
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 2/๒๕61 
วันพุธที่  27 กุมภาพันธ์ 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.อ.พงค๑มิตร ปินปันคง  ผู๎บัญชาการศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
4. นางสาวมาลินี ฐิติผลพันธ๑  อัยการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
5. นางสาวจันทร๑ทินี จิตใหญํ  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหมํ แทน)     กรรมการ 
6. นางสาวสุกันยา ใหญํวงค๑  ผู๎อ านวยการส านักงานปูองกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5  กรรมการ 
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู๎อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. พ.ต.วโิรจน๑ สุขเกตุ   ผู๎บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
9. น.ท.คมศักดิ์ ค าสอน   ผู๎บังคับการกองบิน ๔๑       กรรมการ 
10. พ.ต.ต.ธีรัตม๑ ชูดละออง  ผู๎บังคับการกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน) กรรมการ 
11. พ.ต.ท.ผจญ กลุให๎   ผู๎ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
12. ร.ต.อ.อนุชา อินทร๑บุญ  ผู๎ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
13. พ.ต.ท.ช านาญ สมศักดิ์   ผู๎ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)   กรรมการ 
14. ร.ต.ท.ศุภกร ปิยะกุลไชย  ผู๎ก ากับการตรวจค๎นเข๎าเมืองเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
15. ร.ต.ท.ยุทธพงษ๑ ปัดเปุา  ผู๎แทนสถานีต ารวจทางหลวง 4 กองก ากับการ 5 (แทน)  กรรมการ 
16. นายธีระพงค๑ อินทนาม  ผู๎แทนศูนย๑ประสานขําวกรองแหํงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
17. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
18. นางรุํงอรุณ ฤาชัย   นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
19. นางปานทิพย๑ ศรีรัตน๑  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
20. นายมนูญ สุขศรีจันทร๑   แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ      กรรมการ 
21. นางอุบล หนํอกุล   สวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ  
22. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
23. นายไพฑูรย๑ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
24. วําที่ ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
25. นางสาวชุติมา ชีพเพียงสรวง  ประชาสัมพันธ๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
26. นายยุทธศาสตร๑ ดําน บุญเรือง  ขนสํงจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
27. นางสาวดวงมณี เครื่องร๎อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
28. นายชูชาติ หาได ๎   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
29. นายปรีชา เชื้อชาติ   ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
30 นายพิเชฐ ค ารินทร๑   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
31. นายจิรเมธ จันทรบูรณ๑  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 5 (แทน) กรรมการ 



-2- 
 

32. นางสาวศุภลักษณ๑ สุทธนะ  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
33. นางสาวเณติมิ สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
34. นางสาวรักษ๑มณี ฉายวัฒนา   ผอ.สนง.สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จงัหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
35. นางนงลักษณ๑ วิชัยรัตน๑  ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน)   กรรมการ 
36. นายธวัชชัย คุณสารวนิช  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
37. นายฤทธ๑รงค๑ จันทร๑มีศิลป์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
38. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
39. นายธวัช จันต๏ะวงค๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา (แทน)  กรรมการ 
40. นางสาวพัชราภรณ๑ พัฒนจักร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)    กรรมการ 
41. นายช านาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผู๎แทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหมํ 1     กรรมการ  
42. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม  ผู๎แทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหมํ 2      กรรมการ 
43. นายทวีวิทย๑ รัตนวิจิตร  ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
44. นายสุทธิภัทร๑พงศ๑ สมค า  ผู๎อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
45. นายวิศุทธ๑ แตงทอง   ผู๎อ านวยการทําอากาศยานเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
46. นายบัณฑิต โตจินดา   ผู๎แทนดํานศุลกากรทําอากาศยานเชียงใหมํ    กรรมการ 
47. นางดารารัตน๑ แก๎วโพธิ์  เกษตรจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
48. นายภูวเดช มหาวันแจํม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
49. นายสุวินัย เต็มสวัสดิ์    ผู๎บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
50. นายวัชระ ปิมแปง   ผู๎บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
51. นางลักขณา กางโหลน  ผู๎อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
52. นายสมคิด บุญมา   ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
53. น.พ.วรพงษ๑ ส าราญทิวาวัลย๑  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ๑เชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
54. นางสาวอรทัย ดุมเพชร  ผู๎อ านวยการสถานพินิจและค๎ุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
55. นางสุดารักษ๑ กระจําง  ผู๎อ านวยการศูนย๑ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
56. นางสาวณัฐติยาภรณ๑ เวียงทอง ผู๎อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
57. นางดวงเดือน ไชยน๎อย  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
58. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู๎อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยอ าเภอฝาง   กรรมการ 
59. นางนวพรรณ เนตรค า  ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ  
60. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ  นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
61. นางลาวัณย๑ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
62. นายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
63. นางสุภาภรณ๑ ทริยะ   นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ (แทน)     กรรมการ 
64. นายสุรพงค๑ บุญตันมอย  นายกเทศมนตรีเมืองต๎นเปา (แทน)     กรรมการ 
65. นายพิสิษฐ๑ กสิกรณ๑   นายกเทศมนตรีเมืองแมํเหียะ (แทน)    กรรมการ 
66. นางอัญญารัตน๑ อภิกุลชัยสุทธิ์  จําจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
67. นายบัณฑิต เจริญ   นายอ าเภอเมืองเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
68. นายชัชวาลย๑ ปัญญา   นายอ าเภอฝาง       กรรมการ 
69. วําที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทร๑เป็ง นายอ าเภอแมํริม (แทน)      กรรมการ 
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70. นายจักรพันธุ๑ ทองอ่ า   นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
71. นายอดุลย๑ ฮวกนิล    นายอ าเภอสันทราย      กรรมการ 
72. นายสรรเสริญ พงษ๑พิพัฒน๑  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
73. นายอนุพงษ๑ วาวงศ๑มูล  นายอ าเภอสันก าแพง       กรรมการ 
74. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแมํแตง (แทน)      กรรมการ 
75. นายสราวุฒิ วรพงษ๑   นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
76. นายอัษฎางค๑ พุทธวงค๑  นายอ าเภอพร๎าว  (แทน)      กรรมการ 
77. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแมํอาย       กรรมการ 
78. นางสาวนิติยา พงษ๑พานิช  นายอ าเภอหางดง       กรรมการ 
79. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์  นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)     กรรมการ 
80. นายวิทวัส บุตรต๏ะ   นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
81. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ๑  นายอ าเภอแมํแจํม      กรรมการ 
82. นายวรากร พาจรทิพย๑  นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
83. นายศิวะ ธมิกานนท๑   นายอ าเภออมก๐อย      กรรมการ 
84. นายอนันต๑ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
85. นายธนไชย สอนอินทร๑  นายอ าเภอดอยเตํา (แทน)      กรรมการ 
86. นายมนัส สุริยสิงห๑   นายอ าเภอแมํวาง       กรรมการ 
87. นายอุทัย สอนจีน   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
88. นายชัชวาลย๑ พุทธโธ   นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
89. นายไพบูลย๑ ใจตูม   นายอ าเภอแมํออน (แทน)      กรรมการ 
90. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหลํอ (แทน)     กรรมการ 
91. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
92. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ๑ภาคเหนือ    กรรมการ 
93. นายศิริพงษ๑ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหมํ      ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
94. นางสาวพัฒน๑นภา พานมะ  เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
95. นายสุเมธ ทนะขว๎าง   เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
96. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน  
97. นางสาวนพรัตน๑  จันทร๑แต๎  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
98. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
99. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
100. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหมํ 
101. นางสาวพิชาภัคฐ๑ เรือนประเสริฐ นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน ปปส.ภาค 5 
102. นางโปรดปราน จ าสุวรรณ๑  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
103. นางสาวพัณฌิตา ทาเงิน  เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการ 
104. นายนพดล อนันต๑ประดิษฐ๑  เทศบาลนครเชียงใหม ํ
105. นางสาวขวัญชนก แปูนด๎วง  เจ๎าหน๎าที่มหาวิทยาลัยพายัพ 
106. นางสาวสุพรรษา บุญมี  นักศึกษาฝึกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
107. นางสาวปวีณา จันทร๑พงษ๑  นักศึกษาฝึกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ช านิประศาสน๑ ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/ผู๎อ านวยการศูนย๑อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ ครั้งที่ 2/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2561   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
      3.1 การจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่  (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ) 
   จากการประชุม ศอ.ปส.จ.ชม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหมํ ได๎รายงานเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือแก๎ไขปัญหาการศึกษาในพ้ืนที่ หมูํ ๑ ต าบลกื้ดช๎าง อ าเภอแมํแตง นั้น 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ ได๎ประชุมหารือแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๖๑ ณ ห๎องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ โดยได๎เชิญหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย 
สพป.เชียงใหมํ เขต ๒, องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ , กศน.อ าเภอแมํแตง, ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเมืองกืด  
และ อบต.กื๊ดช๎าง เข๎ารํวมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ซึ่งที่ประชุมได๎แสดงความคิดเห็นและ     
มีความเห็นรํวมกันในการพิจารณาหนํวยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษา ดังนี้ 
    1. การจัดการศึกษาให้แก่ประชากรในพื้นที่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษา ได๎แกํ 
         ๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบดูแลตั้งแตํในครรภ๑มารดา จนถึงเด็กอายุ 1 ขวบ  
         ๑.๒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑ฯ รับผิดชอบดูแล เด็กอายุ 1 - 2 ขวบ 
        ๑.๓ องค๑การบริหารสํวนต าบลกื้ดช๎าง รับผิดชอบเด็กอายุตั้งแตํ 3 - 6 ขวบ 
        ๑.๔ โรงเรียนบ๎านเมืองกืด  สพป.เชียงใหมํ เขต 2 รับผิดชอบอายุเด็กตั้งแตํ 6 ขวบขึ้นไป 
        ๑.๕ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแมํแตง รับผิดชอบเด็กอายุ 
15 ปีขึ้นไป และเด็กที่ไมํสามารถเข๎าเรียนในระบบได๎ เชํน สุขภาพรํางกายไมํสมบูรณ๑ความยากจน พิการ และต๎องได๎รับความ
ยินยอมจากหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
                 สถานที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ที่ประชุมได๎อภิปรายถึงสถานที่วําเดิมส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหมํ เป็นหนํวยงานจัดการศึกษาและมีอาคารเรียนของศูนย๑การเรียนชาวไทยภูเขา         
“แมํฟูาหลวง” จึงเห็นชอบรํวมกันให๎ประสานขออนุญาตใช๎สถานที่ของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อขอใช๎อาคารเรียนของศูนย๑การเรียนชาวไทยภูเขา “แมํฟูาหลวง” จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยตํอไป 
   ๒. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ บ้านเมืองกื้ด  
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

