม  ตรงนี้คือผลงานจริงที่เราได้ดําเนินการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   
ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 มี.ค. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 643 คดี 653 คน แยกข้อกล่าวหา 
 - ผลิต จํานวน 3 ราย 2 คน     - จําหน่าย จํานวน 40 ราย 48 คน   
 - ครอบครองเพ่ือจําหน่าย จํานวน 106 คด ี111 คน - ครอบครอง จํานวน 131 คดี 130 คน   

- เสพ จํานวน 363 ราย 363 คน 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กระป๋อง กรัม 

3,281,733 49.77 1,362.29 42.52 609.68 2 699.77 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 21.30 น. จนท.ตร.สภ.ไชยปราการ จนท.ตชด. 335 จนท.ทหาร ฉก.ม.4 

ได้ร่วมกันจับกุมนายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะ อายุ 37 ปี  บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ นางสาวเดือน 
เจริญสุข อายุ 35 ปี  บ้านเลขที่ 794 หมู่ที่ 5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1         
(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ประมาณ 300,000 เม็ด  อาวุธปืน ขนาด .38  จํานวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน 
จํานวน 26 นัด โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์)ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย โดยผิดกฎหมาย      
บนถนนโชตนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107  บริเวณหน้าจุดตรวจผาหงษ์  หมู่ที่ 14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. จนท.ทหาร ฉก.ม.4  และ จนท.ตร.สภ.นาหวาย ได้ร่วมกันจับกุม
นายหลาว บุญไต อายุ  38 ปี บ้านเลขที่ 9/ช หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ประมาณ 2,839,600 เม็ด  โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติให้โทษประเภทที่ 1 
(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย โดยผิดกฎหมาย บริเวณ ดอยกิ่วผาวอก  พิกัด MB 978843 ม.10 ต.เมืองนะ              
อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่  15  มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 06.00 น. จนท.ทหาร ฉก.ม.4  และ จนท.ตร.สภ.แม่แตง ได้ร่วมกัน
ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ประมาณ 100,000 เม็ด  โดยกล่าวหาว่า ร่วมกัน
มียาเสพติให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย โดยผิดกฎหมาย บริเวณต้นไม้ใกล้กับหลักกิโลเมตรที่ ๑๕  
ถนนสายแม่แตง – ปาย หมู่ที่ ๒ ตําบลสบเปิง  อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
    3.1 การสกดักั้นยาเสพตดิ  
          - ด่านตรวจ/จุดตรวจ (21 แห่ง) 
          - สกัดกั้นการลําเลียงทางรถโดยสารประจําทาง (แห่ง) 
          - สกัดกั้นการลําเลียงทางรถไฟ (แห่ง) 
          - ไปรษณีย/์ขนส่งเอกชน (แห่ง) 
          - ท่าอากาศยาน (แห่ง) 
          - การเฝูาระวังเรือนจํา/ทณัฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
651 

- 
- 
- 
- 
8 

 
3,906 

- 
- 
- 
- 

48 

 
50.90 

- 
- 
- 
- 

50 

 

     3.2 การจับกุมผู้กระทําความผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ 1,438 (คดี) 149 899 62.50  

     3.3 ร้อยละ 80 ท่ี ลปส. มคีําสั่งอนุมัติให้จับกุมฐานความผิด
สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือต้องให้ออกหมายจับโดยศาล 
           - คดีที่ขออนุมัติ (คดี) 
           - คดีที่ออกหมายจับโดยศาล (คดี) 

ทุกราย 
 
 

3 147   

     3.4 จํานวนทรัพย์สินท่ียดึอายัด (บาท) 52 ล้านบาท 890,000 8,980,909 15.81  
     3.5 การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

ทุกราย - - -  

     3.6 การดําเนินการตามข้อร้องเรียน 1386 ทุกราย รับเรื่อง 139 ดําเนินการ 109 คงเหลือ 30 
    3.7 โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดในระดับจังหวัด  
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

