
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          
ครั้งที่ 5/๒๕61 

วันศุกร์ที่  30  พฤษภาคม  ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายปวิณ ช านิประศาสน๑ ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/ผู๎อ านวยการศูนย๑อ านวยการปูองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ          ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ      กรรมการ 
3. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก๎วจันทร๑  รองผู๎อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
4. นายกิตติชัย จิวะอุดมทรัพย๑  อัยการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
5. นางสาวจันทร๑ทินี จิตใหญํ  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหมํ แทน)     กรรมการ 
6. นางสาวสุกันยา ใหญํวงค๑  ผู๎อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
7. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู๎อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. ร.ท. ศิกษณะ สมวันดี   ผู๎บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 (แทน)    กรรมการ 
9. ร.ท.บุญน า ทองจัตุ   ผู๎บังคับกองพันสัตว๑ตํางคํายตากสิน  (แทน)    กรรมการ 
10. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน๑  ผู๎บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
11. ร.ต.อ.เสร ีเฟ่ืองสีใหมํ  ผู๎ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.จิรพงษ๑ ค ามี   ผู๎ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
13. พ.ต.ท.บุญมี เข๎มแข็งบุญ  ผู๎ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)   กรรมการ 
14. ร.ต.อ.ชนภัทร บุญน า  ผู๎ก ากับการตรวจค๎นเข๎าเมืองเชียงใหมํ(แทน)   กรรมการ 
15. ร.ต.ท.ยุทธพงษ๑ ปัดเปุา  ผู๎แทนสถานีต ารวจทางหลวง 4 กองก ากับการ 5   กรรมการ 
16. นายธีรพงค๑ อินทนาม  ผู๎แทนศูนย๑ประสานขําวกรองแหํงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
17. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ  
18. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
19. นายสุพจน๑ วงค๑จันทร๑เสือ  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
20. นายมนูญ สุขศรีจันทร๑   แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ      กรรมการ 
21. นางพิมพ๑พิศา หงส๑รัตน๑  สวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ  
22. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
23. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ  ผู๎แทนศูนย๑พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมํ   กรรมการ 
24. นายไพฑูรย๑ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
25. วําที่ ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
26. นางสาวสุดาภรณ๑ อินต๏ะธรรม  ประชาสัมพันธ๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
27. นายยุทธศาสตร๑ ดํานบุญเรือง  ขนสํงจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
28. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
29. นายปรีชา เชื้อชาติ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
30. นางมยุรา วรรณวัต   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
31. นายพิเชฐ ค ารินทร๑   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
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32. นายสมโภชน๑ ศรีชะนา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 5 (แทน) กรรมการ 
33. นางดวงพร ปิ่นทอง   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
34. นางสาวภวรัญชน๑ ไวสกุล  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
35. นายณัฐนนท๑ ภูํอริยพงศ๑  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
36. นายฤทธิ์รงค๑ จันทร๑มีศิลป์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
37. นายธวชั จันต๏ะวงค๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา (แทน)  กรรมการ 
38. ดร.อลงกรณ๑ น าบุญจิตต๑  ผู๎แทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหมํ   กรรมการ 
39. นายช านาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผู๎แทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหมํ 1     กรรมการ  
40. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม  ผู๎แทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหมํ 2      กรรมการ 
41. นางสาวภาวิไล ชลามาตย๑  ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
42. นายสุทธิภัทร๑พงศ๑ สมค า  ผู๎อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
43. นายมนตรี สือสารกรณ๑  ผู๎อ านวยการทําอากาศยานเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
44. นายบัณฑิต โตจินดา   ผู๎แทนดํานศุลกากรทําอากาศยานเชียงใหมํ    กรรมการ 
45. นายภูวเดช มหาวันแจํม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
46. นายก าจร เดชอุดม    ผู๎บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหมํ  (แทน)    กรรมการ 
47. นายวัชระ ปิมแปง   ผู๎บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
48. นางสาวลักขณา กางโหลน  ผู๎อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
49. นายจรูญพรรณ๑ ไชยบัวค า  ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
50. นางสาวเกสรี ธนูสนธิ์  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ๑เชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
51. นางสาวอรทัย ดุมเพชร  ผู๎อ านวยการสถานพินิจและค๎ุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
52. นางสุดารักษ๑ กระจําง  ผู๎อ านวยการศูนย๑ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
53. นางสาวณัฐติยาภรณ๑ เวียงทอง ผู๎อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
54. นางสาวเดือน อินต๏ะ   ผู๎อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
55. นางสาวคนึงนิจ จิตร๑นาน  ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ  
56. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ  นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
57. นางลาวัณย๑ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
58. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ๑  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
59. นายธงชัย อัปการัตน๑   นายกเทศมนตรีเมอืงแมํโจ๎ (แทน)     กรรมการ 
60. นายสุรพงค๑ บุญตันมอย  นายกเทศมนตรีเมืองต๎นเปา     กรรมการ 
61. นายพิสิษฐ๑ กสิกรณ๑   นายกเทศมนตรีเมืองแมํเหียะ (แทน)    กรรมการ 
62. นางอัญญารัตน๑ อภิกุลชัยสุทธิ์  จําจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
63. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ๑ภาคเหนือ    กรรมการ 
64. นายอ านาจ มหายนต๑   นายอ าเภอเมืองเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
65. นางสาวภัชรีภรณ๑ ทาวดี  นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
66. นายอภินันท๑ เลาหะกุล  นายอ าเภอแมํริม (แทน)      กรรมการ 
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67. นายจักรพันธ๑ ทองอ่ า   นายอ าเภอสารภี  (แทน)      กรรมการ 
68. นายอดุลย๑ ฮวกนิล    นายอ าเภอสันทราย      กรรมการ 
69. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอ าเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ 
70. นายอนุพงษ๑ วาวงศ๑มูล  นายอ าเภอสันก าแพง      กรรมการ 
71. นายมานิตย๑ ไหวไว   นายอ าเภอแมํแตง (แทน)      กรรมการ 
72. นายชนะศึก หนูชัย   นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
73. นายอัษฎางค๑ พุทธวงค๑  นายอ าเภอพร๎าว  (แทน)      กรรมการ 
74. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแมํอาย       กรรมการ 
75. นายทรงศักดิ์ มาอู๐   นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
76. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอ าเภอสันปุาตอง       กรรมการ 
77. นายสุทิน จันทร๑งาม   นายอ าเภอจอมทอง       กรรมการ 
78. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ๑  นายอ าเภอแมํแจํม      กรรมการ 
79. นายวรากร พาจรทิศ   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
80. นายศิวะ ธมิกานนท๑   นายอ าเภออมก๐อย        กรรมการ 
81. นายธีรวัฒน๑ ณ ล าพูน  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
82. วําที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเตํา        กรรมการ 
83. นายมนัส สุริยสิงห๑   นายอ าเภอแมํวาง      กรรมการ 
84. นายอนวัช สัตตบุศย๑   นายอ าเภอไชยปราการ       กรรมการ 
85. นายวิสุทธิ์ จรบุรี   นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
86. นายไพบูลย๑ ใจตูม   นายอ าเภอแมํออน (แทน)      กรรมการ 
87. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหลํอ (แทน)     กรรมการ 
88. นายสรพงษ๑ เตละวานิช  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา  (แทน)     กรรมการ 
89. นายศิริพงษ๑ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหมํ      ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
90. นางสาวพัฒน๑นภา พานมะ  เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
91. นายสุเมธ ทนะขว๎าง   เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
95. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน  
96. นางสาวนพรัตน๑  จันทร๑แต๎  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
97. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
98. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
100. นายยุทธนา สุขรํองช๎าง  สมว.คป.จ.ชม. 
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เริ่มประชุม    เวลา  13.30 น. 
    นายปวิณ ช านิประศาสน๑ ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/ผู๎อ านวยการศูนย๑อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ ครั้งที่ 5/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าการจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ บ้านเมืองกื้ด 
ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
       การจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยองค๑การบริหารสํวนต าบลกื้ดช๎าง ได๎เริ่มจัด
การศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๑ โดยมีนักเรียนจ านวน ๒๔ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๑๒ นักเรียนหญิง ๑๒ คน 

