รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวิรุฬ พรรณเทวี
2. ร.อ.วรงกรณ์ ชุติมา
3. นายภาณุ ขวัญยืน
4. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ
5. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
8. พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ
9. พ.ต.ท.นคร รุ่งคณาวุฒิ
10. พ.ต.ท.สาธิต สุตันทวงษ์
11. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม
12. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
13. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์
14. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
15. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม
16. นางสาวนภรรสวรรณ สุคาตัน
17. นายไพฑูรย์ อ่าเอี่ยม
18. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู
19. นางสาวนฤมล วรรณพริ้ง
20. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง
21. นางสาวกิรณา โนนสินชัย
22. นางสุมิตรา กันธิยะ
23. นางสุพรรณี ทองคา
24. นายสมโภชน์ ศรีชะนา
25. นางทองสุข ปิยะวงษ์
26. นางสาวอัญชลี ศรีคาปัน
27. นายธวัชชัย คุณสารวนิช
28. นายสยมภู อะโน
29. นายธวัช จันต๊ะวงค์
30. นางสาวกาญจน์ณัฎฐา ทองคาชุม
31. นางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร
32. นายสากล สุรวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)
กรรมการ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
ผู้บัญชาการกองกาลังผาเมือง (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการกองกากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)
กรรมการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)
กรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน) กรรมการ

-233. นายณรงค์ ชัยวรรณา
34. นายประมวล พูลสวัสดิ์
35. นางลักขณา กางโหลน
36. นายวีระยุทธ เปี่ยมสุขศรีชัย
37. นางสาวอาพร หาญอภิสิทธิ์
38. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์
39. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี
40. นายก้องเกียรติ อุเต็น
41. นายรุ่งโรจน์ สุนทร
42. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง
43. นางลาวัณย์ จริยา
44. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ์
45. ว่าที่ ร.ต. เมธธีร์การ ปัญญา
46. นายศเนติ จิรภาสอังกูร
47. นายอินสม ปัญญาโสภา
48. นายพัฒน แสงลี
49. นายโอภาพล บัวศรี
50. ว่าที่ ร.ต. บัญชาชาย จันทร์เป็ง
51. นายภาคภูมิ วารปรีดี
52. ว่าที่ ร.ต. เดชพงศ์ นาคเสวี
53. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
54. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
55. นายโชคทวี ศรีเที่ยง
56. นายสิทธิพร จันทราช
57. นายจักรพันธุ์ ทองอ่า
58. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
59. นายสาธิต กุหลาบทอง
60. นางสาวภัทราพร ลายจุด
61. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์
62. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
63. นายศิวะ ธมิกานนท์
64. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด
65. ว่าที่ ร.ต.บารุงเกียรติ วินัยพานิช
66. นายมนัส สุริยสิงห์
67. นายอนวัช สัตตบุศย์
68. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
69. นายสิทธิพัฒ บุญทรง
70. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล

ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจาฝาง (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอฝาง (แทน) กรรมการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กรรมการ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
กรรมการ
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันทราย (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอาเภอสันกาแพง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่อาย
กรรมการ
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันปุาตอง
กรรมการ
นายอาเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสะเมิง
กรรมการ
นายอาเภออมก๋อย
กรรมการ
นายอาเภอฮอด (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยเต่า
กรรมการ
นายอาเภอแม่วาง
กรรมการ
นายอาเภอไชยปราการ
กรรมการ
นายอาเภอเวียงแหง
กรรมการ
นายอาเภอแม่ออน (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยหล่อ
กรรมการ

71. นายสิทธากร ศรียาบ
72. นายสุเมธ ทนะขว้าง

-3เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
73. นางสาวศิริพร ใจสุข
74. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
75. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
76. นางวริญญา ธรรมปัญญา
77. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์
78. นายพิรุณ ฟองมณี
79. นางสาวเฟื่องฟูา ธิพิมภา
80. ร.ต.วิโรจน์ ปวนลูน

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชานาญงาน
สนง.พมจ.ชม.
ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง กองพันสัตว์ต่าง

