
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          

ครั้งท่ี 3/๒๕๕9 
วันจันทรที่  28 มีนาคม  ๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
**************************** 

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวดัเชียงใหม    ประธานการประชุม 

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

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
7. นายธวชั พันมา  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
8. น.ส.สุกัญญา ใหญวงค   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 

9. พ.ต.วิธวินท วงศสรรค   ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
10. ร.อ.วิทวสั กฤตพุทธ      ผูบังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
11. พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปณฑรนนทกะ ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 

12. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
13. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม               ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (แทน)    กรรมการ 
14. นายทอง พันทอง   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
15. นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
16. น.ส.เกศรินทร กนัโท   แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
17. น.ส.บุญญาพร ไชยพรม  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
18. นายวัชรพันธ รุงทรัพยอนันต  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
19. นายวิรัตน สุระเดช    ผูแทนศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม     กรรมการ 
20. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
21. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
22. นายรัชชัย วัฒนะโชต ิ  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
23. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
24. นายอุดม แปงทิศ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
25. น.ส.สุมาลี สมติ๊บ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
26. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
27. นางฉัตรชฎา อํานา   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
28. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
29. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
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30. นางมีนา กิติชานนท    ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
31. นายณฐรัช ทองเจิม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
32. น.ส.รัศมี อภิรมย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (แทน)       กรรมการ 
33. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
34. นายไชยภพ เวียงคํา ประธานกลุมโรงเรยีนอาชวีศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน (แทน) กรรมการ 
35. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม     กรรมการ 
36. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 (แทน)     กรรมการ 
37. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
38. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
39. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
40. นายเริงศักดิ์ อินทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
41. นางณัฐธยาน ศรีสุวรรณ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
42. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
43. นายพิชิต จันตะคาด    ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
44. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
45. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
46. น.ส.อินทิรา ศรีสมัย   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
47. นางมณทิรา เมษา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
48. นายชัยพัฒน ธิตะจาร ี  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
49. น.ส.วริศรา เพียงสุข   ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
50. นายณัฐวุฒิ จันด ี   ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
51. นายประภัสสร วงศรักษา  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
52. นางสุมิตรา ศรสุวรรณ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
53. น.ส.ชนิสา ชมศิลป   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
54. น.ส.ธิติมา พันรอด   ผูอํานวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
55. น.ส.คนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
56. นายอมรสฤษฎิ์ นิรัติศยกุล  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
57. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
58. นายนรินทร หลวงปา   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
59. นายพิศิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
60. นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
61. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ  นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
62. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี    นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
63. นายประพัฒน วงคชมภู  นายอําเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
64. นายมีชัย จันทรกระจาง  นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
65. นายสงัด บูรณภัทรโชติ  นายอําเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
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66. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
67. นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอําเภอแมแตง (แทน)      กรรมการ 
68. ส.ท.จิรพล สิทธิคุณ   นายอําเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
69. นางสลีลญา คําภาแกว  นายอําเภอพราว (แทน)      กรรมการ 
70. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  นายอําเภอแมอาย  (แทน)      กรรมการ 
71. นายทรงศักดิ์  มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
72. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์  นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
73. นายวิทวัส บุตรตะ    นายอําเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
74. นายสังคม คัดเชียงแสน  นายอําเภอแมแจม (แทน)      กรรมการ 
75. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
76. นายนรินทรชัย เลื่อมใจหาญ  นายอําเภออมกอย (แทน)      กรรมการ 
77. นายนพรัตน จันทะอินท  นายอําเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
78. นายอานนท ถวยดอก  นายอําเภอแมวาง (แทน)      กรรมการ 
79. นายทวีศักดิ์ หาญยุทธ  นายอําเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
80. นายสุรพล บุญมิตร   นายอําเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
81. นายธวัฒน จิตตกาวิน  นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
82. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล   นายอําเภอดอยหลอ (แทน)     กรรมการ 
83. นายสรพงศ เตละวานิช  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
84. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
85. นางสาวอัญญารัตน บุญทัศน   จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
86. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม          ผูชวยเลขานุการ 
87. นายวิโรจน  ดวงสุวรรณ  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
89. น.ส.นวรัตน เสนะวัต   อัยการจังหวัดเชียงใหม              ติดราชการ 
90. นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ  ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด          ติดราชการ 
91. พ.ต.อ.รุจพงศ สารวนางกรู  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม            ติดราชการ 
92. ดร.ทวี ปสุขิน   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4           ติดราชการ 
93. นายประเทอืง ทรัพยเกิด  ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 1             ติดราชการ 
94. ผอ.ไพบูลย วงศยิ้มยอง  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม           ติดราชการ 
95. ดร.ประพันธ ธรรมไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม            ติดราชการ 
96. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2             ติดราชการ 
97. นพ.ธํารง หาญวงศ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค             ติดราชการ 
98. นายปยะศักดิ์ ยโสธนชัย  นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ              ติดราชการ 
99. นายสุภคิน วงศษา   นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา             ติดราชการ 
100. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง              ติดราชการ 
101. ร.ต.อนวัช สัตตบุศย  นายอําเภอดอยเตา              ติดราชการ 
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ผูเขารวมประชุม 
102. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
103. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
104. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
105. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
106. พ.ต.ท.สมเด็จ กันต ี สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
107. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
108. น.ส.เดือน อินตะ นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ สวท.เชียงใหม  
109. น.ส.รัชฎาพร เขื่อนเพชร นักศึกษาฝกงาน 
110. น.ส.ปทมาภรณ วรรณวงค นักศึกษาฝกงาน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 2/๒๕๕9 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

ฝายเลขานุการ  ในการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ 29 ก.พ. 59 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการยกระดับการดําเนินการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู โดยกลไกของศูนยเพื่อประสานการดูแล             
ผูผานการบําบัดฟนฟูจังหวัด, อําเภอ, เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ตามนัยประกาศ คสช. ฉบับที ่ 18/2557 ไดแก                
(1) การตรวจสอบและเตรียมความพรอมการปฏิบัติ (2) การดําเนินงานติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดฟนฟู
ตามรายชื่อที่สํานักงาน ป.ป.ส. จัดสงผานระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) (3) การรายงานผลการดําเนินงานและปญหา
อุปสรรค ตอ ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม.  
      ศอ.ปส.จ.ชม. ไดแจงแนวทางการดําเนินการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดฟนฟู 
และการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานใหศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูอําเภอ, เทศบาล
นคร, เทศบาลเมือง แลว และจะไดรายงานผลการดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
ศอ.ปส.จ.ชม. โดยตอเนื่อง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