ประธาน    มีแตํระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นเดียว แล๎วเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปเรียนตํอที่ไหน  

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ก าลังสอบถามข๎อมูล ซึ่งปีที่แล๎วจะมีนักเรียนหลากหลายชํวงชั้น แตํตอนนี้นักเรียน
เดิมหายไปไมํทราบวําไปเรียนตํอไหน จะได๎น าเรียนข๎อมูลในการประชุมครั้งตํอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1   สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  สถานการณ๑แนวโน๎มปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ ภาพรวมสถานการณ๑  ประเทศ
ไทยยังเผชิญกับปัญหายาเสพติดรุนแรงตํอเนื่องจากปี 2560  ไอซ๑ถูกล าเลียงผํานไทยไปยังตํางประเทศ กลุํมการผลิตยังคงมี
ศักยภาพการผลิตยาเสพติดได๎อยํางไมํจ ากัด เฮโรอีน มีแนวโน๎มขยายตัวมากข้ึนในกลุํมเยาวชน 
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ข๎อพิจารณาแนวโน๎มสถานการณ๑ยาเสพติด 
1. ยังคงมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดมาพักคอยตามแนวชายแดนอยํางตํอเนื่องเพ่ือรอลักลอบล าเลียงเข๎าสูํเขตไทย 

โดยกลุํมมูเซอยังคงเป็นกลุํมรับจ๎างลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข๎าสูํเขตไทย จากนั้นจะวําจ๎างให๎กลุํมม๎งและคน
ไทยพ้ืนราบ พ้ืนที่ภาคกลาง และภาคใต๎เดินทางมารับยาเสพติด 

2. บริเวณแนวชายแดนยังคงใช๎กลุํมชนเผําเป็นหลัก โดยจะมีกลุํมคนไทยพ้ืนราบ ขึ้นมาลักลอบล าเลียง ด๎วยวิธีการซุก
ซํอนในรูปแบบตํางๆ เชํน รถยนต๑หรือตามรํางกาย เพ่ืออ าพรางการถูกตรวจพบ 
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3. การลักลอบขนสํงยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย๑ มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการลักลอบขนสํงทั้งในและ
ตํางประเทศ ดังนั้นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกสํวนจึงต๎องเฝูาระวังอยํางใกล๎ชิด ทั้งบริษัทไปรษณีย๑ไทย บริษัทขนสํงพัสดุภัณฑ๑
เอกชน และทําอากาศยาน 

4. การลักลอบขนยาบ๎าและไอซ๑ จากพ้ืนที่แนวชายแดนเข๎ามายังพ้ืนที่ตอนใน เพ่ือกระจายทั้งในและตํางประเทศมี
แนวโน๎มเพ่ิมข้ึนตํอเนื่อง 

