
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 8/๒๕61 
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่         ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
3. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
4. พ.อ.พงค์มิตร ปินนันตา  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นางอภิชยา เตชะหงษา  อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
6. นายธวัช พันมา   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แทน)     กรรมการ 
7. พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงค์  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
9. นางทิพาพร ทัศนภัคดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด   กรรมการ 
10. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี  ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
11. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
12. ร.ต.ท.อรุณ ธรฤทธิ์   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
13. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
14. นายศุภฤกษ์ โนสุ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
15. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
16. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
17. นางพิมพ์พิศา หงส์รัตน์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
18. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
19. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
20. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
21. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
22. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
23. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
24. นายพิเชฐ ค ารินทร์   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
25. นายสมโภชน์ ศรีชะนา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (แทน) กรรมการ 
26. นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
27. นายเจิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
28. นายธวัชชัย คุณสารวนิช  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
29. นายตะวัน อภิวงศ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
30. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
31. นายธวัช จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
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32. ดร.อลงกรณ์ น าบุญจิตต์  ผู้แทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่   กรรมการ 
33. นางสาวศิริณา สมนึก   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
34. นายวิศุทธ แตงทอง   ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
35. นายภูวเดช มหาวันแจ่ม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
36. นายก าจร เดชอุดม    ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
37. นายวัชระ ปิมแปง   ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
38. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
39. นายสมคิด บุญมา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
40. นางสาวเกสรี ธนูสนธิ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
41. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
42. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
43. นางบุษบา บุญศรี   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
44. นายก้องเกียรติ อุเต็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
45. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอฝาง   กรรมการ 
46. นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
47. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
48. นายพิรุณ ฟองมณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
49. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
50. นางสุภาภรณ์ ทริยา   นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
51. ว่าที่รต.เมธธีรักษ์ ปัญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
52. นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์   นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
53. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่      กรรมการ 
54. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
55. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
56. นายภาคภูมิ วารปรีดี   นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
57. นางสาววรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
58. นายวิโรจน์ คงสุวรรณ  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
59. นายพิทักษ์ ริยะนา   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)     กรรมการ 
60. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
61. นายสราวุฒิ วรพงษ์   นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
62. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
63. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย      กรรมการ 
64. นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
65. นายอนุพงษ์  ใหม่พรหม  นายอ าเภอสันป่าตอง       กรรมการ 
66. นายปรีชาพล พูลทวี   นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
67. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอ าเภอแม่แจ่ม      กรรมการ 
68. นายวรากร พาจรทิศ   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
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69. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอ าเภออมก๋อย        กรรมการ 
70. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
71. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
72. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล  นายอ าเภอแม่วาง (แทน)       กรรมการ 
73. นายอนวัช สัตตบุศย์   นายอ าเภอไชยปราการ       กรรมการ 
74. นายชัชวาลย์ พุทธโธ   นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
75. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
76. นางสลีลญา ค าภาแก้ว  นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
77. นายสรพงษ์ เตละวานิช  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
78. นายศิริพงษ์ น าภา   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
79. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
80. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
81. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
82. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
83. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
84. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
85. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน   นักวิชาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
86. พ.ต.อ.บุญรักษ์ ค าประพันธ์  ผกก.(สอบสวน) จ.เชียงใหม่ 
87. นายสุรศักดิ์ เรือนศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
88. นางสาวลาวัณย์ จริยา  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/๒๕61 

