
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 4/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดทีี่  28 เมษายน  ๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม        ประธานคณะกรรมการ 

2. นายประจวบ กันธิยะ   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
3. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล   ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
4. นางสาวอําพร หาญอภิสิทธิ์   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง (แทน)  กรรมการ 
5. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
6. พ.อ.สมจริง กอรี ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
7. นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
8. นายธวชั พันมา  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
9. นางทิพากร ชีวสกุลยง   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 

10. พ.ต.ณัฐพัฒน พันธุมณี  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
11. พ.ต.พงศพันธุ พุทรา   ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 (แทน)    กรรมการ 
12. ร.ท.บุญนํา ทองจัต ุ   ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน  (แทน)    กรรมการ 
13. ร.อ.ศรันย พุมอินทร    ผูบังคับการกองบิน ๔๑ (แทน)               กรรมการ 
14.ร.ต.ท.กฤษณะ มีชัย   ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 

15. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
16. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ ์  ผูกํากบัการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
17. ร.ต.ท.ธษิณ กันภัย   ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   กรรมการ 
18. ร.อ.สมัย อุนตุม                ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (แทน)    กรรมการ 
19. นายเกรียงไกร ยอดเรือง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
20. นางปานทิพย ศรีรัตน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
21. น.ส.เกศรินทร กันโท   แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
22. น.ส.บุญญาพร ไชยพรม  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
23. นายกัมปนาท กาบทอง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
24. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
25. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
26. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
27. นายอุดม แปงทิศ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
28. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
29. นางฉัตรชฎา อํานา   ผอ.สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
30. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ
31. นายสุพจน เจริญทรัพย  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ
32. นางมีนา กิติชานนท    ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
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33. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)    กรรมการ 
34. นายอรรถกฤต อินทะโย  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
35. นายณฐรัช ทองเจิม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
36. น.ส.รัศมี อภิรมย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (แทน)    กรรมการ 
37. นายสยมภู อะโน   อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
38. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
39. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม     กรรมการ 
40. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 (แทน)     กรรมการ 
41. นายพูนพล วงศสงคราม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (แทน)    กรรมการ 
42. น.ส.ศิริณา สมนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
43. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
44. น.ส.พจนีย เลิศหัสดีรัตน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
45. นางณัฐธยาน ศรสีุวรรณ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
46. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
47. นายพิชิต จันตะคาด    ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
48. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
49. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
50. น.ส.อินทิรา ศรีสมัย   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
51. น.ส.อมรรัตน ชัยนนถ ี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
52. นางสุดใจ นันตารัตน   ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
53. น.ส.วริศรา เพียงสุข   ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
54. นายณัฐวุฒิ จันด ี   ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
55. นายประภัสสร วงศรักษา  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
56. นพ.สุกฤษฎิ์  เลาหอุทัยวัฒนา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค     กรรมการ 
57. น.ส.เดือน อินตะ   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
58. น.ส.ธิติมา พันรอด   ผูอํานวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
59. นางนวพรรณ เนตรคํา  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
60. นายสมาน คิดด ี   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
61. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
62. นายนรินทร หลวงปา   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
63. นายนาวี จินะเงิน   นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)     กรรมการ 
64. นายพิสิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหยีะ (แทน)    กรรมการ 
65. นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
66. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม      กรรมการ 
67. นายมนัส ขันใส    นายอําเภอฝาง        กรรมการ 
68. นายภาษเดช หงสลดารมภ  นายอําเภอแมริม       กรรมการ 
69. นายมีชัย จันทรกระจาง  นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
70. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
71. นายวิจิตร หลังสัน   นายอําเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ 
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72. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
73. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอแมแตง      กรรมการ 
74. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว       กรรมการ 
75. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอพราว        กรรมการ 
76. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
77. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง      กรรมการ 
78. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ  นายอําเภอสันปาตอง      กรรมการ 
79. น.ส.นิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง       กรรมการ 
80. นายทศพล เผื่อนอุดม  นายอําเภอแมแจม      กรรมการ 
81. นายชาตรี กิตติธนดิตถ  นายอําเภอสะเมิง       กรรมการ 
82. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
83. นายอนันต ภัทรเดชมงคล  นายอําเภอฮอด       กรรมการ 
84. รอยตรีอนวัช สัตตบุศย  นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
85. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
86. นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอไชยปราการ       กรรมการ 
87. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ  นายอําเภอเวียงแหง      กรรมการ 
88. น.ส.ภัทราพร ลายจุด   นายอําเภอแมออน      กรรมการ 
89. นายณรงค นาคทรัพย  นายอําเภอดอยหลอ (แทน)     กรรมการ 
90. วาที่รอยตรีณรงคชัย จินดาพันธ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
91. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
92. น.ส.อัญญารัตน บุญทัศน   จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
93. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม        ผูชวยเลขานุการฯ 
94. นายวิโรจน  ดวงสุวรรณ  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูไมมาประชุม 
95. นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ  ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด          ติดราชการ 
96. พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร  ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3          ติดราชการ 
97. พ.ต.อ.รุจพงศ สารวนางกูร  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม            ติดราชการ 
98. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม             ติดราชการ 
99. นางภาณี ไชยเลิศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2           ติดราชการ 
100. ดร.ทวี ปสุขิน   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4           ติดราชการ 
101. นายมนตรี ปยากูล   ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม             ติดราชการ 
102. นายแพทยสมัย ศิริทองถาวร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง             ติดราชการ 
103. นายปยะศักดิ์ ยโสธนชัย  นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ              ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
104. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
105. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
106. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
107. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
108. พ.ต.ท.สมเด็จ กันต ี สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
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109. ร.ต.ศิกษนะ สมวันดี บก.ควบคุม 5 
110. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
111. น.ส.รัชฎาพร เขื่อนเพชร นักศึกษาฝกงาน 
112. น.ส.ปทมาภรณ วรรณวงค นักศึกษาฝกงาน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 4/๒๕๕9 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

ฝายเลขานุการ  โครงการประชารัฐรวมใจสรางหมูบานชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม ป 2559 