ข๎อพิจารณา 
๑. พบการลักลอบล าเลียงไอซ๑ ผํานไปรษณีย๑ไปประเทศอิสราเอลถี่ขึ้นให๎ห๎วงเดือน เมษายน –พฤษภาคม ๒๕๖๑           

พบมากถึง ๑๓ คดีและมีปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบล าเลียงเพ่ิมขึ้น จากเดิมมีปริมาณ 100 -200 กรัม ปัจจุบันพบมีน้ าหนัก
ตั้งแตํ 1,000-1,200 กรัม 

๒. ลักษณะการซุกซํอน พบการซุกซํอนในรูปแบบเดิม ใช๎ซุกซํอน ในซองขนม กระป๋องนม หรือหลอดผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 
ทั้งนี้ ข๎อสังเกตคือ น้ าหนักบรรจุภัณฑ๑ตํางๆ ไมํตรงกับที่แสดงในบรรจุภัณฑ๑ และมีการหํอยาเสพติดด๎วยกระดาษฟอยล๑              
เพ่ือปูองกันไมํให๎เครื่องเอ็กซเรย๑ตรวจพบ 

ผลการจับกุมที่นําสนใจ 
วันที่ 29 พ.ค. 2561 พล.ต.ท.พูลทรัพย๑ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผบก.สส.ภ.5                   

พ.ต.อ.วรพงษ๑ ค าลือ รอง ผบก.สส.ภ.5 ชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติด บก.สส.ภ.5 รํวมกันจับกุม น.ส.ชญาดา ชัยแวํน
แคว๎น อายุ 29 ปี    อยูํบ๎านเลขที่ 101/14 หมูํ 11 ต.ป๋าแป๋ อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ อาชีพทนายความ พร๎อมยาไอซ๑ น้ าหนัก 
860 กิโลกรัม รถกระบะติดตั้งห๎องเย็น สีขาว ไมํติดแผํนปูายทะเบียน 1 คัน รถกระบะโตโยต๎าวีโก๎ สีด า หมายเลขทะเบียน            
5กข 1759 กรุงเทพมหานคร โทรศัพท๑มือถือ 5 เครื่อง โดยจับกุมได๎บนนถนนสายเทิง–เชียงราย เชิงสะพานข๎ามแมํน้ าลาว            
ต.ทําสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สํวนอีกรายคือ นายเอกราช พิทักษ๑ไพร อายุ 29 ปี บ๎านเลขที่ 26/3 หมูํ 12 ต.แมํวิน อ.แมํวาง 
จ.เชียงใหมํ อาชีพทนายความเชํนกันได๎หลบหนีการจับกุม ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ต ารวจภาค 5 ก าลังไลํสกัดจับกุม 

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เจ๎าหน๎าที่ได๎รับแจ๎งจากสายลับวําจะมีกลุํมผู๎ค๎ายาเสพติดลักลอบล าเลียงยาเสพติดจาก
พ้ืนที่แนวชายแดน จ.เชียงราย เข๎าไปยังพ้ืนที่ตอนในของประเทศ โดยจะน าไปสํงพ้ืนที่ จ.เชียงใหมํ ใช๎เส๎นทางถนนสายเทิง –
เชียงราย จากนั้นจึงลงพ้ืนที่หาขําว กระทั่งพบ น.ส.ชญาดา ขับรถกระบะติดตั้งห๎องเย็น มาตามถนนสายดังกลําว มุํงหน๎า              
อ.เมืองเชียงราย โดยมีรถกระบะโตโยต๎าวีโก๎ สีด า หมายเลขทะเบียน 5กข 1759 กรุงเทพมหานคร น าทางอยูํหํางๆ โดยมี           
นายเอกราช พิทักษ๑ไพร เป็นคนขับ 

 วันที่ 10 พ.ค. 2561บริเวณชํองตรวจขาเข๎าอาคารผู๎โดยสาร ทําอากาศยานแมํฟูาหลวงเชียงราย เจ๎าหน๎าที่ท าการ
ตรวจกระเป๋าสัมภาระ ของผู๎โดยสารชาวจีน ชื่อนายโชวเหวํย (ZHOU WEI) อายุ 25 ปี อาศัยอยูํมณฑลเสฉวน ประเทศจีน           
พบไอซ๑ 2 ถุงซุกซํอนอยูํในถุงชา น้ าหนักรวมประมาณ 2 กก. เบื้องต๎น ให๎การปฏิเสธ สารภาพวํากระเป๋าที่เป็นของตนจริง      
แตํไอซ๑ไมํทราบวําเป็นของใคร และอยูํในกระเป๋าได๎อยํางไร ซึ่งทางเจ๎าหน๎าที่จะได๎ท าการสอบปากค าและขยายผลจับกุมตํอไป 