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

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณ ยาเสพติ ดพื้ นที่ ภ าคเหนื อตอนบน ประจํ าเดื อนมีน าคม  2559                      
สรุปสถานการณยาเสพติดพ้ืนที่ภาคเหนือ  สถานการณที่เก่ียวของ นายอูทินจอ (พมา-มอญ ) สมาชิกพรรค NLD    

                  เปนประธานาธิบดี  
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แนวโนมการบริหารงานของรัฐบาลภายใตการนําของพรรค NLD เพิ่มการยกระดับความสําคัญของกลุมเชื้อชาติ 

รวมทั้งเรงการพัฒนาเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการสรางความปรองดองของกลุมเชื้อชาติ การ
ผลักดันกระบวนการสันติภาพ การปรับปรุงความสัมพันธกับกองทัพ 

ผลกระทบที่จะเกิดตอประเทศไทย 
แนวโนมเกิดความสงบในพื้นที่แนวชายแดน การขยายตัวทางการคาการลงทุนระหวางประเทศ ควบคุมจํากัด          

การกระทําตางๆ ทีผ่ิดกฎหมายตามแนวชายแดน (ยาเสพติด, การคามนุษย, ของผิดกฎหมายและอาวุธสงคราม) 

ขาวสารการพักรอยาเสพติดนอกประเทศ 
 

ประเภท พ.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 หมายเหตุ 

ยาบา (เม็ด) - 1,900,000 300,000 7,300,000 เพิ่มขึ้น 

เฮโรอีน (กก.) - - - - คงท่ี 

ไอซ (กก.) - 5 10 - คงท่ี 

สถานการณการจับกุมคดียาเสพติด 

 

 
  ในหวงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 2559 สามารถจับกุมผูตองหาไดจํานวน 6,413 คดี ผูตองหา 6,534 คน             
เมื่อเปรียบเทียบกับหวงปงบประมาณที่ผานมาการจับกุมมีจํานวนลดลงคิดเปนรอยละ 38.94 (หวงปงบประมาณ 2558 
จับกุมได 10,503 คดี และผูตองหา 10,759 คน) โดยจังหวัดที่มีผลการจับกุมสูงสุดไดแก เชียงใหม เชียงรายแพร และ
ลําปาง สวนจังหวัดที่มีผลการจับกุมนอยที่สุดจังหวัดแมฮองสอน พะเยา ลําพูน และนาน ตามลําดับ โดยพิจารณารายจังหวัด
ปรากฏขอมูลดังตารางดานลาง 

จากขอมูลสถิติการจับกุมเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับหวงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 
2559 พบวา คดีเสพยังคงเปนคดีที่มีผลการจับกุมสูงสุด ตามมาดวยขอหาครอบครอง ครอบครองเพื่อจําหนาย                
และจําหนาย ตามลําดับ โดยในปงบประมาณ 2559 รวมทุกคดีลดลงจากป  2558 จํานวน 4,090 คดี และ                     
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณยาบาที่จับกุมหวงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 2559 จํานวน 14,734,110.25เม็ด ในขณะที ่            
หวงตุลาคม – กุมภาพันธ 2558 จํานวน 10,181,662.018 เม็ด ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก 
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เมื่อพิจารณาจํานวนผูที่ถูกจับกุมฯ โดยเปรียบเทียบกับอัตราสวนประชากร 70:100,000  ในหวงเดือน ต.ค. – 
ก.พ. 58 และ 59 พบวาจังหวัดเชียงใหม แพร เชียงราย และลําพูน  มีอัตราการถูกจับกุมฯ อัตราที่สูงกวา 70 : 100,000 อยู 
ซึ่งจังหวัดที่มีผลการจับกุมในขอหาสําคัญมากที่สุด ไดแก จังหวัดเชียงราย แพร เชียงใหม และลําพูน สวนจังหวัดที่มีผูเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดนอยสุดไดแก แมฮองสอน นาน และลําปาง โดยพบวาจังหวัดเชียงราย มีปริมาณผูเขาไปเกี่ยวของ        
กับยาเสพติดในคดีที่สําคัญเพิ่มสูงขึ้นจากปที่ผานมา จึงนาจะเปนจังหวัดที่ควรเฝาระวังในดานการลําเลียงยาเสพติดหรือพ้ืนที่
พักยาของนักคาที่หลบเลี่ยงเสนทางหลักและพื้นที่พักยาที่สําคัญและการนําเขาบริเวณชายแดน 

 

จากสถิติพบวาคดียาเสพติดที่ถูกจับกุมไดมากที่สุด คือยาบา รองลงมาไดแก ฝน เฮโรอีน ตามลําดับ ดังนั้นตัวยาที่
ตองมีการเฝาระวังก็ยังคงเปนยาบา 

สําหรับรูปแบบการซุกซอน มีทั้งการซุกซอนในรถยนต และในบุคคล รวมทั้งการขนสงทางไปรษณีย ซึ่งจะมีรูปแบบ
การซุกซอนแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะรถยนตก็จะมีการทําชองลับตางๆ เพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่ตรวจพบ 

การจับกุมคดีสําคัญ 
ตํารวจรถไฟหัวหินรวบตัวขบวนการคาไอซชาวมาเลเซีย ที่ลักลอบขนมาจากจังหวัดทางภาคเหนือ จํานวนกวา 141 

กก. ขึ้นรถไฟสายกรุงเทพฯ–บัตเตอรเวิรท เพื่อทยอยสงใหกับลูกคา  
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แนวโนมสถานการณยาเสพติด 
การนําเขายาเสพติดพื้นที่เชียงใหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (อําเภอชายแดน) และมีการนํายาเสพติดในพื้นเชียงรายเขามา

