รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์
3. พ.ต.อ.ปกรณ์ ผาทอง
4. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์
5. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี
6. ร.อ.ธัชพล โพธาราม
7. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์
8. พ.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหม่
9. ร.ต.ท.ทรัพย์ อุตมา
10. พ.ต.ต. พายัพ เทพอินทร์
11. พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล
12. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม
13. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์
14. นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
15. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
16. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม
17. นายกัมปนาท กาบทอง
18. นายไพฑูรย์ อ่าเอี่ยม
19. นายศุภชัย กัลปสันติ
20. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง
21. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
22. นางสิริพร ไชยรินทร์
23. นางสาวกีรติ การะบูรณ์
24. นางทองสุข ปิยะวงษ์
25. นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว
26. นางรัชนีภา ศรีสว่าง
27. นายธวัช จันต๊ะวงค์
28. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคา
29. ร.อ.ชยพล นุ่มมีชัย
30. นายสากล สุรวงศ์
31. นายณรงค์ ชัยวรรณา
32. นายประมวล พูลสวัสดิ์
33. นางลักขณา กางโหลน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้บัญชาการกองกาลังผาเมือง (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการ 2 กองบังคับการตารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ
ผู้กากับการกองกากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)
กรรมการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน) กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจาฝาง (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ

-234. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์
35. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี
36. นางนางฉอ้อน สวยรูป
37. นางสาวณัฐติยาภรณ์ เวียงทอง
38. นายก้องเกียรติ อุเต็น
39. นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
40. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์
41. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส
42. นางลาวัณย์ จริยา
43. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ์
44. นายสุรพงค์ บุญตันมอย
45. นายสรพัศ รักประชา
46. นางสาวศิริพร เพ็ญเพียร
47. นายอินสม ปัญญาโสภา
48. นายพัฒน แสงลี
49. นายธนกฤต ไชยสาร
50. นายธีรวัฒน์ ณ ลาพูน
51. นายเศรษฐพล ทนันชัย
52. นายธีรนนท์ กันทวงค์
53. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
54. นายนคร กาวิชัย
55. นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ
56. นายนพ มีทองคา
57. นายธวัฒน์ จิตตกาวิน
58. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
59. นายสาธิต กุหลาบทอง
60. นายอภินันท์ เลาหะกุล
61. นายจิรพล สนธิคุณ
62. นายพัชรากร อุทธาปา
63. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
64. นายศิวะ ธมิกานนท์
65. นายไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์
66. นายจิรายุ ยองเพชร
67. นายอนวัช สัตตบุศย์
68. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
69. นายสิทธิพัฒ บุญทรง
70. นายเศรษฐวุฒิ คามูล

ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กรรมการ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน)กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
กรรมการ
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันทราย (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอาเภอสันกาแพง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่อาย
กรรมการ
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันปุาตอง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่แจ่ม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสะเมิง
กรรมการ
นายอาเภออมก๋อย
กรรมการ
นายอาเภอฮอด (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่วาง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอไชยปราการ
กรรมการ
นายอาเภอเวียงแหง
กรรมการ
นายอาเภอแม่ออน (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยหล่อ (แทน)
กรรมการ

-371. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ
72. นายสุเมธ ทนะขว้าง

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
73. นางสาวศิริพร ใจสุข
74. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
75. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
76. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์
77. นายพิรุณ ฟองมณี

