
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 7/๒๕62 
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          กรรมการ 

2. นายศรัณยู มีทองค า ปลัดจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
3. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
4. ร.ท.ศรชัย ชัยชนะ   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
     ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นายโกศล สุริยะวิภาดา  อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
6. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แทน)     กรรมการ 
7. พ.ต.อ.ปกรณ์ ผาทอง   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์  ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
9. พ.ท.วิโรจน์ สุขเกตุ   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
10. ร.อ.ศรัณย์ พุ่มอินทร์   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
11. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
12. ร.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหม่  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
13. ร.ต.ท.ทรัพย์ อุตมา            ผู้ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
14. พ.ต.ต. พายัพ เทพอินทร์  ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
15. พ.ต.วีระชัย แสงสีแก้ว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
16. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
17. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
18. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
19. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
20. นางสาวนภรรสวรรณ สุค าตัน  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
21. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
22. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
23. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
24. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
25. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
26. นายประสิทธิ์ เมืองไสย  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ
27. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
28. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
29. นางสาวนิศรา บินกาน ี  ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
30. นายฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
31. นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
32. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมค า  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
33. นายมนตรี กิจสาริกวรรณ  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  (แทน)   กรรมการ 
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34. นายสากล สุรวงศ ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
35. นายณรงค์ ชัยวรรณา   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
36. นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง       กรรมการ 
37. นางวิชชุมนตร์ บารมี   ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
38. นางนงนุช กุมศัสตรา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
39. นางดารุณี ชัยวรรณา                     ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฮอด (แทน) กรรมการ 
40. นางมณฑิรา เมธา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   กรรมการ 
41. นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
42. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
43. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
44. นายก้องเกียรติ อุเต็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
45. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
46. นางสาวปิดาพร อยู่เย็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
47. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์           ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
48. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
49. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
50. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
51. ว่าที่ร.ต.เมธธีร์การ ปัญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
52. นายสรพัศ รักประชา   นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
53. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
54. นายพัฒน แสงลี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่(แทน)      กรรมการ 
55. นายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร  นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
56. ว่าที่ ร.ต. บัญชาชาย จันทร์เป็ง นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
57. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอ าเภอสารภี       กรรมการ 
58. ว่าที่ ร.ต. เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
59. นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)      กรรมการ
60. นายนคร กาวิชัย    นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)               กรรมการ 
61. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
62. นายสิทธิพร จันทราช  นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)      กรรมการ 
63. นายพิษณุ นวลน้อม   นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
64. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย       กรรมการ 
65. นายทศวรรษ  วิไลเขา  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
66. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)      กรรมการ 
67. นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ  นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
68. นายมีชัย จันทร์กระจ่าง  นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
69. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
70. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอ าเภออมก๋อย       กรรมการ 
71. นายไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
72. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
73. นายจิรายุ ยองเพชร   นายอ าเภอแม่วาง (แทน)      กรรมการ 
74. นายอนวัช สัตตบุศย์   นายอ าเภอไชยปราการ       กรรมการ 
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75. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
76. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
77. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
78. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
79. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
80. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
81. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
82. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
83. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
84. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
85. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
86. นางสาวภัครพี ดอนชัย   นวค.ปก. / ปปส.ภาค 5 
87. นายภาณุเมศ ตันรักษา  ผู้แทน ผอ.วิทยุ ม.ก.ชม. 
88. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่                         
ครั้งที่ 7/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)   

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 6/2562  เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน     
17 หน่วยงาน  มี 1 หน่วยงานขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 มูลค่าการค้ายาบ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลายประเทศกลับมาคึกคักยิ่งขึ้น
UNODC รายงานว่าประเทศที่มีการค้าขายยาบ้า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และบังกลาเทศ ในขณะนี้          
มีมูลค่าการค้ายาบ้าอยู่ระหว่าง 3 หมื่นล้าน – 6 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี เพ่ิมสูงขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน ถึง 1 หมื่น 
5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี โดยเม็ดยาบ้าในปัจจุบันมีการขายในราคาส่วนลด ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการที่อุตสาหกรรมยาบ้า     
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาคึกคักเป็นผลมาจากปัจจัยทางการเมืองในภูมิภาคซึ่งท าให้รัฐฉานของเมียนมากลายเป็นดินแดน
ที่ไม่เคารพกฎหมายและเกิดโรงงานผลิตยาบ้าในระดับภูมิภาคขึ้น 
 
 
 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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 ผลการจับกุมทั้งหมดของทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 
ผลการจับกุมทั้งหมด ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
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การจับกุมยาเสพติด ที่ลักลอบขนส่งทางไปรษณีย์ และ บริษัทขนส่งเอกชน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 15 ก.ค. 62 