พักในพื้นท่ีเชียงใหม 
 การผลิตนอกประเทศไมลดลงเนื่องจากมีสารเคมีตั้งตนจํานวนมาก  หวงนี้ใกลเทศกาลสงกรานตการลําเลียงนาจะ

เพิ่มขึ้น ทางถนนเสนทางหลัก, รถไฟ, ทาอากาศยาน 
เฝาระวังฯ บุคคลในพ้ืนที่ 5 อําเภอชายแดน จ.เชียงใหม, พื้นที่ภาคใต, ชาวมาเลเซีย ในการลําเลียง ยาเสพติด 

ประธาน   กรณีนี้สารตั้งตนสําหรับการผลิตไมลดลงเปนปจจัยเสี่ยง Demand-side ของจังหวัดเชียงใหม
ลดลง เพิ่มขึ้น หรือคงท่ี  

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 จากสถิติพบวา จ.เชียงใหม ในหวงที่ผานมา ในชวงเวลานี้ของป 2559 จะเพิ่มขึ้น
เล็กนอย 

ประธาน   เปนขอหวงใย เราตองควบคุม Demand-side ใหได  เนื่องจากเดือนนี้หลายหนวยงานจะมีภารกิจ
สําคัญ    ไมวาจะเปนหมอกครัว ไฟปา ทําใหความเขมขนเรื่องยาเสพติดลดลง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหทุกหนวยที่เกี่ยวของพิจารณาใชประโยชน 

ผูแทน กกล.ผาเมือง  ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง หวงเดือนมีนาคม 2559 
๑. สถานการณยาเสพติด  
   - ในหวง มี.ค. ๕๙ ปรากฏขาวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดาน จว.เชียงใหม 
จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก ยาบา และ ไอซ (ไมทราบจํานวน)  
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - เมื่อ ๑ มี.ค.๕๙ กลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ บ.หนองเตา หมู ๑๕ ต.ปงโคง อ.เชียงดาวฯ ไดทําการวาจางราษฎร 
เชื้อสายไทใหญ ในพื้นที่ บ.เมืองนะเหนือ หมูบานบริวาร บ.เมืองนะ หมู ๑ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ ซึ่งมีอาชีพเปน
ผูรับเหมากอสราง ใหทําการลักลอบขนยายอาวุธปน (ไมทราบชนิดและจํานวน) ที่ซุกซอนอยูในพื้นที่ บ.หนองเตาฯ และ 
บ.ลีซอปาบงงาม หมูบ านบริวาร บ.หนองแขม หมู  ๑๑ ต.เมืองนะฯ ออกไปจําหนายใหกับกลุมขบวนการฯ                  
ในฝง สมม. 
  - เมื่อ ๒ มี.ค.๕๙ กลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ บ.แกนอย หมู ๒ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. จะทําการลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดให โทษประเภท ๑ (ยาบา) และยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ) (ไมทราบจํานวน) โดยใช
รถจักรยานยนต จํานวน ๒ คัน ยี่หอฮอนดา รุนเวฟ สีแดงดํา (ไมทราบหมายเลขทะเบียน) และรถจักรยานยนตอีกคัน  
(ไมทราบขอมูล) จากแหลงพักในพื้นท่ี บ.แกนอยฯ เพื่อไปสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพื้นท่ี อ.แมแตง จว.ช.ม.   
  - เมื่อ ๓ มี.ค.๕๙ กลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ บ.แกนอย หมู ๒ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ รวมกับกลุมมูเซอ บ.นาศิริ 
หมู ๒ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ, กลุมมูเซอ บ.เจียจันทร หมู ๑๓ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ และ กลุมมูเซอ บ.นากองมู            
สมม.จํานวน ๘ คน พรอมอาวุธปน (ไมทราบชนิดและขนาด) ไดลักลอบนําเงินสด (ไมทราบจํานวน) เดินทางขามไปยังเขต 
สมม. บริเวณชองทางดอยถวย บ.แกนอย หมู ๒ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ เพื่อไปติดตอซื้อยาเสพติดจากกลุมขบวนการฯ 
กลุมมูเซอ บ.นากองมู สมม. และจะลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ไมทราบชนิดและจํานวน) เขาสูเขตไทย ในหวง ๑๑ - ๑๒ 
ม.ีค.๕๙ ปจจุบันกลุมขบวนการฯ ดังกลาว ยังอยูพ้ืนที่เขต สมม.  
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๒. การดําเนินงานของหนวย   
       การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน มี.ค.๕๙ 
    การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน มี.ค.๕๙ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการ
ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

มี.ค.๕๙  
ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 
พิสูจนทราบ 

ลว. 
หาขาว 

เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 
ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๘๕ ๘๔ ๑๑๒ ๔ ๗ ๒๔ ๑๒๗ 

 
  สรุปผลการจับกุมยาเสพติด  ในหวงเดือน มี.ค.๕๙ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๐ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๑๗ คน ของกลางยาบา 
จํานวน ๓๐๒,๖๑๘ เม็ด  
 

พื้นที่ จว.
เชียงใหม 

จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 
ยาบา (เม็ด) เฮโรอีน (กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๓ ๑ ๑๐,๐๓๑ - - ๙,๕๐๐.๐๐ 

อ.ไชยปราการ ๔ ๔ ๒๘๐,๐๘๖ - - ๑.๐๐ 
อ.ฝาง ๓ ๑๒ ๑๒,๕๐๑ ๓,๐๑๑.๐๐ - ๒.๓๗ 

อ.แมอาย - - - - - - 
รวม ๑๐ ๑๗ ๓๐๒,๖๑๘ ๓,๐๑๑.๐๐ - ๙,๕๐๓.๓๗ 

   