113  18 45 39.82  
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ผู้แทน กองก าลังผาเมือง  สรุปผลการดําเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงเดือนมีนาคม 2561 
 1.สถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย 

   ด้าน จว.ช.ม. : ปรากฏความเคลื่อนไหวการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในพ้ืนที่ จํานวน ๑ ครั้ง เป็นยาบ้า จํานวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด  
     เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๑ กลุ่มขบวนการฯ กลุ่มมูเซอ สมม. ด้านตรงข้าม อ.ฝางฯ  ลักลอบลําเลียงยาบ้า จํานวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด จากฝั่ง สมม. ด้วยวิธีการเดินเท้าเข้ามา ในพ้ืนที่เขตไทยบริเวณ ช่องทางซุยถัง , ช่องทางกังตี๋, ช่องทางบ้าน
หลวง เข้าจุดพักบริเวณ บ.ยาง ต.แม่งอน อ.ฝางฯ  เพ่ือรอส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ตอนใน 
   การลักลอบล าเลียงยาเสพติดในพื้นที่ จว.ช.ม.  
   เมื่อ ๙ มี.ค.๖๐ ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า ห้วงเดือน มี.ค.๖๑ เป็นห้วงปิดภาคเรียน มีกลุ่มเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติดในพ้ืนที่ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหงฯ จะลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ไม่ทราบชนิด/จํานวน) จากพ้ืนที่ ต.เปียงหลวงฯ    
โดยใช้ จยย. เป็นยานพาหนะ คาดว่าจะใช้เส้นทางในการลําเลียงออกจากพ้ืนที่ได้ ๒ เส้นทาง คือเส้นทางจาก ต.เปียงหลวง -   
บ.แม่จา และเส้นทาง ต.เปียงหลวง - บ.แกน้อย อ.เชียงดาวฯ 
   ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ 
   จากสถานการณ์ชายแดนที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นนั้น จะเห็นได้ว่า กกล.ชกน. ยังคงมีความต้องการ งบประมาณจํานวน
มากในการพัฒนากองกําลัง รวมถึงพ้ืนที่อิทธิพลของตนทั้งนี้ รายได้หลักของ กกล.ชกน. มาจากยาเสพติด ทําให้ยังคงมีการผลิต
อยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางการเมียนมา ยังคงไม่สามารถจัดระเบียบชนกลุ่มน้อย หรือมีอิทธิพลในพ้ืนที่รัฐฉานได้ทั้งหมด 
จึงยังคงส่งผลให้สถานการณ์การลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย ยังคงมีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่าในห้วงที่ผ่านมา 
 ๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
  ๒.๑ การจัดก าลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในห้วงเดือนมี.ค.๖๑ เฉพาะพ้ืนที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

เดือน 
มี.ค.๖๑   

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจน์ทราบ 
ลว. 

หาข่าว 
เฝูาตรวจ ซุ่มโจมตี ปิดล้อม/ตรวจค้น 

ตั้งด่านตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุด
สกัด 

รวม ๓๗ ๕๖ ๔๓ ๕ ๓ ๒๘ ๙๘ 
 

        ผลการจับกุมยาเสพติด ในห้วงเดือน ม.ีค.๖๑ - ปัจจุบัน (๒๖ มี.ค.๖๑) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น 
และปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ จว.ช.ม. โดยแยกเป็นพ้ืนที่ จํานวน ๑๔ ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๑๕ คน ของกลาง
ยาบ้า จํานวน ๓,๑๔๙,๙๙๙ เม็ด  
 

พ้ืนที่  
จว.เชียงใหม่ 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ให้โทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด
ให้โทษ 

ประเภท ๕ 

ยาบ้า (เม็ด) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง ๑ - ๑๘๙ - - - - 
อ.เชียงดาว ๓ ๒ ๒,๘๔๘,๐๐๐ - - ๘๐๐.๐๐ - 

