
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 10/๒๕65 
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม  2565  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม          

1. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน               
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่               ประธาน 

2. พ.ต.ท.วิสุทธิ์ แก้วทา   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
     จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
6. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ ์  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
9. นายศวัส ศรียะ   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
10. นางสาวเบญญทิพย์ สิงห์ธร  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
11. นายวุฒิชัย ดีค าปวน   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
12. นางศิริรัตน์ ไชยศิริ   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
13. นางสาวศิริลักษณ์ สติค า          ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
14. นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก         วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
15. นายศราวุธ ทังดิน   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
16. นายธนกร ขันซ้าย   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาววิไลวรรณ ตาด า  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

18. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
19. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
20. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
21. นายธณวรรธน์ ธิป่าหนาด  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
22. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จ านวน 75 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน               
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่           
ครั้งที่ 10/2565 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  นโยบายและข้อสั่งการของ ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. 
   ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ด าเนินการจัดประชุมส่วนราชการ หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอ าเภอ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุกแห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือรับทราบนโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี      
ข้อสั่งการฯ ดังนี้ 
       1. ด้านการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด เน้นการสร้างความร่วมมือของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ครอบครัวอย่างทั่วถึง โดยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดอย่างแพร่หลายกว้างขวางทุกช่องทาง
ต่อเนื่อง 
       2. ด้านการป้องกันแพร่ระบาดยาเสพติด ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง บูรณาการจัดท าแผนงาน โครงการ ให้ครอบคลุม การป้องกันและแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติดทุกด้าน เพ่ือควบคุมและลดจ านวนผู้เสพหน้าใหม่ และป้องกันไม่ให้มีการเสพซ้ า 
       3. ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ให้บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและ       
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด าเนินการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด และต่อเนื่อง เพ่ือควบคุม
ปราบปราม กวาดล้าง มิให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ โรงงาน อีกต่อไป โดยกลไก     
การด าเนินงานของ ศป.ปส.อ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นส าคัญ ทั้งพ้ืนที่
หมู่บ้านชุมชนตามแนวชายแดนและการปราบปรามผู้ค้า โดยปิดล้อมตรวจค้นในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายชั้นในด้วย 
      4. ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ให้ด าเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และคัดกรอง คัดแยก     
ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งน าตัวผู้เสพเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพ่ือบ าบัดรักษา โดยมอบหมายชุดปฏิบัติการต าบล ร่วมกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการสนับสนุน    
การด าเนินงานดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
       5. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด ให้จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด
เชียงใหม่ และอ าเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานประจ าศูนย์ฯ              
เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ สงเคราะห์ และสนับสนุนผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ให้ได้รับโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในด้าน   
ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแล ให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขร่วมกันอย่างปกติสุข        
และยั่งยืน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2565  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม)  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
ปริมาณของกลางยาเสพติดรายส าคัญพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยในรอบปี ๒๕๖๕ มีระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับปีก่อน แม้จ านวนคดี       
ยาเสพติดลดลง แต่ก็เนื่องมาจากนโยบายถอดกัญชาออกจากยาเสพติด ขณะที่ของกลางยาเสพติดโดยรวมถือว่าลดลงจาก    
ปีก่อนไม่มาก ในทางข่าวสารยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ ายาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ ของเครือข่ายรายส าคัญ     
รวมทั้งการลักลอบน าเอ็กซ์ตาซี (ยาอี) ซุกซ่อนมากับพัสดุระหว่างประเทศ (ขาเข้า) รวมทั้งตามชายแดนไทย -ลาว  

http://www.chiangmai.go.th/
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ซึ่งมาตรการสกัดกั้น จับยึดได้เพ่ิมเป็นเท่าตัวประกอบกับป๎จจัยดั้งเดิมเกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่กระจายอยู่ในหลายพ้ืนที่ 
เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง    จึงเข้าถึงได้ไม่ยาก ทั้งยังมีพฤติกรรมการเสพในลักษณะผสมผสานที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสารออกฤทธิ์
หลอนประสาท 

 การลักลอบน าเข้า : ห้วงกลางปี ๒๕๖๕ สถานการณ์ไอซ์ เฮโรอีน และ คีตามีน อยู่ในระดับ รุนแรงทางชายแดน
ไทย-เมียนมา ต่อมาช่วงกลางปีเริ่มมีข่าวสารไอซ์และยาบ้าในลักษณะล าเลียงเป็นกองทัพมดเข้า มาตามช่องทางธรรมชาติ
ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรี จนถึงประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่ชายแดนไทย-ลาว นอกจากป๎ญหาที่มากเป็นทุนเดิมโดยสะท้อนได้จาก
ผลการปราบปรามใน สปป.ลาว และการสกัดกั้นในฝ๎่งไทยแล้ว ยังพบการน าเข้ายาอี และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
มากขึ้น เป็นผลมาจากกลุ่มขบวนการได้เปลี่ยนเส้นทางจากที่เคยซุกซ่อนส่งมากับ พัสดุภัณฑ์ทางอากาศเข้าประเทศไทย     
ไปเป็นที่ สปป.ลาว ก่อน อย่างไรก็ตาม การประเมินภาพรวมของพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง ต่อการลักลอบน าเข้าทั่วประเทศ ยังคงพบ
ช่องทางโดยรอบในพ้ืนที่ ๑๐ จังหวัด ๑๙ อ าเภอ 