 ประธาน  ปัญหาเรื่องการควบคุมสารเสพติดโดยเฉพาะสารตั้งต้น วัตถุอันตราย วัตถุต้องห้าม จะมีข้อจ ากัด            
ด้านกฎหมายหลายหน่วยงาน  บางกระทรวงน าเข้าได้ บางกระทรวงน าเข้าไม่ได้ ซึ่งจะมีปัญหา ซึ่งจะเป็นประเด็นที่จะน าไปสู่             
การหารือร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนเรื่องการป้องกันปราบปรามนอกจากจะด าเนินงาน           
ในทุกด้านอย่างเข้มข้นแล้ว ในส่วนของระบบข้อมูลก็มีความส าคัญ ในส่วนของข้อมูลผู้เสพทางหน่วยงานเราจะจัดท าระบบ GIS 
ระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน ระดับครัวเรือนให้รู้ว่าผู้เสพที่ลงบัญชีไว้พันกว่าคนที่ลงบัญชีไว้ ซึ่งความเป็นจริงอาจจะมี           
มากกว่านั้นซึ่งขอให้ไปส ารวจเพ่ิมเติมด้วย ถ้ามีบัญชีตัวตนที่สมัครใจหรือผู้ที่ถูกบังคับก็ตามให้ท าการน าผู้เสพเหล่านั้นลงในระบบ
ข้อมูลในระบบแผนที่ข้อมูล GIS ซึ่งจะรู้ว่าอยู่บ้านหลังไหนถ้าเป็นผู้เสพให้ใส่พ้ืนที่สีแดง ถ้าเป็นผู้ผ่านการบ าบัดให้เป็นสีเหลือง 
อบรมอาชีพให้เป็นสีเขียว แต่ถ้าเมื่อไหร่พ้ืนที่สีเขียวและสีเหลืองกลับไปเป็นสีแดงก็แสดงว่ามีการกลับมาเสพซ้ า แล้วน าข้อมูลนี้มา
บริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งได้มอบหมายให้ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ท าให้เสร็จภายใน 1 เดือน คือ เดือนกันยายน 2561 แล้วน ามา
เสนอในที่ประชุม นอกจากเป็นรายครัวเรือนแล้วให้ท าเป็นภายในหมู่บ้านว่าบ้านนี้มีกี่คนซึ่งเมื่อกดเข้าไปดูแล้วจะรู้ว่าบ้านไหน            
มีผู้เสพอยู่บ้าง ซึ่งจะเป็นจุดเฝ้าระวังกันจะเป็นข้อมูลลับไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ยังคงเป็นพ้ืนที่หลักในการน าเข้า                 
ยาเสพติดยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่แนวชายแดน (เชียงใหม่ ได้แก่ อ.ฝาง/เวียงแหง/เชียงดาว/ไชยปราการ           
/แม่อาย) ยาเสพติดที่มีการลักลอบน าเข้ามากที่สุดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน คือ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และคีตามีน เด็กและเยาวชน
มีแนวโน้มในการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น ทั้งการค้า การเสพ และการก่อคดีอาชญากรรมอันเนื่องมาจากยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 – 
 
 การด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดเปรียบเทียบของกลาง ยาเสพติดพบว่าปริมาณยาเสพติดมีการ                 
แพร่ระบาดและน าเข้ามากที่สุด 4 ล าดับ คือ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจะเห็นได้ว่ามีปริมาณ
ที่เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การด าเนินงานด้านปราบปรามยาเสพติด คดีการจับกุมในปี พ.ศ.2561 จับกุมได้ 294,755 คดี ในปี พ.ศ.2560 จับกุมได้ 
239,237 คดี จ านวนผู้ต้องหา ปี พ.ศ.2561 มีจ านวน 317,762 ราย ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ.2560 มีจ านวน 262,570 ราย 
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 การจับกุมและยึดยาบ้ารวม  1 ล้านเม็ดขึ้นไป ช่วงระหว่าง 1 ต.ค. 60 – 29 ส.ค. 61 จ.เชียงใหม่ มีจ านวนคดี 26 คดี 
พบยาบ้าจ านวน 16,701,518 เม็ด อยู่ล าดับที่ 5 ของประเทศ การจับกุมตรวจยึดไอซ์ 100 กิโลกรัมขึ้นไป ช่วงระหว่าง                  
1 ต.ค. 60 – 29 ส.ค. 61 จ.เชียงใหม่ มีจ านวนคดี 2 คดี พบยาบ้าจ านวน 800 กก.  
 วันที่ 28 ส.ค.61 ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  จิตแพทย์และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เปิดเผยผลวิจัย ประเทศไทยพบการระบาดของยาเสพติดประเภทยาไอซ์ในวงกว้าง ทุกระดับในสังคม รวมทั้งเยาวชน  
พบตัวเลขทั่วประเทศมีผู้เสพยาไอซ์เกือบ 10 ล้านคน (1 ใน10 ของประชากรไทย) หากเสพแล้ว กลไกของสมองจะติดยา  
และเป็นต้นเหตุให้เกิดคดีอาชญากรรมรุนแรงขึ้น มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากขึ้น ผู้เสพอายุน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งจากกรณีที่พบผู้เสพซึ่งมี
อาการทางจิตมากขึ้นกรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายการน าตัวผู้ที่มีปัญหาทางจิตซึ่งเป็นผลมาจากยาเสพติดนั้นเข้ารับการบ าบัดรักษา
ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสาธารณะสุขและต ารวจในการน าผู้ที่มีอาการทางจิตนั้นได้เข้าสู่กระบวนการ
รักษาอย่างรวดเร็วเพ่ือลดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด 
 เมื่อ 10 ส.ค.61 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อ ก.ย. 60                   
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี พบวัตถุออกฤทธิ์  desoxy-D2PM ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่อมาตรวจ
พบ desoxy-D2PM ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ิมอีก 4 ตัวอย่าง desoxy-D2PM เป็นสารสังเคราะห์ มีสูตรโครงสร้าง
คล้ายกับสารในกลุ่มแอมเฟตามีนส์ ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้เคลิ้มสุข ลดความอยากอาหารโดยยับยั้งการ   
ดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมอง ก่อให้เกิดอาการวิตกกังวล หวาดระแวง นอนไม่หลับ หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานหรือใช้ใน
ปริมาณที่เกินขนาด อาจส่งผลต่อระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด จนถึงขั้นท าให้เสียชีวิตได้ สาร desoxy-D2PM นั้นถูก
ก าหนดให้เป็นยาเสพติดแล้วในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สวีเดน แต่ยังไม่มีการควบคุมสารนี้ทางกฎหมายว่าด้วย          
ยาเสพติดในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้น าเสนอข้อมูลนี้ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                    
เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดเป็น วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 
 แก้ปัญหายาเสพติดในวัด มหาเถรฯสั่งเข้มงวดคัดคนบวช ผอ.ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ประชุมรับทราบแนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหา              
ยาเสพติดภายในวัด โดยส านักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมหารือ กับส านักพุทธฯ ออกเป็นแนวทางดังนี้  
 1. ให้มีการจัดท าฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร และลูกศิษย์วัด ทุกรูป ทุกคน ของแต่ละวัด และต้องมีการตรวจสอบข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
           2. ให้คอยตรวจวัดที่มีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งในการออกตรวจแต่ละครั้งจะต้องมีผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด พระวินยาธิการ 
หรือต ารวจพระ ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและให้เจ้าคณะจังหวัดแจ้งไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.)  
 3. ถวายความรู้พระสังฆาธิการ เกี่ยวกับยาเสพติด  
 4. จัดท าโครงการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติดในพระ ภิกษุสามเณร และลูกศิษย์วัด รวมทั้งให้เทศน์                
เรื่องของโทษภัย ยาเสพติดด้วย 
 5. แจ้งไปยังพระสังฆาธิการทุกระดับ พระอุปัชฌาย์ เข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้ง
ให้คอยติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดด้วย 
 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ทาง ป.ป.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       
ในพระสงฆ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่วัดศรีโสดา โดยความร่วมมือจากส านักพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 