       ๒.๑ การจัดท าข๎อมูลประชากร ของบ๎านเมืองกืด หมูํ 1 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา       
โดยแยกเป็น 5 กลุํม ประกอบด๎วย บ๎านเมืองกื๊ด บ๎านโทํงปุาซาง บ๎านผาแดง บ๎านห๎วยกุ๏บกั๊บ และบ๎านห๎วยสถาน อ าเภอแมํแตง 
จังหวัดเชียงใหมํ 

       ๒.๒ การจัดท าแผนสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หมูํ 1 บ๎านเมืองกืด้ อ าเภอแมํแตง จังหวัด
เชียงใหมํ โดยจัดท า 2 แผน ดังนี้ 
          ๒.2.๑ .แผนเรํงดํวนระยะแรก (ปีการศึกษา 2561) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา  
          ๒.2.๒ แผนระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2562-2566) โดยความรํวมมือหนํวยงานทุกภาค
สํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการศึกษา 
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   ๓. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อนการศึกษา 

     3.2 การแก้ไขกฎหมายยาเสพติด  (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
       ศอ.ปส.จ.ร๎อยเอ็ด ได๎ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560    
และที่ประชุมมีมติเสนอความเห็นให๎ส านักงาน ป.ป.ส. พิจารณาเสนอแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ในประเด็น          
ให๎องค๑การเภสัชกรรมผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบ๎า) เพ่ือบ าบัดรักษาผู๎ปุวยที่ติดยาเสพติด เนื่องจากการแก๎ไขปัญหายาเสพติด    
ในอดีตที่ผํานมาไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร และปัจจุบันการแพรํระบาดของยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน (ยาบ๎า) มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งภาครัฐได๎ทุํมงบประมาณจ านวนมากในการแก๎ไขปัญหายาเสพติดแตํปัญหายาเสพติดยังไมํลดลงแตํประการใด หากให๎
องค๑การเภสัชกรรม ผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบ๎า) ราคาถูก เพ่ือบ าบัดรักษาผู๎ปุวยที่ติดยาเสพติด จะสามารถตัดวงจรการค๎า    
ยาเสพติดได๎ ท าให๎ผู๎ผลิตไมํมีแรงจูงใจจะท าให๎เลิกผลิตไปและรัฐสามารถวางกฎและระเบียบปฏิบัติตํอผู๎เสพที่จะขึ้นทะเบียนอยูํ
ในความควบคุมดูแลของเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องได๎ การแพรํระบาดของยาเสพติดจะลดลง และ ศอ.ปส.จ.ร๎อยเอ็ด ขอความรํวมมือ
ให๎ ศอ.ปส.จ. ทุกจังหวัด สนับสนุนแนวคิดของจังหวัดร๎อยเอ็ดที่เสนอให๎  ส านักงาน ป.ป.ส. พิจารณาเสนอแก๎ไขกฎหมาย นั้น  
  ส านักงาน ป.ป.ส. แจ๎งวํา ศอ.ปส.จ.ร๎อยเอ็ด ได๎เสนอความเห็นให๎ ส านักงาน ป.ป.ส. พิจารณาเสนอ
แก๎ไขกฎหมายยาเสพติดในประเด็นดังกลําว ส านักงาน ป.ป.ส. เห็นวําข๎อเสนอของ ศอ.ปส.จ.ร๎อยเอ็ด เป็นความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน๑ตํอการปรับเปลี่ยนนโยบายยาเสพติดแนวใหมํ  ส านักงาน ป.ป.ส. ยินดีรับฟังความคิดเห็นและขอขอบคุณส าหรับ
ข๎อแนะน าของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือประโยชน๑ในการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ปัญหา        
ในทุกด๎าน อยํางไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการควบคุมยาเสพติดดังกลําวข๎างต๎น จะต๎องค านึงถึง
ปัจจัยและข๎อจ ากัดที่ส าคัญอยํางยิ่ง ได๎แกํ ข๎อบทตํางๆ ของอนุสัญญาระหวํางประเทศ ข๎อมติสมัชชาใหญํ สหประชาชาติ และ
ค ามั่นตํางๆ ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีและยอมรับปฏิบัติ โดยได๎น ามาบัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ส. ได๎ด าเนินการปรับนโยบาย
และมาตรการในการควบคุมตัวยาเสพติด และได๎แจ๎งผลการพิจารณาความเห็นไปยัง ศอ.ปส.จ.ร๎อยเอ็ด แล๎ว  
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

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

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5   สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด 
เส๎นทางน าเข๎า แหลํงพัก และเส๎นทางการลักลอบล าเลียงยาเสพติด ห๎วงกุมภาพันธ๑ 2561 
1. พื้นที่ลักลอบน าเข๎ายาเสพติด 
 1) ด๎าน จ.เชียงราย ได๎แกํ  
  - ชํองทางนาแก ชํองทางผาฮี้ ต.โปุงผา ชํองทางผาหมี ชํองทางปุาสัก ต.เวียงพางค า อ.แมํสาย จว.ช.ร. 
  - จุดผํานแดนถาวรสะพานมิตรภาพแหํงที่ ๑ อ.แมํสาย จว.ช.ร. 
  - ทําข๎ามก านันนัย ต.แมํสาย อ.แมํสาย จว.ช.ร. 
  - ทําข๎ามปากน้ างาว ระหวําง บ.แจมป๋อง ต.หลํายงาว กับ บ.ห๎วยลึก ต.มํวงยาย อ.เวียงแกํน จว.ช.ร. 
  - ทําข๎ามตามล าน้ าในพ้ืนที่ อ.เชียงของ และ อ.เวียงแกํน จว.ช.ร. 
 2) ด๎าน จ.เชียงใหมํ ได๎แกํ  
  - ชํองทางกิ่วช๎างก๊ับ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
  - ชํองทางปุากุ๐ย ต.ทําตอน อ.แมํอาย จว.ช.ม. 
  - ชํองทางสันต๎นดูํ ต.ทําตอน อ.แมํอาย จว.ช.ม. 
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 การล าเลียงจากแหลํงพักนอกประเทศเข๎าสูํชายแดนไทย ยังคงเป็นรูปแบบคาราวานเดินเท๎ากลุํมประมาณ 5 -10 คน 
สํวนการล าเลียงเข๎าสูํพ้ืนที่ตอนในใช๎รถยนต๑โดยมีการท าชํองลับในที่ตํางๆ ซุกซํอนมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร และ
รถทัวร๑โดยสารสาธารณะ มีการใช๎เส๎นทางรองเพ่ือหลบเลี่ยงดํานตรวจหลักของเจ๎าหน๎าที่เพ่ิมมากขึ้น ในพ้ืนที่ทางตะวันออกของ 
จ.เชียงราย ล าเลียงเข๎าสูํ จ.พะเยา จ.แพรํ จ.นําน แล๎วเข๎าสูํพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน  
เส๎นทางล าเลียง 
     1. เส๎นทางจากพ้ืนที่ อ.เวียงแกํน จ.เชียงราย ผําน อ.เชียงค า อ.เชียงมํวน จ.พะเยา เข๎าสูํ   อ.สอง จ.แพรํ ล าเลียงสูํพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนลํางตํอไป  
     2. เส๎นทางจากพ้ืนที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ มาตามถนนสายหลัก (พหลโยธิน) ล าเลียงสูํพื้นที่ภาคกลาง 