 
การลักลอบล าเลียงผ่านระบบ Logistics 
 ในห้วงนี้พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ตามฤดูกาลออกสู่ตลาดจ านวนมาก อาจเป็นช่องว่างที่กลุ่มขบวนการใช้     
ซุกซ่อน อ าพรางยาเสพติดไปกับพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งการซุกซ่อนไปกับการส่งพัสดุ , บริษัทรับ - ส่งสินค้าเอกชน      
และ ระบบขนส่ง เช่น รถไฟ, รถโดยสาร ฯลฯ 

รอง ผบ.บช.ปส. ชี้ แนวโน้มส่งยาเสพติดทางพัสดุเพิ่มขึ้น เชิญผู้ประกอบการถก 22 ก.ค. 2562 
 20 ก.ค. 2562 รองผบ.บช.ปส. เปิดเผยว่าในวันจันทร์ ที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ได้เชิญผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุสิ่งของทางไปรษณีย์ มาพูดคุยและท าความเข้าใจ รวมถึงขอความร่วมมือให้มีการตรวจสอบและ      
เก็บข้อมูลการให้บริการส่งพัสดุมากขึ้น ทั้งการส่งในประเทศและต่างประเทศ หลังพบว่าปัจจุบันพบการกระท าผิดและ
ลักลอบส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุมากขึ้น โดยตั้งแต่เดือน ต.ค.2561 พบการกระท าผิดกว่า 140 คดี การส่งยาเสพติด  
เกือบทุกประเภท อาทิ ยาบ้าตั้งแต่ 10 เม็ดจนถึงหลักพันเม็ด, ไอซ์ 20 กรัม-6กก. เคตามีน-กัญชา โดยส่วนใหญ่ซุกซ่อนไว้
ในสิ่งของที่ส่งต่างๆ ทั้งอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ 

ต ารวจหารือบ.โลจิสติกสกัดเครือข่ายยานรกแฝงส่งล าเลียงทางพัสดุไปรษณีย์ 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ บช.ปส. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มลูกค้ายาเสพติดทั้งรายย่อย       
และรายใหญ่ได้ขนส่งเป็นพัสดุผ่านระบบไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชนเพ่ิมมากขึ้น จึงก าหนดแนวทางการปูองกัน          
การกระท าผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางไปรษณีย์ โดยก าหนดแนวทางต่างๆ ได้แก่  
 1. ก าชับและให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. ให้โรงพักทุกสังกัด ส ารวจสถานประกอบการที่รับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ทุกเขตพ้ืนที่เพ่ือให้ค าแนะน า ฝึกอบรม      
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 3. หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดปล่อยปละละเลยให้ลักลอบขนส่งยาเสพติด สถานประกอบการนั้นอาจถูกสั่งปิด
ชั่วคราวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท 
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โพลหนุนนโยบายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ค้านปลูกเสรี หว่ันควบคุมไม่ได้ 
 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายกัญชา” ท าการส ารวจ
ระหว่างวันที่ 18 – 19 ก.ค. 2562 จากการส ารวจเมื่อถามถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา/
นโยบายกัญชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.73 ระบุว่า ติดตามบ้าง รองลงมา ร้อยละ 34.77 ระบุว่า ไม่ได้
ติดตาม และร้อยละ 17.50 ระบุว่า ติดตาม ส าหรับความเชื่อของประชาชนต่อกัญชาว่าจะสามารถรักษาโรคร้ายแรงได้ 
(เฉพาะผู้ที่ตอบว่าติดตาม และติดตามบ้าง) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.03 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.68 
ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 16.46 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 8.54 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่แน่ใจ      
และร้อยละ 2.68 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 วัตถุประสงค์ที่รัฐบาลควรก าหนดเกี่ยวกับนโยบายกัญชา (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าติดตาม และติดตามบ้าง) พบว่าส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 82.68 ระบุว่า เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค รองลงมา ร้อยละ 19.02 ระบุว่าเพ่ือสนับสนุน      
การสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย ร้อยละ 16.10 ระบุว่า เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 7.68          
ระบุว่า รัฐไม่ควรออกนโยบายเพ่ือสนับสนุนกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา ร้อยละ 3.41 ระบุว่า เพ่ือสนับสนุน ความบันเทิง      
ในสังคม เช่น การเสพกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย การมีบุหรี่กัญชา เป็นต้น และร้อยละ 1.34 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/     
ไม่สนใจ     
 เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายอนุญาตให้ปลูกกัญชาเสรีได้ 6 ต้นต่อบ้าน (เฉพาะผู้ที่ตอบว่า
ติดตาม และติดตามบ้าง) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.85 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 24.76 ระบุว่า           
เห็นด้วยมาก ร้อยละ 18.17 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 15.37 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.85 ระบุว่า 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อม่ันของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมการปลูก/การใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์
กัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าติดตาม และติดตามบ้าง) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.10 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย 
รองลงมา ร้อยละ 22.44 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 15.12 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 9.39 ระบุว่า เชื่อมาก และร้อย
ละ 1.95 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 นโยบายกัญชาเสรีเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ขณะนี้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องเพียงแค่ 4 แห่งเท่านั้น ซึ่งเป็น
สถานศึกษาและหน่วยงานของราชการยังไม่สามารถปลูกได้อย่างเสรี 

การขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ห้วง กรกฎาคม 2562 
 การคัดเลือกอาสาพัฒนาทางเลือก ( Mr.AD2)  พ้ืนที่เปูาหมาย จ.เชียงใหม่ 5 อ าเภอ 7 ต าบล 10 หมู่บ้าน 
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การคัดเลือกอาสาพัฒนาทางเลือก ( Mr.AD2) 

ประธาน    อ าเภอเชียงดาวท าไมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก แล้วใครเป็นคนคัดเลือก 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 อ าเภอเชียงดาวที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากได้ท าการสัมภาษณ์แล้วพบว่าคุณสมบัติของ
ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และจะท าการคัดเลือกใหม่ในวันที่ 2 ส.ค. 2562 ซึ่งทีมที่คัดเลือกจะเป็น
มูลนิธิปิดทองหลังพระและของอ าเภอ ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกันคัดเลือกโดยดูคุณสมบัติว่าเหมาะสมและท างานได้มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

ประธาน    ฝากให้ทางอ าเภอเชียงดาวไปติดตามการคัดเลือกอาสาพัฒนาทางเลือก และประสานงาน       
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E 
                 + โรงเรียน (แห่ง) 
                 + ห้องเรียน (ห้อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
 

630  
 

673 
74 

 
 715  

 
211 
306 
126 

 
 

35 
 

22 
7 
 

19 
 
- 
- 
- 

 
 

497 
 

379 
25 

 
562 

 
211 
306 
115 

 
 

78.89 
 

56.32 
33.78 

 
78.60 

 
100 
100 

91.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลภาคเรยีนที ่
1/2562 

นักเรียนที่สอน  
7,200 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
260  
36 
18  
9 
๑  

96 

 
17 
4 
1 
1 
- 
- 

 
220 
15 
6 
7 
8 

262 

 
84.62 
41.67 
33.33 
77.78 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
200 

 
- 

 
200 

 
100 

 

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

 
 

125 
 

1,020 

 
 
- 
 
- 

 
 

155 
 

1,984 

 
 

100 
 

100 

 
 

375 คน 
 

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

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
4 
 

4 
- 

 
356 

 
37 
44 

 
100 

 
92.50 
100 

 
 
 
 
 

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

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 

15 
15 
- 
- 

 
 

100 
226 
122 

3 

 
 

71.43 
76.61 
100 
100 

 

1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
        (1) พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
55 

 
1,496 

 
100 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 24 กรกฎาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 

ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 24 กรกฎาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 กรกฎาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 กรกฎาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

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

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 918 957 842 859 -76 -98 -10.67 243 275 180 196 32 47 15.09 

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

175,205.50 908.33 132.48 29.40 1,350.65 278.92 1.00 229.54 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2561  ปี 2562   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2561   ปี 2562  ผลต่าง ร้อยละ 

คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 
ผลการจับกุม
รวมทุก สภ. 

8,611 8,784 8,773 8,883 -165 -99 -1.88 2,278 2,459 2,047 2,171 -231 -288 -10.1 

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

30,805,310.80 4,549.54 10,344.64 491.13 3,152.73 9,950.65 26.00 484,461.31 
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โครงการครูต ารวจแดร์ โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนกรกฎาคม 2562  
1. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลาประมาณ 17.00 น.บริเวณที่นั่งพักผู้โดยสารชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟ

เชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ ต่อเนื่องขบวนรถไฟที่  14 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ คันที่ 3 เลขที่ 29 และ 30 
ขณะรถไฟจอดที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ จับกุม 1. นางสาวกฤษฎาพร ดือเระ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110       
หมู่ 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2. นางเจะรอกีเยาะ ดือเระ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 4  ต.บางเขา           
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3. นางพารีด๊ะห์ สือรี  อายุ 56 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ 3 ต.ลิ ดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา          
4. นางสาวสารีนา หะมะ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 37 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 5. น.ส.มัซหนะ ยูโซ๊ะ อายุ 41 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 40/12 หมู่ที่ 2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 6. น.ส.กุนาราณี ยือแร อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/12 หมู่ที่ 2 
ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง       
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 152,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

2. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 18.๐0 น. บนขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 (อุตราวิถี) คันที่ 4 เลขที่นั่ง 16 
สถานีรถไฟเชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จับกุม นายบรรจง ดุลยพันธ์ธรรม อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6  
ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย
โดยผิดกฎหมาย ของกลาง  1.ยาบ้า 60,000 เม็ด 2.โทรศัพท์ 1 เครื่อง อยู่ระหว่างขยายผล 

3. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 10.๐0 น.บริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่ บ้านหลวง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง      
จ.เชียงใหม่ จับกุม นายยี่ชิง แซ่เจ๋อ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 171 หมู่ 19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ข้อหา มียาเสพติด     
ให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าและไอช์) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน)
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง 1.ยาบ้า 11,386 เม็ด 2.เฮโรอีน 28 กรัม 3.โทรศัพท์มือถือ       
1 เครื่อง อยู่ระหว่างขยายผล 

4. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 16.๐0 น. บริเวณหอพักเดอะซิมพลิไฟล์รูม ห้องที่ 4 บ้านนางเหลียว 
ซอย 17/3 หมู่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จับกุม นายศิริชัย ศิริเวช อายุ 22 ปี อยู่ที่ 35/259 หมู่ 7         
ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครอง
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง 1.ยาบ้า 110,000 เม็ด 2.ไอช์ 90 กรัม 3.ยาอี 49 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

 
 
 
 

หน่วยงาน (2) การเข้าสอนของ
ครูต ารวจ D.A.R.E  
(เทอม 2/2561) 

(3) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 - 6  

ได้รับการอบรม 
การเข้าสอนของครู
ต ารวจ D.A.R.E 
(เทอม 2/2561) 

(4) โรงเรียนมัธยมศึกษา
เข้าร่วมโครงการต ารวจ

ประสานโรงเรียน 
(เทอม 2/2561) 

1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
  

(5) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือ

อาชีวศึกษา 
จัดระเบียบสังคม  

ประจ าปี 
การศึกษา 2561 

 
 
  

เชียงใหม่ 

จ านวน ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ 

(นาย) ด าเนินการ (คน) ด าเนินการ (แห่ง) ด าเนินการ (แห่ง) ด าเนินการ 

126 115 7,200 7,200 96 262 1 8 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
24 กรกฎาคม 2562) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 4,074 3,675 90.21 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

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

93.02 
98.99 
100 

รวม 3 ระบบ 96.57 
 
จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2562 

 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 6,856 4,051 59.09 
     - สถานบ าบัด 6,256 3,476 55.57 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 600 575 95.83 
2.บังคับบ าบัด 2,021 2,669 100 
     - ควบคุมตัว 960 2,049 100 
     - ไม่ควบคุมตัว 1,061 620 64.58 
3.ต้องโทษ 800 673 84.13 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 564 86.77 
     - กรมพินิจฯ 150 109 72.67 

รวม 9,677 7,393 76.40 

แผนงาน จ านวนผู้ผ่าน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู 

จ านวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม 

ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 1062 936 88.14 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 575 540 93.91 
3. บังคับบ าบัด  1103 994 90.12 
4. ต้องโทษ 1006 743 73.86 

รวม 3746 3213 85.77 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)    
ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
๒ 

 

 
- 

 
1 

 
50 

 

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

12 1 10 83.33  

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

 
20,159,900 
7,364,000 
2,955,600 
391,400 

9,448,900 

 
1,807,936.78 

302,500 
298,700 

41,536.78 
1,165,200 

 
12,537,676.43 

6,262,097 
1,905,050 
232,409.43 
4,138,120 

 
62.60 
85.04 
64.46 
59.38 
43.79 

 
   
 
 
 

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

 
๒,197 

 
๑,719  
๓๑4 
73  
91 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
2,197 

 
1,719 
314 
73 

900 

 
100 

 
100 
100 
100 
100 

 
 
 

          (2) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็ง
หมู่บ้านกองทุน (ม./ช.) 