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชานาญงาน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูอ งกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประธานในที่ ป ระชุ ม เปิด การประชุ ม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 3/๒๕62
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
21 หน่วยงาน มี 2 หน่วยงานขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ในส่วนของยาบ้าที่มีการจับกุม ยาบ้า ในประเทศอาเซียน ปี พ.ศ.2561 พบการกระจาย
ตัวไปทั่วพื้นที่ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่ใกล้กับประเทศไทย มีเวียดนาม กัมพูชา สิงค์โปร จะมีตัวยาบ้ากระจายใน
พื้นที่ ในส่วนของไอซ์พบว่าในประเทศอาเซียนจะพบแทบทุกประเทศยกเว้นที่ยังไม่ระบุพบชัดเจนคือ ฟิลิปปินส์ บรูไน และ
อินโดนีเชีย เฮโรอีนยังคงมีอยู่ในประเทศเวียดนาม สิงค์โปร กัมพูชา
การจับกุมไอซ์ในประเทศเพื่อนบ้านช่วงวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 1. ลาว 19 มี.ค. 2562 ตารวจและทหาร
แขวงบ่อแก้ว ตรวจยึดไอซ์ 302 กก. 2. เวียดนาม 20 มี.ค. 2562 กรมตารวจต่อสู้ยาเสพติด ตรวจยึดไอซ์ 300 กก.
3. มาเลเซีย 19 มี.ค. 2562 NCID จับกุมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน 6 คนไอซ์ 2,000 กก. 4.ฟิลิปปินส์ 20 มี.ค. 2562
ตารวจฟิลิปปินส์ จับกุมชาวจีน 3 คน / ไอซ์ 166 กก. รวม 4 คดี 4 ประเทศ ผู้ต้องหา 9 ราย ไอซ์ 2,768 กิโลกรัม
คีตามีน คือวัตถุออกฤทธิ์จิ ตและประสาทเริ่มเข้ามามีการนิยมใช้ ซึ่งในประเทศจีนมีการใช้คีตามีนสูงมากและ
เมืองไทยก็มีการใช้แต่จะใช้ในสถานบันเทิงเป็นหลักเพราะใช้ง่ายและสะดวกใช้เพื่อกินกับเหล้าเพราะจะทาให้เมาแล้ว เต้น
อย่างมีความสุข
สีของยาบ้าถ้าเป็นสีฟูาจะมีเมทแอมเฟตามีนประมาณ 15% - 20% อดีตยาบ้าถ้าเป็นสีส้มจะมีเมทแอมเฟตามีน
ประมาณ 20% – 25% ซึ่งเป็นเมทแอมเฟตามีนที่มีคุณภาพที่ดีพอสมควร แต่ช่วงหลังราคาจะลดลงผลจากการตรวจสอบ
ต่างๆ เป็นเพราะว่าเมทแอมเฟตามีนในยาบ้าปริมาณลดลงจึงทาให้ราคายาบ้าลดลงเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในการขายได้
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กลุ่มที่มีบทบาทสาคัญในการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
1. กลุ่มผู้หลบหนีหมายจับ กลุ่มชนเผ่า มีบทบาทสาคัญในการลักลอบนาเข้า
2. คนสองสัญชาติ (ไทย-ลาว) มีบทบาทสาคัญในการลักลอบนาเข้า
3. นาเข้าทางด้าน อ.สังขละบุรี
4. นาเข้าในปริมาณเล็กน้อย แต่มียาจากพื้นที่ภาคกลางเข้ามาในพื้นที่
5. ชาวไทย-มาเลเซีย นาเข้าใบกระท่อมจากมาเลเซีย
แนวโน้มของปัญหา
1. ยาเสพติดจากสารสังเคราะห์จะเป็นปัญหาหลักของประเทศในอนุภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ
2. ชายแดนภาคเหนือยังเป็นช่องทางหลักในการลักลอบนายาเสพติดเข้าประเทศเนื่องจากติดกับพื้นที่ตั้งแหล่งผลิต