   ศอ.ปส.มท. แจงให ศอ.ปส.จ. จัดทําโครงการ “ประชารัฐรวมใจสรางหมูบานชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน” โดยใหพิจารณาคัดเลือกหมูบาน/ชุมชน เปนพื้นที่ปฏิบัติการ เปาหมายอยางนอย 60 
หมูบาน/ชุมชน โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่สถานการณปญหารุนแรง เปนลําดับแรก หากมีไมครบถวน ใหพิจารณาคัดเลือกจาก
หมูบาน/ชุมชน ทีม่ีปญหาปานกลางเปนลําดับถดัไป และแตงตั้งเจาหนาที่ชุดปฏิบัติภารกิจชุดปฏิบัติการประจําตําบล 7 นาย
ตอชุด เปนหนวยปฏิบัติในพื้นที่เปาหมาย  
 

ลําดับ หมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ 
สถานการณ 

ปญหายาเสพติด 
รุนแรง ปานกลาง ศักยภาพ 

1 บานมวงคํา ม.๓ โปงแยง แมริม    
2 บานปงไคร ม.๕ โปงแยง แมริม    
3 บานแมสาใหม ม.๖ โปงแยง แมริม    
4 บานบวกจั่น ม.๗ โปงแยง แมริม    
5 บานปางลุง-บวกเตย ม.๘ โปงแยง แมริม    
6 บานผานกกก ม.๙ โปงแยง แมริม    
7 บานแมสานอย ม.๑๐ โปงแยง แมริม    
8 บานออย ม.๑ หวยทราย แมริม    
9 บานหนองปลามัน ม.๒ หวยทราย แมริม    

10 บานหวยทราย ม.๓ หวยทราย แมริม    
11 บานสุเทพ ม.๙  สุเทพ เมืองเชียงใหม    
12 บานวังสิงหคํา ม.๖ ปาแดด เมืองเชียงใหม    
13 บานอุโบสถ ม.๒ แมเหียะ เมืองเชียงใหม    
14 บานเสาหิน ม.๓ หนองหอย เมืองเชียงใหม    
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ลําดับ 
หมูบาน/ชุมชน 

ตําบล อําเภอ 
สถานการณ 

ปญหายาเสพติด 
รุนแรง ปานกลาง ศักยภาพ 

15 บานแกนอย ม.2 เมืองนะ เชียงดาว    
16 บานอรุโณทัย ม.10 เมืองนะ เชียงดาว    
17 บานหนองแขม ม.11 เมืองนะ เชียงดาว    
18 บานเจียจันทร ม.13 เมืองนะ เชียงดาว    
19 บานหนองไผ ม.๑๕ มอนปน ฝาง    
20 บานหวยเดื่อ ม.๘ แมขา ฝาง    
21 บานหวยบอน ม.๑๓ เวียง ฝาง    
22 บานสันปายาง ม.๑๐  เวียง ฝาง    
23 บานใหมสันตึง ม.๘ ขวงเปา จอมทอง    
24 บานเมืองกลาง ม.๑๑  บานหลวง จอมทอง    
25 บานเชิงดอย ม.๓ สบเตี๊ยะ จอมทอง    
26 บานโรงวัว ม.๕ แมสอย จอมทอง    
27 บานหลวง ม.๑ ยางเปยง อมกอย    
28 บานขุนอมแฮด ม.๕  สบโขง อมกอย    
29 บานดง ม.๙ อมกอย อมกอย    
30 บานมูเซอ ม.5  มอนจอง อมกอย    
31 บานตนขาม ม.๔ กื้ดชาง แมแตง    
32 บานหวยไร ม.๙  ขี้เหล็ก แมแตง    
33 บานภูดิน ม.๙ แมหอพระ แมแตง    
34 บานผาแหน ม.๖ ออนใต สันกําแพง    
35 บานมวงเขียว ม.๔ รองวัวแดง สันกําแพง    
36 บานปาเปา ม.๓ แชชาง สันกําแพง    
37 บานแมนาจร ม.5 แมนาจร แมแจม    
38 บานแมนาจรเหนือ ม.16 แมนาจร แมแจม    
39 บานตอเรือ ม.2 ชางเคิ่ง แมแจม    
40 บานหนองผึ้งเหนือ ม.1 หนองผึ้ง สารภี    
41 บานทุงขี้เสือ ม.5 ชมภู สารภี    
42 บานปงพัฒนา ม.๑๐ บานหลวง แมอาย    
43 บานหวยศาลา ม.15 ทาตอน แมอาย    
44 บานนางเหลียว ม.๒ หนองจอม สันทราย    
45 บานแมกวงใต ม.๑๑ สันนาเม็ง สันทราย    
46 บานหัวริน ม.11  ทุงสะโตก สันปาตอง    
47 บานมวงพี่นอง ม.4 มะขุนหวาน สันปาตอง    
48 บานสันตนแหนใต ม.3 แมคือ ดอยสะเก็ด    
50 บานโปงเย็น ม.๑๓ สันทราย พราว    
51 บานเดนฮอม ม.๙ บอแกว สะเมิง    
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ลําดับ หมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ 
สถานการณ 

ปญหายาเสพติด 
รุนแรง ปานกลาง ศักยภาพ 

52 บานตนงิ้ว ม.2 สันผักหวาน หางดง    
53 บานดงดํา ม.5 ฮอด ฮอด    
54 บานนอย ม.๑ บงตัน ดอยเตา    
55 บานแพะประทาน ม.๗ ทุงป แมวาง    
56 บานปาหนา ม.๖ แมทะลบ ไชยปราการ    
57 บานหวยหก ม.๕ เมืองแหง เวียงแหง    
58 บานออนกลางเหนือ ม.๑๑ ออนกลาง แมออน    
59 บานหวยน้ําขาว ม.1 ยางคราม ดอยหลอ    
60 บานเดน ม.๗ บานจันทร กัลยาณิวัฒนา    

 สําหรับงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินการ ในชั้นตนทางจังหวัด ไดแจงให  ศป.ปส.อ.              
ใชงบประมาณที่ไดรับจากจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการไปกอน สําหรับในสวนของอําเภอแมริมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 200,000 บาท ใหแลวสามารถดําเนินการไดเลย สําหรับการสนับสนุนงบประมาณใหกับ หมูบาน/ชุมชน ที่เหลืออีก 
50 แหง ไดเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการในหมวดของงบพัฒนาจังหวัด ศอ.ปส.จ. ไดรับ ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการของสํานักงานจังหวัด  
 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สํานักงาน ศอ.ปส.จ.ชม. ไดเรียนเชิญ ผวจ.ชม.  นายอําเภอ สวนราชการ
ที่เก่ียวของ ชุดปฏิบัติการของทุกอําเภอ เขารวมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1   สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5/กกล.ผาเมือง) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณปลูกฝนในประเทศ (ขอมูลสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
จากการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง มีนาคม ๒๕๕๙ พบพื้นที่ปลูกฝนจํานวน ๒,๒๔๐ แปลง               
รวมพื้นที่  ๑,๔๙๔.๔๓ ไร พื้นที่ปลูกฝนที่พบสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม ติดตอกับ อ.แมระมาด              
อ.ทาสองยาง อ.สามเงา จ.ตาก อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.แมแจม จ.เชียงใหม และพื้นที่ อ.ปาย จ.แมฮองสอน (ขอมูล           
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
ราคายาบา  