ผลการปฏิบัติที่สําคัญ 
  - เมื่อ ๒ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๐๓๐ รอย.ม.๒ บก.ควบคุมท่ี ๑ ฉก.ม.๔ รวมกับ ชป.ศป.ปส.ชน. ที่ ๒ ทําการ ลว. 
บริเวณฝายน้ําแมนะ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ ตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) 
จํานวน ๘,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝน) น้ําหนักประมาณ ๙,๐๐๐ กรัม 
     - เมื่อ ๗ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๓๔๕ รอย.ม.๓ ฉก.ม.๔ จัดกําลังปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น              
บ.หัวฝาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหาได จํานวน ๑ คน พรอมของกลางยาเสพติด 
ใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๘๐,๐๐๐ เม็ด และรถยนตกระบะ จํานวน ๑ คัน 
     - เมื่อ ๙ มี.ค.๕๘ เวลา ๒๑๓๐ บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๔ ประจําจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บ.ผาหงษ ต.ศรีดงเย็น              
อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. รวมกับ สภ.ไชยปราการ จัดตั้งจุดตรวจ/ จุดสกัดกั้น (ชั่วคราว) บนทางหลวง หมายเลข ๑๐๗ บริเวณหนา
ปาชา บานรองธาร (กอนถึงฐานฯ รองธาร ประมาณ ๕๐๐ เมตร) ผลการปฏิบัติ สามารถตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษ
ประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด และรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน  

ผกก.กลุมงานการจราจร ภ.จว.ชม. สอบถามทาง กกล.ผาเมือง ตามที่ทางผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 เรื่องการจับ
ยาเสพติดบนรถไฟเชียงใหม โดยการนําเขายาบาตามแนวชายแดน จะมีแนวทางยังไงไมใหยาบาเขามาตามแนวชายแดน   
ควรมีการเพิ่มมาตรการการลาดตระเวนตามแนวชายแดน หรือการการตั้งดานเพิ่มมากข้ึน  
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ผูแทน กกล.ผาเมือง สําหรับการนํายาเสพติดเขามาตามแนวชายแดน เนื่องจากการลําเลียงผานทางชองทางตามแนว
ชายแดน เปนชองทางธรรมชาติจะลักลอบเขามาไดงาย และการลาดตระเวนเราดําเนินการอยูตลอด แตเราก็ตองมีการขาวที่
ดีดวย ตองมีการดําเนินการรวมกันทุกฝาย   

รอง ผบ.ตร.ภ.จว.ชม. การจับกุมยาเสพติดปริมาณมาก หลักแสน หลักลานลดนอยลง การจับกุมสวนมากจะเปน           
การจับกุมในพื้นที่ตอนใน เชน การมาเชาบาน การมาซื้อบานตามโครงการหมูบานจัดสรรเพิ่มมากขึ้น จากการจับกุมผูตองหา
รายใหญ สวนมากจะเปนผูรับจาง ตองเจาะลึกใหถึงผูคาปลายทางเพ่ือทําลายเครือขายใหถึงผูคารายใหญ  

ประธาน   ขอทราบผลการ Re x-ray ที่มีขอสั่งการใหอําเภอตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2559  

ผูแทน อ.ไชยปราการ อําเภอไชยปราการดําเนินการครบถวน 44 หมูบาน/ชุมชน มีปญหาบางในประเด็นความรวมมือ
ของประชาชน 

ผูแทน อ.แมอาย  อําเภอแมอายมี  93 หมูบ าน ดําเนินการไปแลว 88 หมูบ าน คิด เปนรอยละ 94.62              
จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด สําหรับปญหาอุปสรรคในการประชาคม ไมไมปญหา เนื่องจาก อําเภอ
แมอาย ไดดําเนินการประชาคมมาอยางตอเนื่องทุกป แตจะมีปญหาคืออําเภอแมอาย เปนสภาพพื้นที่ชายแดนและผูคาจะ
เปนผูคารายใหญ ผูซึ่งคารายใหญจะใชการสั่งการเปนหลัก สําหรับการเขาปดลอมตรวจคน อําเภอแมอายไดมีการประสาน                
จนท.ทหาร ตํารวจ บูรณาการรวมกันอยางตอเนื่อง  

ผูแทน อ.เวียงแหง อําเภอเวียงแหงดําเนินการไปแลว 21 หมูบาน/ชุมชน ปญหาอุปสรรคชาวบานไมใหความรวมมือ
ในการใหขอมูล 

ประธาน   3 อําเภอนี้ เปนอําเภอที่มีปญหาผูมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เพราะการประชาคมก็เปน
มาตรการในการกดดัน ฝากทางอําเภอดําเนินการใหครบทุกหมูบาน/ชุมชน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2   ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

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

 
แผนงาน/โครงการ 

เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด      สพป.ชม. เขต 1 
รายงาน 

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

 
๓๔,19๒ แหง 
๒๐,๖๔๙ แหง 

 
๓๑,๓๘๐ แหง 
11,3๓๖ แหง 

๙๐๐ แหง 
๑๗๔ แหง 
7,600 คน 

 
136 
661 

 
707 
299 
17 
๙ 

100 

 
- 
- 

 
389 
209 

- 
2 
 - 

 
- 
- 
 

389 
209 

3 
2 
 - 

 
- 
- 
 

55.12 
69.90 
17.64 
22.22 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนดําเนนิงานหวง
เดือน พ.ค.-ก.ย.59 
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ฝายเลขานุการ  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน  สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสริมสราง 
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 
 

สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 
หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 693 31.82 
ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,306 505 36.67 
มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 452 106 23.45 
มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 169 34 20.12 
มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 251 48 19.12 
กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 452 193 42.70 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบดัรักษา (Demand) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

ผูแทน สสจ.ชม.      สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 58 – 25 มี.ค. 2559)  
จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด 4,408 178 1,270 28.81 
     - คายปรับเปลี่ยน 1,176 60 316 26.87 
2.บังคับบําบัด 1,969 362 911 46.27 
3.ตองโทษ     
     - กรมราชทัณฑ 300 185 365 121.67 
     - กรมพินิจฯ 365 53 91 24.93 

รวม 8,218 838 2,953 35.93 

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด     
     รอยละ 40 ของผูเขารับบําบัด ป 58 988  5 513 51.92 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 2,645 510 537 20.30 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ   
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 60 - - - 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 940 7 48 5.11 
2.บังคับบําบัด 2,264 93 666 29.42 
3.ตองโทษ     
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 335 98 163 77.91 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 405 180 180 44.44 
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จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 771 499 1,270 

บังคับบําบัด 372 539 911 
ตองโทษ 184 272 456 

รวม 1,327 1,310 2,637 

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

ดัชนีความสําเร็จการบําบดั/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 81.69 

 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ 1,760 คน 
 - ไมตองการฝกอาชีพ  1,580 คน  