 พฤติการณ์ที่เริ่มปรากฏเด่นชัดของเครือข่ายยาเสพติดในแต่ละประเทศ คือ เป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงอาชญากรรมอ่ืน 
และฟอกเงินด้วยรูปแบบต่างๆ ป๎ญหาที่เชื่อมโยงกันในหลายประเทศนี้ท าให้ตลอดปีที่ผ่านมา ส านักงาน ป.ป.ส. ได้เร่ง 
ยกระดับกลไกประสานการปฏิบัติงานสืบสวนใน สปป.ลาว และกัมพูชา จนเริ่มเข้าถึงวงจรผู้เกี่ยวข้องและผู้ท าธุรกรรม         
ทางการเงินด้านยาเสพติดตลอดจนทรัพย์สิน ซึ่งจะเป็นตัวแบบของการปฏิบัติงานสืบสวนเชิงรุกระหว่างประเทศต่อไป 

 การล าเลียงน าผ่านและส่งออก : การประเมินข่าวสารและการจับกุมพบว่า ไอซ์ร้อยละ 60-70 รวมทั้ง เฮโรอีน 
(หรือ คีตามีน) ร้อยละ 30-40 ถูกส่งผ่านไปประเทศที่สาม ทั้งยังเก่ียวข้องกับเครือข่ายข้ามชาติที่เคลื่อนไหวในไทยไม่ต่ ากว่า
สิบกลุ่ม ซึ่งการลักลอบส่งออก อาจหลบเลี่ยงช่องทางปกติท่ีมีกลไกหรือก าลังเจ้าหน้าที่ไปใช้ช่องทางอ่ืน ได้แก่ 
 (1) ฝ๎่งอ่าวไทย : เฝ้าระวังน้ าของ จ.ชลบุรี จันทบุรี ตราด มีข่าวสารไอซ์ นับพันกิโลกรัมของเครือข่ายชาวจีน        
และควรเฝ้าระวังคีตามีนที่ผลิตจากกัมพูชา อาจใช้น่านน้ าไทย เป็นหางผ่าน รวมทั้ง โคเคน จากทวีปอเมริกาที่ซุกซ่อนมากับ
เนื้อแช่แข็งส่งผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง 
 (2) อันดามัน : น่านน้ าสากลเมียนมา ไทย มาเลเซีย มีข่าวสารของไอซ์ เฮโรอีน หรือ คีตามีน เปีนระยะๆ            
โดยปลายทางที่มาเลเซีย หรือ โอเชียเนีย (เช่น เบาะเส่อซ์ 1,200 กิโลกรัม ยาบ้า 300 กิโลกรัม จากมัณฑะเลย์        
เตรียมลงเรือบริเวณน่านน้ าไทย จ.ภูเก็ต 
 (3) ช่องทางบก/ทะเล ของไทย-มาเลเซีย เป็นป๎ญหาดั้งเดิมของ ไอซ์ เฮโรอีน กัญชา (ที่ผิดกฎหมาย) โดยเฉพาะ       
จ.สตูล ตรัง นราธิวาส สงขลา 