การจับกุมคดียาเสพติดรายส าคัญและผลกระทบทางสังคมจากการก่อคดียาเสพติด 
 วันที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 09.00น. สถานที่จับกุมบริเวณบ่อน้ าร้างในสวนล าไยร้าง บ.ผึ้ง ม.3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง           
จ.เชียงใหม่  กกล.รส. ฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย 1)น.ส.ศิรินภา ตั๋นเมืองมา 2)นายนรินทร์ กันธอุดม พบของกลาง 
ยาบ้า 83,560 เม็ด พฤติการณ์ จนท.จับกุม ผู้ต้องหาและสอบสวนทราบว่ามียาบ้าฝังดินไว้จึงขุดจนพบยาบ้า 46,000 เม็ด 
และขยายผลตรวจยึดยาเสพติดที่ซุกซ่อนไว้ในบ่อน้ าร้างในหมู่บ้านเดียวกันยึดยาบ้าได้อีก 37,560 เม็ด โดย ผตห.รับยาบ้า
มาจากนายมินา พรมมิ และให้การว่านายมินา ฯ น ายาบ้าซุกซ่อนไว้ในน้ าบ่อร้างในบริเวณท้ายหมู่บ้าน จนท.ฯ ได้เข้า
ตรวจสอบบริเวณบ่อน้ าร้าง จนสามารถตรวจยึดของกลางเพิ่มเติม 
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 วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 03.30 น. สถานที่ เกิดเหตุ ถนนหน้า อบต.ท่าตอนหมู่ 3 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องไปตาม
ถนน สายท่าตอน-ฝาง เขตบ้านห้วยปู หมู่ 1 ต. ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สภ.แม่อาย ได้รับแจ้งจากสายข่าวจะมีการล าเลียง
ยาเสพติดจาก อ.แม่อาย เข้าสู่พ้ืนที่ตอนใน จึงจัดก าลังดักซุ่มกระทั่งพบ จยย.ต้องสงสัย 5 คัน ไม่ยอมหยุด แต่กลับหลบหนีพร้อม
ทิ้งกระสอบ จึงได้เข้าท าการตรวจสอบพบยาบ้า 100,000 เม็ด ฝิ่นดิบจ านวน 20 ก้อน น้ าหนักประมาณ 34 กก. จึงได้ท าการ
ยึดและสอบสวนขยายผล 
 วันที่จับกุม 25 ส.ค. 61 สถานที่ เกิดเหตุ บริเวณบนถนนเทศบาล ทางไปผาช่อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ หนุ่มชาวดอย      
วัย 16 ปี ขับรถพาคนงาน 13 คน จะไปรับจ้างปลูกข้าวโพดที่ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ แต่ด้วยความที่ตัวเองเสพยาบ้ามาเลย               
คึกคะนอง ควบหลุดโค้ง ผลตาย 2 บาดเจ็บ 12 เวลา 08.30 น. วันที่ 25 ส.ค. นายชูชาติ อายุ 16 ปี ได้ขับรถกระบะขนคนงาน
เก็บข้าวโพดจากบ้านหมู่ 3 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จ านวน 13 คน รวมคนขับเป็น 14 คนจะไปรับจ้างปลูกข้าวโพด       
ในเขตอ าเภอดอยหล่อ ขณะที่ขับรถมาถึงบริเวณบนถนนเทศบาล ทางไปผาช่อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ ซึ่งเป็นถนนลูกรังอยู่ระหว่าง
ลอกหน้าก าลังจะลาดยาง รถได้หลุดโค้งรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง มีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 คน เสียชีวิตที่โรงพยาบาล         
ดอยหล่อ 1 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน ส่งต่อมหาราชนครเชียงใหม่ 3 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 7 คน จากการใช้เครื่องเป่าตรวจไม่พบ
แอลกอฮอล์ แต่ตรวจปัสสาวะนายชูชาติพบเป็นสีม่วง รับสารภาพว่าเสพยาบ้ามา ขับรถด้วยความเร็วและคึกคะนอง มาถึงที่           
เกิดเหตุได้เสียหลักหลุดโค้งพุ่งไปชนต้นไม้ข้างทางจนมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งต ารวจได้ด าเนินคดีในข้อหาขับรถ                           
เสพสารเสพติด และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุท าให้ผู้อ่ืนเสียชีวิตต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด การปลูกฝิ่นในช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมแปลงยังไม่มีการปลูกเป็นต้น
ให้เห็นชัดเจน ส่วนกัญชาก็มีต้นเล็กๆขึ้นมาบ้างแล้ว ผลการส ารวจเดือนสิงหาคมก็จะยังไม่มีการส ารวจอะไร  ในเดือนนี้ได้มี
การเข้าไปส ารวจพื้นที่ปลูกกัญชงซึ่งในพ้ืนที่ของ ปี 2561 ซึ่งได้รับอนุญาตจากอย. เป็นพ้ืนที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่
สูงที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกพืชกัญชง โดยส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ปลูกใน 3 อ าเภอที่ได้รับการอนุญาตเป็นพ้ืนที่ 70 ไร่ 
เชียงราย 95 ไร่ น่าน 2 ไร่ และตาก 2 ไร่ ในพื้นที่ปลูกของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ท าการปลูกแล้วมี อ.แม่วาง 8 แปลง 17 ไร่ 
อ.ฝาง 1 แปลง 3 ไร่ อ.สะเมิง 4 แปลง 11 ไร่ จากการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ประธานได้สั่งการให้ทาง
สถาบันฯน าข้อมูลพิกัดเกี่ยวกับแปลงฝิ่นมาน าเสนอในที่ประชุมซึ่งจะให้ดูระบบการท างานของสถาบันเบื้องต้นดังภาพนี้ 