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอาเภอดอยสะเก็ด ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/๒๕62
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
24 หน่วยงาน ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่า ยเลขาฯ
การจ าแนกประเภทผู้ เ สพยาเสพติ ดที่ ต รวจเจอจากการตรวจหาสารเสพติ ด ในปั ส สาวะผู้ เ ข้ า รั บ
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ประจาปี 2562 (ศอ.ปส.จ.ชม.)
1. กาลังศึกษา จานวน 64 ราย
2. มีงานทา จานวน 214 ราย
3. ว่างงาน จานวน 33 ราย
- การดาเนิ น การต่ อกลุ่ ม ผู้ เ สพยาเสพติด ที่ต รวจเจอจากการตรวจหาสารเสพติ ดในปั ส สาวะผู้ เ ข้า รั บ
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ประจาปี 2562 (ศอ.ปส.จ.ชม.)
- ส่งต่อศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 152 ราย แยกเป็น เข้ารุ่นที่ 4 (22 เม.ย. –
3 พ.ค. 2562) จานวน 88 ราย และรุ่นที่ 5 (16 – 27 พ.ค. 2562) จานวน 34 ราย คงเหลือ 30 ราย
- แจ้ง ศป.ปส.อ. ติดตามและเฝู าระวังผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะฯ และใช้ข้อมูล ดังกล่ าวเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-4ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 สรุปยอดแจ้งขอครอบครองกัญชาผ่าน สสจ.เชียงใหม่รวมกว่า 2 พันราย
28 พ.ค. 62 นายอิศรา นานาวิชิต ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พบว่ามี
- หน่วยงานรัฐแจ้งครอบครองกัญชา 9 ราย
- บุคคลทั่วไป (ผู้ปุวย) 2,306 ราย
- แบ่งเป็นกลุ่มที่แจ้งครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชา 306 ราย
- แจ้งครอบครองต้นกัญชา 2,000 ราย ทั้งนี้พบผู้ติดยาแฝงมาลงทะเบียนครอบครองกัญชาด้วย
ปัญหาการแจ้งครอบครองพบว่ามีทั้งผู้ที่นาเอกสารมาไม่ครบ
ผู้ใช้หลักฐานปลอม บางคนเอารูปคนอื่นมาซ้าๆ บางคนนารูปจากอินเทอร์เน็ตมาใช้

รายงานผลการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างน้ามันกัญชาจากภาคอีสาน
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นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
สานักยาและวัตถุเสพติด ได้รับของกลางจากกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2562 ลักษณะเป็นเม็ด กลมแบนสีฟูา ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “D A N” และตัวเลข “5 6 2 0” อยู่บนแต่ละข้างของขีดแบ่ง
ครึ่งเม็ด อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข “10” จานวน 99,850 เม็ด ซึ่งจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และส่งตรวจพิสูจน์โดยสงสัย
ว่าเป็นยาไดอาซีแพม (Diazepam) ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.2559 จากการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ ไม่พบไดอาซีแพม แต่ตรวจพบไดคลาซีแพม ที่ยังไม่มีการควบคุมทาง
กฎหมายในประเทศไทย ซึ่งจากรายงานในต่างประเทศพบว่ามีการนาไปใช้ในทางที่ผิดและเสียชีวิตด้วยยาชนิดนี้จานวนมาก
โดยเฉพาะในทวีปยุโรป
นายแพทย์โอภาส กล่าวต่ออีกว่า ไดคลาซีแพม เป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน เช่นเดียวกับ ไดอาซีแพม
ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง และมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายไดอาซีแพม แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าประมาณ 10 เท่า
สังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 แต่ไม่ได้มีการนามาใช้เป็นยาทางการแพทย์ และไม่มีข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในมนุษย์ เนื่องจากพบว่าเสพติดได้ง่ายแม้ใช้ในขนาดปกติ เมื่อเข้าสู่ ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นสารที่ออก
ฤทธิ์ ได้เช่นเดียวกันอีก 3 ชนิดก่อนขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะซึ่งสามารถตรวจพบได้นานถึง 10 วันหลังการใช้ จัดเป็น
วัตถุออกฤทธิ์ ชนิดใหม่ที่มีการนาไปใช้ในทางที่ผิดและแพร่ระบาดมากในต่างประเทศ มักลักลอบขายทางอินเทอร์เน็ต การใช้
ยาติดต่อกันในขนาดที่สูงจะทาให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาเกินขนาดได้ง่าย พบรายงานการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือเสียชีวิตจานวนมากในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร, สวีเดน, เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากการใช้ไดคลาซีแพม ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่ น ออกซิโคโดน มอร์ฟีน และเฮโรอีน หรือใช้พร้อมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกัน มีผลให้ปริมาณ ไดคลาซีแพม ในร่างกายสูงเกินขนาด ทาให้
หายใจลาบาก โคม่า และเสียชีวิตได้ในที่สุด
“ ไดคลาซีแพม ยังไม่ได้มีการควบคุมทางกฎหมายโดยสหประชาชาติ รวมทั้งในประเทศไทย แต่มีการควบคุม
เช่นเดียวกับไดอาซีแพมในแคนาดา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ในสหราชอาณาจักรมีการควบคุมเมื่อ พ.ศ.2559 นอกจากนี้ยังมี
การควบคุมแล้วในอีกหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก , ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี และเกาหลีใต้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
จากข้อมูลการตรวจพบไดคลาซีแพมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดแล้ วในประเทศไทย ทั้งนี้ยาชนิดนี้ไม่มีการ
นามาใช้ทางการแพทย์ แต่มีแนวโน้ มการน ามาใช้ในทางที่ผิ ดสูง ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้เสนอข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้ในการพิจ ารณาควบคุมทางกฎหมาย เฝูาระวังการแพร่ระบาด และสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดต่อไป”