 การล าเลียงน าผ่านและส่งออก อย่างไรก็ตาม การสกัดกั้นที่ท่าเรือนานาชาติของส านักงาน ป.ป.ส.และหน่วยภาคี   
ยังด าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยจับกุมได้ 16 คดี ผู้ต้องหา 9 คน ไอซ์ 1,505 กิโลกรัม เฮโรอีน 77.1 กิโลกรัม         
คีตามีน 50 กิโลกรัม ส่วนที่ท่าอากาศยานนานาชาติ มีจ านวน 144 คดี ของกลางไอซ์ 121.2 กิโลกรัม เฮโรอีน            
11.4 กิโลกรัม โคเคน 59.8 กิโลกรัม คีตามีน 34.8 กิโลกรัม ยาอี 7,790 เม็ด และยาบ้า 193,051 เม็ด ทั้งนี้ช่องทาง
พัสดุภัณฑ์ระหว่าง ประเทศ(ขาออก) ทางอากาศยาน ในแต่ละวันมีพัสดุเข้า -ออกเป็นจ านวนมาก ยากต่อการระวังป้องกัน   
แต่ภายใต้ความร่วมมือกับหลายประเทศ ซึ่งเมื่อมีการตรวจยึดได้ที่ประเทศใด จะมีการประสานงานเพ่ือขยายผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต ารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย ซึ่งในปี 2565 นี้ได้แจ้งผลตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดที่มาจากประเทศไทย      
รวม 39 คดี ของกลางเฮโรอีน 25.4 กิโลกรัม ไอซ์ 198.5 กิโลกรัม และคีตามีน 65 กิโลกรัม 
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 การล าเลียงและค้ายาเสพติด การล าเลียงมีหลากหลายรูปแบบ/วิธีการ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของขบวนการ ภูมิประเทศ 
และโอกาส ซึ่งอาจต้องน ามาพักคอยตามหมู่บ้านในอ าเภอถัดจากชายแดนเข้ามาจากนั้น มีกลุ่มรับช่วงล าเลียงต่อ       โดย
ส่วนใหญ่ยังคงใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จัดรูปขบวน หรือใช้รถบรรทุกพืชผล/สินค้า แต่ที่ส าคัญคือการใช้รถขนส่งโลจิสติกส์
ล าเลียงยาเสพติดแม้สัดส่วนของกลางมีไม่มาก เมื่อเทียบกับทั้งประเทศนี้แต่วิธีการได้ปรับเปลี่ยนไป จากกรณีจับกุมคดี    
ยาบ้า ๑.๕ ล้านเม็ด ผู้ต้องหาใช้อาชีพขับรถบรรทุกเทรลเลอร์พ่วงน าจากจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงป๎ตตานี (พ.ค. ๒๕๖๕)       
หรือกรณีใช้รถบริการฉุกเฉิน(รถยนต์ตู้พยาบาล) ล าเลียงยาบ้า ๒.๒๕ ล้านเม็ด ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
ต่อเนื่องเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซี่งวิธีการดังกล่าวสามารถล าเลียงยาบ้าได้ถึง ๑๐ ล้านเม็ดขึ้นไป ไอซ์หรือ กัญชากว่า 
๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 
 การล าเลียงและค้ายาเสพติด : การค้ายาเสพติดที่เพ่ิมระดับความรุนแรงต่อเนื่อง นักค้าหลายรายสามารถจัดหา      
ยาเสพติดได้หลายชนิด และในปริมาณที่มาก ส่วนการค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นการค้าส่ง -ปลีก โดยพบผู้ใช้บัญชี  
จ านวน ๙๖๐ บัญชีที่โพสต์ขายยาเสพติด (ส่วนใหญ่ไอซ์ ยาบ้า ยาอี) และมักส่งยาเสพติดผ่านบริษัทเอกชน รองลงมา        
คือใช้เด็กเดินยา นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของเยาวชนบางส่วนนิยมในโคเคน คีตามีน และยาอี ซึ่งสร้าง       
ความบันเทิง การแพร่ระบาดจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยาเสพติดแบบผสมผสานกันหลายชนิด ซึ่งสามารถปรับ
สถานให้เป็นปาร์ตี้ยาเสพติดกันได้ 
 สถิติจับกุมยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวนคดีและผู้ต้องหาลดลงจากปีก่อน (เนื่องจาก กัญชาและ     
พืชกระท่อม ถูกถอดออกจากยาเสพติด) ขณะที่ยาเสพติดชนิดหลักอย่างยาบ้าลดลงไม่มาก ไอซ์ และ เฮโรอีน ของกลางลดลง
ไปมากพอควรแต่ในทางข่าวสารฝ๎่งเมียนมา ปีนี้มีการจับยึดไอซ์ได้มากกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม ก่อนจะลักลอบน าเข้าทาง     
ด้านตะวันตกของประเทศไทย ขณะที่ เฮโรอีน กลุ่มการค้าชะลอ บทบาทลงชั่วคราว หลังจากถูกหน่วยสกัดกั้นที่ท่าเรือและ
ท่าอากาศยานนานาชาติจับกุมไปมาก อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปิดประเทศ พฤติกรรมแบบ Next Normal ซึ่งประชาชน
หลายกลุ่มเข้าบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่อาจแฝงภัยคุกคามจากยาเสพติดที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
สถานการณ์ยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า ไอซ์) ยังเป็นป๎ญหาหลักของทั้งไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง การจับกุมคดียาบ้า            
หลักแสนเม็ดข้ึนไป ของทั้ง ๖ ประเทศ รวมกันกว่า ๒๐๐ คดี ของกลางยาบ้ามากกว่า ๕๘๐ ล้านเม็ด สูงสุดอยู่ที่ประเทศไทย
จ านวน ๒๘๓.๔๘ ล้านเม็ด และ สปป.ลาว ๑๗๗.๕ ล้านเม็ด (มากกว่าปี๒๕๖๔ ที่ยึดได้ ๑๔๓ ล้านเม็ด โดยคดีที่ของกลางมาก      
เป็นประวัติการณ์คือ คดียาบ้ากว่า ๕๐ ล้านเม็ด ซุกซ่อนในรถบรรทุกกล่องเบียร์ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งหลังจากนั้นมีคดี
ยาบ้าหลายล้านเม็ดที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการซุกซ่อนที่คล้ายกับในประเทศไทย) ส าหรับคดีไอซ์รายส าคัญ (๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป) 
ผลจับกุมรวมกัน ๑๓,๗๒๖ กิโลกรัม (เมียนมา ๑๐,๑๗๐ กิโลกรัม ประเทศไทย ๑,๙๓๖ กิโลกรัม และลาว ๑,๕๑๗ กิโลกรัม) 
ที่น่าสนใจคือ กรณีเมียนมา ของกลางไอซ์กว่าครึ่งหนึ่ง ถูกเตรียมไว้ส่งเข้าชายแดนด้านตะวันตกของไทย  
แนวโน้มสถานการณ์ 
 1. ป๎จจัยภายนอกประเทศ ยังมีผลต่อการลักลอบน าเข้ายาเสพติด รวมทั้งแหล่งผลิตคีตามีนในกัมพูชาที่ ปรากฏ
ชัดเจนขึ้นท าให้ประเทศไทยยังมีสถานะน าผ่านไปยังประเทศที่สาม แม้หลายหน่วยงานมีความพยายามปราบปราม          
และตัดวงจรการเงินของเครือข่ายรายส าคัญ และเครือข่ายต่างชาติ อยู่ก็ตาม ขณะที่ป๎ญหาการค้ายาเสพติด จะยังคงรุนแรง 
ภายหลังการเปิดประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ  
 2. ผลกระทบจากการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดท าให้เกิดป๎ญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน       
ที่ส าคัญคือน าไปสู่การใช้ยาเสพติดอ่ืนที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า ซึ่งเท่ากับได้เพ่ิมจ านวนผู้ใช้ย าเสพติดอ่ืนที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่ายาบ้า 
ไอซ์ เฮโรอีน ยังคงเป็นป๎ญหาส าคัญของสังคมไทย ขณะที่ความนิยมใน Club Drugs และใช้ยาแบบผสมผสานของกลุ่มเสี่ยง 
มีมากข้ึน 
 3. สภาวการณ์ผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างป๎ญหาความรุนแรงในครอบครัว ไปจนถึง
การก่ออาชญกรรมในสังคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด การส ารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ปี 2565/2666 