ราคาขายสงตามแนวชายแดน ๔๒,๐๐๐ –๖๐,๐๐๐ บาท (ราคาเฉลี่ย ๕๐,๐๐๐ บาท/มัด ๒,๐๐๐ เม็ด) 
ราคาขายปลีก จ.เชียงใหม ๘๐ – ๑๙๐ บาท/เม็ด (เฉลี่ย ๑๒๕ บาท/เม็ด) 

พื้นที่เฝาระวังดานจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 
- เสนทางระหวางชองทางบานหนองเขียว-ชองทางหนองแวน ต.เมอืงนะ อ.เชียงดาว  

        - แหลงพักบานหวยมะยม ม.๑๓ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม และ บานแมแฮง ม.๑๕ ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
       - พื้นที่ดอยลาง ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม เปนพื้นที่ที่มคีวามเคลื่อนไหวของกลุม อส.ทมม.เชื้อสายมูเซอ  
โดยมีกลุมเครือญาติทีพ่ักอาศัยอยูบริเวณตามแนวชายแดนไทย         

- สมม. ไดแก บานแกงตุม บานปากุย บานดอยแหลม ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงราย 
       - เสนทางรองระหวาง อ.จอมทอง อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม เขาสู อ.บานโฮง อ.ลี้ จ.ลําพูน เปนเสนทางทีส่ามารถไป
บรรจบกับถนนพหลโยธิน ที่ อ.เถิน จ.ลําปาง และจากการตรวจสอบพบวามีดานตรวจรวมของเจาหนาที่เพียงจุดเดียวอยูท่ี 
บานวังดิน อ.ลี้ จ.ลําพูน   
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สถิติการจับกุมคดียาเสพติด จําแนกตามปริมาณยาเสพติดหวงเดือนมีนาคม 2559 
จังหวัด เฮโรอีน(กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) กัญชาแหง (กรัม) ยาบา (เม็ด) 

เชียงใหม 2,117.60 40.89 599.01 475.59 331,225.50 

เชียงราย 205.22 3,089.03 4,037.99 0.00 1,021,408.50 

แพร 0.00 0.00 0.00 62.72 3,134.50 

นาน 0.00 0.00 2,844.58 11.18 78,583.50 
พะเยา 0.00 0.00 150,000.00 0.00 201,929.50 

ลําปาง 0.70 1,002.30 17,000.00 28.34 62,290.00 

ลําพนู 0.00 0.00 0.00 0.00 15,486.00 

แมฮองสอน 0.00 0.00 1,029.00 0.00 414.00 
รวม 2,323.52 4,132.22 175,510.58 577.83 1,714,471.50 
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ประธาน  ไดมีโอกาสพบหมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในที่ประชุม ทานไดใหขอมูลวาถาจะ
แกไขปญหาเรื่องฝน อยากใหหารือกับทางโครงการหลวงเพื่อสงเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง
ทดแทนการปลูกฝน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหทุกหนวยที่เกี่ยวของพิจารณาใชประโยชน 

ผูแทน ศป.ปส.ชน. ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.ชน. หวงเดือนเมษายน 2559 
ความเคลื่อนไหวในประเทศ  ในพื้นท่ี จว.ช.ม. จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

  - เมื่อ 29-31 มี.ค.59 กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด บ.นามะอื้น ต.แมอาย อ.แมอาย จว.ช.ม. 
ประมาณ 20 คน ทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ยาบา) ประมาณ 2,000,000 เม็ด จากแหลงพักคอย พื้นที่ดานตรง
ขาม ชองทางนามะอื้น รัฐฉาน สมม. ดวยการเดินเทาลัดเลาะมาตามเสนทางในภูมิประเทศ ผานชองทางนามะอื้น เพื่อนําไป
เก็บพักคอยในพื้นที่ บ.มูเซอโปงไฮ ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม. และเตรียมสงมอบใหกับกลุมผูคายาเสพติด ในเขตพื้นที่ตอน
ใน โดยกลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในครั้งนี้จะไดคาจาง คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
         - ไดรับรายงานจากแหลงขาววา เมื่อ 8 เม.ย.59 กลุมขบวนการคายาเสพติดกลุมมู เซอกลุมของ                  
นาย สุรชัย มายา บ.หวยทราย  ต.แมทะลบ  อ.ไชยปราการ  จว.ช.ม. และ นาง นากะโปะ แอปู ภรรยา ไดเตรียมการลักลอบ
ลําเลียงยาบา ประมาณ 500,000 เม็ด  ในหวงวันที่ 10 – 13  เม.ย.59  โดยใชเสนทางตามภูมิประเทศดวยการ เดินเทา
เดินลัดเลาะจากแหลงพักยาเสพติด กลุมมูเซอ บ.ปาคี สมม. เขามาตามชองทาง บ.นอแล  ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. 
เพื่อที่จะนํายาบา เขามาพักคอยที่ บ.หวยทราย ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. เพื่อนําไปจําหนาย ใหกลุมเครือขาย           
บ.ก็อดปาบง ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. และกลุมเครือขาย บ.ปางซอ  ต.ศรีถอย  อ.แมสรวย จว.ช.ร. ตอไป 