-6ประธาน

ไดคลาซีแพม เสพแล้วเป็นยังไงออกฤทธิ์เหมือนยาบ้าไหม

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ไดคลาซี แพมจะอยู่ใ นกลุ่ ม เดี ย วกับ ไดอะซีแ พมหรื อว่ า ยานอนหลั บ
ในทางการแพทย์จะรักษาในการคลายเครียดแต่ ไดคลาซีแพมจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงกว่าทาให้กดประสาทคล้ายฝิ่นหรือเฮโรอีน
เมื่อเสพแล้วทาให้ผู้เสพมีความสุข
ประธาน

ร้านขายยามีขายไหม

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน

ไม่มี ถ้ามีก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เมื่อไหร่จะซื้อและปลูกกัญชาได้

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5
ใช้เพื่อทาการรักษาได้

สาหรับผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วอีก 30 วันจะสามารถครอบครองกัญชาที่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2

สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)

ผู้แทน ผอ.สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จากการสารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ปี 2561/2562 ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2562 พบพื้นที่ปลูกฝิ่นใน 7 จังหวัด จานวน 319 แปลง รวมพื้นที่ 267.90 ไร่
พื้นที่ปลูกฝิ่นที่พบส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ติดต่อกับ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ อ.แม่
แตง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ พบพื้นที่ปลูกฝิ่นใน 7 อาเภอ จานวน 158 แปลง รวมพื้นที่ 113.51 ไร่ พื้นที่ปลูกฝิ่นที่พบส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณ อ.เชียงดาว อ.แม่แตง และ อ.อมก๋อย
ตารางเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นระดับอาเภอ จ.เชียงใหม่ 2561/2562
อาเภอ

จานวน(แปลง)

ขนาดพื้นที่(ไร่)

1. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

61

35.36

2. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

38

27.32

3. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

29

26.91

4. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

10

12.46

5. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

15

9.81

6. อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

4

1.4

7. อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

1

0.25

ขออนุญาตปลูกเฮมพ์(กัญชง) จาก คณะกรรมการอาหารและยา ปี 2562 จานวน 405 ไร่
พื้นที่ได้รับอนุญาตแล้ว 237 ไร่ 25 ตารางเมตร
กทม.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร
จ.ตาก
- สถาบันพัฒนาวิจัยพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
- อบต.คีรีราษฎร์ 66 แปลง ขนาดพื้นที่ 235 ไร่
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พื้นที่อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุญาต 168 ไร่
จ.เชียงใหม่
- สถาบันพัฒนาวิจัยพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 15 แปลง ขนาดพื้นที่ 45 ไร่
- สานักงานยาสูบเชียงใหม่ 1 แปลง จานวน 5 ไร่
จ.เชียงราย
- สถาบันพัฒนาวิจัยพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ขนาดพื้นที่ 37 แปลง 118 ไร่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤษภาคม 2562
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

632

-

462

73.10

673
74

67
-

357
18

53.05
24.32

หมายเหตุ

-8แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถม
- การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.)
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
7,200 คน
+ ครูตารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยม
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)
1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง)
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ (แห่ง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) โครงการ To Be Number One (แห่ง)
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมู่บ้าน/ชุมชน
- ราชทัณฑ์