 วันที่ 14 พ.ค. 61 ต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 วิสามัญคนร๎าย 2 ศพ คือ นายคมสัน แซํโซ๎ง อายุ 31 ปี ที่อยูํ 121 
หมูํ 8 ต.แจ๎ซ๎อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง และนายสุรินทร๑ แสงทรงเจริญ (แบงค๑) อายุ 23 ปี ที่อยูํ 72/3 หมูํ 5 ต.บ๎านหวด      
อ.งาว จ.ล าปาง ผู๎ต๎องหาตามหมายจับฐานรํวมกันครอบครอง และสมคบกันค๎ายาเสพติด ตรวจค๎นภายในตัว พบบัตรประชาชน
ของบุคคลอื่น พร๎อมยึดของกลาง เป็นยาบ๎า จ านวนประมาณ 5,000,000 เม็ด เฮโรอีน จ านวนประมาณ 199 แทํง และอาวุธ
ปืนพก จ านวน 2 กระบอก ที่ใช๎ยิงตํอสู๎ขัดขวางการจับกุม เหตุเกิดบริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1150 ระหวํางหลัก 
กม. ที่ 58-59 ต.เวียง อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย ซึ่งยาบ๎าดังกลําวผู๎เสียชีวิตรับจากพ้ืนที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ ใช๎เส๎นทาง
บ๎านปิงโค๎ง อ าเภอเชียงดาว มุํงหน๎าอ าเภอพร๎าว ตํอด๎วยเส๎นทางอ าเภอเวียงปุาเปูา จ.เชียงรายซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ 
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ต ารวจ ปส.เปิดยุทธการชัยยะสยบไพรี 61/5 เด็ดดอกไม๎พิษ กวาดล๎างยาเสพติดกวํา 80 เปูาหมายทั่วประเทศ       
บุกทลายแหลํงฟอกเงิน รวบ 4 สาวรับจ๎างโอนเงินให๎แก๏งค๎ายาเสพติดข๎ามชาติ และเบิกถอนครั้งละ 1 ล๎านบาทขนข๎ามแดน           
แมํสาย จ.เชียงราย พร๎อมจับหนุํมพมํามารับเงินอีก 1 คน กํอนสั่งอายัดทรัพย๑กวํา 20 ล๎านบาท ผบช.ปส.ชี้ผู๎ต๎องหา                  
เป็นเครือขํายเดียวกับ “เบนซ๑ เรชซิ่ง” ขณะที่ก าลังอีกชุดบุกค๎นร๎านทองกลางตลาดอัญมณีแมํสอด จ.ตาก หลังพบการโอนเงิน 
และโยงคนร๎ายที่เพิ่งถูกวิสามัญฯ 2 ศพ ยึดยาบ๎า 5 ล๎านเม็ด เฮโรอีนอีก 199 แทํง 

ประธาน    อยากฝากประเด็นเพ่ิมเติม ผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดจะมีอายุที่น๎อยลง และปริมาณยาเสพติด 
ที่น าออกจ าหนํายก็มีปริมาณที่มากข้ึน ดังนั้นการปฏิบัติงานของหนํวยงานก็จะมีความเข๎มข๎นขึ้น และเรื่องชาวตํางชาติที่เข๎าไปใน
พ้ืนที่อ าเภอชายแดนจะต๎องมีการตรวจสอบและให๎สังเกตดูพฤติกรรมนักทํองเที่ยววํามีพฤติกรรมผิดสังเกตหรือนําสงสัยหรือไมํ 
และให๎สังเกตหากพบบ๎านไหนมีฐานะร่ ารวยผิดปกติหรือนําสงสัยขอฝากให๎ทางอ าเภอ ต ารวจชํวยตรวจสอบ อาจจะต๎องให๎ก านัน
ผู๎ใหญํบ๎านในการตรวจสอบหาข๎อมูลด๎วย 

ระเบียบวาระท่ี 4.2   สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  สถานการณ๑พืชเสพติด จังหวัดเชียงใหมํปี 2560/2561 
    ภาพรวมของประเทศ  พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง 1,291.60 ไรํ ( 68.52 % ) 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2559/60 1,885.02 ไรํ 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2560/61   593.42 ไรํ 
    พ้ืนที่ จ.เชียงใหมํ  พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง 1,059.28 ไรํ ( 86.67 % ) 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2559/60 1,223.41 ไรํ 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2560/61   164.13 ไรํ 

ประธาน    เป็นเรื่องที่นํายินดีที่ปัญหาการปลูกฝิ่นลดลงแตํก็ต๎องเฝูาระวังตํอไป ส าหรับอ าเภอที่มีพ้ืนที่
การปลูกฝิ่นลดลงนั้น มีรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานบ๎างไหม การด าเนินการเรื่องกัญชงด าเนินการไป
ถึงไหนแล๎ว 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  จังหวัดเชียงใหมํ ได๎จัดประชุมการพิจารณาไปแล๎ว 1 รอบแตํยังไมํผํานการอนุมัติของจังหวัด
เพราะมีประเด็นอยูํหลายประเด็น เชํน โครงการหลวงขอปลูกในพื้นที่แตํพอตรวจแล๎วพบวําที่ดินไมํมีใบเอกสารสิทธิ์ที่จะสามารถ
ขออนุมัติได๎เพราะต๎องใช๎เอกสารสิทธิ์ ขั้นตอนการขออนุญาตจึงไมํถูกต๎อง แล๎วมีโรงงานยาสูบมาขออนุญาตปลูกกัญชงเพ่ือใช๎ใน
การวิจัยในเบื้องต๎นตรวจสอบก็ยังไมํได๎อนุมัติเพราะต๎องดูรายละเอียดตํางๆ ซึ่งมีการตรวจสอบเบื้องต๎นกับทาง สสจ. ผิดชอบใน
สํวนของการปลูกในพื้นที่ ที่ไมํมีเอกสารสิทธิ์ ถ๎าโครงการหลวงยังไมํมีการปรับพ้ืนที่คงจะไมํผําน แตํในสํวนของโรงงานยาสูบจะมี
การตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะสํงไปให๎ อย. ตรวจสอบรายละเอียด เพราะมีรายละเอียดของข๎อกฎหมาย 