- 8 - 

ประธาน  เรื่องของข้อมูลในการปลูกกัญชงได้มีการจัดข้อมูลไว้เพ่ือเป็นการตรวจสอบแล้วก็จัดท าเป็นระบบสถานที่
แบบนี้ก็ดีก็ท าให้สามารถติดตามผลงานได้ ระบบนี้สามารถเข้าไปเปิดดูเองได้ไหม  หรือว่าต้องใช้รหัสในการเข้าไปในระบบ 
เป็นความลับหรือไม่ 
ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จะมีรหัสในการเข้าระบบ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปในระบบได้ 
ประธาน  ฉะนั้นหน่วยงานไหนที่สนใจก็ให้ติดต่อไปยังสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนสิงหาคม 2561  

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
 

178  
633  

 
751  
61  

 
750 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
 
- 

53 
 

177 
- 
 

73 
 

198 แห่ง 
136 คน 

 
 

178 
538 

 
753 
61 

 
750 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
 

100 
84.99 

 
100.27 

100 
 

100 
 

100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่สอน 
6,730 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 
           - ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (แห่ง) 
           - ค่ายทักษะชีวิต (สพป.) (แห่ง) 
              - จิตอาสา (อาชีวะต้านภัยยาเสพติด) (แห่ง) 
              - จิตอาสา (พัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา) (แห่ง) 

 
275  
58  
18  
9 

๑ แห่ง 
262 
267 

7 
18 
9 

 
44 
16 
6 
2 
- 
- 
- 
4 
- 
- 

 
266 
58 
18 
9 
8 

262 
272 

7 
- 
- 

 
100 
100 
100 
100 
800 
100 

101.87 
100 

- 
- 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

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

 
200 

 
- 

 
201 

 
100.5 

 

        (๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษา (แห่ง) 5 - 5 100  

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

125 - 170 136  

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

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
- 
 
- 
- 

 
351 

 
60 
6 

 
100.28 

 
100 
120 

 
 
 
 
 