จากการเปรียบเทียบผลจับกุมในห๎วงเวลาเดียวกัน ตั้งแตํ วันที่ 1 ต.ค. 59 – 20 ก.พ. 60  กับ วันที่ 1 ต.ค. 60 – 20 
ก.พ. 61 พบวํา สถิติการจับกุมมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนทั้งจ านวนคดีและจ านวนผู๎ต๎องหา 

สถานการณ๑การจับกุมคดียาเสพติดพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
 

        
 
ในห๎วง ต.ค.60 -ม.ค.61 จับกุมได๎ 9,776 คดี ผู๎ต๎องหา 9,894 คน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 42.26 เมื่อเทียบกับห๎วงเวลา

เดียวกันในปีที่ผํานมา (ห๎วง ต.ค.59 – ม.ค. 60 จับกุมได๎ 6,872 คดี ผู๎ต๎องหา 6,977 คน) 
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จากข๎อมูลสถิติการจับกุมเดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 พบวํา คดีเสพยังคงเป็นคดีที่มีผลการจับกุมสูงสุด 
(ร๎อยละ55.5) รองลงมาคือ ข๎อหาครอบครอง (ร๎อยละ19.6)ครอบครองเพ่ือจ าหนําย (ร๎อยละ15.6) จ าหนําย (ร๎อยละ6) และ
ข๎อหาอื่นๆร๎อยละ3.3ตามล าดับ 
 การด าเนินงานด๎านปราบปรามยาเสพติด ใน 5 ข๎อหาส าคัญ (ผลิต/น าเข๎า/จ าหนําย/ครอบครองเพ่ือจ าหนํายและ
สนับสนุน/อื่นๆ) 

                 

การยึดทรัพย๑สินเครือขํายยาเสพติดไซซะนะ เพ่ิมเติม เดือน กพ. ที่กรุงเทพฯ โดยพบวํามีการซื้ออสังหาริมทรัพย๑ของ
เครือขํายนี้ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหมํ ทรัพย๑มูลคําสูงเพ่ิมขึ้น/เครือขํายฟอกเงินซื้อทรัพย๑สินและขายตํอในราคาถูกเพ่ือฟอกเงินให๎ถูก
กฎหมาย และมีกลยุทธ๑ซับซ๎อนในการฟอกเงิน(เชํน ให๎คนเก็บรักษาทรัพย๑สินเข๎าวงการบันเทิง นักร๎อง ดารา นายแบบ เนืองจาก
มีรายได๎สูงจะได๎ไมํเป็นที่สังเกต คิดวําเป็นรายได๎จากอาชีพ/ค๎าขายรถน ารถเข๎าจากตํางประเทศ โดยขายในราคาถูกกวํา
ท๎องตลาดและให๎ผํอนจําย 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด จ าแนกตามปริมาณยาเสพติดห๎วงเดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 
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ข้อสังเกต 
1.ในรอบสัปดาห๑นี้พบยาบ๎าตราสัญลักษณ๑ใหมํ 2 แบบ  

  1.1 สัญลักษณ๑ 555 เพชร 5 เม็ด  จับกุมที่ อยุธยา เมื่อ 21 ก.พ.61 
  1.2 สัญลักษณ๑ เหยี่ยว พระอาทิตย๑ จับกุมท่ีเชียงราย เมื่อ 23 ก.พ.61 
  2. ผู๎ถูกจับกุมพร๎อมของกลางจ านวนมากสํวนใหญํไมํมีประวัติจับกุม  ขณะที่ผู๎จ าหนํายรายยํ อยในพ้ืนที่สํวนใหญํมี
ประวัติจับกุมหลายครั้ง 

สถานการณ๑ยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหมํ 
1.  การค๎ายาเสพติและฟอกเงิน 

      - นักค๎ารายส าคัญ/ล าเลียงรายใหญํสํงตํางประเทศ 
      - ทรัพย๑สินที่ยึดมีมูลคําสูง 
       - ฟอกเงินคดียาเสพติด การซื้ออสังหาริมทรัพย๑ ให๎ญาติ /คนรู๎จักถือครองทรัพย๑สินแทน 

2. สถานการณ๑ปัญหาการใช๎เฮโรอีนในเด็กนักเรียน/นักศึกษา 
          - ใช๎โรยในบุหรี่ 
             - พ้ืนที่ขายรายยํอย โปุงแยง อ.แมํริม/ ห๎วยกุ๏บกั๊บ อ.แมํแตง / อ.เชียงดาว 
แนวโน๎มตัวยาแพรํระบาด 

- ไอซ๑ 
- เฮโรอีน 
- เคตามีน 

ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ ์
๑. พ้ืนที่น าเข้าหลักเป็นพ้ืนที่ชายแดนเชียงรายและเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเฝ้าระวังการลักลอบน าเข้าด้าน

ตะวันออกของภาคเหนือตอนบน (ด้าน สปป.ลาว) เนื่องจากปรากฏข่าวยาเสพติดน ามาพักคอยแนวชายแดนเป็นจ านวนมาก 
 ๒. ยาเสพติดที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ยาบ้า และเฮโรอีน  
 ๓. กลุ่มที่เฝ้าระวัง ได้แก่  กลุ่มมูเซอพ้ืนที่ อ.เมือง จว.ช.ร. อ.แม่อาย จว.ช.ม. กลุ่มม้ง จว.ช.ร. จว.น.น. กลุ่มคนนอก
พ้ืนที่ที่เข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว เช่าที่พักอาศัยตามพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือโฮมสเตย์แฝงตัวมาใช้ยาเสพติดใน
พ้ืนที ่
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ระเบียบวาระท่ี 4.2   สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด) 

ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด   สถานการณ๑พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ ปี 2560/2561 จากการ
ส ารวจทางอากาศ  และภาคพ้ืนดิน คาดวําจะมีพ้ืนที่ปลูกลดลงจากปีที่ผํานมา เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกมากในชํวงต๎นฤดู 
และมีการด าเนินมาตรการการปูองกันที่เข๎มงวดในชํวงกํอนฤดูปลูก รวมถึงการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพ้ืนที่ปลูกฝิ่น
หนาแนํนอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามความต๎องการของผู๎เสพในพ้ืนที่และราคายังคงเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให๎การปลูกฝิ่นยังคง    
มีอยูํ โดยเฉพาะในเขต อ.อมก๐อย อ.เชียงดาว อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ และ อ.แมํระมาด จ.ตาก 

สถานการณ๑พ้ืนที่ปลูกฝิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ ประจ าปีการส ารวจ 2560/61 ข๎อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561 
 

อ าเภอ แปลง ไร่ 
1.อมก๋อย 67 50.05 
2.แม่แตง 40 32.88 
3.เชียงดาว 32 41.27 
4.พร้าว 14 13.26 
5.เวียงแหง 16 11.15 
6.แม่แจ่ม 7 3.78 

รวม 209 152.39 
 

ผลการตัดท าลายฝิ่น ปี 2560/61 
 

ผลการส ารวจ ผลการตัดท าลาย 
แปลง ไรํ แปลง ไรํ ร๎อยละ 
209 152.39 158 128.33 75.60 
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มติทีป่ระชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 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 
               + ครูต ารวจ 
      (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหํง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหมํ)  
             - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน (แหํง) 
           - ลูกเสือต๎านภัยยาเสพตดิ (แหํง) 
           - คํายทักษะชีวิต (สพป.) (แหํง) 
             - จิตอาสา (อาชีวะต๎านภยัยาเสพติด) (แหํง) 
             - จิตอาสา (พัฒนาเครือขํายอุดมศึกษา) (แหํง) 

 
 

178  
633  

 
751  
61  

 
750 

 
169 แหํง 
136 คน 
 

275  
58  
18  
9 

๑ แหํง 
262 
267 
229 
18 
9  

 
 
- 

72 
 

17 
12 

 
34 

 
198 แหํง 
136 คน 

 
2 

14 
1 
1 
1 

262 
- 
- 
- 
- 

 
 

72 
305 

 
427 
39 

 
567 

 
198 แหํง 
136 คน 

 
200 
18 
7 
1 
8 

262 
- 
- 
- 
- 

 
 