ประธาน    ประเด็นของโครงการหลวงสํวนใหญํจะอยูํพ้ืนที่บนดอย ซึ่งเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายจะไมํมี
ออกโฉนดไมํได๎ ซึ่งสิทธิ์ของโครงการหลวงที่ได๎รับจากกรมปุาไม๎  คือสิทธิในการทดลองและวิจัยพ้ืนที่โครงการหลวงที่ท าจะ               
ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องมีเอกสารสิทธิ์ ยกตัวอยํางเชํน พ้ืนที่อํางขาง จ านวน 10,000 ไรํ เนื่องจากพ้ืนที่โครงการหลวงที่ไปท า
เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนบุกรุกเพ่ือปลูกฝิ่นอยูํแล๎ว เพราะฉะนั้นจะต๎องไปแก๎ไขตามหลักมนุษย๑ ธรรมก็คือให๎เป็นพ้ืนที่วิจัย และเป็น
พ้ืนที่โครงการซึ่งประชาชนอาศัยอยูํในพ้ืนที่นั้น อยากจะให๎ไปดูวัตถุประสงค๑ของโครงการหลวง ซึ่งประชาชนถือวําเป็นสํวนหนึ่ง
ของการวิจัยและขยายผลหรือเปลํา ฝากให๎ทางอ าเภอเรื่องโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหมํวําเกิดปีไหน พ้ืนที่เทําไหรํ ควบคุมกี่
หมูํบ๎าน กี่ต าบล เพราะวําจะได๎รับรู๎วํามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน 
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มติที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤษภาคม 2561

   

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก (แหํง) 
            - สังกัด พมจ. 
            - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แหํง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.   
      (3) ระดับประถมศึกษา (แหํง/คน) 
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร๎างภูมิคุ๎มกัน (D.A.R.E.) 
               + โรงเรียน (แหํง) 
               + ครูต ารวจ (คน) 
      (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหํง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหมํ)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แหํง) 
           - ลูกเสือต๎านภัยยาเสพตดิ (แหํง) 
           - คํายทักษะชีวิต (สพป.) (แหํง) 
              - จิตอาสา (อาชีวะต๎านภยัยาเสพติด) (แหํง) 
              - จติอาสา (พัฒนาเครือขาํยอุดมศึกษา)(แหํง) 

 
 

178  
633  

 
751  
61  

 
750 

 
198  
136  

 
275  
58  
18  
9 

๑ แหํง 
262 
267 
229 
18 
9  

 
 
- 
2 
 

9 
3 
 

8 
 

198 
136 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

22 
- 
- 
- 

 
 

94 
444 

 
437 
59 

 
587 

 
198  
136 

 
200 
18 
7 
1 
8 

262 
28 
- 
- 
- 

 
 

52.80 
70.14 

 
58.19 
96.72 

 
78.27 

 
100 
100 

 
73.45 
34.49 
44.44 
55.55 
800 
100 

10.49 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่สอน 6,730 คน 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
  อยูํระหวํางด าเนินการ 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
         (1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) 
         (๒) จัดตั้งศูนย๑เยาวชนนอกสถานศึกษา (แหํง) 

 
200 

5  

 
- 
- 

 
201 

5 

 
100.5 
100 

 
 

 

1.3 สถานประกอบการ 
         (๑) สถานประกอบการลูกจ๎างต่ ากวํา ๑๐ คน   
              - ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ๑ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหํง) 

 
 

125  
 

 
 

10 

 
 

140 

 
 

112 

 

         (๒) สถานประกอบการลูกจ๎างมากกวํา ๑๐ คน 
              - ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ๑ในสถาน
ประกอบการ (แหงํ) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหํง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหํง) 

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
22 
 

9 
- 

 
323 

 
56 
- 

 
92.28 

 
93.33 

- 

 
 
 

 
ด าเนินการไตรมาส 3 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

   1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
34 

 
486 

 
81 

 

          - ค าสั่ง หน.คสช. ท่ี 22/2558 
 

1. สั่งปิดตามข๎อ 4(1) ยินยอมหรอืปลํอยปละละเลยให๎ผู๎มีอายุต่ ากวํา 20 ปี เข๎าไป
ใช๎บริการ และข๎อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑แกํผู๎มีอายุต่ ากวํา 20 ปี จ านวน 
14 แหํง  
2. สั่งปิดตามข๎อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑เกินกวําก าหนดเวลาจ านวน 3 แหํง 
3. สั่งปิดตามข๎อ 4(5) ยินยอมหรอืปลํอยปละละเลยให๎มีการพกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบดิ หรือยาเสพตดิเข๎าไปในสถานท่ีของตน จ านวน 1 แหํง 

   1.๕ การสร้างภูมิคุม้กันกลุม่ประชาชนทั่วไป 
          (1) โครงการปูองกันยาเสพติดในพระสงฆ๑  
(วัดสีขาว) (แหํง) 

 
25 

  

 
5 

 
19 

 
76 

 

          (2) โครงการ To Be Number One (แหํง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมูํบ๎าน/ชุมชน 
              - ราชทัณฑ๑ 

 
140 
295 
122 

3 

 
14 
19 
2 
- 

 
107 
234 
109 

3 

 
76.43 
78.98 
89.34 
100 

 

 

        (3) การพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน เข๎มแข็งเอาชนะ       
ยาเสพติด 
            - สร๎างความเข๎มแข็งแนวทางประชารัฐ   
(ม./ช.) 
              + หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํมปีัญหา (ก)  
              + หมูํบ๎านทีม่ีปัญหานอ๎ย (ข) 
              + หมูํบ๎าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาปานกลาง (ค) 
              + หมูํบ๎าน/ชุมชนทีม่ีปัญหามาก (ง) 

 
 