อ.ไชยปราการ ๓ ๔ ๓๐๐,๔๐๗ ๐.๙๐ - - - 
อ.ฝาง ๗ ๙ ๑,๔๐๓ ๐.๐๖ - ๕.๒๕ - 

อ.แม่อาย - - - - - - - 
รวม ๑๔ ๑๕ ๓,๑๔๙,๙๙๙ ๐.๙๖ - ๘๐๕.๒๕ - 
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   ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเป็นภารกิจ ในห้วงเดือน มี.ค.๖๑ - ปัจจุบัน (๒๖ มี.ค.๖๑) ส่วนมากมีผลจับกุม
จาก ลว.พิสูจน์ทราบ และด่านตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัด 
 

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ให้โทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ให้โทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบ้า 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ด่านตรวจ ๒ ๓ ๓๐๘,๐๐๐ - - - - 
ปิดล้อม/ตรวจค้น ๔ ๕ ๑,๑๐๑ - - - - 

จุดสกัด ๑ ๑ ๓๘๙ - - - - 
ลว.พิสูจน์ทราบ ๗ ๖ ๒,๘๔๐,๕๐๙ ๐.๙๖ - ๘๐๕.๒๕ - 

ซุ่มโจมตี - - - - - - - 
รวม ๑๔ ๑๕ ๓,๑๔๙,๙๙๙ ๐.๙๖ - ๘๐๕.๒๕ - 

 

 โดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
  เมื่อ ๙ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๔๐ ร้อย.ม.๒ ฉก.ม.๔ กกล.ผาเมือง ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการลักลอบลําเลียง       
ยาเสพติด เข้ามาในเขตประเทศไทย จึงได้จัดกําลัง ลว.พิสูจน์ทราบ บริเวณช่องทางหนองกะลาง บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ           
อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตรวจพบกลุ่มบุคคลชายต้องสงสัย จํานวน ๒ คน จึงแสดงตัวขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ทิ้งเปู     
แล้ววิ่งหลบหนีไปได้ จํานวน ๑ คน สามารถติดตามจับกุมได้ จํานวน ๑ คน ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบเปู จํานวน ๔ เปู 
ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) และได้ทําการขยายผลตรวจค้นพ้ืนที่โดยรอบพบเปู (เพ่ิมเติม) อีกจํานวน      
๑๕ เปู รวมทั้งสิ้น ๑๙ เปู เป็นยาบ้า จํานวน ๒,๘๔๐,๐๐๐ เม็ด    
  ๒.๒ สรุปผลการด าเนินการดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.) 
  การประชุมแบบมีส่วนร่วมดําเนินการไปแล้ว จํานวน ๑๒ ครั้ง, การฝึกอบรมราษฎรอาสาปูองกันภัยยาเสพติด 
(รสปส.) จํานวน ๑๒ รุ่น และการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนใน จํานวน ๖ รุ่น  
 

ล าดับ หน่วย รุ่นที่ ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 
๑. ชพส.ที่ ๓๒๐๑    
 ประชุมแบบมีส่วนรวม ครั้งที่ ๗ ๑๔ มี.ค. ๖๑ หอประชุมประชาคม บ.สามหมื่น ต.มืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
 ” ครั้งที่ ๘ ๑๙ มี.ค. ๖๑ หอประชุมประชาคม บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
 รสปส. รุ่นที่ ๗ ๑๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๑ หอประชุมประชาคม บ.สามหมื่น ต.มืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
 ” รุ่นที่ ๘ ๒๑ - ๒๒ มี.ค. ๖๑ หอประชุมประชาคม บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
 ชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ ๒๔ - ๓๐ มี.ค. ๖๑ หอประชุมประชาคม บ.แปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