3. ภาวการณ์ผลิตล้นเกินและการทุ่มตลาดของกลุ่มนักค้ายาเสพติด เพื่อกระตุ้นความต้องการของกลุ่มผู้เสพยังคงมีอยู่
4. การเติบโตของการค้ายาเสพติดออนไลน์ควบคู่กับการส่งทางพัสดุไปรษณีย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดอย่างมาก
เนื่องจากสามารถกระจายได้เร็วและเข้าถึงผู้เสพได้ทั่วไป
5. การนาเข้าชายแดนและการลาเลียงหลักล้านเม็ดขึ้นไปแนวโน้มลดลง
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ยาเสพติดที่แพร่ระบาด ยาบ้า 81% กัญชา 6% ไอซ์ 5% ซึ่งพบการนายารักษาโรค ยาอันตรายภายใต้การควบคุม
มาใช้ในทางที่ผิดในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะมีการเฝูาระวังในเด็กมากขึ้น
กัญชายังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอนุญาตให้ใช้แค่ ในทางการแพทย์ตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งตอนนี้ใครครอบครอง
น้ามันกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชาใดๆก็ตามต้องส่งคืนให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ถ้าพ้น
จากเดือนพฤษภาคมไปถ้าเจอว่ามีไว้ในครอบครองจะมีความผิด
สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
สถานการณ์การลั กลอบปลู กฝิ่ น ฤดูกาลปลู กปี 2561/62 นี้ ตัว เลขพื้นที่ปลู กเท่ากับที่นาเสนอในคราวก่อ น
คือ เชียงใหม่ 108.33 ไร่ ส่วนผลการตัดทาลายเพิ่มขึ้นจาก 91.17% เป็น 100%
เชียงใหม่ รวม 108.33 ไร่
- อ.เชียงดาว 33.41 ไร่
- อ.แม่แตง 27.32 ไร่
- อ.อมก๋อย 26.48 ไร่
- อ.พร้าว 12.46 ไร่
- อ.เวียงแหง 8.66 ไร่
ประธาน
ความร่วมมือมีแค่ลุ่มแม่น้าโขงหรือว่ามีประเทศอื่นมารับผิดชอบร่วมด้วย
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ตอนนี้ มีอาเซียน จีน สิ งคโปร์ และเกาหลี ใต้ที่เข้ามาร่ว มดาเนินการ และในส่ ว นของ
ประเทศออสเตรเลียจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ สิงคโปร์จะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ เกาหลีใต้จะประสานงานใน
เรื่องการสกัดกั้น เพราะคนไทยที่ไปทางานเกาหลีใต้ก็นายาเสพติดเข้าไปในประเทศเหมือนกัน
ประธาน
คงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพราะแค่ประเทศลุ่มน้าโขงคงไม่พอ เรื่องโลจิสติกส์ฝากให้
ตรวจสอบทั้งคนและของ ฝากทางตม. และศุลกากร ตรวจสอบเพราะสามารถนาเข้าทางสนามบิน ง่ายมาก แต่ก็ต้องตรวจค้น
ที่เป็นรถยนต์ด้วยในการตั้งด่าน ขอให้เฝูาระวังกันต่อไป ในส่วนของ ทางทหารมีอะไรเพิ่มเติมไหม สถานการณ์ชายแดน ตชด.
ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ในส่วนแนวชายแดนทางทหารก็เข้มงวดในการเฝูาระวังอย่างเต็มที่อยู่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมีนาคม2562
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถม
- การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.)
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนทีส่ อน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
6,075 คน
+ ครูตารวจ (คน)