๒,๑๗๘  
 

๑,๖๕๒  
๓๑๙  
๙๔  

๑๑๓  

 
 

19 
 

7 
2 
- 
1 

 
 

2,153 
 

1,634 
316 
92 

111 

 
 

98.85 
 

98.91 
99.06 
97.87 
98.23 

 

       (4) โครงการกองทุนแมํของแผํนดิน 
           - หมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน    
(ม./ช.)            
           - พัฒนา/รักษา/ความเข๎มแข็งหมูํบ๎านกองทุน 
(ม./ช.) 
           - ศูนย๑การเรียนรู๎กองทุนแมํ (LC) (แหํง 

 
๒๖  

 
๕๐1  

 
๑  

 
- 
 

15 
 
- 

 
26 

 
492 

 
- 

 
100 

 
98.20 

 
- 

 
 
 
 
 
 
รองบ ปปส.ภ.5 
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ผู้แทน ส านักงาน พมจ.ชม. ปัญหาที่พบคือเรื่องของสื่อ เนื่องจากศูนย๑เด็กเล็กได๎รับแจกสื่อ  เมื่อปี พ.ศ.2559 แล๎ว    
ศูนย๑เด็กเล็กซึ่งมีอายุตั้งแตํ 0-6 ปี ใช๎มาระยะหนึ่ง แล๎วให๎รายงานผลในปี 2561 สํวนใหญํสื่อจะเกิดการช ารุด ในสํวนของ
โรงเรียนที่มี 178 แหํง ก็มีการยกเลิกไปแล๎วมีการขออนุญาตใหมํ ซึ่งในสํวนของการใหมํยังไมํได๎รับสื่อ 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ในสํวนของเด็กเล็ก 3-5 ปี ในเรื่องของสื่อ ปีที่ 1 จะให๎สื่อเป็นนิทาน ปีที่ 2 เป็นรูปเลํม          
และปีท่ีสามก าลังจะประชุมกับทีมงาน ประมาณเดือนกรกฎาคม 1,000 กวําแหํง ซึ่งตรงนี้จะไมํมีการให๎สื่อ แตํจะเป็นเรื่องการ
ฝึกครูท าแผนการสอน ให๎บูรณาการของเด็กนักเรียน ซึ่งตอนนี้ให๎สอนเด็กเบื้องต๎นกํอน  

ประธาน     เรื่องการท าสื่อเบื้องต๎นไมํนําจะมีปัญหา เพราะเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งสามารถจัดซื้อสื่อ          
โดยไมํต๎องของบประมาณ จึงขอให๎ไปท าความเข๎าใจกับทางโรงเรียนวําเป็นบทบาทและหน๎าที่ของโรงเรียนที่ต๎องสร๎างความ
ตระหนักของพิษภัยยาเสพติดให๎กับนักเรียน 

ผู้แทน ส านักงาน พมจ.ชม. ทางส านักงานจะมีการจัดอบรมในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ในเรื่องของ EF และสื่อ
ตํางๆ ซึ่งจะรายงานผลให๎กับทาง ส านักงาน ป.ป.ส. ทราบตํอไป 

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในสํวนของส านักงานในเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาในการประชุมครั้งที่ผํานมาอาจจะ
มีข๎อมูลน๎อยเพราะอยูํในชํวงปิดเทอม ซึ่งภายในเดือนนี้จะท าให๎ได๎มากข้ึนกวําเดิม 

ผู้แทน ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได๎ด าเนินการอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด เนื่องจากเพ่ิงได๎รับ
งบประมาณในการด าเนินงาน ในสํวนของการรายงานในระบบ NISPA จะได๎ด าเนินการเรํงรัดลงระบบให๎เรียบร๎อย 

ประธาน    ถ๎ามีปัญหาในการลงระบบก็ให๎ประสานมายังศูนย๑อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหมํ เพื่อจะได๎ด าเนินการหาทางแก๎ไขปัญหาในการท างานรํวมกัน  

รอง ผอ.เทคนิค ชม.   ในสํวนของอาชีวศึกษา มีวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาล จ านวน 8 แหํง เอกชน จ านวน 10 แหํง 
ในการด าเนินการในระบบ NISPA ด าเนินการไป จ านวน 8 แหํง ซ่ึงจะไดเ๎รํงให๎ด าเนินการให๎ครบตามเปูาหมาย  

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 เรื่องกองทุนแมํของแผํนดิน สนง.ปปส. อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให๎ด าเนินการ        
การยกระดับหมูํบ๎านที่เป็นหมูํบ๎าน C จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 24 หมูํบ๎าน และได๎มีการสนับสนุนให๎เพ่ือยกระดับให๎เป็น B   
หรือเป็น A เพราะจากนี้ไปจะไมํให๎เป็น C และในสํวนของศูนย๑การเรียนรู๎ที่ยกระดับให๎เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ของจังหวัด           
หรือเพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎ ได๎อนุมัติงบประมาณ จ านวน 200,000 บาท โดยอนุมัติให๎ผํานทางเครือขํายกองทุนแมํของ
แผํนดินจังหวัดเชียงใหมํ ซ่ึงท างานรํวมกับพัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน 
       (5) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐรํวมใจสร๎าง
หมูํบ๎าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยํางยั่งยืน       
(9 ขั้นตอน) 