ขอพิจารณาและแนวโนม 
      ภายนอกประเทศ 
         สถานการณดานยาเสพติดในประเทศเมียนมา  ยังปรากฏขาวสารวาประเทศเมียนมา ยังเปนแหลงผลิตยาเสพติดที่
สําคัญและใชประเทศไทยเปนตลาดการคาหลัก เนื่องจากความตองการของกลุมผูเสพยังมีปริมาณที่สูงรวมทั้งใชประเทศไทย 
เปนทางผานยาเสพติด ไปสูประเทศที่สาม กลุมขบวนการคายาเสพติดยังคงลักลอบลําเลียงยาเสพติดมายังแหลงพักคอย
บริเวณแนวชายแดนประเทศเมียนมา – ไทย อยูอยางตอเนื่อง และหาวิธีการใหมๆ และสรางเครือขายเพิ่มเติมในการลักลอบ
ลําเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจาหนาที่ ซึ่งแนวโนมของสถานการณยาเสพติด ยังคงมีความรุนแรงตอไป  
      ในพื้นท่ีชายแดน 
          สถานการณยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ปจจุบันกลุมขบวนการคายาเสพติด  ยังคงพยายามที่จะ
พัฒนาวิธีการลักลอบลําเลียง รวมทั้งหาตลาดจําหนายใหมๆอยูตลอดเวลา สงผลใหสถานการณยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน           
มีแนวโนมที่จะยังคงรุนแรงตอไป กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดสวนใหญยังใชกลุมชนเผาเปนหลักและปจจุบันกลุม
ขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดอาจใชบุคคลภายนอกพื้นที่ ที่อําพรางสถานะเปนนักทองเที่ยว กลุมขบวนการอาจจะถือ
โอกาสสงมอบยาเสพติด พื้นที่ควรเพงเล็งไดแก สถานที่ทองเที่ยวตามแนวชายแดน โดยเฉพาะบริเวณ อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง, 
อ.แมอาย จว.ช.ม. 
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การปฏิบัติงานดานยุทธการในพื้นที่ จว.ช.ม. ของ ศป.ปส.ชน. ในหวงเวลา 1- 18 เม.ย.59 
  การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน     24 ครั้ง 
  ลาดตระเวน/เฝาตรวจ จํานวน     12 ครั้ง 
  ปดลอม/ตรวจคน  จํานวน     4 ครั้ง 
  จับกุม/ตรวจยึด  จํานวน     4 ครั้ง 
  รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น จํานวน     40 ครั้ง 

สรุปผลการสกัดก้ันในหวงเวลา (1– 18 เม.ย.59 ) 
  ยาบา  12,468 เม็ด    

ไอซ  17,760 กรัม 
  เฮโรอีน   1108  กรัม    

ผูตองหา  31  คน 
  ยึดทรัพย 3600  บาท 
  ซึ่งใน จ.ช.ม. มีผลการสกัดกั้นยาบา จํานวน 12,468 เม็ด คิดเปน 2.4 % ของพื้นที่รับผิดชอบของ ศป.ปส.ชน. 

สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนที่สําคัญ 
  1. ดานการปองกัน -   ครั้ง     

2. ดานการบําบัดรักษา -   ครั้ง 
3. ดานการเสริมสรางชุมชนเขมแขง็ 13  ครั้ง 

  - เมื่อ 31 มี.ค.59 เวลา 13.00 น. ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 3 จัด กพ. รวมพิธีเปดโครงการฝกอบรม ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน ระหวางวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 59 ณ อาคาร อเนกประสงค เทศบาล
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ โดยมี นายชัชวาลย ปญญา นอภ.ไชยปราการ เปนประธาน มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 127 คน 
  - เมื่อ 1 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 3 จัด กพ. รวมกับ บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 1 และ
หนวยงานราชการในพื้นที่ ทําการฝกซอมแผนเผชิญเหตุดานสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน (อัคคีภัย – อุบัติเหตุ) ณ เทศบาล
ตําบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ  จว.ช.ม. โดยมี นายชัชวาล ปญญา นอภ. ไชยปราการฯ เปนประธานในพิธี มีผูเขารับการ
ซักซอมประมาณ 150 คน 
            - เมื่อ 4 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 2 จัด กพ.รวมพิธีเปดการฝกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชนเขมแข็ง รุนที่ 8/59 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ชม. โดยมี ร.ท.สุรศักดิ์          
บนกระโทก  รอง ผบ.รอย.ม.ที่ 2 บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม.4 เปนประธานพิธีเปดมีผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คน          
ดานงานกิจการพลเรือน อื่นๆ 26  ครั้ง 
  - เมื่อ 11 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 3 จัด กพ. รวมพิธีเปดดานชุมชนเลี่ยงอุบัติเหต ุ         
เพื่อชุมชนถนนปลอดภัย ในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2559 หวง 7 วันอันตราย ณ อบต.แมงอน อ.ฝาง จว.ช.ม.     
โดยมี นายมนัส ขันใส นอ.ฝาง เปนประธาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2   ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ดานการปองกัน (Potential Demand) (สพป.ชม. เขต 1/ทปค.จ.ชม.) 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 
1. ดานการปองกันยาเสพติด      สพป.ชม. เขต 1 

 
   1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
          (1) กลุมปฐมวัย (แหง) 
          (๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
   ๑.๒  เด็กในสถานศึกษา 
          (๑) ประถมศึกษา (แหง) 
          (๒) ขยายโอกาส มัธยม (แหง) 
          (๓) อาชีวศึกษา (แหง) 
          (๔) อุดมศึกษา (แหง) 
   ๑.๓ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 

 
๓๔,19๒ แหง 
๒๐,๖๔๙ แหง 

 
๓๑,๓๘๐ แหง 
11,3๓๖ แหง 

๙๐๐ แหง 
๑๗๔ แหง 
7,600 คน 

 
136 
661 

 
707 
299 
17 
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100 

 
- 
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420 
161 

8 
- 
 - 

 
- 
- 
 

678 
296 

8 
2 
 - 

 
- 
- 
 

93.26 
98.67 
47.06 
22.22 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

อยูระหวางจัดตั้ง
ศูนยเยาวชนระดับพื้นที ่

 
ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5    สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา กลุมปฐมวัย และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
มีโครงอบรมครูปฐมวัยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทุกโรงเรียนในสังกัดของรัฐ อปท. และสังกัดการศึกษาเอกชน 
โดยจะเริ่มฝกอบรมในการที่จะนําสื่อการเรียนการของของสํานักงาน ป.ป.ส. ในปนี้จะเปนสื่อชุดของเลน เลนลอมรักและได
จัดนําสื่อไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของรัฐ และ อปท. ทั่วทุกแหงของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และในเดือน 
พ.ค. และ มิ.ย. จะเชิญครูมาประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 

ผูแทนสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหา   
ยาเสพติด 4 กิจกรรม ดังนี ้