40.44 
48.18 

 
56.85 
63.93 

 
75.60 

 
100 
100 

 
72.73 
31.03 
38.88 
11.11 
800 
100 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนท่ีสอน 6,730 คน 
 
 
 
 
 
 
 
  อยูํระหวํางรอการจดัสรร   
  งบประมาณ 

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

 
200 

5  

 
101 

5 

 
201 

5 

 
100.5 
100 

 
 

 

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

 
 

125  
 

 
 

35 

 
 

75 

 
 

60 

 

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

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
47 

 
2 
- 

 
239 

 
30 
- 

 
68.28 

 
50 
- 

 
 
 

 
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  

 
82 

 
212 

 
35.33 

 

          - 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 
11 แหํง  
2. สั่งปิดตามข๎อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑เกินกวําก าหนดเวลา จ านวน 2 
แหํง 
3. สั่งปิดตามข๎อ 4(5) ยินยอมหรอืปลํอยปละละเลยให๎มีการพกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบดิ หรือยาเสพตดิเข๎าไปในสถานท่ีของตน จ านวน 1 แหํง 

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

 
25 
  

 
อยูรํะหวํางการปรับปรุงระบบ NISPA 

 

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

 
140 
295 
122 

3 

 
33 
32 
18 
3 

 
56 

173 
100 

- 

 
40 

58.67 
81.96 
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  

 
 

523 
 

482 
97 
35 
27 

 
 

1,391 
 

1,023 
220 
75 
73 

 
 

63.87 
 

61.92 
68.97 
79.79 
64.60 

 

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

 
๒๖  

 
๕๐๔  

 
๑  

 
26 

 
121 

 
- 

 
26 

 
320 

 
- 

 
100 

 
63.87 

 
- 
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ฝ่ายเลขานุการ   ปัญหาในสํวนของการพัฒนาหมูํบ๎านชุมชนเข๎มแข็งเอาชนะยาเสพติด ยังมีอ าเภอ และเทศบาลเมืองต๎น
เปา และเทศบาลเมืองแมํเหียะ ที่ยังไมํได๎ด าเนินการขอฝากให๎ด าเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมาย 

ผู้แทน ทม.แม่เหียะ ในสํวนของเทศบาลเมืองแมํเหียะได๎ด าเนินการแล๎ว แตํยังไมํได๎น าเข๎าระบบ เนื่องจากยังไมํได๎รับรหัสใน
การเข๎าระบบเพ่ือบันทึกข๎อมูล ซึ่งทางหนํวยงานจะได๎เรํงประสานงานไปยังส านักงาน ปปส. แล๎ว เมื่อได๎รับ รหัส แล๎วจะรีบ
ด าเนินการลงระบบให๎เร็วที่สุด 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือได๎แจ๎งโอนจัดสรรให๎กับ
หนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินการเรื่องของลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด ในเ รื่องของคํายทักษะชีวิตและ
งบประมาณในการบริหารจัดการเรียบร๎อยแล๎ว ขอให๎ตรวจสอบวําได๎รับงบจัดสรรแล๎วหรือไมํ ในสํวนของการคีย๑ข๎อมูลลงในระบบ
ตามโครงการวัดสีขาว ยังไมํสามารถด าเนินการได๎ เนื่องจากต๎องรายงานข๎อมูลตลอดจนรายละเอียดการด าเนินการให๎ทาง รมต. 
ทราบกํอน ถึงสามารถลงข๎อมูลในระบบได๎ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด๎านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 22 ก.พ. 
2561) การด าเนินงานด๎านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 22 ก.พ. 2561) จ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 1,916 25.85 
     - สถานบ าบัด 6,513 1,628 25.00 
     - คํายปรับเปลี่ยนฯ 900 288 32.00 
2.บังคับบ าบัด 2,093 857 40.95 
3.ต๎องโทษ 720 130 19.40 
     - กรมราชทัณฑ๑ 550 86 15.64 
     - กรมพินิจฯ 120 44 36.67 

รวม 10,176 2,903 28.53 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

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

อยูํในข้ันตอนท่ี 1 จ านวน 1,137 ม./ช. คิดเป็น 52.20% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 2  จ านวน 987 ม./ช. คิดเป็น 45.31%   
อยูํในข้ันตอนท่ี 3 จ านวน 794 ม./ช. คิดเป็น 36.45% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 4 จ านวน 617 ม./ช. คิดเป็น 28.33% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 5 จ านวน 152 ม./ช. คิดเป็น 6.98% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 6 จ านวน 1 ม./ช. คิดเป็น 0.04% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 7 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 8 จ านวน 12 ม./ช. คิดเป็น 0.55% 
อยูํในข้ันตอนท่ี 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
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จ านวนผู๎ผํานการบ าบัดที่ได๎รับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 294 28.49 
2.สมัครใจ 108 (คําย) /บังคับบ าบัดแบบควบคุมตัว 1,300 249 19.15 
3.ต๎องโทษ 500 348 69.60 

รวม 3,248 891 27.43 

การลดอันตรายจากการใช๎ยา (Harm Reduction) 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติด 1,858 1,037 55.81 

ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพตํอเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหนํายจากการบ าบัดรักษา (1 ต.ค. – 22 ก.พ. 61) 
 

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

94.6 
98.3 
100 

รวม 3 ระบบ 95.9 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหมํ  ประจ าเดือน 
มกราคม - กุมภาพันธ๑ 2561 

1. การเตรียมความพร๎อมการน าเสนอผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ได๎แกํชมรมโรงเรียน
สะเมิงวิทยาคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการล๎านนา, บริษัท ผึ้งน๎อยเบเกอร๑รี่ จ ากัด, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมํ, ชุมชน
ต าบลหนองผึ้ง, ชุมชนหนองหอย จังหวัดเชียงใหมํ, สถานพินิจและค๎ุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหมํ, ศูนย๑ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเชียงใหมํ, โรงเรียนบ๎านห๎วยยา, ชุมชนต าบลหนองควาย, บริษัท ซีพี ออลล๑ จากัด (มหาชน) ศูนย๑กระจายสินค๎า         
DC เชียงใหมํ, เรือนจ าอ าเภอฝาง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหมํ 

2. การประกวดเยาวชนต๎นแบบ เกํงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ  วันที่ 27 มกราคม 2561       
ณ อุทยานการค๎ากาดสวนแก๎ว จังหวัดเชียงใหมํ 

3. การแขํงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 ระดับประเทศ          
ณ MCC HALL เดอะมอล๑ลบางกะปิ วันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 2561 

4. การประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๑  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหมํ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ๑ ๒๕๖๑ 

ประธาน   สอบถามผลการด าเนินการบ าบัดรักษายาเสพติด แยกตามประเภทการเข๎ารับการบ าบัด ระบบต๎องโทษ 
ในเรื่องการบ าบัดระบบสมัครใจสถานพยาบาล ร๎อยละ 25 สมัครใจ 108  ร๎อยละ 32 บังคับบ าบัด 40 % วํามีปัญหาอุปสรรค
อะไรมีตัวเลขต่ ากวําระบบอ่ืน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5   การบ าบัดของราชทัณฑ๑จะจบระบบก็คือ 6 เดือนจึงจะจบหลักสูตร แตํตอนนี้ที่วําจะใช๎คําย
เข๎าไปในหลักสูตร 12 วัน แตํที่ยังใช๎ระบบคํายไมํได๎เพราะบางคนเข๎าคํายระยะสั้นอยูํไมํถึง 6 เดือน มันจะไมํจบหลักสูตรจึงจะ
น าตรงนี้เข๎ามาชํวย ตอนนี้ไมํแนํใจวําได๎น าหลักสูตรนี้มาใช๎หรือยัง ถ๎ายังไมํใช๎ก็จะเป็นแบบ 6 เดือน จึงท าให๎ผลการบ าบัดมันยัง
ไมํจบ  
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ประธาน   จ านวน 86 คน คือหลักสูตรไหน แล๎ว 6 เดือนนี้นับตั้งแตํเมื่อไหรํ นับตั้งแตํเข๎าเรือนจ า หรือนับตั้งแตํ 
วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  ถ๎า 6 เดือน ณ วันนี้ยอดตัวเลขมันก็ต๎อง 0  ถ๎านับตั้งแตตํุลาคม 2560 

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นผลงานสะสมข๎ามปีงบประมาณ ไมํได๎เริ่มตั้งแตํ 1 ต.ค. คือถ๎าเข๎ามาบ าบัด
เมื่อไหรํก็นับตั้งแตํเมื่อนั้นเลย 