อยูํในข้ันตอนท่ี 1 จ านวน 2,171 ม./ช. คิดเป็น 98.82% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 2 จ านวน 2,167 ม./ช. คิดเป็น 98.63%   
อยูํในข้ันตอนท่ี 3 จ านวน 2,130 ม./ช. คิดเป็น 96.95% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 4 จ านวน 2,093 ม./ช. คิดเป็น 95.27% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 5 จ านวน 1,805 ม./ช. คิดเป็น 82.16% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 6 จ านวน 1,287 ม./ช. คิดเป็น 58.58% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 7 จ านวน 565 ม./ช. คิดเป็น 25.72% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 8 จ านวน 252 ม./ช. คิดเป็น 11.47% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 9 จ านวน 34 ม./ช. คิดเป็น 1.55% 
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ประธาน     อยากทราบวําหมูํบ๎านกองทุนแมํ เรื่องการท าอาชีพ เรื่องความเข๎มแข็งชุมชนมีอะไรเดํนๆ    
ที่สามารถจะน ามาเสนอ เพื่อเป็นการให๎ชาวบ๎านรับรู๎การท างานของกองทุนแมํของแผํนดิน เพ่ือขยายผลไปยังงานตํางๆ และรู๎ถึง
ประโยชน๑ของกองทุนแมํของแผํนดิน มีการให๎หมูํบ๎านที่ท าอยูํแล๎วหรือหมูํบ๎านต๎นกล๎าได๎รับรู๎แนวทางกํอนไหมกํอนที่จะเข๎าสูํ            
การเป็นหมูํบ๎านกองทุนแมํมีการให๎ขยายความรู๎ให๎หมูํบ๎านหรือไมํ ผลงานจุดเดํนของจังหวัดเชียงใหมํคืออะไร ขอฝากให๎คิดวิธีการ
การเคลื่อนที่เป็นระบบ  

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  มีการขยายผลระดับอ าเภอ รับสมัครหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินที่จะเป็นหมูํบ๎าน
ต๎นกล๎าใหมํทุกๆ ปีอยํางน๎อยอ าเภอละ 1 แหํง ส าหรับกิจกรรม มีกิจกรรมขยะออมเงิน ซึ่งเป็นการหาเงินงบประมาณเพ่ือ    
สมทบทุนพระราชทานของกองทุนแมํของแผํนดิน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ส าหรับการเข๎ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแมํ ปี 2561 จะเข๎ารับในวันที่ 
23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด๎านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 25 พ.ค. 
2561) จ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 3,675 49.58 
     - สถานบ าบัด 6,513 3,151 48.38 
     - คํายปรับเปลี่ยนฯ 900 524 58.22 
2.บังคับบ าบัด 2,093 1,662 79.41 
3.ต๎องโทษ 670 303 45.22 
     - กรมราชทัณฑ๑ 550 222 40.36 
     - กรมพินิจฯ 120 81 67.50 

รวม 10,176 5,640 55.42 
 
จ านวนผู๎ผํานการบ าบัดที่ได๎รับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 521 50.48 
2.สมัครใจ 108 (คําย) /บังคับบ าบัดแบบควบคุมตัว 1,245 445 35.72 
3.ต๎องโทษ 500 436 87.20 

รวม 2,777 1,402 50.48 
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การลดอันตรายจากการใช๎ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติด 1,858 1,758 94.62 

 

ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพตํอเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหนํายจากการบ าบัดรักษา (1 ต.ค. – 25 พ.ค. 61) 
 
 
 

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

94.1 
98.2 
98.6 

รวม 3 ระบบ 95.6 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ ห๎วง 1 – 23 พ.ค. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 888 คดี 917 คน  
แยกข๎อกลําวหา   - ผลิต จ านวน 3 ราย 3 คน      

- จ าหนําย จ านวน 103 ราย 112 คน     
- ครอบครองเพ่ือจ าหนําย จ านวน 142 คด ี152 คน  
- ครอบครอง จ านวน 161 คดี 171 คน    
- เสพ จ านวน 479 ราย 479 คน 

 

ของกลาง 
ยาบ๎า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห๎ง สารระเหย ไอซ๑ 
เม็ด กรัม กรมั กรัม กรัม กรัม กระป๋อง กรัม 

448,891.24 274.48 1,491.84 41.90 3,040.80 1,144.87 2 4,088.27 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61  เวลา 22.45น. บนถนนเลี่ยงเมืองฝาง ม. 1 ต.สันทราย อ.ฝาง จว.เชียงใหมํ  จนท.ตร.สภ.ฝาง

จนท.ทหาร ฉก.ม.4,จนท.ฝุายปกครอง,จนท.ตร.บก.ปส.3 บช.ปส. ได๎รํวมกันจับกุม ผู๎ต๎องหา 1.นายวิชัย จองติ อายุ 30 ปี       
ที่อยูํ 42/พ ม.1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.เชียงใหมํ  2.นางติ่นมวย  ไมํมีนามสกุล อายุ 38 ปี ที่อยูํ 72 ม.5 ต.มํอนปิ่น    
อ.ฝาง จว.เชียงใหมํ พร๎อมของกลางยาเสพติดให๎โทษประเภท 1 (ยาไอซ๑) ประมาณ 4 กก. ข๎อหา “รํวมกันมียาเสพติดให๎โทษ
ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ๑) ไว๎ในความครอบครองเพ่ือจ าหนํายโดยผิดกฎหมาย” และแจ๎งข๎อกลําวหาเพ่ิมแกํ   
นางติ่นมวย  ไมํมีนามสกุล วํา “มียาเสพติดให๎โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาไอซ๑)  ไว๎ในความครอบครองโดยผิด
กฎหมาย” และ”เสพสารเสพติดให๎โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาไอซ๑) โดยผิดกฎหมาย” ต๎นทางจาก ต.มํอนปิ่น   
อ.ฝาง จว.เชียงใหมํ  