 
๒๖  

 
๕30  

 
- 
 
- 

 
26 

 
530 

 
100 

 
100 

 
 

 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,185 ม./ช. คิดเป็น 99.46%  
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,185 ม./ช. คิดเป็น 99.46% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 1,484 ม./ช. คิดเป็น 67.55% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 584 ม./ช. คิดเป็น 26.58% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 174 ม./ช. คิดเป็น 7.92% 
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ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 เนื่องจากสถานการณ์เฮโรอีนมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ระบาดในกลุ่มเยาวชนก็มีการด าเนินงาน      
มาอย่างต่อเนื่อง ต้นเดือนที่ผ่านมาส านักงานปปส.ภาค 5 ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพ่ือสรุปว่าควรจะแก้ไข
ตรงไหนเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ ฉะนั้นการด าเนินการจะมีการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการในส่วนพ้ืนที่ของจ.เชียงใหม่ จะมีพ้ืนที่       
บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ สภ.แม่แตง อ.แม่แตง บ้านเกษตรพัฒนา สภ.แม่โจ้ อ.สันทราย ชุมชนศรีปิงเมือง สภ.เมือง และศรีมงคล       
สภ.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ส่วนที่แม่สาใหม่ อ.แม่ริมจะเป็นเรื่องเฝูาระวัง ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับศอ.ปส.จ.ชม.        
จะประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์การเตรียมรายละเอียดแต่ละพ้ืนที่โดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือด าเนินการกับผู้ค้าห ลัก แต่การ
ด าเนินการปูองกันของโรงเรียนที่มีชื่อนั้นก็จะประสานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเชิญโรงเรียนนั้นมาท า MOU เพ่ือช่วยกันปูองกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบต่อไปอีก 

ประธาน    โครงการร้อยใจรักษ์ฝากทางฝุายเลขาฯ ประสานกับทางปิดทองหลังพระและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเรื่องแผนที่ขอการสนับสนุนงบมาไปลงที่โครงการร้อยใจรักษ์ ในการขอรับการสนับสนุนงบเมื่อได้งบ
แล้วต้องดูด้วยว่างบประมาณท่ีได้ไปมันมากไปหรือว่าน้อยไปไหม ต้องใช้ให้พอดีและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    แนวทางการด าเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้  
ยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

     ค าสั่ง ศอ.ปส. ที่ 6/2561 เรื่องการปูองกัน เฝูาระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ปุวยที่มีอาการทางจิตอัน
เนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด ลงวันที่ 5 เมษายน 2561  ได้ก าหนดมาตรการปูองกัน เฝูาระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ปุวยที่มี
อาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด   
    ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แนวทางการด าเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิ ตจากการใช้ยาเสพติด ในวันที่          
๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการ
จัดท าแนวทาง การด าเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด ระดับจังหวัด         
3 ช่วง ดังนี้ 
   1. Pre-hospital (ก่อนเข้ารับการบ าบัด) 
   2. In-hospital (ในสถานพยาบาล) 
   3. Post-hospital (หลังได้รับการบ าบัดครบและจ าหน่ายออกจากสถานพยาบาล)  

  ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

 



- 15 - 



- 16 - 

 



- 17 - 

 

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ ผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ ห้องเรียนเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการด าเนินงานว่าไม่ผ่านซึ่งได้สอบถามกับท่านผอ.
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ แล้วซึ่งทางวิทยาลัยได้ด าเนินการปละรายงานผลในระบบแล้วแต่ผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านจึง
อยากทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไรผลการด าเนินการถึงไม่ผ่าน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ในการรายงานผลเมื่อท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วจะต้องรายงานในระบบ nispa 
หรือระบบสารสนเทศยาเสพติดของจังหวัด แต่จะรายงานในระบบของศึกษาธิการ ฉะนั้นการรายงานฝากให้ทางศึกษาช่วย
ตรวจสอบเวลาคีย์ข้อมูลในระบบแล้วถ้าท ากิจกรรมไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระบบก็จะขึ้นว่าไม่ผ่าน ฉะนั้นในการ
ตรวจสอบต้องเข้าไปตรวจสอบของวิทยาลัยตัวเองว่าท ากิจกรรมแล้วคีย์ข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าคีย์ข้อมูล
ครบตามท่ีระบุก็จะข้ึนว่าผ่าน 

ประธาน     ฝากให้ทาง ปปส.ภาค 5 ให้เชิญสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินไม่ผ่านมาร่วมกัน
พูดคุยถึงสาเหตุว่าท าไมผลการด าเนินงานถึงไม่ผ่านทั้งที่ได้ท ากิจกรรมไปแล้ว 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ระดับปฐมวัยที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของสังกัดศึกษา และอปท. ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ลงข้อมูล ขอความร่วมมือให้ทาง สพป.เชียงใหม่ทุกแห่ง และท้องถิ่นจังหวัด ช่วยลงระบบข้อมูลให้เรียบร้อยด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 6  นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน     ต้องขอบขอบคุณทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่ขอเน้น
ย้ าหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

ปิดประชุม     เวลา 16.00 น. 
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