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

715

94

543

75.94

210
304
125

210
304
115

210
304
115

100
100
92

260
36
18
9
๑
96

29
3
8
271

203
11
5
5
8
271

200

-

200

100

125

-

155

124

1,020

70

1,984

194.50

๓๕๐

22

319

91.14

40
12

4
44

29
44

72.50
366.67

140
295
122
3

15
15
15
-

70
196
112
3

50
66.44
91.80
100

หมายเหตุ

ผลภาคเรียนที่
1/2562

78.07
30.56
27.78
55.55
800
282.29 ผลภาคเรียนที่
1/2562

375 คน

-9แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
(2) คาสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

600

228

1,204

หมายเหตุ

200.67

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่า
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มี
อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 3 แห่ง
2. สั่งปิดตามข้อ 4 วรรค 3 เปิดให้บริการสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก ข้อ 6
จาหน่ายสุราในเวลาอื่นนอกจากเวลาที่กฎหมายกาหนด จานวน 1 แห่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 พฤษภาคม 2562
ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
หน่วยงาน
ปี 2561
ปี 2562 ผลต่าง ร้อยละ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ร้อยละ
คดี คน คดี คน คดี คน คดี คดี คน คดี คน คดี คน คดี
ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 810 827 773 767 -33 -60 -4.1 241 252 177 177 -44 -75 -18
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
เม็ด
271,154

เฮโรอีน
กรัม
186.99

ฝิ่นดิบ
กรัม
1,676.95

ของกลาง
มูลฝิ่น
กัญชาสด
กรัม
กรัม
5.2
170.55

กัญชาแห้ง
กรัม
924.3

สารระเหย
กรัม
1

ไอซ์
กรัม
3,609.09

ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
หน่วยงาน

ปี 2561
คดี คน

จับกุมทุกข้อหา
จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ปี 2562
ผลต่าง ร้อยละ ปี 2561
ปี 2562
ผลต่าง ร้อยละ
คดี คน คดี คน คดี
คดี คน คดี คน คดี คน คดี

ผลการจับกุม
5,824 5,906 6,061 6,139 248 233
รวมทุก สภ.

4

1,504 1,611 1,483 1,557 -21 -44 1

- 10 ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
ของกลาง
ยาบ้า
เฮโรอีน
ฝิ่นดิบ
มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง
เม็ด
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
25,038,664.55 3,568.47 9,053.13 223.70 684.08 8324.52

สารระเหย
กรัม
23.00

ไอซ์
กรัม
339039.96

โครงการครูตารวจแดร์ โครงการตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
หน่วยงาน (2) การเข้าสอนของ
ครูตารวจ D.A.R.E
(เทอม 2/2561)

(3) นักเรียนชั้น
(4) โรงเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาเข้าร่วม
ปีที่ 5 - 6
โครงการตารวจ
ได้รับการอบรม
ประสานโรงเรียน
การเข้าสอนของครู
(เทอม 2/2561)
ตารวจ D.A.R.E
1 ตารวจ 1 โรงเรียน
(เทอม 2/2561)
จานวน ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ
(นาย) ดาเนินการ (คน) ดาเนินการ (แห่ง) ดาเนินการ

เชียงใหม่

125

115

7,200

7,200

96

262

(5) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือ
อาชีวศึกษา
จัดระเบียบสังคม
ประจาปี
การศึกษา 2561
เปูาหมาย
(แห่ง)