 

การส ารวจพื้นที่เตรียมปลูกฝิ่น (Pre survey) 

พื้นที่ส ารวจ :  
- ผาแดง ดอยนาง/เชียงดาว แม่แตะ/แกน้อย 
- ม่อนอังเกตุ แม่ยะ ดอยสามหมื่น 
- ขุนห้วยฝาง ทุ่งกู่ ขุนแจ๋ 
- เสาแดง/แม่อมครอง ปางอุ๋ง บ้านพุย/ฟ๎กแก้ว                       
...หว้ยทรายเหลือง/แม่สะต๊อบ แม่ลอง/ทุ่งแก  
  แปเปอร์  
- แม่วาก/อินทนนท์ ม่อนยะ แม่ตะละ 

 

 

 

 

 

พืน้ที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565 (ต.ค. 64 – เม.ย. 65) 
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จ านวน 203  แปลง 111.09 ไร่ 
 

จังหวัด จ านวน (แปลง) ขนาด (ไร่) ตัดท าลายแล้ว 
เชียงใหม่ 98 56.98 100% 

ตาก 28 19.75 100% 
แม่ฮ่องสอน 24 13.21 100% 
เชียงราย 27 10.31 100% 
น่าน 15 5.56 100% 
แพร่ 8 3.90 100% 
ก าแพงเพชร 1 1.08 100% 
พิษณุโลก 2 0.30 100% 

รวม 203 111.09 100% 
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การวิเคราะห์ชี้สถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่น ปี 2550- 2565 (15 ปี) 

กรอบแนวคิด 

 วันที่ 2 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สพส. จัดประชุมก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและมาตรการ       
การควบคุมป๎ญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2565/2566 ผ่านระบบออนไลน์  วัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดแนวทางการเฝ้าระวัง      
และมาตรการควบคุมพ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นและสร้างกลไกความร่วมมือในการด าเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมพ้ืนที่ลักลอบ
ปลูกฝิ่น ผู้เข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.จ. 12 จังหวัด / ส านักงาน ปปส. ภ. 5 ,6 / หน่วยตัดท าลาย ทภ.3 และตชด.ภ.3 /     
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ / สวพส. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)  
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 
 

-อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมายร่วมกับหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง- 

           - การสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E)  
                 + โรงเรียน (แห่ง) 
                 + ห้องเรียน (ห้อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
234 
412 
125 

 
- 
- 
- 

 
234 
412 
116 

 
100 
100 

92.80 

 