ประธาน   สงสัยวําในระบบ Nispa นี้นับปีงบประมาณหรือนับสะสมตํอยอด เพราะในเรื่องของการติดตามจะนับ
ในปีที่ถัดมาแล๎วมาปรากฏยอดในวันที่ 1 ต.ค. คือยอดของคนที่ผํานการเข๎าคํายปีที่แล๎ว ต๎องเอาใช๎ชัดเจนเพราะเวลาเข๎าสูํระบบ
มันจะเกิดความสับสน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5   สอบถามราชทัณฑ๑วํารุํนที่ 1 ของปี 61 นี่เริ่ม 1 ต.ค. ใชํไหม เพราะก็ไมํมั่นใจเหมือนกัน 
เพราะข๎อมูลนี้ต๎องเข๎าระบบ บสต. ถ๎าบอกวํามารับบ าบัด 6 เดือน แบบนี้มันจะเข๎าไปได๎เรื่อยๆ ถ๎าต๎นปีแบบนี้มันจะไมํครบ      
6 เดือน จะปรึกษาเจ๎าหน๎าที่ที่ลงข๎อมูล เพราะข๎อมูลนี้มีในสํวนของเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงใหมํด๎วย 

ประธาน   ผลการด าเนินงานน๎อยกลายเป็นการสับสนของการลงข๎อมูลฝากให๎เจ๎าหน๎าที่ชํวยตรวจสอบข๎อมูลด๎วย 
ส าหรับสถานพินิจมีปัญหาอะไรบ๎าง  

ผู้แทน ผอ.สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด  ในสํวนของสถานพินิจด าเนินการไปเรื่อยๆ เพราะจะเป็นสถานที่
ปลายทาง เชํน เมื่อรับเด็กเข๎ามาเข๎าสูํการบ าบัดตามระยะเวลาที่ก าหนดจึงไมํได๎มีปัญหาอะไร ก็จะรับเด็กบ าบัดแล๎วแตํคดี และ
พฤติกรรมของการเสพ 

ประธาน   การติดตามผู๎ผํานการบ าบัด ผลการด าเนินงานน๎อย ขอให๎ด าเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายทุกระบบ 
ให๎ความส าคัญในการติดตาม และการบันทึกข๎อมูลลงในระบบให๎ครบถ๎วนถูกต๎องด๎วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   
ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ ห๎วง 1 – 22 ก.พ. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 652 คดี 656 คน แยกข๎อ
กลําวหา  - ผลิต จ านวน 10 ราย 1 คน   

- จ าหนําย จ านวน 42 ราย 45 คน    
- ครอบครองเพ่ือจ าหนําย จ านวน 108 คด ี116 คน  
- ครอบครอง จ านวน  145 คดี 146 คน   
- เสพ จ านวน 347 ราย 348 คน 

 

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

178,758 175.92 1,629.27 434.60 657.33 5 27,998.75 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ๑  เวลาประมาณ 21.50 น. บก.สส.ภ.5 และ จนท.ตร.สภ.แมํแฝก ได๎รํวมกันจับกุม นายนิธิ 
หรือ จะโบ ด ารงสิริเกษม (ทราบชื่อภายหลัง) อยูํบ๎านเลขที่ 202/2 หมูํ 14 ต.เจดีย๑ใหมํ อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย พร๎อมเงินลํอ
ซื้อจ านวน 3,795,000 บาท ของกลางยาบ๎า จ านวน  130,000 เม็ด โดยกลําวหาวํา มียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (ยาบ๎า) 
ไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายและจ าหนํายโดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจยึด บริเวณริมถนนใกล๎สามแยกแมํแฝก-ปาย ปูายบอก
ทางริมถนนหมายเลข 1414 บ๎านหนองมะจับ ม.1 ต.แมํแฝก จ.เชียงบใหมํ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ 

เมื่อวันที่   22 กุมภาพันธ๑ 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. จนท.ตชด. ภาค 3 จนท.ทหาร ฉก.ม.4 จนท.ตร.สภ.นา
หวาย ได๎รํวมกันตรวจยึดของกลาง  ไอซ๑ จ านวน  24.4 กิโลกรัม โดยกลําวหาวํา รํวมกันมียาเสพติให๎โทษประเภทที่ 1 (ไอซ๑)   
ไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนําย โดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจยึด เส๎นทางเดินเท๎าระหวํางบ๎านอรุโณทัย ม.10  – บ๎านปุาบงงาม   
ม.11 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎ต๎องหาหลบหนี 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส.ภาค 5  ในปัจจุบันการจับกุมคดียาเสพติดจะเป็นคดีรายใหญํ ประเด็นที่ต๎องเฝูาระวังและขอความ
รํวมมือในการแจ๎งขําวสารเพ่ิมเติม ซึ่งทาง ปปส. ได๎ขอความรํวมมือให๎แจ๎งขําวสารทาง 1386 ในเรื่องของการมีคนเข๎ามาซื้อ
ทรัพย๑สินตํางๆ ในหมูํบ๎านชุมชน ชํวงที่ผํานมาสังเกตวําจากจับกุมผู๎ต๎องหาจะมีการพบในเรื่องของทรัพย๑สิน และทรัพย๑สินตํางๆ 
มีการถํายโอนทรัพย๑สิน ตรงนี้ต๎องหาหลักฐานข๎อมูลเพิ่มเติมเพ่ือออกตามมาตราสมทบและสนับสนุนชํวยเหลือเรื่องของการค๎ายา
เสพติดเพ่ือจับกุม ซึ่งเชียงใหมํนําจะมีเกือบทุกอ าเภอในตอนนี้ น าเรียนวําถ๎าในอ าเภอของทํ านมีความผิดปกติเรื่องการซื้อ
ทรัพย๑สินตํางๆ ในพ้ืนที่ ให๎ทํานแจ๎งเบาะแสมาทาง 1386 เพราะการเก็บเงินของนักค๎ายาเสพติด รายส าคัญจะไมํคํอยฝากใน
ธนาคารมากนัก นักค๎ายาเสพติดบางคนมีเงินฝากในธนาคารไมํถึงล๎านบาท แตํจะไปซื้อทรัพย๑สิน เชํน อสังหาริมทรัพย๑ รถยนต๑  

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 

- 
- 
- 
- 
8 

 
3,255 

- 
- 
- 
- 

24 

 
42.46 

- 
- 
- 
- 

25 

 

     3.2 การจับกุมผู๎กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,438 (คดี) 120 750 42.85  

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

ทุกราย 
 
 

21 144   

     3.4 จ านวนทรัพย๑สินท่ียดึอายัด (บาท) 52 ล๎านบาท 120,000 7,490,909 14.13  
     3.5 การด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพตดิ 

ทุกราย - - -  

     3.6 การด าเนินการตามข๎อร๎องเรียน 1386 ทุกราย รับเรื่อง 123 ด าเนินการ 99 คงเหลือ 24 
    3.7 โครงการปราบปรามนักค๎ายาเสพติดในระดับจังหวัด  
(หมูํบ๎าน/ชุมชน) 

113  18 45 39.82  
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และยังใช๎ชื่อคนที่รู๎จักแตํไมํใชํชื่อตัวเองและในสํวนของรถยนต๑ผู๎ค๎าจะซื้อออกมาในราคาปกติแตํจะเอามาขายตํอในราคาที่ถูกลง
เกือบครึ่งของต๎นทุนที่ซื้อมา หรือให๎ผํอนดาวน๑ตํอเพ่ือที่จะฟอกเงินให๎ได๎มากที่สุด บางคนก็สนับสนุนให๎ญาติพ่ีน๎องไปเป็นดารา 
เพราะอาชีพดารามีรายได๎ดีท าให๎ดูมีทรัพย๑สินที่ได๎มา มาจากการเป็นดารา 

ประธาน   เรื่องการซื้อบ๎าน ทางส านักงาน ปปส. มีมาตรการอะไร และมีการประสานทางส านักงานที่ดินไหม 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส.ภาค 5  มีการแจ๎งไปยังสํวนกลางเพ่ือประสานไปทางกรมที่ดินเรื่องการซื้อทรัพย๑สิน เพราะวําชํวงหลัง
จะเป็นการซื้อแบบเงินสด ซึ่งท าให๎ล าบากในการตรวจสอบ แตํถ๎าเป็นรถยนต๑แล๎วซื้อเงินสดก็ยังขอความรํวมมือทางบริษัทที่ขาย
รถยนต๑ได๎แตํก็ไมํได๎หมายความวําบริษัทจะให๎ความรํวมมือ 100% 

ผู้แทน กองก าลังผาเมือง สรุปผลการด าเนินงานด๎านการสกัดกั้นยาเสพติด ในห๎วง เดือนกุมภาพนัธ๑ 2561 
1. สถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย 