1. การรณรงค ประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ           
ที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน เปาหมาย 4,000 แหง ดําเนินการไปแลว 2,304 แหง รอยละ 57.60 

2. การรณรงค ประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ              
ที่มีลูกจาง 10 คนขึ้นไป เปาหมาย 350 แหง ดําเนินการไปแลว 298 แหง รอยละ 85.14 

3. โรงงานสีขาว เปาหมาย 40 แหง ดําเนินการไปแลว 24 แหง รอยละ 60 
4. เกณฑมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) อยูระหวางสถานประกอบ

กิจการทั้ง 10 แหง ขอรับการตรวจสอบประเมินจากเจาหนาที่ โดยจะเขาตรวจสถานประกอบกิจการ และจัดประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน  

ฝายเลขานุการ  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสริมสรางหมูบาน/
ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

 

 

 



-11- 

 
 

สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 
หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 1,651 75.80 
ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,306 1,056 80.86 
มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 452 344 76.11 
มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 169 103 60.95 
มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 251 148 58.96 
กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 452 384 84.96 

 

ผลการดําเนินงานเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ประจําป 2559 (NISPA) ขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

69.23

37.86

0.96

100 99.11 99.04

17.39

100 100 100 99.08 100

17.78

100 100

32.79

0

100 100 100 100

27.59

100 100 100

0 0 0

98.92

0

25

50

75

100

อํา
เภ

อเ
มือ

งเช
ียง

ให
ม

อํา
เภ

อจ
อม

ทอ
ง

อํา
เภ

อแ
มแ

จม

อํา
เภ

อเ
ชีย

งด
าว

อํา
เภ

อด
อย

สะ
เก

็ด

อํา
เภ

อแ
มแ

ตง

อํา
เภ

อแ
มร

ิม

อํา
เภ

อส
ะเ

มิง

อํา
เภ

อฝ
าง

อํา
เภ

อแ
มอ

าย

อํา
เภ

อพ
รา

ว

อํา
เภ

อส
ันป

าต
อง

อํา
เภ

อส
ันก

ําแ
พง

อํา
เภ

อส
ันท

รา
ย

อํา
เภ

อห
าง

ดง

อํา
เภ

อฮ
อด

อํา
เภ

อด
อย

เต
า

อํา
เภ

ออ
มก

อย

อํา
เภ

อส
าร

ภี

อํา
เภ

อเ
วีย

งแ
หง

อํา
เภ

อไ
ชย

ปร
าก

าร

อํา
เภ

อแ
มว

าง

อํา
เภ

อแ
มอ

อน

อํา
เภ

อด
อย

หล
อ

อํา
เภ

อก
ัลย

าณิ
วัฒ

นา

เท
ศบ

าล
เม

ือง
แม

โจ


เท
ศบ

าล
เม

ือง
ตน

เป
า

เท
ศบ

าล
เมื

อง
แก

นพ
ัฒ

นา

เท
ศบ

าล
นค

รเ
ชีย

งใ
หม



 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหทุกอําเภอ ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและนําเขาระบบ NISPA 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

ผูแทน สสจ.ชม.      สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 58 – 25 เม.ย. 2559)  

 

 

 

เม.ย. 
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จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด 4,408 330 1,600 36.30 
     - คายปรับเปลี่ยน 1,176 0 316 26.87 
2.บังคับบําบัด 1,969 97 1,008 51.19 
3.ตองโทษ     
     - กรมราชทัณฑ 300 0 365 121.67 
     - กรมพินิจฯ 365 22 113 30.96 

รวม 8,218 449 3,402 41.40 

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด     
     รอยละ 40 ของผูเขารับบําบัด ป 58 988  462 975 98.68 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 2,645 224 761 28.77 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ   
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 60 - - - 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 940 58 106 11.28 
2.บังคับบําบัด 2,264 33 699 30.87 
3.ตองโทษ     
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 335 - 261 77.91 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 405 - 180 44.44 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 939 661 1,600 

บังคับบําบัด 408 600 1,008 
ตองโทษ 188 290 478 

รวม 1,535 1,551 3,086 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (1 ต.ค. 2557 - 25 เม.ย. 2559) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 80.75 
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จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ 1,760 คน 
 - ไมตองการฝกอาชีพ  2,145 คน  

- ตองการฝกอาชีพ        240 คน 
   - ไดรับการฝกอาชีพแลว  228 คน (รอยละ 95)  

- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ   12 คน (รอยละ 5) 

ผูแทน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ในระบบบังคับบําบัดทุกปที่ผานมาจะดําเนินการไดเกินเปาหมายที่
กําหนด เพราะในระบบบังคับบําบัด จะเปนผูเสพที่ถูกจับกุมตามฐานความผิด เสพ เสพครอบครอง เสพครอบครองจําหนาย 

เสพเพ่ือจําหนาย ซึ่งก็คือเปนผูเสพ แตกฎหมายมีการกําหนดปริมาณยาวาไมเกินจํานวนเทาไหร หนวยการใช ถาเกินก็จะเปน 
พ.ร.บ.ยาเสพติด ฟองศาลปกต ิ 

ผูแทน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม จะมีสวน 2 สวน คือ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
เชียงใหม คือเด็กและเยาวชนที่ยังไมถูกตัดสินคดี และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม เด็กที่ถูกดําเนินการ
ตัดสินคดีแลว  สําหรับการเขารับการบําบัดจะเปนไปตามเปาหมายหรือไม ก็ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่ตํารวจจะสงใหมากนอย
แคไหน 

ฝายเลขานุการ  สําหรับคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดมีเปาหมาย 500 คน มีแผนดําเนินการ 8 รุน 
ดําเนินการแลว 4 รุน จํานวน 316 คน คิดเปน รอยละ 63.2 และจะสิ้นสุดในเดือน ก.ค. สําหรับจํานวนคงเหลืออีก จํานวน 
676 คน เปนเปาหมายที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดสรรงบอุดหนุนทั่วไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ
พรอม และจะไดติดตามความกาวหนาเสนอตอที่ประชุมตอไป 