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

632

359

403

73.10

673
74

24
6

282
11

41.90
22.97

715

32

429

60

200
269
127

-

200
269
109

หมายเหตุ

100 ผลภาคเรียนที่
100 2/2561
85.82

-6แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยม
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)
1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
(๒) ช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา (กศน.)
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง)
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ (แห่ง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) โครงการ To Be Number One (แห่ง)
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมู่บ้าน/ชุมชน
- ราชทัณฑ์
1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
(2) คาสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

260
36
18
9
๑
96

25
-

168
4
5
1
8
262

64.62
11.11
27.77
11.11
800
272.92

200

-

200

100

-

-

-

-

125

12

125

100

1,020

-

1,914

187.65

๓๕๐

48

285

81.43

40
12

5
-

21
-

52.50
ดาเนินการ
ไตรมาส 3

140
295
122
3

10
15
15
-

45
166
82
3

32.14
56.27
67.21
100

375 คน

600
165
896 149.33
สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่า
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มี
อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 2 แห่ง

-7มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 มีนาคม 2562
ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มีนาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
หน่วยงาน
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. 579 589 512 518 -64 -71 -11 141 153 129 135 -3 -18 -2
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มีนาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
เม็ด
1,000,569.50

เฮโรอีน
กรัม
47.18

ฝิ่นดิบ
กรัม
445.27

ของกลาง
มูลฝิ่น กัญชาสด
กรัม
กรัม
0.20
0.00

กัญชาแห้ง
กรัม
104.55

สารระเหย
กรัม
5.00

ไอซ์
กรัม
112.26

ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 มีนาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
หน่วยงาน

ปี 2561
คดี คน

จับกุมทุกข้อหา
จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ปี 2562
ผลต่าง ร้อยละ ปี 2561
ปี 2562
ผลต่าง ร้อยละ
คดี คน คดี คน คดี
คดี คน คดี คน คดี คน คดี

ผลการจับกุม
4,123 4,152 4,324 4,395 214 243
รวมทุก สภ.

5

1,029 1,090 1,091 1,158 62 68

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 มีนาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
เฮโรอีน
ฝิ่นดิบ
เม็ด
กรัม
กรัม
18,863,175.50 3,116.57 5,993.70

ของกลาง
มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย
ไอซ์
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
95.90 513.53 7,183.26 10.00 33,3290.45
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ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนมีนาคม 2562
ลาดับ
1.

สภ.
แม่แฝก

วันที่เกิดเหตุ
1 มี.ค.62

ผู้ต้องหา
1 ราย

ของกลาง
ยาบ้า 2 หมื่นเม็ด

2.

แม่อาย

2 มี.ค.62

หลบหนี

3.

นาหวาย

8 มี.ค.62

4.

เชียงดาว

5.

แม่อาย
รวม

ยึดทรัพย์
-

ราคาประเมิน
-

ยาบ้า 3.64 แสนเม็ด

-

-

1 ราย

ยาบ้า 6.4 หมื่นเม็ด

-

-

9 มี.ค.62

ไม่พบตัว

ยาบ้า 1 แสนเม็ด

-

-

21 มี.ค.62

3 ราย

ยาบ้า 5 แสนเม็ด

-

-

5 ราย

ยาบ้า 1,048,000 เม็ด

-

-

การขยายผล
อยู่ระหว่าง
ขยายผล
อยู่ระหว่าง
ขยายผล
อยู่ระหว่าง
ขยายผล
อยู่ระหว่าง
ขยายผล
อยู่ระหว่าง
ขยายผล
-