๒. ชพส.ที่ ๓๒๐๒    
 ประชุมแบบมีส่วนรวม ครั้งที่ ๗ ๑๒ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 ” ครั้งที่ ๘ ๑๔ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หลวง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 รสปส. รุ่นที่ ๘ ๑๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 ” รุ่นที่ ๙ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หลวง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 ชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๑ โบสต์คริตส์จักร บ.หนองบัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 



๓. ชพส.ที่ ๓๒๐๓    
 ประชุมแบบมีส่วนรวม ครั้งที่ ๗ ๑๗ มี.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค์ บ.เจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 ” ครั้งที่ ๘ ๒๑ มี.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค์ บ.หนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 รสปส. รุ่นที่ ๗ ๑๘ - ๑๙ มี.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค์ บ.เจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 ” รุ่นที่ ๘ ๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค์ บ.หนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 ชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ ๒๕ - ๒๗ มี.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค์บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

๔. ชพส.ที่ ๓๒๐๔    
 ประชุมแบบมีส่วนรวม ครั้งที่ ๗ ๑๑ มี.ค. ๖๑ หอประชุมประชาคม  บ.ห้วยต้นตอง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
 ” ครั้งที่ ๘ ๑๓ ก.พ. ๖๑ หอประชุมประชาคม  บ.ใหม่พัฒนา ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
 รสปส. 

รุ่นที่ ๗ 
๑๖ – ๑๗ มี.ค. 
๖๑ 

หอประชุมประชาคม  บ.ห้วยต้นตอง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 

 ” 
รุ่นที่ ๘ 

๒๑ – ๒๒ มี.ค. 
๖๑ 

หอประชุมประชาคม  บ.ใหม่พัฒนา ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 

 ชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ ๒๔ - ๓๐ มี.ค. ๖๑ หอประชุมประชาคม  บ.หนองปุาซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
๕. ชพส.ที่ ๓๒๐๕    
 ประชุมแบบมีส่วนรวม ครั้งที่ ๗ ๑๔ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หัวนา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 
 ” ครั้งที่ ๘ ๑๖ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.เวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 
 รสปส. รุ่นที่ ๗ ๑๙ – ๒๐  มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หัวนา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 
 ” รุ่นที่ ๘ ๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.เวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 
 ชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ ๒๔ – ๓๐ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.สันทรายคองน้อย ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. 

๖. ชพส.ที่ ๓๒๐๖    

 ประชุมแบบมีส่วนรวม ครั้งที่ ๗ ๑๗ มี.ค. ๖๑ 
อาคารอเนกประสงค์  เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง บ.โล๊ะปุาไคร้ 
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย จว.ช.ม. 

 ” ครั้งที่ ๘ ๑๘ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ดอยแหลม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.ช.ม. 

 รสปส. รุ่นที่ ๗ ๒๖ – ๒๗ มี.ค. ๖๑ 
อาคารอเนกประสงค์  เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง บ.โล๊ะปุาไคร้ 
ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย จว.ช.ม. 

 ” รุ่นที่ ๘ ๒๙ – ๓๐ มี.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ดอยแหลม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.ช.ม. 

 ชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ ๑ – ๗ เม.ย. ๖๑ 
อาคารอเนกประสงค์ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง บ.โล๊ะปุาไคร้   
ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จว.ช.ม. 

 
๒.๒ โครงการสร้างเครือข่ายผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)  

          การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน ๑ รุ่น และการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ จํานวน ๑ รุ่น  
 

ล าดับ หน่วย รุ่นที ่ ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 
๑. ชบข.ที่ ๓๒๐๑    
 พัฒนาศักยภาพผู้นํา 

รุ่นที่ ๗ 
๑๑ - ๑๒ มี.ค. 
๖๑ หอประชุม รร.ล้องอ้อ ต.แม่สูน อ.ฝาง จว.ช.ม. 