ประธาน   ปกอนมีการมอบอํานาจผูวาในการเปลี่ยนแปลงโยกยายงบประมาณในการดําเนินการได ในปนี้
สามารถดําเนินการไดไหม ปญหาของทองถิ่นคือไมดําเนินการเอง การเปดคายแตละครั้ง ตองการคนจํานวนพอสมควร และ
ใหอําเภอดําเนินการ แตงบประมาณอยูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ถาหากหาคนไดตามเปาไมมีปญหา มีขอ
หวงใยเนื่องจาก 7 เดือน ดําเนินการไดรอยละ 26 เหลือเวลาการดําเนินการอีกแค 5 เดือน ตองรีบดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply) (กกล.ผาเมือง/ภ.จว.ชม.)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 1) ผลการดาํเนินการดานการปราบปรามยาเสพติด 

ผูแทน กกล.ผาเมือง  ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง หวงเดือนมีนาคม 2559 
การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  

การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน เม.ย.๕๙ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

 

เม.ย. 
๕๙   

ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว.พิสูจนทราบ ลว.หาขาว เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน ตั้งจุดตรวจถาวร(จุด)  ตั้งจุดตรวจชั่วคราว 

รวม ๘๒ ๘๕ ๑๐๙ ๕ ๙ ๒๔ ๑๒๗ 
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สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน เม.ย.๕๙ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และปราบปราม         

ยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๑ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๑๓ คน  ของกลางยาบา จํานวน 
๑๕,๑๗๖ เม็ด  

 
ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด  ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดหวง 1 ต.ค. – 25 เม.ย. 2559 
 

จับกุมผูตองหา ขอกลาวหา 

นําเขา ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบคลอง เสพ 

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

3,213 3,315 1 4 55 11 267 316 543 614 836 858 1,512 1,512 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย เอกซตาซี่ ไอซ 

3,153,357.13
เม็ด 

24,652.13
กรัม 

22,982.49 

กรัม 

298.05

กรัม 
3,013.26

กรัม 
12 

กระปอง 

15 

เม็ด 

39,505.57 

กรัม 

 

ตัวชี้วัด 
  

เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน ของกลาง 
  ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

1. การสกัดกั้นยาเสพติด             

     1.)จุดตรวจ จุดสกัด             

        - ตอนในจุดตรวจหลัก            61 จุด 7 5 123 ยาบา 262,450 เม็ด 

        - ตอนในจุดตรวจรอง ๒๗  79 จุด 14 26 119 ยาบา 2,481 เม็ด 

     2.) สกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 1 0 2 

     3.) สกัดกั้นทางรถไฟสายหลัก  20 จุด 1 0 1 ยาบา 14,200 เม็ด 

พื้นที่ จว.
เชียงใหม 

จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 
ยาบา 
(เม็ด) 

เฮโรอีน (กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๔ ๖ ๑๓,๒๖๒ ๒๐๐.๐๐ - - 

อ.ไชยปราการ ๑ ๑ ๑,๑๘๘ - - - 
อ.ฝาง ๔ ๔ ๗๒๖ ๕.๐๘ - ๓๕.๘๐ 

อ.แมอาย ๒ ๒ - ๕.๐๐ - - 
รวม ๑๑ ๑๓ ๑๕,๑๗๖ ๒๑๐.๐๘ - ๓๕.๘๐ 
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     4.) พัสดุภัณฑ/ไปรษณีย 22 แหง 1 0 0 

     5.) ทาอากาศยานนานาชาต ิ 8 แหง 1 0 1 ยาบา 200 เม็ด 

(๒) งานปราบปรามยาเสพติด 
     1.) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20         
ของคดีทั้งหมด รอยละ 20 77 870 26.99 ทั้งหมด 3,223 คด ี

     2.) หมายจับคางเกา 436 หมาย 10 39 8.94 
     3.) ดําเนินการกับ จนท. ของรัฐที่
เกี่ยวของ     ทุกคดี 0 2 
     4.) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาดใน
เรือนจํา 48 ครั้ง 4 28 56 
     5.) รอยละ ๘๐ ที่ เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบสนับสนุน ชวยเหลือ 
ตองไดรับการออกหมายจับโดยศาล        ทุกราย 15 15 
     6.) ดําเนินการดานทรัพยสินทางกฎหมาย   ทุกราย 2 16 29,037,699 บาท 

ผลการจับกุม 
    วันที่ 21 เม.ย. 2559 ชุด ชปส.ภ.จว.ลําพูน สืบสวนขยายผลจับกุมตัวนายอะเบผะ  แสนลี้ บริเวณริมถนนหมายเลข 
107  บานทับเดื่อ หมู 9 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 20,130 เม็ด นําสง พงส. สภ.แมแตงฯ   
 วันที่ 22 เม.ย. 2559 เวลา 10.00 น. ดานตรวจผาหงส สภ.ไชยปราการรวมกับ จนท.ทหารและตชด.334           
ไดรวมกันจับกุมนายสุรชัย  แสงอิ่ม อายุ22ป  อยูบานเลขที่ 132 ม.13 ต.แมนาวาง อ.แมอาย  จว.เชียงใหม พรอมของ
กลางยาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา)จํานวน1188 เม็ดโดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภท1(ยาบา)ไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายฯ 
 วันที่ 5  เม.ย.  2559 ชุดสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด ภ.จว.เชียงใหม ทําการตรวจคนและตรวจยึดทรัพยสินของ
นายกิติพงษ อมรศิริสิงขร ซึ่งเปนบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม ที่ 641/2558  โดยไดตรวจยึดทรัพยสิน
ตางๆ  รวมมูลคาประมาณ 5 ลานบาท   
 วันที่ 26  เม.ย. 2559  เจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมกาฯ รวมกับเจาหนาที่ฝายปกครอง และเจาหนาที่ทหาร รวมกัน
ตรวจคนและจับกุมตัวนายจิเต  ปูเสาร  ในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายฯ  
และจับกุมตัวเสารตา ปูเสาร ในขอหารวมกันมีไมสักแปรรูปไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต และดําเนินการตรวจยึด
ทรัพยสินผูกระทําผิด รวม 7 รายการ  มูลคาประมาณ 770,000 บาท 
 วันที่ 26 เม.ย. 2559 เจาหนาที่ประจําดานตรวจแกงปนเตา อ.เชียงดาว  จับกุมผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดจํานวน 1 ราย ผูตองหา 4 คน โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา)ไวในความครอบครองโดยผิด
กฎหมาย  ของกลางยาบา 13,000  เม็ด 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 2) ผลการตัดทาํลายพื้นที่ปลูกฝนฤดูกาลปลูกป 2558- 2559 
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สนง.ศอ.ปส.จ.ชม. 