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61  เวลา 00.05น. บริเวณไรํข๎าวโพดท๎ายหมูํบ๎านใหมํหมอกจ๐าม หมูํที่ 8 ต.ทําตอน อ.แมํอาย จว.
เชียงใหมํ จนท.ตร.สภ.แมํอาย ได๎ตรวจยึด ผู๎ต๎องหา หลบหนี ข๎อหารํวมกันเพ่ือจ าหนําย ของกลางยาเสพติดให๎โทษประเภท 1  
(ยาบ๎า) ประมาณ 400,000 เม็ด  รถยนต๑กระบะ ยี่ห๎อโตโยต๎า รุํนไทเกอร๑ สีน้ าเงิน ทะเบียน บธ 2869 เชียงใหมํ 

 

 

 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
    3.1 การสกดักั้นยาเสพตดิ  
          - ดํานตรวจ/จุดตรวจ (21 แหํง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถโดยสารประจ าทาง (แหํง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถไฟ (แหํง) 
          - ไปรษณีย๑/ขนสํงเอกชน (แหํง) 
          - ทําอากาศยาน (แหํง) 
          - การเฝูาระวังเรือนจ า/ทณัฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
651 

- 
- 
- 
- 
- 

 
5,187 

- 
- 
- 
- 

56 

 
67.6 

- 
- 
- 
- 

58.33 

 

     3.2 การจับกุมผู๎กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,438 (คดี) 248 1,445 100.5  

     3.3 ร๎อยละ 80 ท่ี ลปส. มคี าสั่งอนุมัติให๎จับกุมฐานความผิด
สมคบและสนับสนุนชํวยเหลือต๎องให๎ออกหมายจับโดยศาล 
           - คดีที่ขออนุมัติ (คดี) 
           - คดีที่ออกหมายจับโดยศาล (คดี) 

ทุกราย 
 
 

36 286 -  

     3.4 จ านวนทรัพย๑สินท่ียดึอายัด (บาท) 53 ล๎านบาท 12,590,637 139,286,505 262.8  
     3.5 การด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพตดิ 

ทุกราย - 2 -  

     3.6 การด าเนินการตามข๎อร๎องเรียน 1386 ทุกราย รับเรื่อง 181 ด าเนินการ 171 คงเหลือ 10 
    3.7 โครงการปราบปรามนักค๎ายาเสพติดในระดับจังหวัด  
(หมูํบ๎าน/ชุมชน) 

113  - 45 39.82  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 

ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
ฝ่ายเลขานุการ   การก ากับติดตามของคณะกรรมการติดตามระดับจังหวัดเปูาหมาย 2561 จ านวน 2-4 ครั้ง 
ยังไมํมีผลการด าเนินงาน ขณะนี้อยูํในระหวํางการหารือการจัดท าแผนเพ่ือลงพื้นที่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  
    การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 (ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่) 

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัด ก าหนดการจัดงานวันยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได๎ประชุมไปแล๎ว 1 ครั้ง 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถานที่จัดงานคือที่ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ จะมีการประชุมเตรียมงานอีก 3 ครั้ง 
สํวนกิจกกรมที่จะจัดจะมีกิจกรรมคล๎ายๆกับปีที่แล๎วก็มีเชิญชวนนักเรียนนักศึกษามารํวมกิจกรรม และจะมีกิจกรรมการแขํงขัน
อยูํ 6 กิจกรรม 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหมํ หมูํบ๎านเปูาหมายตามโครงการไทย
นิยมฯ จ านวน 3 ม/ช ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหมํ ได๎แกํ บ๎านบนนาง ต.ช๎างเคิ่ง อ.แมํแจํม บ๎านออมลอง ต.แมํสา อ.สะเมิง บ๎านปุาเติง 
อ.แมํสา อ.สะเมิง ซึ่งทั้ง 3 หมูํบ๎าน ทาง ปปส. ได๎ออกพ้ืนที่และได๎ท าการตรวจสอบทั้ง 3 หมูํบ๎าน ถ๎าเทียบกับหมูํบ๎านทั่วไป 
ไมํได๎ร๎ายแรงมาก แตํก็มีปัญหายาเสพติดอยูํ ทาง ปปส. อาจจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการอบรม ชรบ. หมูํบ๎าน หลักสูตร   
3 - 5 วัน อยูํระหวํางการประสานงาน 

 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

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

๒-๔  
 

- - -  

    4.2 การก ากับตดิตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวดั (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

12 1 8 66.66  

   4.3 ประชุมโต๏ะขําวเฝูาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  - 3 25  
   4.4 การใช๎จํายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (3) งบ ปค. 
         (4) งบพัฒนาจังหวัด 

28,656,358 
10,100,000 
   393,100 
2,544,458 

15,618,800 

1,793,460.63 
1,510,045 
12,565.63 
270,850 

- 

8,512,697.61 
6,504,269 

194,789.61 
1,813,639 

- 

29.71 
64.62 
49.55 
71.28 

- 
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ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ต๎องขอบขอบคุณทุกหนํวยที่ปฏิบัติหน๎าอยํางเต็มก าลังความสามารถ แตํขอเน๎นย้ าหนํวยงาน
ที่มีผลการด าเนินงานที่ไมํเป็นไปตามเปูาหมาย ให๎เรํงด าเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมาย  

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 

                นพรัตน๑  จันทร๑แต๎                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน๑  จันทร๑แต๎)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน 
            ผู๎จดรายงานการประชุม                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