- ตองการฝกอาชีพ   190 คน 
   - ไดรับการฝกอาชีพแลว  180 คน (รอยละ 94.7)  

- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ   10 คน (รอยละ 5.3) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 1) ผลการดาํเนินการดานการปราบปรามยาเสพติด 

ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด  ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดหวง 1 ต.ค. – 25 มี.ค. 2559 
 

จับกุมผูตองหา ขอกลาวหา 

นําเขา ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบคลอง เสพ 

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

2,701 2,802 1 4 57 22 221 261 462 533 699 720 1,261 1,262 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย เอกซตาซี่ ไอซ 

3,113,610.33 

เม็ด 

24,571.03 

กรัม 

11,973.12 

กรัม 

297.95 

กรัม 
2,639.89 

กรัม 

12 

กระปอง 

15 

เม็ด 

39,505.57 

กรัม 

 
 
 
 
 



-12- 
 

ตัวชี้วัด 
  

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

1. การสกัดกั้นยาเสพติด             

     1.)จุดตรวจ จุดสกัด             

        - ตอนในจุดตรวจหลัก            61 จุด 7 17 118 ยาบา 262,450 เม็ด 

        - ตอนในจุดตรวจรอง ๒๗  79 จุด 14 25 93 ยาบา 2,481 เม็ด 

     2.) สกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 1 1 2 

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

     4.) พัสดุภัณฑ/ไปรษณีย 22 แหง 1 0 0 

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

(๒) งานปราบปรามยาเสพติด 
     1.) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20         
ของคดีทั้งหมด รอยละ 20 136 741 27.43 ทั้งหมด 2,701 คด ี

     2.) หมายจับคางเกา 436 หมาย 19 29 6.65 
     3.) ดําเนินการกับ จนท. ของรัฐที่
เกี่ยวของ     ทุกคดี 0 1 
     4.) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาดใน
เรือนจํา 48 ครั้ง 4 24 50 
     5.) รอยละ ๘๐ ที่ เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบสนับสนุน ชวยเหลือ 
ตองไดรับการออกหมายจับโดยศาล        ทุกราย 14 15 
     6.) ดําเนินการดานทรัพยสินทางกฎหมาย   ทุกราย 0 14 28,024,699 บาท 

ผลการจับกุม 
    วันที่ 6 มี.ค.59  เจาหนาที่ตํารวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม รวมกับ สภ.แมปง จับกุมตัวนายพัฒนพงศ  จันทรผุด              
อายุ 30 ป บานเลขที่ 88 หมู 8 ต.บานทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎรธานี พรอมดวยของกลางเฮโรอีน จํานวน               
41  ถุง รวมน้ําหนักประมาณ  14.350  กิโลกรัม  เหตุเกิดหนาบานเลขที่ 104/6 หมู 2 ต.ทาศาลา อ.เมือง ตอมาวันที่           
7  มี.ค.2559 ไดขอหมายคนจากศาลจังหวัดเชียงใหม เพื่อเขาทําการตรวจคนบานเลขที่ 1/3 หมูที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แมริม 
จว.เชียงใหม (ซึ่งเปนสถานที่นายพัฒนพงศฯ บรรจุของกลางเฮโรอีนซุกซอนไวในรถ) โดยไดนําตัวนายพัฒนพงศฯ รวมตรวจ
คนดวย ผลการตรวจคนพบ เฮโรอีน จํานวน 19 ถุง รวมน้ําหนักประมาณ  6.65  กิโลกรัม  แยกบรรจุอยูในกลองกระดาษ 
จํานวน 3 กลอง ซุกซอนอยูบนฝาเพดานชั้นที่ 3 ของบานเลขที่ดังกลาว  
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วันที่ 9  มี.ค.2559 เวลาประมาณ 19.00 น. เจาหนาที่ตํารวจจุดตรวจผาหงษ  สภ.ไชยปราการ รวมกับเจาหนาที่
ทหาร ฉก.ม.4 ตั้งจุดตรวจหนาวัดบานอาย หมู 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ พบชายคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนตผานมา           
จึงใหสัญญาณหยุดเพื่อทําการตรวจคน ชายคนดังกลาวเมื่อเห็นเจาหนาที่ไดเรงเครื่องรถหลบหนีเจาหนาที่ไดไลติดตาม           
ชายคนดังกลาวไดท้ิงรถและยาบาจํานวน 200,000 เม็ด จึงไดทําการตรวจยึด 

วันที่ 12 มี.ค 59 เวลาประมาณ 17.50 น. เจาหนาที่ตํารวจรถไฟ ศิลาอาสน กับพวกไดรวมกันจับกุมตัว              
นายกฤษดา  ทองทัน อายุ 27 ป เลขที่ 72 หมู 1 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ไดพรอมดวยของกลางยาบา จํานวน 
14,200 เม็ด  ไดบนขบวนรถไฟดวนพิเศษนครพิงคขบวนที่ 2 (เชียงใหม-กรุงเทพฯ)ขณะรถไฟจอดที่สถานีรถไฟเชียงใหม    
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม นําสง พนักงานสอบสวน ดําเนินคดี โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย 

วันที่ 15 มี.ค.59 เวลาประมาณ 17.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ฝาง ไดจับกุม น.ส.อรพรรณ สัมพันธจันทร อายุ 
23 ป อยูบานเลขที่ 607 หมู 10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม และ น.ส.นาจูแจะ อาพ อายุ 15 ป อยูบานไมมีเลขที่  หมู 10 
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม  พรอมของกลางยาบา 4,000 เม็ด เหตุเกิด หนาโรงพยาบาลฝาง หมู 4 ต.เวียง อ.ฝาง               
จ.เชียงใหม และขยายผลทําการตรวจยึดยาบา 8,000 เม็ด เหตุเกิดสวนลิ้นจี่ บานจะหยอ หมู 10 ต.เวียง อ.ฝาง            
จ.เชียงใหม 