 เยาวชนทางสายใหม่ 
รุ่นที่ ๗ ๒๐ - ๒๑ มี.ค. ๖๑ 

ศาลาการเปรียญวัดห้วยก้างปลา ต.ปุาตึง  
อ.แม่จัน จว.ช.ร. 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 

ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
ประธาน    งบพัฒนาจังหวัด ได้รับอนุมัติงบเหลือจ่ายเมื่อเดือนที่ผ่านมา ขอให้ท่านนายอําเภอดําเนินการ
ให้เป็นไปตามข้ันตอนระยะการใช้เงิน การดําเนินงานแต่มีระยะเวลาให้ใช้ถึง 30 ก.ย. ขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ  

ผู้แทน ศป.ปส.ชน.  สถานการณ์ด้านยาเสพติดตามแนวพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือห้วงเดือน มี.ค. 61  

ความเคลื่อนไหว อ.เวียงแหง จว.ช.ม. ข้อพิจารณา/ข้อคิดเห็น : นําเข้าประเทศไทย โดยกลุ่มมูเซอ บ.ห้วยไคร้ใหม่ ต.แสนไห       
อ.เวียงแหง จว.ช.ม. กลุ่มนายจะสีมือ จะอ่ือ โดยใช้ช่องทาง ดอยถ้วย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ก่อนจะส่งต่อให้กับ           
กลุ่มมูเซอ บ.ห้วยหญ้าไซ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหงฯ ลําเลียงต่อ โดยแต่ละครั้งที่ผ่านมาลําเลียงโดยใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ตามเส้นทาง จาก บ.ห้วยหญ้าไซ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง - บ.สันปุาเหียง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาวฯ 

เมื่อ 2 มี.ค.61 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพ้ืนที่ว่าในห้วงวันที่ 2 - 4 มี.ค.61 กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด กลุ่มมูเซอ   
บ.ห้วยหญ้าไซ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหงฯ จํานวน 4 คน จะลักลอบลํายาเสพติด ยาบ้าจํานวน 200,000 –400,000 เม็ด    
โดยวิธีการเดินเท้าตามเส้นทางในภูมิประเทศ และลัดเลาะตามลําห้วยคลองปุาคะ เพ่ือหลบหลีก จนท. ตามเส้นทาง จาก          
บ.ห้วยหญ้าไซ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหงฯ - บ.สันปุาเหียง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. เพ่ือนํายาเสพติดดังกล่าว ส่งให้กับ
กลุ่มมูเซอ บ.สันปุาเหียง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาวฯ ลําเลียงส่งให้กลุ่มผู้ค้า ในพ้ืนที่ อ.แม่แตง เพ่ือนําเข้าสู้พ้ืนที่ตอนในต่อไป    
(ค่าของข่าว ค.-3)  

ความเคลื่อนไหว อ.ฝาง จว.ช.ม.ข้อพิจารณา/ข้อคิดเห็น : พ้ืนที่ควรเพ่งเล็ง ได้แก่ บริ เวณช่องทางผาบ่อง 
(NC058118) มายังพ้ืนที่ บ.ปุากล้วย (NC 0808), บ.หนองไผ่ (NC 1008), บ.ห้วยนกกก  (NC1109) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง 
จว.ช.ม. หรือ ช่องทางนามะอ้ืน (NC233246) มายังพ้ืนที่บ.นามะอ้ืน (NC 2220) และ บ.โปุงไฮ (NC 2414) ต.แม่อาย       
อ.แม่อาย จว.ช.ม. เพ่ือพักคอยและเตรียมส่งมอบให้กับกลุ่มเครือข่ายฯ ในเขตพ้ืนที่ตอนในของไทย ต่อไป 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม
ระดบัจังหวดั (ในพ้ืนท่ี) (ครั้ง) 

๒-๔  
 

- - -  

    4.2 การกํากับตดิตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวดั (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

12 1 6 50  

   4.3 ประชุมโต๊ะข่าวเฝูาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  - 2 16.66  
   4.4 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (3) งบ ปค. 
         (4) งบพัฒนาจังหวัด 