1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
24 

 
513 

 
85.50 

 

          - ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 
 

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 19 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลา 
จ านวน 5 แห่ง 
3. สั่งปิดตามข้อ 4(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ
วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน จ านวน 2 แห่ง 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
27 ส.ค. 2561) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 4,927 66.46 
     - สถานบ าบัด 6,513 4,036 61.97 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 900 891 99.00 
2.บังคับบ าบัด 2,093 2,665 127.33 
3.ต้องโทษ 670 756 112.84 
     - กรมราชทัณฑ์ 550 602 109.45 
     - กรมพินิจฯ 120 154 128.33 

รวม 10,176 8,348 82.04 
 
จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 850 82.36 
2.สมัครใจ 108 (ค่าย)  1,245 2,077 142.75 
3.บังคับบ าบัด 587 259 44.12 
4.ต้องโทษ 511 628 122.90 

รวม 3,375 3,814 113.00 
 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 1,858 2,087 112.33 

 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา (1 ต.ค. – 27 ส.ค. 61) 
 
 
 

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

93.8 
98.2 
99.8 

รวม 3 ระบบ 95.6 
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การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา (คน) 

 

 

 

 
 
ประธาน    ประเด็นที่ 1 ผลการด าเนินงานออกมาเกือบ 100% มันสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่             
ซึ่งต้องวิเคราะห์ด้วยว่า 100% ที่ได้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือยัง ซึ่งการวิเคราะห์อาจจะต้องให้หน่วยที่เกี่ยวข้องด้านบ าบัด
แล้วมาประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการด าเนินงานและปัญหาต่างๆ ซึ่งจะได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท างาน  
    ประเด็นที่ 2 อยากให้ศอ.ปส.จ.ชม. มาวิเคราะห์อาชีพว่าควรจะเติมอะไรเข้าไปใน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหม ให้น าไปบูรณาการร่วมกันได้หรือเปล่าหรือถ้าจ าเป็นก็ต้องท า
แผนพัฒนาอาชีพ และฝากให้ทางท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ให้ท านโยบายไปทางอ าเภอให้ทางอ าเภอสั่งไปทางท้องถิ่นในพ้ืนที่
ให้ส ารวจเรื่องการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในเชิงการอบรมในการให้อาชีพท าเป็นนโยบายจังหวัดลงไป ฝากให้นายอ าเภอ
หรือผู้แทนให้น าแนวทางนี้ไปประสานงานเตรียมการในพ้ืนที่และน าเรื่องนี้ไปประชุมท้องถิ่นด้วย ฝากให้ทางเลขาฯแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งไปในการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 ส.ค. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 259 คดี  
 
 

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

925,253.36 115.84 66,086.47 0 3,014.00 364.13 0.00 1,403.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.ทุนประกอบอาชีพ 5 10 200 
2.ฝึกอาชีพ (ศอ.ปส.จ.ชม.) 100 77 77 
3.ฝึกอาชีพ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ) 40 40 100 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
 1. วันที่ 8 สิงหาคม  2561  เวลาประมาณ   03.30  น. บริเวณบนถนนหน้า อบต.ท่าตอนหมู่ 3 อ.แม่อาย              
จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องไปตามถนน สายท่าตอน –ฝาง  เขตบ้านห้วยปู หมู่ 1 ต. ท่าตอน  อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  ผู้ถูกจับกุม             
ได้ท าการหลบหนี พบของกลาง ยาบ้า จ านวน50 มัด ประมาณ 100,000 เม็ด  รถจักรยานยนต์จ านวน 3 คัน
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อทรู สีเทา หมายเลข 0966473820 จ านวน 1 เครื่อง ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 
(ยาบ้า ) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 2. วันที่ 15 สิงหาคม  2561  เวลาประมาณ 14.30 น. บ้านสวนไม่มีเลขที่ ม.11 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
จับกุม นายศุภฤกษ์ ศรีศุภพิพัฒน์ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน พบของกลางของกลาง 
ยาบ้า 48,814 เม็ด โดนข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
 3.วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 23.30 น. ที่บริเวณริมถนนสายฝาง-แม่จัน แยกเข้าบ้านเมืองงาม          
ม.9 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม นายจะจู จะแตะ อายุ 49 ปี อยู่ที่ 265 หมู่  12  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย           
จ. เชียงใหม่ พบของกลาง  - 4.1 ยาบ้า 204,200 เม็ด โดนข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง
เพ่ือจ าหน่าย 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
    3.1 การสกัดก้ันยาเสพติด  
          - ด่านตรวจ/จุดตรวจ (21 แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถโดยสารประจ าทาง (แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถไฟ (แห่ง) 
          - ไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน (แห่ง) 
          - ท่าอากาศยาน (แห่ง) 
          - การเฝ้าระวังเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
675 