ภาคเรียน
ที่ 1/65 

นักเรียนที่สอน 
9,094 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
เดือนนี ้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝ้าระวังป๎ญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 
           - สถาบนัการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

-อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมายร่วมกับหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง- 

           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง) 38 - 38 100 
ภาคเรียน
ที่ 1/65 

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผูป้ระกอบการ 
      (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากวา่ ๑๐ คน  
           - ให้ความรู้และประชาสมัพันธ์ในสถานประกอบการ 
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน)  
           - แรงงานนอกระบบ (คน) 

-อยู่ระหว่างการก าหนดเป้าหมายจากส่วนกลาง- 

      (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
           - รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ การป้องกันและแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
           - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน) 

 
270 

 
17 
10 
25 

 
33 

 
- 
- 
- 

 
33 

 
- 
- 
- 

 
12.22 

 
- 
- 
- 

 
 
 
ด าเนินการ
เดือน ม.ค. 
และ ก.ค.
66 

1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
      (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไมม่ีป๎ญหา (ก) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มปี๎ญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มปี๎ญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มปี๎ญหามาก (ง) 

-อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ NISPA-  

      (2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.) 
               - หมู่บ้านตน้กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน 

 
27 

 
- 

 
- 

 
- 

 
อยู่ระหว่าง
คัดเลือก
หมู่บ้าน 

      (3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขป๎ญหา 
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน -อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ NISPA-  

       (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
            (4.1) พื้นที่เสี่ยง (คร้ัง) -อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ NISPA-  

            (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจสิติกส์(ครั้ง) - 100 100 -  
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การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือน ตุลาคม 2565 (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่) 

ศึกษาธิการก าชับสถานศึกษาใช้มาตรการเข้มข้น สกัดยาเสพติด - อาวุธปืนเข้าโรงเรียน 

การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
เกณฑ์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1. แข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 20 คน  
 2. เป็นนักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อายุระหว่าง 6 – 22 ปี 
  3. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
  4. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance และอ่ืนๆ ไม่จ ากัดศิลปิน 
  5. ใช้เพลงที่แต่ละทีมจัดเตรียมมาเอง โดยใช้เพลง TO BE NUMBER ONE เป็นเพลงบังคับข้ึนต้น 
  6. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการ 
  7. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ทั้งอุปกรณ์ และฉากประกอบ 
  8. ใช้เวลาแสดง ทีม Junior 3.30 นาที ทีม Pre – teenage และ Teenage 4.30 นาที  
  9. แต่ละสังกัดสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้ง 3 รุ่น ๆ ละ 1 ทีม 
รายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 

 

มาตรการป้องกัน มาตรการปลูกฝัง มาตรการปราบปราม 

1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2. วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
3. ก าหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน 
4. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งใสถานศึกษา     
และชุมชน 
5. จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูล
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงโทษภัย 
และผลกระทบของยาเสพติด  
2. การจัดกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด 
ในวันส าคัญ ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อ
ความสนใจของนักเรียนที่หลากหลาย 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระงับเหตุ
ทั้งในสถานศึกษา และชุมชน 
2. ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม     
เพ่ือร่วมแก้ป๎ญหา 
3. ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย    
โดยเน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม   
ตามมาตรการจากเบาไปหนัก 
4. ประสานการส่งต่อเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 

รุ่น ชื่อทีม หน่วยงาน 
Junior  1. AEG JUNIOR DANCE TEAM   โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา และ เครือ AEG 
   2. Oh My Gosh   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
Pre-teenage  1. ABS Young Preteenage Dance Team   โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 
   2. BNK AIR LINE   โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 
   3. Baby Monster   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 
   4. Yes All-Lights   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
Teenage  1. THE INVINCIBLE DANCE CREW   โรงเรียนสันติสุข 
   2. TWISTER   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

   3. THE LIT   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
   4. Children's dance   วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
   5. Madcap Flavaz   STREET DANCE STUDIO CHINAG MAI 
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เกณฑ์การประเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  1. เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
  2. อายุระหว่าง 15 – 17 ปีบริบูรณ์  (โดยนับจากวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 – 1 มกราคม 2551)  
  3. เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือในกรณีที่ผู้เข้าประกวดจบการศึกษาแล้วให้ใช้เกรดเฉลี่ย      
      ผลการศึกษาปีสุดท้าย 
  4. มีความกตัญํูรู้คุณ ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   6. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 
   8. มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต 
   9. มีจิตอาสา (ดูจากประวัติที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสังคมด้านต่างๆ) 
 10. มีความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง / เต้น / เล่นดนตรี /เล่นกีฬา / ร า เป็นต้น) 
 11. บุคลิกท่ีดี เช่น รูปร่างหน้าตา การพูดจา มารยาท การแต่งกาย การกล้าแสดงออก ฯลฯ 
 12. ส่วนสูงผู้หญิงต้องไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ส่วนสูงผู้ชายต้องไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร 

  รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการประเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)       
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 

ล าดับ โรงเรียน จ านวนผู้สมัคร 

1  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 4 

2  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 4 

3  โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ 3 

4  โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์ 7 

5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2 

6  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 3 

7  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 2 

8  โรงเรียนแม่แจ่ม 4 

9  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 1 

10  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1 

11  โรงเรียนสันก าแพง 3 

12  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 6 

13  โรงเรียนจอมทอง 2 

14  โรงเรียนไชยปราการ 1 

15  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 1 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2565 ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลต่าง  ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ. 