1. วั น ที่ 1 มี น าคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 14.30 น. บริ เวณริม ถนนเชี ย งใหม่ -พร้ า ว ม.3 ต.แม่ แฝกใหม่
อ.สัน ทราย จ.เชีย งใหม่ จั บกุม นายจะแฮ หรือชัย จะนู อายุ 39 ปี ที่อยู่ 109 ม.11 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ข้ อ หา มี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษประเภท๑ (เมทแอมเฟตามี น หรื อ ยาบ้ า ) ไว้ ใ นครอบครองเพื่ อ จ าหน่ า ยโดยผิ ด กฎหมาย
ยาบ้า 20,000 เม็ด การขยายผล ผู้ต้องหาให้การว่ารับยาเสพติดมาจาก นายโบ ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง ซึ่งนามาวางไว้ให้
ตนที่บริเวณริมถนนเชียงใหม่-พร้าว ม.2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2. วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 22.15 น. บริเวณริมถนนสายบ้านท่าตอน – บ้านปุากุ๋ย หมู่ 3 ต.ท่าตอน
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุมหลบหนี ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้าชนิดเม็ดจานวน 364,000.เม็ด รถ จยย. ซูซูกิ สีดา ไม่ติดแผ่นปูานทะเบียน
การขยายผล อยู่ระหว่างการขยายผล
3. วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 10.00 น. บนถนนชนบท หมายเลข 1340 หลักกิโลเมตรที่ 2 พิกัด
47 QMB.964744 หมู่บ้านรินหลวง - บ้านน้ารู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จับกุมนายสมบูรณ์ หรือ อาเปา ยี่ปา
อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมท
แอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า จานวน 64,000 เม็ด การขยายผล นาย
สมบูรณ์ ให้การยาว่าเป็นของนายบิ๊ก ไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุล เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ อาศัยอยู่ ฝั่งประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งเป็น
คนใช้โทรศัพท์หมายเลข 092 873 0551 ได้ว่าจ้างตนเป็นจานวนเงิน 4,000 บาท ไปตรวจสอบยาเสพติดที่ นายบิ๊ก ฯ
ซุกซ่อนไว้ และเมื่อตรวจสอบพบยาเสพติดดังกล่าวแล้วให้ ตนโทรศัพท์ ไปหานายเล่าซาง ฯ หมายเลข 063 591 2027
ซึ่งนายเล่าซาง ฯ จะเป็นคนลาเลียงยาเสพติด และตนจะทาหน้าที่เป็นคนดูต้นทาง เพื่อที่จะนาไปส่งให้กับลูกค้าซึ่ง นายบิ๊ก ฯ
จะได้บอกให้ทราบอีกครั้ง
4. วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 18.30 น. บริเวณลานทิ้งขยะ บ้า นปางโม่ ม.8 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุม ไม่พบผู้กระทาผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมายของกลาง - ยาบ้า 100,000 เม็ด การขยายผล อยู่ระหว่าขยายผล

-95. วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 01.30 น.บนถนนสายแม่อาย –ฝาง เขตบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ ๑
ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องถึงด่านตรวจแม่สาว หมู่ที่ 11 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ จับกุม ๑.นายธนากร
แซ่ลี อายุ ๒๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2.นายเอกชัย แซ่เท่า อายุ ๒๓ ปี ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๕๙/๑ หมู่ที่ ๖ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ๓. นายสุวิชัย แซ่ลี อายุ ๒๒ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๖
ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อ
จาหน่ายโดยผิดกฎหมาย พบของกลาง - ยาบ้า 500,000 เม็ดอยู่ระหว่าขยายผล
โครงการครูตารวจแดร์ โครงการตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
หน่วยงาน (2) การเข้าสอนของ
ครูตารวจ D.A.R.E
(เทอม 2/2561)

(3) นักเรียนชั้น
(4) โรงเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาเข้าร่วม
ปีที่ 5 - 6
โครงการตารวจ
ได้รับการอบรม
ประสานโรงเรียน
การเข้าสอนของครู
(เทอม 2/2561)
ตารวจ D.A.R.E
1 ตารวจ 1 โรงเรียน
(เทอม 2/2561)
จานวน ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ
(นาย) ดาเนินการ (คน) ดาเนินการ (แห่ง) ดาเนินการ

เชียงใหม่

127

109

5,775

5,775

96

262

(5) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือ
อาชีวศึกษา
จัดระเบียบสังคม
ประจาปี
การศึกษา 2561
เปูาหมาย
(แห่ง)