วันที่ 19 มีนาคม  2559 เวลาประมาณ 18.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมริม รวมกับเจาหนาทีตํารวจ สภ.สําโรง
เหนือ.ภ.จว.สมุทรปราการ  เจาหนาที่ตํารวจ ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. จับกุม  นายปกรณ อมรโรจนศิลป  ที่อยู 34/1-3              
ม.14 ต.พิชัย อ.เมือง จว.ลําปาง  พรอมดวยของกลาง 1. ยาเสพติดประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน) จํานวน 110,000 เม็ด 
2. รถยนตเกง  ยี่หอฮอนดา สีเทา  หมายเลขทะเบียน  กจ.2932 ลําปาง ในขอหา  มียาเสพติดใหโทษประเภท1               
(เมทแอมเฟตามีน) ไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต สถานที่จับกุมบนถนนสายเชียงใหม-แมแตง (ทล.107)           
กม. 10 บริเวณ หนาโรงพยาบาลนครพิงค ต.ดอนแกว อ.แมริม จว.เชียงใหม 

ตามยุทธการพิทักษภัยใหประชาชน ในวันที่  11 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.มงคล  สัมภวะผล                
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม พรอมดวยเจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมปง, ชุด ชปส.ภ.จว.เชียงใหม เจาหนาที่ ศอ.ปส.เทศบาลนคร
เชียงใหม ทําการตรวจสารเสพติดในปสสาวะพนักงานบริษัทนพดลพานิช ถนนเชียงใหม - ลําปาง ต.ฟาฮาม อ.เมือง                   
จ.เชียงใหม จํานวนประมาณ 200 คน พบผลเปนบวกจํานวน 1 คน 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.สันกําแพง นําโดย พ.ต.อ.อนุรัตน  กิจประเสริฐ 
ผกก.สภ.สันกําแพง พรอมดวยเจาหนาที่ตํารวจ ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม  ทําการตรวจสารเสพติดในปสสาวะพนักงานบริษัท
นพดลพานิช สาขายอย แยกตนเปาพัฒนา อ.สันกําแพง  จ.เชียงใหม จํานวนประมาณ 120 คน พบผลเปนบวก 4 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



-14- 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 2) ผลการตัดทาํลายพื้นที่ปลูกฝนฤดูกาลปลูกป 2558- 2559 

สนง.ศอ.ปส.จ.ชม. 

แปลง ไร แปลง ไร แปลง ไร แปลง ไร แปลง ไร

1 เวียงแหง 25.00 37.10 33.00 42.66 -8.00 -5.56 132.00 22 29.53 11.00 13.13

2 ไชยปราการ 17 12.64 21.00 20.00 -4.00 -7.36 123.53 4 2.55 17 17.45

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

4 สะเมงิ 1 0.43 1.00 0.43 0.00 0.00 100.00 1 0.43 0.00 0.00

5 ฝาง 5 6.07 4.00 7.00 1.00 -0.93 80.00 4 7 0.00 0.00

6 เชียงดาว 113 88.00 40.00 71.15 73.00 16.85 35.40 0 0 40 71.15

7 แมแจม 134 56.14 39.00 21.82 95.00 34.32 29.10 0 0 39 21.82

8 แมแตง 93 97.23 6.00 8.20 87.00 89.03 6.45 1 0.3 5.00 7.90

9 แมอาย

10 เมอืงเชียงใหม

408.00 309.41 164.00 183.06 244.00 126.35 40.20 44 47.81 120 135.25

หมายเหต ุ 1. อ.ฮอด ดําเนินการตดัทําลายไรฝนในพืน้ที่ หยอมบานผาผ้ึง  บานดอยคํา ม.8 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม จํานวน 4.3 ไรเศษ 

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

ขอมูลพ้ืนท่ีฝน ป 2559 (ขอมูล ณ วันท่ี 22 ม.ีค. 2559)

รวมท้ังสิน้

จํานวนรอยละ

ในเปาหมาย นอกเปาหมาย

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวนลําดบั อําเภอ

คงเหลอื ขอมูลสํารวจ รวมตดัทําลาย 

 

ประธาน  ให ศป.ปส.อ. ดําเนินการตัดทําลายตามเปาหมายที่ไดรับ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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

ระเบียบวาระที ่4.2.4 1) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณเดือนมีนาคม 2559 

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

1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,875,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแผนปราบปรามยาเสพติด รหัสงบประมาณ 1500217002702001 รหัสแหลงของเงิน 5911500   
มีการเบิกจายแลว 486,180 บาท คิดเปน 25.92% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม./ศอ.ปส.อ.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 400,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการ รหัสงบประมาณ 1500217002702002 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการเบิกจายแลว 
180,000 บาท  คิดเปน 45% (ศอ.ปส.จ.ชม) 
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3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําคายศูนยขวัญแผนดินจํานวน 
1,300,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702008 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการเบิกจายแลว 
1,274,000 บาท  คิดเปน 98% (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

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

ประธาน   ใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในกําหนด หนวยงาน หรืออําเภอไหนยังไมไดดําเนินการ
เบิกจาย ใหเรงรัดและใหเตรียมขอมูลชี้แจงในการประชุมนายอําเภอ 

ระเบียบวาระที ่4.2.4 2) การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดกลุมเยาวชนนอกสถานศึกษา 

ฝายเลขานุการ  การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดกลุมเยาวชนนอกสถานศึกษา แผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ป 2559  แผนงานสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา กําหนดใหมีศูนยเยาวชนในพื้นที่ 
เปนกลไกในการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา ใหมีภูมิคุมกันจากยาเสพติด และสงเสริมบทบาทเยาวชนเปนพลังสําคัญของ
ชุมชนทองถิ่น  

การนําแผนไปสูการปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม 
1. แตงตั้งคณะทํางานคุมครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม ตามคําสั่ง 

ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ 3/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เปนกลไกอํานวยการ สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานพัฒนา
เยาวชน โดยแตงตั้ง รอง ผวจ. (คม.) เปนประธานคณะทํางาน, พมจ., ทถจ. และ พจ. เปนคณะทํางานและเลขานุการรวม  
ซึ่งไดมีการประชุมคณะทํางานฯ แลว เมื่อ 21 มี.ค. 59  