ผลการ
ดาเนินการ

1

8

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนพฤษภาคม 2562
1. วันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 17.30 น. บริเวณสถานีบริการน้ามัน แม่แตงออย ฝั่งขาเขาเมือง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จับกุมนายหนุม หรือชัย ลุงดีมีชัย อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/4 หมู่ 7 ต.แม่ปูคา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ข้ อ หา มี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามี น หรื อ ยาบ้ า ) ไว้ ใ นครอบครองเพื่ อ จ าหน่ า ยโดยผิ ด กฎหมาย
พบของกลาง 1.ไอช์ 3 กิโลกรั ม 2.โทรศัพท์มือถือ จานวน 2 เครื่อง 3.รถยนต์กระบะ หมนเลขทะเบียน ขผ 3198
เชียงใหม่ อยู่ระหว่างขยายผล
2. วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 01.35 น. บริเวณโคนตอไม้ ใกล้กับหลักกิโลเมตรที่ 55 ริมถนนสาย
เชียงใหม่ -ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จับกุม นายยศพัทธ์ หรือปอย จรรยา อายุ 22 ปี ที่อยู่ 44/2 หมู่ 5
ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลาพูน ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
โดยผิดกฎหมาย ของกลาง 1.ยาบ้า 78,000 เม็ด 2.โทรศัพท์มือถือ จานวน 1 เครื่อง 3.รถยนต์ อีซุซุ สีขาว ทะเบียน ผฉ
4471 เชียงราย อยู่ระหว่างขยายผล
3. วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 10.00 น.บริเวณริมถนนหน้าร้านไก่ทอดสมุน ไพร ถนนหมื่นด้าม
พร้าคต ต.ปุาตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม /ต่อเนื่องภายในห้องพักหมายเลข 306 ชั้นที่ 3 หอพักเอื้อวิพร เรสซิเด้นซ์ เลขที่ 4
ถนนศรีมงคล ซอย 1 ต.ปุาตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ / ต่อเนื่องภายในห้องหมายเลข 395 ชั้น 24 เอสเซ็นท์ คอนโดมิเนียม
เลขที่ 98 หมู่ 4 ต.ฟูาฮ่าม อ.เมือง จ.เชีย งใหม่ จั บกุม นายกฤษฎากร หรือโน๊ต สุ เทพ อายุ ๓3 ปี ที่อยู่ 4/1 หมู่ 2
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 45,800 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
4. วันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 01.20 น.จุดสกัดกั้นชั่วคราว ตู้จราจรศรีบุญเรือง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.นายจะฟะ จะก่า อายุ ๒๒ ปี ที่อยู่ 140 หมู่ที่ 9 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 2.นายสมพร จะลอ

- 11 อายุ 30 ปี ที่อยู่ 126 ม.6 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 3.นายวงศกร จะลา อายุ ๒๑ ปี ที่
อยู่ 180 ม.8 ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จว.เชียงราย ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้
ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง 1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จานวนประมาณ 200,000
เม็ด 2. อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จานวน 1 กระบอก 3. ลูกกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 20 จานวน 1 นัด 4.เงินสด 13,000
บาท 5.รถยนต์กระบะจานวน 1 คัน,และโทรศัพท์มือถือจานวน 4 เครื่อง อยู่ระหว่างขยายผล
5. วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 08.00 น.บริเวณริมถนนสาย 107 เชียงดาว -ไชยปราการ หมู่ 6
บ้านหัวโท ระหว่าง กม.ที่ 102-103 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไม่พบผู้กระทาความผิด ข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 149,000 เม็ด
อยู่ระหว่างขยายผล
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบั ดรักษายาเสพติ ด (1 ต.ค. –
26 พฤษภาคม 2562) จานวนผู้เข้ารับการบาบัดแยกตามระบบ
แผนงาน
1.สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ค่ายปรับเปลี่ยนฯ
2.บังคับบาบัด
- ควบคุมตัว
- ไม่ควบคุมตัว
3.ต้องโทษ
- กรมราชทัณฑ์
- กรมพินิจฯ
รวม

เป้าหมาย
6,856
6,256
600
2,021
960
1,061
800
650
150
9,677

ผลงานสะสม
3,572
3,158
414
2,056
496
1,560
590
523
67
6,218

ร้อยละ
52.10
50.48
69.00
101.73
51.67
147.03
73.75
80.46
44.67
64.26

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมายทั้งปี
4,074

ผลงานสะสม
3,133

ร้อยละ
76.90

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา 1 ตุลาคม 2561 – 26 พฤษภาคม 2562
ดัชนีความสาเร็จการบาบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบาบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
94.12
98.72
100
96.38

- 12 จานวนผู้ผ่านการบาบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2561 – 26 พฤษภาคม 2562
แผนงาน

จานวนผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู
682

จานวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม
648

95.01

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

414

152

36.71

3. บังคับบาบัด

643

339

52.72

4. ต้องโทษ

364

364

100

2103

1503

71.47

1. สมัครใจ สถานพยาบาล

รวม

ร้อยละ

4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ฝ่ายเลขาฯ

ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ
แผนงานตามยุทธศาสตร์

4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
(๑) การติดตามของคณะอนุกรรมการ
ติดตามระดับจังหวัด (ในพื้นที่) (ครั้ง)
(2) การกากับติดตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ ปค.
(3) งบ สป.มท.
(4) งบพัฒนาจังหวัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

หมาย
ร้อยละ เหตุ

๒

-

1

50

12

1

8

66.67

19,730,300 2,925,474.78 8,068,308.11 40.89
6,934,400 1,765,625
5,024,380 72.46
2,955,600
294,870
1,400,600 47.39
391,400
20,429.78 164,578.11 42.05
9,448,900
844,550
1,478,750 24.59

- 13 แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุน (ม./ช.)