2 
- 
- 
- 

36 

 
8,775 

25 
1 
4 
1 

140 

 
114.5 

669.70 
100 
400 
100 

145.83 

 

     3.2 การจับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,438 (คดี) 259 2,318 161.10  

     3.3 ร้อยละ 80 ที่ ลปส. มีค าสั่งอนุมัติให้จับกุมฐาน
ความผิดสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือต้องให้ออกหมายจับ
โดยศาล 
           - คดีท่ีขออนุมัติ (คดี) 
           - คดีท่ีออกหมายจับโดยศาล (คดี) 

ทุกราย 
 
 

35 434 -  

     3.4 จ านวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด (บาท) 53 ล้านบาท 8,872,857 166,623,755 314.30  
     3.5 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ทุกราย 4 9 -  

    3.6 โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดในระดับจังหวัด  
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

113  - 266 200  
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 4. วันที่ 22 สิงหาคม  2561  เวลาประมาณ 21.30 น. บริเวณถนนสาธารณะทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร ระหว่าง 
บ้านแม่จา หมู่ 4 ต.ทุ่งข้าวพวง - บ้านหนองบัว หมู่ 11 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.นายเกษม  หาศิริสุขชัย  
อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 295/2 ม.6 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่  2.นายปะสี ปะแหล อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 
607 ม.9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ 3.นายจะนอ แทนเนค อายุ 39 ปี ที่อยู่ 370 ม.5 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย  
จว.เชียงใหม่ (หลบหนี) 4.นายจะสอ จะแฮ อายุ 31 ปี ที่อยู่ 484  ม.9  ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ (หลบหนี)
ข้อหา ร่วมกันกับพวกที่หลบหนี ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายฯ พบของกลาง  1.ยาบ้า 432,600 เม็ด 2. ฝิ่น 3.2 กิโลกรัม        
3. รถจยย. ฮอนด้าเวฟ สีด า-แดง ทะเบียน 1 กบ 5656 ชม 4. รถจยย. ฮอนด้าเวฟ สีขาว ทะเบียน 1 กช 4555 ชม      
5. รถจยย. ฮอนด้าเวฟ สีด า-ทอง ทะเบียน จพจ 124 ชม 6. โทรศัพท์ ยี่ห้อ วีโว สีด า หมายเลข 096 – 7353459         
7. โทรศัพท์ ยี่ห้อ วีโว สีด า หมายเลข 095 – 4265470 , 065 – 4401400 8. โทรศัพท์ ยี่ห้อ ออปโป้ สีแดง หมายเลข
064 – 7643025 อยู่ระหว่างขยายผล ยึดทรัพย์ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมาสด้า รุ่น บีที 50 สีเทา หมายเลขทะเบียน ผย – 
6669  เชียงใหม่ ราคาประมาณ  500,000 บาท 
 5. วันที่ 28 สิงหาคม  2561 เวลาประมาณ 18.00 น.บริเวณพงหญ้าริมถนน ด้านหลัง ที่ท าการองค์การบริการ
ส่วนต าบลท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม ๑. น.ส.นาสีดา หรือ สีดา  หมอแอ๋ อายุ 33 ปี ที่อยู่ 42 ม.5            
ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ๒. นายจะบึ๊ ไม่มีนามสกุล  อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนม่า อยู่ เมืองสารท              
ข้อหา “ร่วมกันครอบครองเพ่ือจ าหน่ายและจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายฯ  พบของกลาง 1.ยาบ้า 100,000 เม็ด                    
2.ไอช์ 2 กิโลกรัม 3.เงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อ จ านวน 1,200,000 บาท  4.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ วีโว สีแดง ระบบ 2           
ซิมการ์ด หมายเลขโทรศัพท์  085-9471058 และ063-1287742 จ านวน 1 เครื่อง (ของผู้ต้องหาที่  1 )                            
5.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ OPPO  สีเทาด า  หมายเลขโทรศัพท์ 093-9927254 จ านวน 1 เครื่อง (ของผู้ต้องหาที่ 2 )            
การขยายผล จากการซักถามผู้ต้องหาให้การว่ามีชายชาวเมียนม่าไม่ทราบชื่อเป็นผู้ว่าจ้างในราคา 50,000 บาท 

ประธาน   มาตรการหลักการป้องกันปราบปรามบ าบัดฟ้ืนฟูยังเป็นมาตรการที่ต้องท าอย่างเข้มงวด และการ
จับกุมนั้นต้องเน้นในเรื่องของการขยายผล ซึ่งเครือข่ายผู้ค้าจะมียุทธวิธีที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็ฝากให้ด าเนินการต่อไป
อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการขยายผล  

   มาตรการทางสังคมคือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันหรือสร้างแนวต้านยาเสพติดในระดับพ้ืนที่
เพราะการสร้างความร่วมมือในชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญ การแก้ไขปัญหายาเสพติดกรณีฝิ่นเคยเกิดปัญหาเป็นอย่างมาก           
ในพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพ้ืนที่สูงแต่ปัจจุบันนั้นมีปริมาณที่ลดลงมากแล้วเพราะได้เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ             
จากเมื่อก่อนท าไร่ฝิ่นปัจจุบันหันมาท าอาชีพเกษตรกรรมบนพ้ืนที่ที่สูง จนปัจจุบันพืช ผัก และผลไม้ ที่ปลูกบนพ้ืนที่สูงนั้น
สร้างรายได้ให้คนพื้นที่สูงเป็นอย่างมาก เพราะการแก้ปัญหานี้เป็นการแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจจะช่วยให้ประชาชน  
มีอาชีพและรายได้โดยไม่ต้องหันไปปลูกฝิ่นและท าสิ่งผิดกฎหมาย ฉะนั้นการพัฒนาในระบบพ้ืนที่นั้นก็ต้องเน้นในเรื่องของ
เศรษฐกิจและสังคมด้วย 
   การประชุมควรจะมีเรื่องพิจารณาอย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง ซึ่งทางฝ่ายเลขา ฝ่ายป้องกัน และ
ฝ่ายบ าบัดฟื้นฟูควรจะต้องปรึกษากันและหาประเด็นมาพูดในที่ประชุมอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 

ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  
ผู้แทน ผบ.ศป.ปส.ชน  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกัน               
และปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้มีประเด็นที่ต้องน าไปปฏิบัติคือ 1. การควบคุมสารเคมีที่สามารถน าไปผลิต
ยาเสพติด ที่เป็นประเด็นคือโซเดียมไซยาไนด์ ซึ่งมีการน าเข้าไปในประเทศเพ่ือนบ้านรวมแล้วที่เข้าไปได้ 110 ,000 กก.             
ที่ส าแดงเข้าไปเพราะจะน าไปท าตัวท าละลายในการท าเหมืองแร่ทองค า แต่เมื่อดูปลายทางที่เข้าไปแล้วกลายเป็นว่าเข้าไปที่
รัฐฉานเหนือแทนซึ่งสารตัวนี้สามารถน าไปท ายาบ้าและเฮโรอีนได้ ซึ่งจะต้องหามาตรการการแก้ไขเพราะเรื่องนี้เกี่ยวของกับ
หลายกระทรวง ในที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหาก าหนด
แนวทางและเสนอแนวทางให้กับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในการก าหนดมาตรการในการควบคุม ซึ่งสารตัวนี้สามารถ               
ผ่านแดนในประเทศไทยได้แต่ผ่านเมียนมาร์ไม่ได้จะเข้าได้ที่เดียวก็คือไปทางเรือแล้วเข้าไปที่ย่างกุ้งเท่านั้น ในเรื่องของการท า
ธุรกรรมทางการเงินนั้น ประเด็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานทางหน่วยงานเราตามกลุ่มกระบวนการไม่ทันเข้าใช้ช่องว่างของ
กฎหมายเล็กๆน้อยๆในการหลบเลี่ยง และปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีนั้นสาเหตุที่ท าให้ปริมาณยาเสติดมีปริมาณ  
เพ่ิมจ านวนมากขึ้นนั้นสาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มผู้ผลิตสร้างนักเคมีรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งมีจ านวนมาก และประเทศเพ่ือนบ้านมี             
การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย  
     
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  กระทรวงวัฒนธรรม  มีบทบาทน าในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  คือ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ของทุกศาสนา รวมทั้งต้องการสืบสาน สร้างสรรค์ 
งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยว สร้างคุณค่าทางสังคม
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดค่านิยมที่ดีงามในการ
ด าเนินชีวิตอย่างรู้รักสามัคคี และยังสามารถน าทุนทางวัฒนธรรม มาเพ่ิมมูลค่าให้เศรษฐกิจชุมชน    
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม 
ระดับจังหวัด (ในพื้นที่) (ครั้ง) 

๒ 
 

- 2 100  

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

12 1 11 91.67  

   4.3 ประชุมโต๊ะข่าวเฝ้าระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  1 6 50  
   4.4 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (3) งบ ปค.  
         (4) งบพัฒนาจังหวัด (15,618,800 บาท)*  