2. แจง ศป.ปส.อ.ทุกแหง  ใหจัดตั้งคณะทํางานคุมครองและพัฒนาเยาวชน นอกสถานศึกษา          
เปนกลไก รับผิดชอบภารกิจในระดับพื้นที่ ดําเนินการสํารวจขอมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา จําแนกกลุมเพื่อพัฒนา สงเสริม 
ดูแล อยางเหมาะสม ทั้งดานการศึกษา การฝกอาชีพและจัดหางาน การกีฬาและนันทนาการ การบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
โดยใช “ศูนยเยาวชนระดับพื้นที่” จากการคัดเลือก ทต./อบต. ที่มีความพรอม อยางนอย 1 แหง เปนศูนยกลางการพัฒนา
เยาวชนนอกสถานศึกษา ในปงบประมาณ 2559  

ในการนี้  ไดมอบหมายให  สถจ. ประสานความรวมมือ อปท. เพื่ อเรียนรูและสนับสนุน                  
การขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอ และดําเนินการจัดตั้ง สนับสนุนการบริหารจัดการศูนยเยาวชนระดับพื้นที่ของ ทน.ชม. 
และ ทม. ทุกแหง รวมทั้ง การแจงเตรียมขยายผลการจัดตั้งศูนยเยาวชนระดับพ้ืนทีใ่หครบทุก ทต. และ อบต. ในป 2560 

3. ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. มีขอสั่งการเพ่ิมเติมใหแจงแนวทางการดําเนินงานสรางภูมิคุมกันเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา เพื่อบูรณาการประสานความรวมมือขับเคลื่อนนโยบายใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม สรุปดังนี้ 
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บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ (ระดับจังหวัด) 
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บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ (ระดับจังหวัด) 

 

บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ (ระดับอําเภอ) 
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บทบาทหนวยงานที่เกี่ยวของ (ระดับอําเภอ) 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
      โครงการประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
      ที่มา    
      ศอ.ปส. เห็นชอบแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-
2560  โดยให ศอ.ปส.จ. จัดทําโครงการ “ประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยอยางยั่งยืน” กําหนดกลไก 
“ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ เปนศูนยกลางบูรณาการมาตรการปราบปรามการบําบัดรักษา การปองกันและการบริหารจัดการ 
ใหเขาถึงประชาชน และนําไปสูการแกไขปญหายาเสพติด ใหบังเกิดผลภายใตการสนับสนุนของทุกฝายที่เกี่ยวของ ควบคูกับ
การขจัดเงื่อนไขอิทธิพลผลประโยชน  โดยดําเนินมาตรการกับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของอยางเด็ดขาด 
        การสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด มีเปาหมายเพื่อสลายโครงสรางปญหาดวยการ
ลดและขจัดอิทธิพลของกลุมการคายาเสพติด เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของมีผลประโยชนเพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
ความเชื่อมั่นที่จะเขารวมการแกไขปญหา โดยกําหนดปฏิบัติการเปน 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะแรก เปนการพัฒนา
รูปแบบและแกไขปญหาพื้นที่มีปญหามาก หวงระหวางวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 59 ระยะที่ 2 ขยายผลลดสถานการณปญหา
หมูบาน/ชุมชนทุกแหง ในปงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 59-30 ก.ย.  60) และ ระยะที่ 3 เฝาระวังและดํารงภารกิจตอเนื่อง 
ตั้งแต 1 ต.ค. 60 เปนตนไป 
       การดําเนินการตาม 9 ขั้นตอนสูชุมชนเขมแข็ง ดังนี้ 
       1) การสืบสภาพชุมชน 
       2) การพบปะแกนนําหมูบาน/ชุมชน (ประชาคมครั้งที่ 1) 
       3) ประกาศวาระหมูบาน/ชุมชน ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
       4) การรณรงคใหความรู 
       5) การจําแนกผูมีพฤติการณ (ประชาคมครั้งที่ 2)  
    - ผูเสพ รายงานจังหัด สงเขาบําบัด 
    - ผูคา/ผูตองสงสัย รายงานจังหวัดเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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       6) การสรางภูมิคุมกัน ทั้งในมิติ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป 
และผูใชแรงงาน 
      7) การรับรองครัวเรือน (ประชาคม ครั้งที่ 3)  
       8) การใชมาตรการทางสังคม 
       9) การรักษาสถานะชุมชนเขมแข็ง สรางเครือขาย เฝาระวัง ดํารงความสัมพันธ 
       ทั้งนี้ เพื่อใหมีการดําเนินงานที่ชัดเจนตามแนวทางกลไกประชารัฐและ “บวร” 
       การเตรียมการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด           
อยางยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม 
       1. ให ศป.ปส.อ. คัดเลือกหมูบาน/ชุมชน เปนพื้นที่ปฏิบัติการ จํานวน 60 แหง โดยคัดเลือกจาก
พื้นที่มีปญหามาก-ปานกลาง ในพื้นที่อําเภอแมริม 10 หมูบาน, อ.เมืองฯ, อ.เชียงดาว, อ.ฝาง, อ.จอมทอง, อ.อมกอย แหงละ 
4 ม./ช. , อ.แมแตง, อ.สันกําแพง, อ.แมแจม แหงละ 3 ม./ช., อ.สารภี, อ.แมอาย,   อ.สันทราย, อ.สันปาตอง, อ.ดอยสะเก็ด            
แหงละ 2 ม./ช. และ อ.พราว, อ.สะเมิง, อ.หางดง, อ.ฮอด, อ.ดอยเตา,     อ.แมวาง, อ.ไชยปราการ, อ.เวียงแหง, อ.แมออน,            
อ.ดอยหลอ, อ.กัลยาณิวัฒนา แหงละ 1 ม./ช. โดยรายงานผลการดําเนินงานให ศอ.ปส.จ. ภายใน 31 มี.ค. 59 
       2. ให ศป.ปส.อ. คัดเลือก/แตงตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบล จํานวน 7 คน/ชุด เปนหนวยปฏิบัติ
ในพื้นที่เปาหมายอยางนอย อําเภอละ 1 ชุด จากปลัดอําเภอ/ปลัด อปท./กํานัน ผญบ./ตํารวจ/ทหารจาก กกล.รส.ประจํา
พื้นที่/ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา/จนท.สธ./จนท.สพอ./อื่นๆ ที่เหมาะสม  รายงานผลการดําเนินงานให ศอ.ปส.จ. ภายใน 
31 มี.ค. 59 
       3. งบประมาณในการขับเคลื่อนปฏิบัติการ ในระยะแรก ใหบูรณาการงบประมาณที่ ศอ.ปส.จ. 
จัดสรรใหตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมกับ
งบประมาณที่สํานักงาน ป.ป.ส. จะจัดสรรใหจํานวน 202,400 บาท และงบประมาณคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานแกไข
ปญหาความเดือดรอนเรงดวนในจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล และ/หรือคาใชจายในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
จํานวน 1,000,000 บาท (อยูระหวางดําเนินการ)  
         ขอเสนอตอการนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ
         1. ขอความรวมมือหนวยงาน/องคกร สนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิบัติการ ดังนี้ 