แปลง ไร แปลง ไร รอยละ แปลง ไร แปลง ไร แปลง ไร

1 เวียงแหง 25.00 37.10 33.00 42.66 132.00 22 29.53 11.00 13.13 0.00 0.00

2 ไชยปราการ 17 12.64 21.00 20.00 123.53 4 2.55 17.00 17.45 0.00 0.00

3 พราว 20 11.80 20.00 11.80 100.00 12 8 8.00 3.80 0.00 0.00

4 สะเมิง 1 0.43 1.00 0.43 100.00 1 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ฝาง 5 6.07 4.00 7.00 80.00 4 7 0.00 0.00 1.00 0.00

6 เชียงดาว 113 88.00 40.00 71.15 35.40 0 0 40.00 71.15 73.00 16.85

7 แมแจม 134 56.14 39.00 21.82 29.10 0 0 39.00 21.82 95.00 34.32

8 แมแตง 93 97.23 14.00 16.50 15.05 1 0.3 13.00 16.20 79.00 80.73

9 แมอาย

10 เมืองเชียงใหม

408.00 309.41 172.00 191.36 42.16 44 47.81 128 143.55 236.00 118.05

หมายเหตุ

1. อ.ฮอด ดําเนินการตัดทําลายไรฝนในพืน้ที ่หยอมบานผาผึ้ง  บานดอยคํา ม.8 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม จํานวน 4.3 ไรเศษ 

2. อ.จอมทอง  พบการลักลอบปลูกฝนแอบแฝงแปลงดอกไมหลายแปลงพืน้ทีบ่านขุนยะ ม.18 บานหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

จํานวน

รวมตัดทําลาย 

จํานวน

ขอมูลพ้ืนทีฝ่น ป 2559 (ขอมูล ณ วันที ่22 เม.ย. 2559)

ลําดับ อําเภอ

ขอมูลสํารวจ คงเหลือ ในเปาหมาย

จํานวน

นอกเปาหมาย

จํานวน

รวมทัง้ส้ิน

จํานวน

 

ประธาน  กรณี อ.อมกอย ที่มีการตัดทําลายไรฝนแลวไปกระทบตอไรกาแฟของชาวบาน 

นายอําเภออมกอย เปนการดําเนินการโดยกําลังของ อบต.แมตื่น ซึ่ง ศป.ปส.อ.อมกอย ไมไดรวมดําเนินการตัดทําลาย
ดวย ไดตัดทําลายไปหลายแปลง มีผลกระทบตอผูชวยผูใหญบาน เปนผูพาเขาพื้นท่ีปลูกกาแฟของชาวบาน โดนตนทําลายไป 
600 กวาตน ขณะนี้อยูระหวางประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และโครงการหลวงเพ่ือท่ีจะชวยเหลือเยียวยา  

ประธาน  ใหรายงานมายังจังหวัดดวย เนื่องจากเปนผูชวยผูใหญบานผูประกอบความดี จะชวยดําเนินเนื่องจากหวังดี
ชวยภาครัฐเปนหูเปนตา  ใหตรวจสอบและใหความชวยเหลือท้ังผูชวยผูใหญบาน และประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  

ระเบียบวาระที ่4.2.4  ดานบริหารจัดการ (สํานักงาน ศอ.ปส.จ.ชม.) 

ระเบียบวาระที ่4.2.4 1) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณเดือนเมษายน 2559 

ฝายเลขานุการ  ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2559 ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,774,700 บาท (ทั้งป) (สี่ลาน 
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) ไดรับจัดสรร 2,823,500 บาท (6 เดือนแรก) (สองลานแปดแสนสองหมื่นสามพัน 
หารอยบาทถวน) 1,6523,202 บาท  คิดเปนรอยละ 38 แยกเปน 
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   งบ ป.ป.ส. 
1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,875,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามแผนปราบปรามยาเสพติด รหัสงบประมาณ 1500217002702001 รหัสแหลงของเงิน 5911500   
มีการเบิกจายแลว 893,660 บาท คิดเปน 47.66% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม./ศอ.ปส.อ.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 400,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการ รหัสงบประมาณ 1500217002702002 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการเบิกจายแลว 
195,000 บาท  คิดเปน 48.75% (ศอ.ปส.จ.ชม) 

3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําคายศูนยขวัญแผนดินจํานวน 
1,300,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702008 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการเบิกจายแลว 
1,274,000 บาท  คิดเปน 98% (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

4) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดรักษา 
จํานวน 772,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702012 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการเบิกจายแลว  
0 บาท คิดเปน 0% 

ประธาน   ใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในกําหนด หนวยงาน หรืออําเภอไหนยังไมไดดําเนินการ
เบิกจาย ใหเรงรัดและใหเตรียมขอมลูชี้แจงในการประชุมนายอําเภอ 

ระเบียบวาระที ่4.2.4 2) ผลการกําหนดสถานะหมูบาน/ชุมชน ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือนแรก ป 2559 (ต.ค.-มี.ค. 59) 

ฝายเลขานุการ  การประเมินหมูบาน/ชุมชนเปนดัชนีชี้วัดปญหายาเสพติดของหมูบาน/ชุมชน  
ทั้งในมิติดานสภาพปญหายาเสพติด ซึ่งเปนผลลัพธ (outcome) และมิติดานความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนซึ่งเปนผลผลิต 
(output) ดําเนินการโดย ศป.ปส.อ./ทน./ทม.  สถานะความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน (มาก/ปานกลาง/นอย) สามารถปรับ
ขึ้น/ลง/คงเดิมได  โดยจะมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ไดแก รอบ 7 เดือนแรก  
(ก.ย. 58-มี.ค. 59) และรอบ 5 เดือนหลัง (เม.ย.-ส.ค. 59)  
          สรุปผลการประเมินฯ ครั้งที่ 1/2559 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.58-มี.ค.59)  
    - ไมพบปญหายาเสพติด        1,385   หมูบาน/ชุมชน 
    - มีปญหายาเสพติดนอย           375  หมูบาน/ชุมชน  
    - มีปญหายาเสพติดปานกลาง     137  หมูบาน/ชุมชน 
    - มีปญหายาเสพติดมาก          281  หมูบาน/ชุมชน 