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

ร้อยละ

๒,197

-

2,197

100

๑,719
๓๑4
73
91

-

1,719
314
73
900

100
100
100
100

๒๖
๕30

-

26
530

100
100

หมาย
เหตุ

(3) การดาเนินงานตามแผนประชารัฐ
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
ร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
(9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในขัน้ ตอนที่ 3 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จานวน 2,157 ม./ช. คิดเป็น 98.18%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จานวน 2,155 ม./ช. คิดเป็น 98.09%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จานวน 881 ม./ช. คิดเป็น 40.10%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จานวน 106 ม./ช. คิดเป็น 2.14%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัด (ศอ.ปส.จ.ชม.)
สานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๓ กอ.รมน.ภาค ๓ ได้จัดโครงการประชุมการขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวั ดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนบูรณาการการทางานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน/โครงการ
รองรับแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จังหวัดและอาเภอขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติ การ
ดังกล่าวร่วมกัน กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. สารวจแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด
และอาเภอ เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะที่จะดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

- 14 ๒. แจ้งอาเภอในกลุ่มเปูาหมาย
๒.๑ พิจารณาคัดเลือก Mr.AD1 ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิด
ทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริกาหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนส่งให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ
๒.๒ พิจารณาคัดเลือก Mr.AD2 ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่สถาบันส่งเสริม และพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริกาหนด ให้ได้อย่างน้อยตาบลละ ๓ คน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
และจัดส่งรายชื่อให้กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ
๓. ให้จังหวัดและอาเภอ ให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดทาโครงการดังกล่าวในทุกขั้นตอน และขอให้
ประสานรายละเอียดโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลต่อไป พื้นที่เปูาหมายของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

เชียงใหม่ ๑.อาเภอเชียงดาว

เมืองนะ
ปิงโค้ง
ม่อนปิ่น

๒.อาเภอฝาง
๓.อาเภอแม่อาย
๔.อาเภอเวียงแหง

ท่าตอน
แม่อาย
เปียงหลวง

๕.อาเภอไชยปราการ หนองบัว
ประธาน

หมู่บ้าน/ชุมชน
เมืองนะ หมู่ ๑
อรุโณทัย หมู่ ๑๐
ห้วยลึก หมู่ ๗
ขอบด้ง(นอแล) หมู่ ๑๔
หนองไผ่ หมู่ ๑๕
ร่มไทย หมู่ ๑๔
จะนะ(นามะอื้น) หมู่ ๑๒
เปียงหลวง(หลักแต่ง) หมู่ ๑
ห้วยไคร้ หมู่ ๕
ใหม่หนองบัว หมู่ ๑๐

พื้นที่รับผิดชอบ
ศป.ปส.ชน.
ศป.ปส.ชน.
ศป.ปส.ชน.
กกล.ผาเมือง
กกล.ผาเมือง
กกล.ผาเมือง
กกล.ผาเมือง
กกล.ผาเมือง
กกล.ผาเมือง
กกล.ผาเมือง

Mr.AD คืออะไรแล้วทาหน้าที่อะไร

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 Alternative development คือ การพัฒนาทางเลือกเป็นแนวคิดมาจากโครงการมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นหน่ วยงานหลัก มี ต้นแบบมาจากบ้านห้วยส้าน อ.แม่อาย ซึ่ งจะคัดเลือกคนในพื้นที่ Mr.AD 1
จะทางานในระดับตาบลเป็นข้าราชการประจาในพื้นที่จากหน่วยงานไหนก็ได้มีความทุ่มเท ความรู้ความสามารถในการทางาน
และจะต้องทางานอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 3 ปี Mr.AD 2 จะทางานในระดับหมู่บ้าน Mr.AD ซึ่งอยากจะได้คนในพื้นที่มาทางาน
เพราะจะได้เข้าถึงปัญหาและทราบถึงข้อมูลในระดับเชิงลึก
ประธาน