528 529 587 587 59 58 11.17 136 137 258 258 122 121 89.71 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 20 ตุลาคม 2565 

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนตุลาคม 2565 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการบ าบัดรักษา (Demand) ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

ระบบ ประเทศ ร้อยละ เชียงใหม่ ร้อยละ 

สมัครใจ 69,590 56.75 4,472 70.36 

บังคับบ าบัด 21,675 17.68 1,201 18.89 

ต้องโทษ 31,360 25.57 683 10.75 

รวม 122,625 100 6,356 100 

 

 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลต่าง  ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ 

528 529 587 587 59 58 11.17 136 137 258 258 122 121 89.71 

ล าดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่อาย 7 ต.ค.65 - ยาบ้า 756,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม - ยาบ้า 756,000 เม็ด 
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จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดสูงสุด 5 ล าดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบจังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 
สมัครใจ บังคับบ าบัด ต้องโทษ รวม 

จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน 

1 เชียงใหม่ 3,815 เชียงใหม่ 4,191 กรุงเทพฯ 2,583 เชียงใหม่ 6,356 

2 อุดรธานี 3,602 บุรีรัมย์ 817 สงขลา 1,868 นครราชสีมา 5,933 

3 นครราชสีมา 3,409 อุบลราชธานี 727 นครราชสีมา 1,835 กรุงเทพฯ 5,699 

4 ปทุมธานี 3,257 นครราชสีมา 689 ปทุมธานี 1,411 ปทุมธานี 4,734 

5 ขอนแก่น 3,037 ร้อยเอ็ด 662 อยุธยา 886 อุดรธานี 4,422 

ระบบบ าบัด เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ ระบบบ าบัด 

1. สมัครใจ (สถานบ าบัด รวม  
บังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว) 

5,782 5,608 96.99 
1. สมัครใจ (สถานบ าบัด รวม    
บังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว) 

2. บังคับบ าบัด (ควบคุมตัว) 1,270 65 5.12 2. บังคับบ าบัด (ควบคุมตัว) 

3. ต้องโทษ 680 683 100.44 3. ต้องโทษ 

    - กรมราชทัณฑ์ 550 590 107.27     - กรมราชทัณฑ์ 

    - กรมพินิจฯ 130 93 71.54     - กรมพินิจฯ 

รวม 7,732 6,356 82.20 
 

Harm Reduction Service คน ครั้ง 

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด 4,464 26,699 

ได้รับสารทดแทน Methadone 2,697 25,104 

ได้รับการคัดกรองจิตเวช 2,477 10,879 

ได้รับการให้ค าปรึกษาและตรวจ HIV 33 33 
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ร้อยละเพศและการจ าแนกผู้ป่วย เปรียบเทียบประเทศ และเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

รายการ ประเทศ เชียงใหม่ 

เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 

88.99 
11.01 

82.51 
17.49 

การจ าแนกผู้ป่วย 
     - ผู้ใช ้
     - ผู้เสพ 
     - ผู้ติด 

5.90 
60.07 
34.03 

1.60 
25.74 
72.66 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 

แผนงาน ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

 สมัครใจ 1,162 976 947 81.5 

 บังคับบ าบัด 3,756 2,625 1,521 40.5 

 ต้องโทษ 393 393 311 79.1 

รวม 5,311 3,994 2,779 52.33 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ 1 - 25 ตุลาคม 2565 

ปี 2564 ปี 2565 

248 205 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   
ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

รายการ ประเทศ เชียงใหม่ 

สารเสพติดที่ใช้ 
     - ยาบ้า 
     - ฝิ่น 
     - เฮโรอีน 
     - กัญชา 
     - อ่ืนๆ 