24,783,039 
6,760,000 

   235,860 
2,168,379 

15,618,800 

1,268,249.66 
950,221 

59,778.66 
258,250 

- 

6,264,100.18 
4,627,424 

170,297.18 
1,466,379 

- 

25.27 
68.45 
72.20 
67.63 

- 

 
ได้รับจัดสรร
งบ 6 เดือน 
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เมื่อ 3 มี.ค.61 กลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ชาวเขาเผ่ามูเซอ ในพ้ืนที่ บ.นาปุาก๋าว (NC0035)                
อ.เมืองต่วน จว.เมืองสาต รัฐฉาน สมม. จํานวน 6 คน ได้ทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จํานวน
ประมาณ 1,000,000 เม็ด จากแหล่งพักคอยยาเสพติดในพ้ืนที่ บ.นาปุาก๋าว อ.เมืองต่วน จว.เมืองสาตฯ ด้วย รยบ.ขับเคลื่อน  
4 ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า (ไม่ทราบรุ่น) นํามาพักคอยไว้ในบริเวณพ้ืนที่ บ.มูเซอโปุงตอง (NC 0320) ด้านตรงข้าม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง 
จว.ช.ม. ซึ่งเป็นคลัง สป. ของ กกล.ว้า (UWSA) พล.น.248 เพ่ือเตรียมส่งมอบให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในเขตไทย      
ในห้วงวันที่ 4 - 8 มี.ค.61 ต่อไป (ค่าของข่าว ค.-3)  

ความเคลื่อนไหวลําเลียงยาเสพติด อ.เวียงแหงฯ จว.ช.ม. เมื่อ 271000 มี.ค.61 เหยี่ยวดํา 2  ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว
ในพ้ืนที่ว่าในห่วงวันที่ 27–29 มี.ค61 กลุ่มลีซอ บ.สามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหงฯ จะลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ยาบ้า 
จํานวนประมาณ 200,00 เม็ด ) จาก บ.ห้วยไคร้ใหม่ ต.แสนไห อ.เวียงแหงฯ จะนํามาพักไว้ในพ้ืนที่ บ.สามหมื่น ต.เมืองแหง   
อ.เวียงแหงฯ ( ไม่ทราบจุด ) ก่อนจะลักลอบลําเลียงต่อไปยังพื้นท่ี อ.แม่แตง เพ่ือส่งให้กับกลุ่มผู้ค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ต่อไป 

ผลการจับกุมยาเสพติดที่สําคัญในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ (จํานวน 2 ครั้ง) 
เมื่อ 012130 มี.ค.61 ร้อย ตชด.334 ร่วมกับ สภ.ไชยปราการ, บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.4, จนท.ทหารชุดสุนัขดมกลิ่น 

ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณจุดตรวจผาหงส์ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. ทําการตรวจรถยนต์โตโยต้าวีโก้ 
สีบรอน ทะเบียน ผก 8436 ช.ม. (ขนลังส้มเปล่า) วิ่งมาจาก อ.ฝางฯ มุ่งหน้าสู่ตัวเมือง จวช.ม. จนท.จึงส่งสัญญาณให้รถหยุด
เพ่ือทําการตรวจค้น ทราบชื่อผู้ขับขี่ภายหลัง คือ นายสุริทร์ จันทร์ต๊ะ ที่อยู่ 55/1 ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. และ        
น.ส.เดือน เจริญสุข ที่อยู่ 794 ม.5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. ซึ่งแสดงท่าทางพิรุธ ผลการตรวจค้น พบยาบ้าประมาณ 
300,000 เม็ด อยู่บริเวณกระบะด้านหลังในลังส้มเปล่าในถุงพลาสติดสีดํา จํานวน 5 ถุง โดยสารภาพว่า รับมาจาก ชาวเขาเผ่า
มูเซอ ชื่อเค บริเวนห้วยข้าวหลาว  ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. โดยได้รับค่าจ่าง จํานวน 200,000 บาท และให้นําไปส่งที่              
จว.ช.ม. 