30,397,573 
11,179,415 
393,100 

3,390,158 
15,434,900 

5,405,095.37 
1,090,735 
57,190.37 
342,710 

3,914,460 

21,806,398.39 
9,561,270 
354,540.39 
2,411,608 
9,478,980 

71.74 
85.53 
90.19 
71.14 
61.41 
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  กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายภารกิจให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ขับเคลื่อนและสร้างเสริมให้เกิดชุมชน
คุณธรรม สังคมคุณธรรมจากการใช้พลังบวร คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่  ร่วมสร้างชุมชนคุณธรรมให้มากขึ้น  ภายใต้ระบบประชารัฐ  และอาศัย “คุณธรรม” ๔ 
ประการ คือ พอเพียง วินัย  สุจริต  จิตอาสา  เป็นพ้ืนฐาน  
 ส าหรับความหมายของ “ชุมชนคุณธรรม”  คือ ชุมชนที่พ่ึงตนเองได้  คนในชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรม   ยึดมั่นใน
สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล รู้คุณค่าความเป็นไทย พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย มีความปรองดองสมานฉันท์ มี
ความสุข  มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน(บวร) 
ภายใต้ระบบประชารัฐ  และท่ีส ำคัญคือหนึ่งในตัวช้ีวัดของชุมชนคุณธรรมคือมีกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน
อย่ำงเข้มแข็ง  ในปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมที่ขับเคลื่อนโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  มีจ านวน  ดังนี้ 

๑.ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน  ๒๕  ชุมชน 
๒.ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ จ านวน  ๑๐  ชุมชน 
๓.ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร    จ านวน  ๗๕  ชุมชน 
๔.ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม      จ านวน  ๒๓๖  ชุมชน 

 ๒.กิจกรรมโครงกำรคลินิกคณุธรรมในสถำนศึกษำ 
    สถานศึกษาหลัก  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
    วัดเครือข่ายในพ้ืนที่  วัดสวนดอก พระอารามหลวง 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร ได้น ามิติทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา (เน้นเรื่องยาเสพติด)            
หรือพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประพฤติ ปฏิบัติ 

๓. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติด้วยจิตอาสา 
 กิจกรรมในโครงกำร 
 ๑.กิจกรรม “พบพระช าระใจ”     

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความส าคัญของศีลธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยให้น า
ศีลธรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 

วิธีการ  นิมนต์พระธรรมวิทยากรหรือพระสังฆาธิการ  มาปาฐกถาธรรม เจริญสมาธิภาวนา หน้าเสาธง ก่อนเข้า
ห้องเรียน  สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 

๒.กิจกรรม “คลินิกยาใจ” 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้หลักธรรมะ ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต  
วิธีการ  พระธรรมวิทยากรประจ าคลินิกคุณธรรม ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาให้กับ นักศึกษาและบุคลากร

เพ่ือเยียวยาจิตใจ คลายความโศกเศร้า บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ทุกวัน จันทร์และ วันพฤหัสบดี วันละ ไม่เกิน ๕ คน 
๓. กิจกรรม “ค่ายคุณธรรมส าหรับนักศึกษาใหม่”  
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหม่ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์และน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอพียงมาด าเนินชีวิตประจ าวัน 
วิธีการ  จัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน 

 ๓.กิจกรรมโครงกำรร้ำนเกมสีขำวเพื่อเยำวชน 
  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลงานตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดแก่เด็กและเยาวชน ด้านการบริโภคสื่อในเด็กและเยาวชน
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะกับผู้ประกอบกิจการร้านเกมการเล่นจึงได้ด าเนินการโครงการ “ร้านเกมสีขาว เพ่ือ
เยาวชน” มีวัตถุประสงค์คือ 
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๑.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกมได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและมีการพัฒนาให้ร้าน

เกมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็กและเยาวชนต่อไป 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมร้านเกมสีขาว ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประกอบกิจการร้านเกม 
 ๓. เพ่ือให้ร้านเกมสีขาวร่วมเป็นเครือข่ายในเชิงสร้างสรรค์ และแจ้งเบาะแสข่าวสารด้านยาเสพติดให้กับทางราชการ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีร้านเกมเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินจ านวน  ๒๖  แห่ง  
ผ่านการประเมินดังนี้ 

 ระดับดีเยี่ยม  จ านวน    ๔ แห่ง   
 ระดับดีมาก    จ านวน    ๙ แห่ง   
 ระดับด ี   จ านวน  ๑๐ แห่ง 
 ไม่ผ่านการประเมิน   จ านวน    ๓ แห่ง 

ประธำน  การขออนุญาตเปิดร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ควรจะต้องไปขออนุญาตที่อ าเภอ แล้วในการให้อนุญาตควร
จะตรวจให้เข้มงวดเพราะจะมีกฎและข้อปฏิบัติในการเปิดกิจการเหล่านี้อยู่  ซึ่งร้านไหนไม่ได้มาตรฐานไม่ควรจะอนุญาตให้
เปิดกิจการเพราะจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง ซึ่งอาจจะให้ไปขอที่อ าเภอก่อนแล้วให้อ าเภอเป็นคนตรวจสอบอย่าง
ละเอียดตามกฎกระทรวงอีกครั้ง    

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ต้องขอบขอบคุณทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่ขอเน้นย้ า
หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 
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