         การลักลอบล าเลียงในพื้นที่ จว.ช.ม. ปรากฏความเคลื่อนไหว จ านวน ๑ ครั้ง เป็นยาเสพติดให๎โทษประเภท 1 
(ไอซ๑) จ านวน 24.4 กก. รายละเอียด ดังนี้ 
     เมื่อ ๒2 ก.พ. 61 ร๎อย.ตชด.335 ได๎เข๎าท าการดักซุํมสกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติด บริเวณเส๎นทาง  เดินเท๎าระหวําง    
บ.อรุโณทัย หมูํ 10 - บ.ปุาบงงาม หมูํ 11 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.  ได๎ตรวจพบชายฉกรรจ๑ ประมาณ 5 คน  เดินลัดเลาะมา
ตามชายปุา จนท. จึงแสดงตัวขอท าการตรวจค๎น แตํชายฉกรรจ๑กลุํมดังกลําว ได๎ใช๎อาวุธปืนไมํทราบชนิด/ขนาด ยิงใสํ จนท. จึงเกิดการ
ยิงปะทะกันขึ้น การปะทะนาน ประมาณ  20 นาที โดยกลุํมชายฉกรรจ๑ ได๎อาศัยความมืด และความช านาญ ลําถอยไปตามแนวปุา 
ตํอมา จนท. ได๎เข๎าท าการตรวจสอบ/พิสูจน๑ทราบ พ้ืนที่ปะทะ  สามารถตรวจยึดยาเสพติดให๎โทษประเภท 1 (ไอซ๑) จ านวน 24 ก๎อน 
น้ าหนักรวมสิ่งหํอหุ๎ม ประมาณ 24.4 กก. 
    ขอพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ 
    จากสถานการณ๑ที่ได๎กลําวมาในขั้นต๎นนั้น สถานการณ๑การลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข๎าสูํเขตไทย ยังคงมีความรุนแรง    
ไมํน๎อยไปกวําในห๎วงที่ผํานมา ซึ่งกลุํมขบวนการฯ ยังคงใช๎ชํองทางและเส๎นทางที่เคยใช๎ล าเลียงยาเสพติดอยูํ โดยเฉพาะไอซ๑           
และเฮโรอีน มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งพ้ืนที่ที่คาดวําจะมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข๎ามา ได๎แกํ ด๎าน อ.เวียงแหง และ อ.เชียงดาว 
จว.ช.ม.  
      ๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
       ๒.๑ การจัดก าลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในห๎วงเดือน ก.พ.๖1 เฉพาะพ้ืนที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

เดือน 
ก.พ.๖1   

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจน๑ทราบ 
ลว. 

หาขําว 
เฝูาตรวจ ซุํมโจมตี ปิดล๎อม/ตรวจค๎น 

ตั้งดํานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุด
สกัด 

รวม ๑๐ ๗๙ ๕๗ ๑ 1๒ 2๗ ๑๐๖ 
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    ผลการจับกุมยาเสพติด ในห๎วงเดือน ก.พ.๖1 - ปัจจุบัน (๒๕ ก.พ.๖1) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ จว.ช.ม. โดยแยกเป็นพ้ืนที่ จ านวน ๖ ครั้ง จับกุมผู๎ต๎องหาได๎ จ านวน ๖ คน ของกลางยาบ๎า 
จ านวน ๑๓,๖๗๑ เม็ด, เฮโรอีน จ านวน ๘.๒๐ กรัม และฝิ่น จ านวน ๙๑๐ กรัม  
 

พ้ืนที่  
จว.เชียงใหมํ 

จ านวน  
(ครั้ง) 

ผู๎ต๎องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให๎โทษ 

ประเภท ๒ 
ยาเสพติดให๎โทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบ๎า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ๑ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๔ ๕ ๙,๕๔๕ ๘.๒๐ - ๑๐ - 

อ.ไชย
ปราการ 

๒ ๑ ๔,๑๒๖ - - ๙๐๐ - 

อ.ฝาง - - - - - - - 
อ.แมํอาย - - - - - - - 

รวม ๖ ๖ ๑๓,๖๗๑ ๘.๒๐ - ๙๑๐ - 

   ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเป็นภารกิจ  ในห๎วงเดือน ก.พ.๖1 - ปัจจุบัน (๒๕ ก.พ.๖1) สํวนมากมีผล
จับกุมจากการปิดล๎อม/ตรวจค๎น และ ดํานตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัด 
 

ภารกิจ 
จ านวน  
(ครั้ง) 

ผู๎ต๎องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ 

ยาเสพติด 
ให๎โทษ 
ประเภท 

๒ 

ยาเสพ
ติด 

ให๎โทษ 
ประเภ
ท ๕ 

ของกลาง 

ยาบ๎า 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ๑ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

รถยนต๑ 
(คัน) 

รถจักรยาน
ยนต๑ 
(คัน) 

ดํานตรวจ/จุดตรวจ/จุด
สกัด ๔ ๕ ๑๒,๕๔๒ ๘.๒๐ - ๙๐๐ - - - 

ปิดล๎อม/ตรวจค๎น ๑ ๑ ๑๒๙ - - ๑๐ - - - 
ลว.พิสูจน๑ทราบ ๑ - ๑,๐๐๐ - - - - - - 

ซุํมโจมตี - - - - - - - - - 
รวม ๖ ๖ ๑๓,๖๗๑ ๘.๒๐ - ๙๑๐ - - - 
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  ๒.2 สรุปผลการด าเนินการดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.)  

การประชุมแบบมีสํวนรํวมด าเนินการไปแล๎ว จ านวน 12 ครั้ง 
 

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่
ปี 

ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1. ชพส.ที่ 3201 5/61 ๑๑ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.เปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
  6/61 ๑๖ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.ห๎วยไคร๎ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

2. ชพส.ที่ 3202 5/61 15 ก.พ. 61 ศาลาประคม บ.ทุํงละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
  6/61 20 ก.พ. 61 ศาลาประคม บ.นาเลา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว  จว.ช.ม. 

3. ชพส.ที่ 3203 5/61 ๑๗ ก.พ. ๖๑ อาคารอเนกประสงค๑ บ.น้ ารู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
  6/61 ๒๑ ก.พ. ๖๑ อาคารอเนกประสงค๑ บ.ใหมํสามัคคี ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  

4. ชพส.ที่ 3204 5/61 ๙ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.หนองปุาซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
  6/61 ๑๑ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.เวียงผาพัฒนา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 

5. ชพส.ที่ 3205 5/61 ๑๒ ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ห๎วยบอน ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. 
  6/61 ๑๓ ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.สันปุายาง ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. 

6. ชพส.ที่ 3206 5/61 ๑๗ ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ห๎วยมํวง ต.แมํนาวาง อ.แมํอาย จว.ช.ม. 
  6/61 ๑๙ ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.รํมไทย ต.ทําตอน อ.แมํอาย จว.ช.ม. 

  การฝึกอบรมราษฎรอาสาปูองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) จ านวน 12 รุํน ม ีจ านวน 480 คน 
 

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1 
ชพส.ที่ 
3201 

5/61 ๑๒ - ๑๓ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.เปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

  6/61 ๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.ห๎วยไคร๎ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

2 
ชพส.ที่ 
3202 

5/61 17 - 18 ก.พ. 61 ศาลาประคม บ.ทุํงละคร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

  6/61 22 - 23 ก.พ. 61 ศาลาประคม บ.นาเลา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

3 
ชพส.ที่ 
3203 

5/61 ๑๘ - ๑๙ ก.พ. ๖๑ อาคารอเนกประสงค๑ บ.น้ ารู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

  6/61 ๒๒ - ๒๓ ก.พ. ๖๑ อาคารอเนกประสงค๑ บ.ใหมํสามัคคี ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  

4 
ชพส.ที่ 
3204 

5/61 ๑๔ – ๑๕ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.หนองปุาซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  

  6/61 ๑๘ – ๑๙ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.เวียงผาพัฒนา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  

5 
ชพส.ที่ 
3205 

5/61 
๑๕ - 16 ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ห๎วยบอน ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. 

  6/61 ๑๗ – 18  ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.สันปุายาง ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. 

6 
ชพส.ที่ 
3206 

5/61 ๒๑ – ๒๒ ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ห๎วยมํวง ต.แมํนาวาง อ.แมํอาย  จว.ช.ม. 