เมื่อ 090940 มี.ค.61 หน่วย ฉก.ม.4 โดย บก.ควบคุมที่ 1ฯ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด 
จะลักลอบลําเลียง ยาเสพติดจากฝั่ง สมม. เข้ามาเขตไทย บริเวณพ้ืนที่ บ.หนองกะลาง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. จึงได้จัด
กําลัง 1 ชป. เข้า ลว.ตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว (บริเวณพิกัด MB798845) ระหว่างการปฏิบัติฯ ตรวจพบชาย จํานวน 3 คน 
สะพายเปูนั่งจับกลุ่มกันอยู่ จนท.จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้น แต่กลุ่มดังกล่าวได้ทิ้งเปูแล้ววิ่งหลบหนีไป 2 คน โดยควบคุมตัวได้          
1 คน พร้อมทั้งตรวจสอบเปูสีเขียวดังกล่าว รวม 4 ใบตรวจพบภายในบรรจุยาบ้า จํานวน 185 มัด (370,000 เม็ด) และ ไอซ์ 
10 ห่อ (10 กก.) ภายหลัง จนท.ได้ ลว. ตรวจสอบเพ่ิมเติม สามารถตรวจยึดเปูยาบ้าได้เพ่ิมเติมอีก 15 ใบ รวมกับของเดิมเป็น
ทั้งหมด 19 ใบ รวมยาบ้า 1,870,000 เม็ด (ตรวจนับขั้นต้น) 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 
แนวทางการดําเนินงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน

เข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2561 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการประชุมเตรียมความพร้อมการ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ ปี 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์แอนด์รีสอร์ท 
แนวทางการดําเนินงาน แก่ ศอ.ปส.จ. ทุกจังหวัด  
1. สสจ. จัดหาชุดตรวจ และบุคลากร 
2. สัสดีจังหวัด กําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจปัสสาวะ   
3. ศป.ปส.อ. เป็นเจ้าภาพดําเนินการ 
      - ประสานวัน เวลา ร่วมกับสัสดี 
      - รายงานผล ต่อ ศอปส.จ. 
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แนวทางการดําเนินงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
 

 
 

แนวทางการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด 
1. ตรวจปัสสาวะเพ่ือรับรองผลในขั้นที่ 2 โดยใช้บุคลากรและชุดตรวจของโรงพยาบาล (เพ่ือเป็นการตรวจโดยบุคคลที่ 3) 
2. ตรวจสอบ ในระบบ บสต. ว่าติดการบําบัด อ่ืนหรือไม่ โดยเฉพาะระบบ บังคับบําบัด  
3. ตรวจสอบผลการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินฯ (ใบแดงผลัด 1 ส่งศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รุ่น 6 หรือส่งกองทัพ บําบัด) 
4. คัดกรองด้วยแบบ V2 เพ่ือจําแนก ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด  

ผู้ใช้ คะแนน น้อยกว่า 4 บําบัดด้วย BA/BI ในสถานพยาบาล 
ผู้ เสพ คะแนน 4-26 บําบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 12 วัน แต่หากติดเงื่อนไข/ข้อห้าม ให้บําบัดใน

สถานพยาบาล 4 เดือน 
ผู้ติด คะแนน มากกว่า 26 บําบัดในสถานพยาบาล (รพ., รพ.ธัญญารักษ์, รพ.สวนปรุง) 