ทั้งนี้ ผลการประเมินหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแมเหียะ รวมอยูกับ อ.เมืองเชียงใหม 
เนื่องจากสํานักงาน ป.ป.ส. ยังไมกําหนดรหัสหนวยงานใหเทศบาลเมืองแมเหียะ เพื่อใชงานในระบบ NISPA 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
      การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3  
      ความมุงหมาย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการดําเนินการและการเบิกจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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      ที่มา 
      1. ศอ.ปส.จ.ชม. กําหนดเปาหมายการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ใหเปนไปตามภาพรวมระดับประเทศ จําแนกรายไตรมาส ไดแก ไตรมาสที่ 1 
รอยละ 25 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 50 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 75 และรอยละ 100 เมื่อสิ้นไตรมาส 4  สําหรับเปาหมายการใช
จายงบประมาณ ใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ภาพรวม  ไมนอยกวารอยละ 96 โดยไตรมาสที่ 1 รอยละ 30 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 22 ไตรมาสที่ 3 
รอยละ 21 และไตรมาสที่ 4 รอยละ 23 
      2. ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ (ขอมูล ณ 25 เม.ย. 59) 
          2.1 ดานการปองกันยาเสพติด : การเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด         
กลุมประชาชนทั่วไปในหมูบาน/ชุมชน มีสัดสวนความกาวหนาโดยรวมในเกณฑสูง แตในบางหนวยไดแก อ.จอมทอง,               
อ.แมแจม, อ.แมริม, อ.สันกําแพง, อ.ดอยเตา, อ.แมวาง, ทม.แมโจ, ทม.ตนเปา, ทม.เมืองแกนพัฒนายังมีผลการดําเนินงานในระบบ 
NISPA ไมมาก  กลุมแรงงาน : มีความกาวหนาตามเกณฑที่กําหนด เวนแตการนําสถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน 
(มยส.) ซึ่งจะปรากฏผลในไตรมาส 3-4  สําหรับกลุมเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 
(มัธยม) ใกลบรรลุเปาหมาย และยังไมมีผลการดําเนินงานในกลุมเยาวชน (ปฐมวัย) 
          2.2 ดานการบําบัดรักษายาเสพติด : การนําผูเสพ/ผูติยาเสพติดเขาสูการบําบัดรักษา 
โดยรวมยังต่ํากวาเปาหมาย ในระบบตองโทษและระบบบังคับบําบัด มีความกาวหนาตามเกณฑที่กําหนด สําหรับระบบสมัคร
ใจของสถานบําบัดและคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังมีผลการดําเนินงานไมมาก โดยเฉพาะศูนยขวัญแผนดินในงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับการติดตามผูผานการบําบัดรักษา โดยรวมยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด เวนแตในระบบ
สมัครใจปกติและระบบตองโทษ รวมถึงการใหความชวยเหลือผูประสงคขอรับความชวยเหลือที่สูงกวาเกณฑชี้วัด 
          2.3 ดานการปราบปรามยาเสพติด : มีการดําเนินงานสกัดกั้นปราบปรามโดยตอเนื่อง      
มีการปราบปรามจับกุมในเกณฑสูง ผลการดําเนินงานจับกุมคดีรายสําคัญ ซึ่งเปนตัวชี้วัดสถานการณยาเสพติดสูงกวาเกณฑ 
ชี้วัด (รอยละ 20 ของคดี) สําหรับหมายจับคางเกา มีสัดสวนความกาวหนาต่ํากวารอยละ 10 
        2.4 การใชจายงบประมาณ : งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด           
(งบ ป.ป.ส.) เบิกจายแลวรอยละ 54 ทั้งนี้ ในบางกิจกรรมไมสามารถเบิกจายในระยะ 6 เดือนแรกได เนื่องจาก ศอ.ปส.มท. 
จัดสรรงบประมาณเปน 2 งวด  
    ขอพิจารณา 
    การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดเขาสูไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลว  ดังนั้น เพื่อเปนการลดและควบคุม
สถานการณปญหายาเสพติด รวมทั้งการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายโดยรวมของประเทศ และแผนการใชจายงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จึงมีขอเสนอตอการ
ดําเนินงานดังนี้ 
      1. ใหหนวยงานเจาภาพหลักทั้งดานการปองกันยาเสพติด ดานบําบัดรักษายาเสพติด ดานการ
ปราบปรามยาเสพติด และดานการบริหารจัดการ  ปรับแผนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ  
มุงเนนใหความสําคัญในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ยังมีสัดสวนความกาวหนาต่ํากวารอยละ 50 โดยมีเปาหมาย
ความกาวหนาในการปฏิบัติการรอยละ 75 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.59) และการใชจายงบประมาณ รอยละ 73      
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 59) 
      2. ใหมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการรายงานผลการดําเนินงาน นําเขาขอมูลการ
ดําเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ทุกระยะกอนวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อประมวลใชประโยชน
สําหรับการกํากับติดตามความกาวหนาทั้งดานปริมาณ และดานคุณภาพ โดยสอดคลองกับหวงเวลาที่กําหนด 
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   ขอเสนอ 
   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ใหขอสังเกต แนะนําเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ  

ปลัดจังหวัดเชียงใหม 1. ให ศป.ปส.อ. ประสานทางทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของ กําหนดเปาหมายการดําเนินการ
คายบําบัด วาจะดําเนินกี่คาย กี่คน 
   2. ให ศป.ปส.อ. เรงดําเนินโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย และสรุปผลวาดําเนินการวาดําเนิน
โครงการอะไรไปแลว และดําเนินการไดรอยละเทาไหร และใหบันทึกผลการดําเนินงานลงในระบบ NISPA 

ประธาน   ใหดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ ในสวนของทาง ภ.จว.ชม. ฝากเรื่องหมายจับคางเกา 
เนื่องจากผลการดําเนินการนอย 

ผูแทน ภ.จว.ชม.  ในเดือน พ.ค. จะรายงานตัวเลขที่ถูกตอง เนื่องจากขณะนี้ตัวเลขยังคลาดเคลื่อน 

ทองถิ่นจังหวัด  ยอดเงินบําบัด และฝกอาชีพ อปท.ละ 6,500 บาท สงเขาคลัง อปท. โดยตรง ยอดโอนมาแลว 
ไดแก อ.สารภี ดอยหลอ ดอยเตา ฮอด แมออน ดอยสะเก็ด จอมทอง หางดง สันทราย และ อ.อมกอย 

ปดประชุม   เวลา 17.00 น. 

                นพรัตน  จันทรแต                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 
           ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 