  6/61 ๒๔ – ๒๕ ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.รํมไทย ต.ทําตอน อ.แมํอาย จว.ช.ม. 
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การฝึกอบรมชุมชนอํุนใจได๎ลูกหลานกลับคืนใน จ านวน 6 รุํน มีราษฎรเข๎ารับการฝึกอบรม จ านวน 90 คน  
 

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่
ปี 

ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1. ชพส.ที่ 3201 2/61 ๒๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.ห๎วยไคร๎ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
2. ชพส.ที่ 3202 1/61 25 ก.พ.- 6 มี.ค. 61 ศาลาประคม บ.ถ้ า ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
3. ชพส.ที่ 3203 1/61 ๒๕ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค๑ บ.หนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  
4. ชพส.ที่ 3204 1/61 ๒๑ – ๒๗ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.โปุงจ๏อก ต.แมํทะลบ อ.ไชยปราการ  
5 ชพส.ที่ 3205 1/61 ๑๙ – ๒๕ ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.สันทรายคองน๎อย ต.เวียง อ.ฝาง  
6. ชพส.ที่ 3206 1/61 ๒๗ ก.พ. – ๕ มี.ค.๖๑ ลานพระเจ๎าพรหมมหาราช ต.แมํนาวาง อ.แมํอาย  

 
๒.๒ โครงการสร้างเครือข่ายผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)  

           การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชน จ านวน 6 รุํน มีราษฎรเข๎ารับการฝึกอบรม จ านวน 240 คน  
 

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1. 
ชบข.ที่ 
3201 

5/61 ๑๕ - ๑๖ ก.พ. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค๑ บ.หนองปุาซาง อ.ไชยปราการ  
จว.ช.ม. 

  6/61 ๒๗ – ๒๘ ก.พ. ๖๑ ห๎องประชุม อบต.มํอนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 

2. 
ชบข.ที่ 
3202 

5/61 
13 – 14 ก.พ. ๖๑ 

ศาลาประชาคม บ.ห๎วยเย็น ต.ริมโขง อ.เชียงของ 
จว.ช.ร. 

  6/61 26 – 27 ก.พ. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ผาแล ต.ปอ อ.เวียงแกํน จว.ช.ร. 

3. 
ชบข.ที่ 
3203 

5/61 
๑๖ – ๑๗ ก.พ. ๖๑ หอประชุม อบต.บํอเบี้ย ต.บํอเบี้ย อ.บ๎านโคก จว.อ.ต. 

  
6/61 

๒๖ – ๒๗ ก.พ. ๖๑ 
หอประชุม อบต.มํวงเจ็ดต๎น ต.มํวงเจ็ดต๎น อ.บ๎านโคก 
จว.อ.ต. 

          

การฝึกอบรมคํายเยาวชนทางสายใหมํ จ านวน 6 รุํน มีราษฎรเข๎ารับการฝึกอบรม จ านวน 300 คน  
 

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 
1. ชบข.ที่ 

3201 
5/61 ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๖๑ ห๎องประชุม อบต.แมํสูน อ.ฝาง จว.ช.ม. 

  6/61 ๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๖๑ อาคารอเนกประสงค๑ รร.บ๎านสันทรายคองน๎อย  
ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. 

2. ชบข.ที่ 
3202 

5/61 16 – 17 ก.พ. ๖๑ หอประชุม รร.บ๎านสองพ่ีน๎อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จว.ช.ร. 

  6/61 23 – 24 ก.พ. ๖๑ หอประชุม รร.บ๎านห๎วยคุ ต.ปอ อ.เวียงแกํน จว.ช.ร. 
3. ชบข.ที่ 

3203 
5/61 ๑๒ – ๑๓ ก.พ. ๖๑ หอประชุม รร.บ๎านห๎วยยาง ต.บํอเบี้ย อ.บ๎านโคก จว.อ.ต. 

  6/61 ๒๑ – ๒๒ ก.พ. ๖๑ หอประชุม รร.วัดบํอภาค ต.บํอภาค อ.ชาติตระการ 
จว.พ.ล. 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 
ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ  

ผู้แทน ศป.ปส.ชน. ในชํวงผลการปฏิบัติการ เดือน ก.พ. ที่ผํานมา ในพื้นที่ จ.ชม. มีการแจ๎งความเคลื่อนไหว 4 ขําว ยาบ๎า 
640,000 เม็ด เฮโรอีน 100 กก. การสรุปภาพขําววันที่ 1 ต.ค. –ปัจจุบัน จ านวน 74 ภาพขําว สํวนของพ้ืนที่จ.ชม. มียาบ๎า
น าเข๎ามาในประเทศ จ านวน 32,060,000 เม็ด, ไอซ๑ 15 กก. สํวนผลการจับกุมในห๎วงที่ผํานมา ในวันที่ 10 ก.พ. 61 ตรวจ
พบของกลางไอซ๑ จ านวน 500 กก., ยาบ๎า จ านวน 708,000 เม็ด และได๎ขยายผลการติดตามและยึดทรัพย๑ผู๎ที่ถูกชักทอดผู๎ที่
เป็นผู๎บงการ รวมมูลคําทรัพย๑สินทั้งหมด ไมํต่ ากวํา 50 ล๎านบาท โดยฝุายขําวได๎พิจารณายาเสพติดคาดวํานําจะมาจากรัฐฉานลง
มาพักที่เมืองยอน ตรงข๎ามอ าเภอแมํอาย โดยยาเสพติดทั้งหมดจะด าเนินการล า เลียงใน2เส๎นทาง โดยผํานพ้ืนที่ภาคเหนือ และ
ภาคตะออกเฉียงเหนือ เพ่ือเดินทางตํอไปยังภาคใต๎เพ่ือตํอไปประเทศที่ 3 และยังมีคดีอีกกรณีหนึ่งคือตรวจยึดไอซ๑ได๎ 24 กก. 
เหมือนทางที่ทางต ารวจได๎ชี้แจงไปแล๎ว ในสํวนของไอซ๑จะมีสัญลักษณ๑พิเศษเพ่ิมเติมเข๎ามา ซึ่งจากการวิเคราะห๑เจ๎าของ/          
ผู๎จ าหนําย นําจะเป็น กลุํมว๎า หรือ กลุํมจีนฮํอ บ.อรุโณทัย ที่เป็นผู๎ด าเนินการของไอซ๑ชุดนี้ 

สรุปจากภาพขําวและการปฏิบัติงานการน าลักลอบล าเลียงและผลการจับกุมยาบ๎าตั้งแตํวันที่ 1  ต.ค. 60 ได๎ร๎อยละ 
60% ของปริมาณขําว สํวนการจับกุมไอซ๑ได๎ร๎อยละ 137 % ของปริมาณขําว ศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม ยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ ได๎ประสานขอความรํวมมือกับศูนย๑ประสานงานแมํน้ าโขงปลอดภัย เพ่ือเป็นการกระจายขําวสารและ       
ขอความรํวมมือยาเสพติดระหวํางประเทศ ในสํวนพื้นที่เพํงเล็งของ จ.ชม. คือในสํวนของ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง บ๎านอรุโณทัย 
อ.เชียงดาว ต.มํอนปิ่น ต.แมํสาว และ ต.ทําตอน รอยตํอกับ จ.เชียงราย โดยแนวโน๎มก็ยังเป็นแนวโน๎มเดิมอยูํคือในสํวนของยา
เสพติดก็จะเข๎ามา2ชํองทางโดยผํานพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะออกเฉียงเหนือ คือการจ าหนํายในประเทศ และใช๎เป็นเส๎นทาง
ล าเลียงเพ่ือเดินทางตํอไปยังภาคใต๎เพ่ือตํอไปประเทศที่ 3 

การปฏิบัติงานด๎านยุทธการของ ศป.ปส.ชน. ห๎วง 1 - 26 ก.พ.61 พ้ืนที่ ชม. มีการปฏิบัติงานอยูํ 23 ครั้ง และสรุปผล
การจับกุม ได๎ของกลางยาบ๎า 818,609 เม็ด  ไอซ๑ 524.4 กก. เฮโรอีน 0.027 กก. ผู๎ต๎องหา 50 8o คน ยึดทรัพย๑ 5,650 
ล๎านบาท หรือ 5,650 บาท 

 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามระดบั
จังหวัด (ในพ้ืนท่ี) (ครั้ง) 

๒-๔  
 

- - -  

    4.2 การก ากับตดิตามของคณะกรรมการระดับ
จังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

12 1 5 41.66  

   4.3 ประชุมโต๏ะขําวเฝูาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  2 2 16.66  
   4.4 การใช๎จํายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (3) งบ ปค. 