ผลการ
ดาเนินการ

1

8

ประธาน
ฝากให้ไปร่างเส้นทางการลาเลียงยาเสพติดว่ามาจากไหนมาไหน ทะลุมาจากไหน ช่องทาง
มาจากไหน นายอาเภอรู้บ้างไหม ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มีเรื่องของผลประโยชน์ไหม ลองร่างเส้นแล้วทาแผนบูรณาการร่วมกัน
ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงเดือนมีนาคม มีจุดเพ่งเล็งอยู่ 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือ บ้านอรุโณทัย
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และช่องทางปุากุ๋ย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประธาน
ลองดูเส้ น ทางการล าเลี ยงยาเสพติ ดว่ามีทางไหนที่จะเล็ดลอดได้บ้างแล้ ว ช่ว ยกันดูแล
ปูองกันไม่ให้เกิดการลาเลียงยาเสพติดขึ้น
นายอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จุดที่มีการนาเข้ายาเสพติด ปัจจุบันจะมีอยู่ ปุากุ๋ย ดอยลาง เมื่อเข้ามาแล้ว
ก็จะไปทางไชยปราการ เชียงดาว ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งก็จ ะเป็นเส้นทางเข้าปุา พื้นที่หมู่บ้านที่มีไฟปุาตอนนี้ก็
เป็นเส้นทางที่พักยาตอนนี้ได้นา อส. ไปนอนในหมู่บ้านนั้นเลย ซึ่งได้พูดคุยกับชาวบ้านเรื่องการเผาปุากับการสกัดการลาเลียง
ยาเสพติด
ประธาน
ฝากให้อาเภอตามชายแดน ทั้งนายอาเภอและผู้กากับ ต้องบูรณาการร่วมกันให้ตรวจสอบ
เส้นทางทั้งทางเข้า – ออก ดูช่องทางอื่นๆ และดูการเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วย ส่วนเรื่องประชุมแต่ละเดือนนั้น ฝากให้ทาง ปปส.
และเลขาฯ ไปคิดว่าจะทายังไงให้การประชุมเกิดผลประโยชน์กับทุกแห่งที่มานั่งประชุม เปลี่ยนรูปแบบให้การประชุมไม่เกิด
ความน่าเบื่อให้มีความน่าสนใจ

- 10 ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบั ดรักษายาเสพติ ด (1 ต.ค. –
25 มีนาคม 2562) จานวนผู้เข้ารับการบาบัดแยกตามระบบ
แผนงาน
1.สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ค่ายปรับเปลี่ยนฯ
2.บังคับบาบัด
- ควบคุมตัว
- ไม่ควบคุมตัว
3.ต้องโทษ
- กรมราชทัณฑ์
- กรมพินิจฯ
รวม

เป้าหมาย
6,856
6,256
600
2,021
960
1,061
800
650
150
9,677

ผลงานสะสม
2,267
2,063
204
1,547
392
1,155
267
221
46
8,081

ร้อยละ
33.07
32.98
34.00
75.55
40.83
108.86
33.38
34.00
30.67
42.17

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมายทั้งปี
4,074

ผลงานสะสม
2,628

ร้อยละ
64.51

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
ดัชนีความสาเร็จการบาบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบาบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
94.48
98.50
100
96.89

จานวนผู้ผ่านการบาบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562
แผนงาน

จานวนผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู
449

จานวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม
422

93.99

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

204

77

37.75

3. บังคับบาบัด

576

273

47.40

4. ต้องโทษ

196

196

100.00

1425

968

67.93

1. สมัครใจ สถานพยาบาล

รวม

ร้อยละ

- 11 4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ฝ่ายเลขาฯ

ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ
แผนงานตามยุทธศาสตร์

4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
(๑) การติดตามของคณะอนุกรรมการ
ติดตามระดับจังหวัด (ในพื้นที่) (ครั้ง)
(2) การกากับติดตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส. (6 เดือนแรก)
(2) งบ ปค. (6 เดือนแรก)
(3) งบ สป.มท.
(4) งบพัฒนาจังหวัด
4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุน (ม./ช.)
(3) การดาเนินงานตามแผนประชารัฐ
ร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
(9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

หมาย
ร้อยละ เหตุ

๒

-

1

50

12

1

6

50

16,941,850 1,750,925.10 5,568,955.65 32.87
4,900,000 851,150
3,258,755 66.51
2,056,550 304,720
726,660 50.15
391,400 28,055.10 104,790.65 26.77
9,593,900 567,000
1,478,750 15.41
๒,197