 5. คัดกรองโรค/ข้อห้ามในการบําบัด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 
5.1 ภาวะแทรกซ้อนทางจิตรุนแรง (2Q, 8Q) 
5.2 โรคทางกายท่ีรุนแรง โรคประจําตัว (เช่น DM/HT พิการ เอดส์) 
5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่อ (เช่น วัณโรค สุกใส งูสวัด) 
5.4 ผู้เสพสารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน) 
5.5 ผู้ปุวยติดสุราเรื้อรังและรุนแรง (AUDIT) 
5.6 เยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี 
5.7 บุคคลที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษา/การทํางาน/ความรับผิดชอบต่อครอบครัว อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 6. บันทึกข้อมูลในแบบ V.2 , บคก.108-2557-5 
หากไม่ไปเข้ารับการคัดกรอง/ไม่เข้ารับการบําบัด/รับการบําบัดแต่ไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ  ศูนย์เพ่ือการคัดกรอง/สถานบําบัด 
แจ้งพนักงานสอบสวน (บ.108-2557-4) 
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ประธาน    ฝากปลัดอําเภอและเจ้าหน้าที่  ที่ให้ศึกษาและทําความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนดําเนินการ         
เพราะการดําเนินการนําคนเข้าค่ายต้องมีวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

ผู้แทน สภ.เมืองเชียงใหม่  เรื่องยาทรามาดอล  เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เชียงใหม่ แต่กรุงเทพระบาดมาได้  3 - 4 ปีแล้ว 
ที่นี่พ่ึงเริ่ม ขอนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาทรามาดอล มีเม็ดสีเหลืองเป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรงมักออกฤทธิ์กดประสาท วัยรุ่นใน
กรุงเทพนิยมนํายาทรามาดอลมากินกับยาแก้ไอชนิดน้ําเพราะมันจะออกฤทธิ์ได้ดี  เมื่อนําไปผสมกับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ซึ่งมัน
จะมีสูตรในการผสมอยู่เมื่อกินแล้วจะเกิดอาการทําให้เคลิ้ม ง่วงๆ ซึมๆ ผลที่ตามมาเยาวชนขาดเรียน หรือถ้าไปเรียนก็เรียนไม่รู้
เรื่อง ซึ่งการขายทางร้านจะจัดขายเป็นชุดๆ ละ 150 บาท ซึ่งทําให้เกิดการแพร่ระบาด เรียนในที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ประธาน    สําหรับเชียงใหม่ยังมีไม่มากแต่ก็มีแนวโน้มจะเพ่ิมมาก ต้องมีการเฝูาระวังให้มากขึ้น พร้อมทั้ง
กําชับทางร้านขายยา เรื่องการจําหน่ายยาจําพวกนี้ 

ผู้แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม่  ในส่วนของตัวยาทรามาดอลจะคล้ายๆ 4x100 ในทางภาคใต้ ซึ่งในทางการควบคุมอาจจะ
ให้ทางปกครองช่วยดูในเรื่องของตัวยานี้ และเรื่องของเภสัชในการขาย ว่ามีการขายยานี้ไปใช้เสพหรือไม่ ถ้ามีคงต้องใช้มาตรการ
ตรวจสอบหรือใช้วิธีเรียกมาทําความเข้าใจตักเตือนในเรื่องของการจับกุมยาเสพติด อยากให้เน้นในเรื่องเชิงคุณภาพ เพราะหลังๆ
คดีที่เข้ามาจะเป็นเคสที่จับผู้กระทําความผิดได้ไม่ว่าจะจับได้มากหรือน้อย และมีการนําสืบต่อไปยังผู้ค้าซึ่งตรงนี้มันมีน้ําหนัก
ค่อนข้างน้อยแล้วก็ติดตามพยานผู้ซัดทอดในชั้นสืบพยานส่วนมากจะมีปัญหา เช่น การตามตัวยากอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง เมื่อตาม
ตัวได้ก็จะนําตัวเบิกความยากมาก ส่วนใหญ่ที่เจอให้การอย่างหนึ่ง เบิกความอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้ศาลยกฟูองได้ 

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ขอเน้นย้ําเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วย ให้เต็มกําลังความสามารถ เพราะในแต่ละปี
ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่อนข้างมาก และขอเป็นกําลังใจในการทํางาน
ให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน 

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 

                นพรัตน์  จันทร์แต ้                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