9,164,239 
6,760,000 

   235,860 
2,168,379 

1,168,438.98 
843,850 

27,668.98 
296,920 

4,885,850.52 
3,677,203 

110,518.52 
1,208,129 

54.41 
54.39 
46.85 
55.72 

 
ได๎รับจัดสรร
งบ 6 เดือน 
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ในสํวนของพ้ืนที่อ าเภอตอนในที่ไมํติด อ.ชายแดน ตรวจยึดยาบ๎าได๎ ยาบ๎า 17,052 เม็ด ไอซ๑ 24 กก.  
งานด๎านกิจการพลเรือน เดือน ก.พ. 61 

1. การปูองกัน                           5   ครั้ง 
  2. การบ าบัดรักษา             51   ครั้ง 
  3. การเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง        22   ครั้ง 
  4. งานกิจการพลเรือนอื่นๆ      116   ครั้ง 
    รวม   194   ครั้ง 
 ในสถานการณ๑ยาเสพติดนั้น กํอนที่จะมีการตั้งโครงการแมํน้ าโขงปลอดภัย ปัญหาต๎องเป็นปัญหารํวมกํอน เดิมทีปัญหา   
ยาเสพติดระบาดแคํในประเทศไทย หลังจากนั้นประเทศลุํมแมํน้ าโขง จีน พมํา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เริ่มประสบปัญหา
การแพรํระบาดยาเสพติดในเยาวชนในประเทศของตนเอง จึงได๎มีโครงการแมํน้ าโขงปลอดภัยขึ้น เป็น ความรํวมมือของ 6 
ประเทศ ห๎วงที่ผํานมาจะเห็นได๎วําจากการติดตามสถานการณ๑ยาเสพติดโลก มีไอซ๑จ านวนมหาศาลมากเพราะวําขําวสารจาก
อินโดนีเซียจับกุมได๎ประมาณเกือบ 3,000 กก. และ บริษัทโลจิสติก ที่ผู๎ลักลอบล าเลียงจะฝากกลํองวัสดุผลไม๎แชํอ่ิมไป โดยท า
มาแล๎ว     4 ครั้ง ครั้งแรกท าไปไมํทราบจ านวน ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ครั้งละ 250กก.และ ครั้งที่ 4 ที่ถูกจับ 500กก.            
ซึ่งแสดงให๎เห็นวําไอซ๑เริ่มระบาดอยํางหนัก จนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผํานมาประเทศออสเตเรียเป็นประเทศที่ราคาไอซ๑สูงกวํา
ประเทศไทย 8 เทํา สํวนอเมริกาสูงกวําแคํ 6 เทํา ฉะนั้นไอซ๑จะไปตั้งหลักที่ออสเตเรีย เจ๎าหน๎าที่อาวุโสออสเตเรีย จึงได๎เดินทาง
มาศูนย๑แมํน้ าโขงปลอดภัยเพ่ือติดตํอประสานงานเพ่ือสกัดกั้นเพราะเขาไมํยอมให๎ยาเสพติดเข๎าใกล๎ประเทศ แนวสกัดกั้น         
ยาเสพติดของเขาอยูํจนถึงแนวชายแดนประเทศไทยเป็นยุทธศาสาตร๑ของประเทศออสเตเรียเดิม  จะมีไอซ๑ 2 กลุํม กลุํมแรกจะ
เป็นของกลุํมว๎าแดง สํวนกลุํมที่ 2 คาดวําจะเป็นกลุํมของจีนฮ๎อที่พลิกจากยาบ๎ามาเป็นไอซ๑เพราะไอซ๑มีแนวโน๎มราคาที่สูงขึ้น    
ซึ่งการล าเลียงจะมีการล าเลียงในทุกรูปแบบ 

ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค 5 ไอซ๑ตัวนี้จะบรรจุในซองแล๎วรีดสุญญากาศในซองออกให๎หมดเพราะวําต๎องลงเรือแล๎วกระทบ
กับน้ าทะเล กรณีนี้มีข๎อสังเกต ส าหรับไอซ๑ 500 กก. สํงทางโลจิสติกส๑มีระบบและระเบียบการขนสํง มีที่อยูํเลขบัตรประชาชน    
ผู๎สํงและผู๎รับให๎ชัดเจน ที่ผํานมาการขนสํงยาเสพคิดรายใหญํปรากฏวําชื่อเป็นชื่อปลอมบัตรประชาชนก็ไมํชัดเจน ซึ่งการ
ตรวจสอบสินค๎าในแตํละวันมันเป็นเรื่องยาก แตํถ๎าจะชํวยกันอยํางสร๎างสรรค๑ ต๎องให๎ความรํวมมือกับทางต ารวจในการจัดท า
บัญชี และให๎ต ารวจระดับรองสารวัตรขึ้นไปจัดท าบัญชีในแตํละที่เป็นรายคน เมื่อพบสิ่งปกติจะได๎ติดตํอกันให๎ไปตรวจสอบ
สถานที่ที่นําสงสัย นอกจากนี้จะให๎ตรวจสอบกล๎องที่บันทึกไปยังสินค๎า และรถที่เข๎าออกทุกที่ตอนนี้ก็เริ่ มมีการสั่งการมีบันทึก
แบบฟอร๑มแล๎ว เมื่อพบการลงชื่อไมํตรงไมํถูกก็จะน ารายชื่อมาเช็คที่โรงพัก เมื่อพบวําข๎อไมํตรงกันก็จะสั่งให๎ผู๎ก ากับออกหนังสือ
เตือนไปยังผู๎จัดการหรือเจ๎าของกิจการนั้นๆ เมื่อท าผิดบํอยๆ ก็จะท าหนังสือแจ๎งไปยังเลขาธิการ ปปส. 

ประธาน   ในสํวนของเรื่องสถานประกอบการ เรื่องผู๎สํงมันต๎องมีชื่อ บัตรประชาชนโชว๑อยูํ แสดงวําไมํได๎ให๎ความ
รํวมมือเทําไหรํ ต๎องถํายส าเนาบัตรจะได๎มีหลักฐานเกี่ยวกับผู๎สํงสินค๎า ตอนนี้ต๎องให๎ความส าคัญกับไอซ๑เพ่ิมมากขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค 5 ขอน าเรียนความก๎าวหน๎าของการประชุมการแก๎ไขปัญหาเฮโรอีนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ
กํอนที่จะน าเสนอทํานประธานอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมที่ผํานมาในภารกิจที่จะด าเนินการตํอจะเป็นเรื่องของการด าเนินการ      
ผู๎ที่เสพวําจะน าเข๎าสูํกระบวนการหรือดูแลตํอเนื่องอยํางไร ส าหรับเรื่องของการปูองกันจะเป็นอีกหนึ่งแผน สํวนเรื่องของการ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาพ้ืนที่ห๎วยกุ๏บกั๊บ ด าเนินการแก๎ไขปัญหาพ้ืนที่หมูํที่ 6 กับหมูํที่ 7 ต าบลโปุงแยง ซึ่งในสํวนของ          
ต าบลโปุงแยง ทางส านักงาน ปปส. จะสนับสนุนชํวยด าเนินการโดยจะใช๎แนวของศาสตร๑พระราชาในการด าเนินการพ้ืนที่      
แตํจะต๎องหารือวําจะใช๎ศาสตร๑ไหน และในสํวนของอ าเภอสันทราย บ๎านเกษตรพัฒนาที่พบวํามีการแพรํระบาดมีชนเผํา       
และเกาหลีที่เข๎ามาในพืน้ทีแ่ละขอเชําพ้ืนที่ให๎คนเข๎ามาอยูํอาศัยแล๎วมีปัญหา ซึ่งทางทํานรองพุฒิพงศ๑ฯ ได๎สั่งการให๎มีการเข๎าไป 
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ส ารวจตรวจสอบ สํวนเรื่องห๎วยกุ๏บก๊ับ จะมีเจ๎าหน๎าที่อ าเภอเข๎าไปด าเนินการในเรื่องการจัดระเบียบหมูํบ๎าน ความถูกต๎องของคน
ในพ้ืนที่ 
ประธาน   การบ าบัดเฮโรอีนสามารถบ าบัดให๎หายได๎หรือไมํ เพราะฝิ่นเมื่อติดแล๎ว ต๎องบ าบัดตลอดชีวิต 

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  การบ าบัดทางโรงพยาบาลจะมียาทดแทนซึ่งท าให๎เลิกเฮโรอีนได๎จะมีบางคนเทํานั้น
ที่ย๎ายจากเฮโรอีนเป็นเมทาโดนแล๎วก็เป็นยานอนหลับ แตํสามารถเลิกได ๎

ประธาน   เรื่องมูลนิธิของเกาหลีฝากให๎ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดชํวยตรวจสอบ เพราะ
บางทีมีมูลนิธิตํางๆ ที่เข๎าไปดูแลพวกชนเผําวําเป็นกลุํมไหนและด าเนินการถูกต๎องหรือไมํ หากมีแนวโน๎มที่จะเกิดปัญหาต๎องมี
มาตรการอะไรเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระท่ี 7   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน   ขอเป็นก าลังใจในการท างานให๎ทุกคน ทุกหนํวยงานให๎ปฏิบัติงานด๎วยความระมัดระวั ง และขอให๎
ความส าคัญในการปฏิบัติงานและการบันทึกข๎อมูลในระบบให๎ครบถ๎วนถูกต๎อง 

ปิดประชุม   เวลา 16.00 น. 

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