ในอนาคตจะขยายไปทุกอาเภอไหม

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ที่ เ น้ น อ าเภอชายแดนก่ อ นเพราะว่ า จะเน้ น ในเรื่ อ งของยาเสพติ ด ที่ ม าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งในอนาคตอาจจะขยายไปในพื้นที่อื่น
นายอาเภอแม่อาย
โครงการร้อยใจรั กษ์เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดที่บ้านห้ วยส้านจากคดีเล่าต๋า หลังจากที่มีการ
ตัดสินเล่าต๋าแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้เข้ามาดูพื้นที่ศึกษาข้อมูลหมู่บ้านห้วยส้าน
ซึ่งทั้งหมู่บ้านทาการค้ายาเสพติดทุกหลั งคาเรือน ก็เลยอยากจะปรับเปลี่ ยนการประกอบอาชีพอยากให้ ชาวบ้านหันมา
ประกอบอาชีพที่มันถูกต้อง สุจริต และถูกกฎหมาย เนื่องจากทางมูลนิธิแม่ฟูาหลวงทางานอยู่ที่ดอยตุงซึ่งใช่ศาสตร์พระราชา
แก้ปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นที่ดอยตุงจนประสบความสาเร็จเลย ขอให้คุณชายดิศนัดดา ดิศกุล ซึ่งเป็นประธานโครงการแม่ฟูา
หลวงนาทีมงานมาช่วยทาบ้านห้วยส้านให้เหมือนแม่ฟูาหลวง คือการนาเอาทางการพัฒนาทางเลือก หรือ Alternative
development โดยใช้ศาสตร์พระราชาตาราแม่ฟูาหลวงมาดาเนินการในร้อยใจรักษ์

- 15 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธาน

มีหน่วยงานไหนที่จะรายงานบ้าง

ผู้แทน ผู้บัญชาการกองกาลังผาเมือง

การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
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ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนของการบาบัด จังหวัดเชียงใหม่มีคนเข้ารับการบาบัดค่อนข้างสูง
ทั้ง 3 ระบบ สมัครใจ บังคับบาบัด และต้องโทษ แต่ในกระบวนการบาบัดจะวัดผลได้ที่การติดตามหลังการบาบัดในส่วนหนึ่ง
มีการขาดการบั นทึกข้อมูลการติดตาม ซึ่งมันจะเป็นการชี้วัดว่าบาบัดเสร็จแล้ว เป็นเช่นใด ซึ่งจะขอความร่ว มมืออาเภอ
ทุกอาเภอให้เร่งรัดดาเนินการติดตามผู้บาบัดยาเสพติ ดด้วย ส่วนเรื่องการคัดเลือกทหารซึ่งจะมีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะเข้า
ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนกลุ่มที่สองจะไปที่โรงพยาบาลซึ่งในส่วนที่ต้องไปโรงพยาบาลตอนนี้ไปที่โรงพยาบาลแล้ว
1 ใน 4 ซึ่งอยากจะขอความร่วมมือทางปกครองหรือทางตารวจช่วยประสานงานในอาเภอให้เข้าสู่กระบวนการบาบัดด้วย
ผู้แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม่
เนื่ องจากคดียาเสพติดมีประเด็นจานวนมาก และผู้ ต้องหาหรือจาเลยให้ การ
ปฏิ เ สธขอให้ ท่ า นให้ ค วามส าคั ญ กั บ พยานที่ ต้ อ งขึ้ น เบิ ก ความต่ อ ศาลขอให้ เ ป็ น ผู้ ที่ เ กี่ ย วของและคนที่ รู้ เ รื่ อ งจริ ง หรื อ
ประสานงานกับอัยการเจ้าของเรื่ องได้เตรียมการเพื่อไม่ให้คดีนั้นถูกยกฟูองโดยไม่จาเป็นเพราะพยานเบิกความไม่รู้เรื่อง
หรือไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับคดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ให้ทางฝุายเลขาฯ เรียนปลัดอาเภอ ผู้รับผิดชอบโครงการยาเสพติดและเจ้าหน้าที่
ตารวจมาอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน และการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ปิดประชุม

ฐิติมา กันทะวิชัย
(นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
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