 
79.21 
3.14 
5.23 
3.84 
8.58 

 
40.57 
30.59 
22.93 
1.69 
4.22 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4   แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1   การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
    เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565 เวลา 19.30 น. ผญบ. ผช.ผญบ. และชรบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ทหาร ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระท าผิดกฎหมาย         
ในหมู่บ้าน/ชุมชนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระท าความผิดแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 6.1  นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
   ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อเหตุการณ์ความรุนแรง  
ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมามีจ านวนมากขึ้น และมีแนวโน้ม        
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด            
   กระทรวงมหาดไทยให้ ศอ.ปส.จ. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ปฏิบัติการ        
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้ 
           1. ด้านการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่ประชาชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
เน้นการสร้างความร่วมมือของหมู่บ้าน/ชุมชน ครอบครัว โดยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด        
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เช่น การประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้านประจ าเดือน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือปลูกฝ๎งค่านิยมและทัศนคติที่ดี         
ในการหลีกเลี่ยงหรือไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
   2. ด้านการป้องกันยาเสพติด ให้ ศอ.ปส.จ. บูรณาการหน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการ        
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือลดจ านวนผู้เสพหน้าใหม่และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเสพซ้ า โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน       
เช่น โครงการ TO BE NUMBER ONE, กิจกรรมครู D.A.R.E., กิจกรรมเสาธง 5 นาท,ี โรงเรียนสีขาว เป็นต้น 
  2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน           
เช่น โครงการโรงงานสีขาว, โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เป็นต้น 
  2.3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยการด าเนินการเฝ้าระวัง       
และส ารวจ (Re X-ray) จ าแนกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ 
ตามความเหมาะสม เช่น การท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น โดยก าหนด
ห้วงเวลาด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ระยะเวลาเตรียมการ ห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี ให้อ าเภอจัดประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ หรือโต๊ะข่าวความมั่นคง เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการที่จะด าเนินการ
เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามข้อมูลที่ได้รับจากการประชาคมหมู่บ้าน แหล่งข่าว สายลับ การแจ้งเบาะแส           
หรือการร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ ของทางราชการ เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดแผนการปฏิบัติ 
  (2) ระยะเวลาปฏิบัติการ ห้วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี ให้อ าเภอ      
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยผู้เสพให้ใช้วิธีการเจรจาเพ่ือโน้มน้าวให้เข้ารับ   
การบ าบัดรักษาตามกระบวนการ ส าหรับผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติด ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ปราบปราม จับกุม ขยายผลและใช้มาตรการยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาด 