หนวยงาน/องคกร การสนับสนุน 
1. ศอ.ปส.จ. / ศอ.ปส.อ. 1. เปนกลไกอํานวยการและปฏิบัติการ การนําแผนสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่

2. กําหนดแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการดําเนินการ และจัดชุดปฏิบัติการประจําตําบล
เขาปฏิบัติการตามแผนงาน 
3. เสริมสรางพัฒนามวลชนเปนพลังเฝาระวังยาเสพติด “อาสาประชารัฐ 
(อปร.)” 

2. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 1. จัดชุดเจาหนาที่อํานวยการและรวมปฏิบัติดานการขาว การปองกัน       
การปราบปราม การดําเนินการตอเจาหนาที่ของรัฐ 
2. การจัดอบรมใหความรู ทักษะการปฏิบัติแกชุดปฏิบัติการประจําตําบล 
3. ประสานการดําเนินงานดานการปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม, ปปง. ในทุกมาตรการ 
4. สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนภาคประชาชนในกิจกรรมเฝาระวัง ม./ช. 
ตามความริเริ่มของประชาชน 
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หนวยงาน/องคกร การสนับสนุน 
3 . สํ านั กงานคุ มประพฤติ
จังหวัด 
     สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดฯ สาขาฝาง 
4. สถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัด 
 

บําบัดฟนฟูและรวมติดตามผูผานการบําบัดฟนฟู 
 
 
 
อํานวยการ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามคําสั่ง คสช. ที่ 22/2558 

5. สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด  
     สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 

1. ปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของหนวยงานในพื้นที่ปฏิบัติการและที่
เกี่ยวเนื่อง 
2. อํานวยการประสานหนวยงานในสังกัด สนับสนุนบุคลากร รวมการ
ปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการประจําตําบล ตามที่ ศป.ปส.อ. ประสานขอความรวมมือ 

6. ภ.จว.ชม. และหนวยงาน 
ในสังกัด สตช. 

1. อํานวยการและปฏิบัติการปราบปราม, โครงการครู D.A.R.E., 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน  
2. สนับสนุนกําลังพลรวมเปนชุดปฏิบัติการประจําตําบล ตามการประสานของ 
ศป.ปส.อ. 
3. ดําเนินการตามมาตรการปองกันมิใหเจาหนาที่รัฐเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

7. กระทรวงกลาโหม  
    กกล.รส. 
    กอ.รมน.สย.ภาค 3 

1. อํานวยการ และปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง 
2. สนับสนุนกําลังพลรวมเปนชุดปฏิบัติการประจําตําบล ตามการประสานของ 
ศป.ปส.อ. 
3. อํานวยการ กํากับ ติดตาม การสราง ม./ช. เขมแข็งตามแนวชายแดน 

8. กระทรวงศึกษาธิการ 1. อํานวยการ ประสานกลไกและระบบปองกันยาเสพติดในโรงเรียนและ
สถานศึกษา ดําเนินการตามภารกิจการเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชน 
2. ประสานการสนับสนุนบุคลากร เจาหนาที่ในสังกัดรวมการปฏิบัติการของ
ชุดปฏิบัติการประจําตําบลตามการประสานของ ศป.ปส.อ. 

9 . แรง.จ . และหน วยงาน   
ในสังกัดกระทรวง รง. 

1. อํานวยการ ประสานกลไกและระบบการปองกันยาเสพติดกลุมผูใชแรงงาน     
และในสถานประกอบการ 
2. ประสานความรวมมือการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 
การประกอบอาชีพ การจัดหางาน แกผูผานการบําบัดฟนฟู 

10. พมจ. และหนวยงาน     
ในสังกัดกระทรวง พม. 

1. เปนเจาภาพหลักการสรางภูมิคุมกั้นและปองกันยาเสพติดในเยาวชนนอก
สถานศึกษา รวมกับ สพจ. และ สถจ. 

11. สนง.ปชส.จ. ดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการฯ อยางตอเนื่อง 
12. สนง.สถิติจังหวัด สํารวจขอมูล ม./ช. – ประเมินผล 

 
   2. ขอให ศป.ปส.อ. ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เขาดําเนินงานตามแผนและ
ขั้นตอนที่ ศป.ปส.อ. กําหนด ภายในกรอบเวลาที่ชัดเจน เชน หลังจากการปดลอม ตรวจคน กดอิทธิพล ตองดําเนินการ
ตอเนื่องโดยการประชาคมนําผูเสพเขาสูกระบวนการคัดกรองและบําบัดฟนฟู ควบคูกันกับการสรางการมีสวนรวมของ     
ภาคประชาชนในการเฝาระวังรักษาพื้นที่ โดย “อาสาพัฒนาประชารัฐ (อปร.)” ภายใตการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 
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ประธาน   ให ศป.ปส.อ. คัดเลือกหมูบาน/ชุมชน โดยรายงานผลการดําเนินงานให ศอ.ปส.จ. ภายใน              
31 มี.ค. 59  เพราะมี 2 กิจกรรมท่ีทางอําเภอตองดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ  

ประธาน   เดือนเมษายนจะมีหลายภารกิจสําคัญตองดําเนินการ เรื่องหมอกควัน ไฟปา ยาเสพติด อุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต ขอใหทําหนาที่ที่ไดรับผิดชอบใหเต็มความสามารถ เพราะทุกงานก็มีความสําคัญ และเปนนโยบายของ
รัฐบาล  

ปดประชุม   เวลา 17.00 น. 

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