144

2,185

99.45

๑,719
๓๑4
73
91

130
7
1
6

1,711
314
72
90

99.53
99.36
98.63
98.90

๒๖
๕30

19

26
529

100
99.81

อยู่ในขัน้ ตอนที่ 1 จานวน 2,186 ม./ช. คิดเป็น 99.50%
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จานวน 2,186 ม./ช. คิดเป็น 99.50%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จานวน 2,186 ม./ช. คิดเป็น 99.50%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จานวน 2,146 ม./ช. คิดเป็น 97.67%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จานวน 980 ม./ช. คิดเป็น 44.61%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จานวน 543 ม./ช. คิดเป็น 24.72%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จานวน 7 ม./ช. คิดเป็น 0.32%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%

- 12 มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
แนวทางการด าเนินงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารั บการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ประจาปี 2562 (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5
แนวทางการปฏิบัติ ตรวจคนที่หลังขอผ่อนผัน คนที่ตรวจร่างกายแล้วไม่ผ่าน และ
คนที่จับได้ใบดา จะมีการตรวจปัสสาวะทุกราย จะไม่ตรวจคนที่ได้ใบแดงหรือคนที่ขอสมัครเข้าไปเป็นทหาร ส่วนกระบวนการจะ
ดาเนินการหลังจากเสร็จสิ้นจากการตรวจจับใบดาและใบแดงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการตรวจปัสสาวะมาตรการจะทาเหมือนการ
ตรวจปัสสาวะทั่วไป การเคลียร์สถานที่ การเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องและปัสสาวะต้องเป็นของคนตรวจจะไม่มีการผสมและเปลี่ยน
ปัสสาวะ ซึ่งในปีนี้จะมีการตรวจยาบ้า ไอซ์ และกัญชา ซึ่งจะมีชุดตรวจ 2 ชุด หากพบว่าคนๆนั้นมีผลเป็นบวกจะให้ทาการคัด
กรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข คนที่เคยเข้าค่าย 108 แล้ว แล้วมาตรวจครั้งนี้เจอ คนๆนั้นจะเข้าค่าย 108 อีก
ไม่ได้ ต้องส่งบังคับบาบัดซึ่งต้องเช็คสิทธิ์ของคนๆนั้นด้วยว่ามีสิทธิ์เข้าบาบัด 108 หรือไม่ และหากคนๆ นั้นมีข้อหาอื่นร่วมด้วย
ถ้าผลปัสสาวะเป็นบวกต้องส่งดาเนินคดีตามกฎหมายหลักก่อนซึ่งต้องเช็คข้อมูลหลายๆอย่างก่อน
ประธาน

แนวทางการดาเนินการต่างจากปีที่แล้วใช่ไหม

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ปีที่ผ่านมาจะตรวจทุกคนทั้งใบดาและใบแดงส่วนปีนี้จะไม่ให้ตรวจคนที่ได้ใบแดงกับคนที่
สมัครเป็นทหาร ซึ่งทางทหารจะดาเนินการเอง
แผนบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด ชายแดนภาคเหนื อ แบบเบ็ ด เสร็ จ
(พ.ศ. 2562 - 2565) จะมีการประชุมปฏิบัติการแผนบริหารจัดการเพื่อหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จซึ่งแผนนี้จะมีระยะการดาเนินการ 5 ปี กระบวนการดาเนินการมีการจัดเตรียมพื้นที่ทาแผนเรียบร้อยแล้วและกาลังจะ
เริ่มปฏิบัติการ ในส่วนของกระบวนการจะมีมาตรการ 7 มาตรการ ซึ่งจะมีการเชิญคณะกรรมการชุดใหญ่ประชุมจะมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอาเภอที่เกี่ยวข้องทุกอาเภอ ซึ่งเชียงใหม่จะมี 5 อาเภอชายแดน ในส่วนของการดาเนินการแผนนี้จะมีพื้ นที่
4 จังหวัด 19 อาเภอ และ 42 หมู่บ้าน จะเน้นกระบวนการทางานมากขึ้นในการดาเนินการจะมีการบูรณาการซึ่งจะมีบ้าน
ห้วยส้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นตัวอย่าง