- 14 - 
  2.4 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงการขยายผล
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและป้องกันป๎ญหายาเสพติด โดยเฉพาะหมู่บ้านที่เป็นกองทุนแม่   
ของแผ่นดินให้รักษาความเข้มแข็งของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
  2.5 จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด โดยใช้กลไกของชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมทั้งการสนธิก าลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ตามความเหมาะสม
และต่อเนื่อง ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนให้เน้นงานการข่าว และการลาดตระเวน เพ่ือป้องกันการลักลอบล าเลียง
ยาเสพติดเข้าไปยังพื้นท่ีตอนในโดยให้ด าเนินการเป็นประจ าอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
  2.6 เสริมสร้างให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
รวมถึงอาสาสมัครของภาครัฐต่าง ๆ ร่วมกันแสดงพลังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดในทุกรูปแบบ        
อาทิ การรณรงค์ผ่านกิจกรรมของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ในโอกาสที่เหมาะสม 
  2.7 ด าเนินการตรวจสอบบุคลากรในสังกัด ทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท มิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจป๎สสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัด     
เป็นประจ าและอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าบุคลากรในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ด าเนินการทางวินัยและด าเนินคดี   
ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด แต่หากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการด าเนินคดีตามกฎหมาย ให้ใช้มาตรการทางปกครอง 
เพ่ือให้โอกาสบุคคลในการกลับใจและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยให้ด าเนินการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง รวมถึงมี    
การตรวจสอบและจัดท าข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความเคลื่อนไหวการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของบุคคลดังกล่าว 
  2.8 ให้พนักงานฝ่ายปกครอง ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก     
กองอาสารักษาดินแดน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ท าหน้าที่ให้การสังเกตและเฝ้าระวังอาการผิดปกติ    
ทางจิตของประชาชนในหมู่บ้านและน าผู้ที่มีอาการรุนแรงและมีภาวะอันตรายหรือมีความจ าเป็นส่งต่อเข้ารับการบ าบัดรักษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และท าหน้าที่ดูแล ติดตาม และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยจิตเวชอันเนื่องมาจาก     
การใช้ยาเสพติดตามท่ีได้รับการประสานงาน 
 3. ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ให้ ศอ.ปส.จ. บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด าเนินการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องเพ่ือลดจ านวน
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/เครือข่ายยาเสพติด และการสร้างระบบนิเวศเ ชิงบวก/พ้ืนที่ปลอดภัยมากขึ้น        
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.1 การสกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน         
และการลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ก าลังของฝ่ายปกครองประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน     
ด้านความมั่นคงด าเนินการอย่างเข้มข้น เพ่ือแจ้งข่าวสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 3.2 การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายค้ายาเสพติด โดยบูรณาการงานด้านการข่าว 
การสืบสวน ขยายผลการจับกุม และการปิดล้อมตรวจค้นพ้ืนที่เป้าหมายตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ผ่าน
ช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ รวมถึงการกดดันหรือใช้มาตรการทางปกครอง ในกรณีไม่มีพยานหลักฐาน
เพียงพอ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือพิสูจน์ทราบการกระท าความผิดตามที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวหรือ         
การร้องเรียนของประชาชน ทั้งนี้ ให้ปกปิดผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน เป็นความลับ และเปิดเผยแต่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
  4. ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ให้ ศอ.ปส.จ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบ าบัดรักษา    
ผู้ติดยาเสพติด ด าเนินการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยผ่านกระบวนการขั้นตอน 
ดังนี้ 
 4.1 การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยมอบหมายชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ตรวจหาสารเสพติดของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ้ืนที่เสี่ยง       
ต่อ การแพร่ระบาด เพ่ือจ าแนกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดต่อไป 
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 4.2 การคัดกรองผู้ติดยาเสพติด ให้น าตัวผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการคัดกรอง        
และประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดโดยใช้ศูนย์คัดกรอง หรือสถานพยาบาลยาเสพติด เพ่ือส่งตัวเข้าสู่ระบบ      
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดต่อไป 
 ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือด าเนินการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ หากตรวจพบผู้เสพยาเสพติดให้น าตัวส่งโรงพยาบาลของรัฐ
ที่จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลยาเสพ ติดแทนก่อน 
 5. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดตั้งและขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูสภาพ    
ทางสังคมเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ สงเคราะห์ และสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
และให้มีการบูรณาการท างานร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด และมีภารกิจ        
อ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน   
หรือการสงเคราะห์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ นอกจากนี้ให้มีการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน      
องค์กรชุมชน องค์กรการกุศล ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรทางศาสนาที่ด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับการฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมจังหวัด โดยการให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาและสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา          
จนสามารถกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
  6. การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้พิจารณาโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขป๎ญหายาเสพติดดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับ     
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีความเสียสละและอุทิศตน   
จนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 การด าเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray) 
 ศป.ปส.อ. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ด าเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด 
ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray) ในพ้ืนที่ต าบล/หมู่บ้าน อย่างเร่งด่วน และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้าย) 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ 
          ศอ.ปส.มท. ให้ ศอ.ปส.จ. จัดตั้งและขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  ในจังหวัด 
และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอ่ืน ของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง     
พร้อมทั้งแต่งตั้ง “คณะท างานอ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด”ตามแนวทางฯ และให้จัดตั้งและขับเคลื่อน      
การด าเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด รวมทั้ง สาขาอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานอ านวยการฯ และจัดประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ
การจัดตั้งศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบค าขอจัดตั้ง
ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง และเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้ งศูนย์ฯ สาขาอ าเภอ ทั้ง 25 อ าเภอ           
และศูนย์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 210 แห่ง โดยในเดือนนี้ มีอ าเภอที่ส่งค าขอจัดตั้งฯ มาแล้วจ านวน 5 อ าเภอ 
ได้แก่ (อ าเภอเชียงดาว, อ าเภอฝาง, อ าเภอสันป่าตอง, อ าเภอแม่แจ่ม และอ าเภอดอยเต่า) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อีก 25 แห่ง 
ระเบียบวาระท่ี 6.3 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ ศอ.ปส.จ.ชม. ศป.ปส.อ. และ ศป.ปส.อปท. ในการ
 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
 (1) ขอเชิญทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ในเพจศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook ศอ.ปส.จ.ชม. ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 



- 16 - 
 (2) ศป.ปส.อ. และ ศป.ปส.อปท. ขอให้เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านทางสื่อโซเซียลของหน่วยงาน 
รวมทั้งให้รายงาน ศอ.ปส.จ.ชม. ผ่านทางกลุ่ม Line และ E-mail : drug_cm@hotmail.com ตามความเหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี 6.4 กฎระทรวง มาตรา 115 ประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2564 (ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7  สรุปนโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม และผู้บังคับบัญชา ประจ าเดือนตุลาคม 2565 

ประธาน   ขอเน้นย้ าเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความมั่นคง ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นมีอาวุธ มีก าลังเจ้าหน้าที่       
มีอ านาจหน้าที่ในการจับกุม แต่ขอให้หน่วยงานใช้อ านาจนั้นในทางที่เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน           
และประเทศชาติ และขอให้เจ้าหน้าที่ท างานโดยค านึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วย และขอให้หน่วยงาน             
ทุกหน่วยงานร่วมกันท างานด้วยความสามัคคีกันและร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่ท าให้การด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
 
 

     ฐิติมา กันทะวิชัย                       วิไลวรรณ ตาด า 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นางสาววิไลวรรณ ตาด า) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



 
 
 
 