- 13 ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 การประเมินสถานะหมู่บ้านชุมชนต้องนาเข้าข้อมูลรอบที่ 1 ประจาปี 2562 ต้องเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในการลงข้อมูลทางส่วนกลางได้มีการดาเนินติดตามพื้นที่ 8 ภาคเหนือตอนบนที่ยังลงข้อมูลใน
ระบบไม่ครบ 100 % ก็จะมี จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน ในส่วนของ จ.เชียงใหม่จะมีหมู่บ้าน 2,197 หมู่บ้าน ดาเนินการแล้ว
2,082 หมู่ บ้ าน ยั งคงค้ างอี ก 115 หมู่ บ้ าน ขอฝากให้ ทางอ าเภอได้ ดาเนิ นการลงข้ อมู ลในระบบให้ ครบถ้ วนก่ อนวั นที่
31 มีนาคม 2562
ประธาน

อาเภอไหนที่ยังไม่ได้ดาเนินการครบ 100 %

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 อ.สันกาแพง 90 หมู่บ้าน อ.สะเมิง 23 หมู่บ้าน และเทศบาลเมืองต้นเปา 2 หมู่บ้าน
ประธาน

ขอให้ทาง อ.สันกาแพง ชี้แจงในที่ประชุมด้วย

ผู้แทน นายอาเภอสันกาแพง

ตอนนี้ อ.สันกาแพง กาลังดาเนินการอยู่แต่จะทาให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

ประธาน
100 % ภายในระยะเวลาด้วย

ฝากแจ้งไปยังเทศบาลเมืองต้นเปา และอาเภอที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้รี บดาเนินการครบ

นายอาเภอเอยสะเก็ด
เส้ นทางพร้ าวแม่ แตงเข้าไปทางปุ าสั กงาม เขื่อนแม่กวง เดิมไม่ มีถนนปัจจุบั นมี สะพาน
2เส้นทาง ซึ่งตอนนี้ทางอาเภอก็ได้ทราบว่าเป็นทางผ่านของการลาเลียงยาเสพติดก็ได้เน้นย้าให้เฝูาระวังแล้ว
ดอยสะเก็ดไม่ใช่ชายแดน ไม่ใช่ทางผ่านหลักแต่ก็มีผู้ค้ารายย่อยอยู่ ซึ่งทางอาเภอได้หารือกับ
ทาง ปปส. ว่ามีเคสที่ชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีกลุ่มผู้ค้าซึ่งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งได้ทาการค้ายาทั้งครอบครัว ซึ่งลูกก็ได้เข้ารับการบาบัด
แล้วออกมาก็ได้ทาอีกซ้าๆ ซึ่งทาให้ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหน ซึ่งอยากจะปรึกษากับปปส. ว่าจะทายังไงให้เคสนี้
หมดปัญหาไปต้องดาเนินการอย่างไรให้สาเร็จ จะได้เป็นเคสตัวอย่างให้ชาวบ้านดู
ประธาน

ต้องประสานงานและปฏิบัติว่าได้หลุดมาจากไหน จะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด

ระเบียบวาระที่ 6 นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม
ประธาน
ฝากให้ ปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการประชุมให้มีความน่าสนใจไม่ เกิดความน่าเบื่อ และทาให้การประชุมเกิด
ผลประโยชน์กับทุกแห่งที่มานั่งประชุม
ปิดประชุม

นพรัตน์ จันทร์แต้
(นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
ผู้จดรายงานการประชุม

เวลา 16.00 น.

ศิริพร ใจสุข
(นางสาวศิริพร ใจสุข)
เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

