
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 11/๒๕๕8 

วนัพฤหัสบดทีี่  26  พฤศจิกายน  ๒๕๕8  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

**************************** 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม 

2. นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

3. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
5. นายวีรชาติ จันทจร   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง 
4. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช แทน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) 
6. พ.อ.สมจริง กอรี แทน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือ 
7. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
8. นายประโลม ทองเปา แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม 
9. นายวีรชน สุวรรณปราการ แทน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
10. นางสาวสุกันยา ใหญวงค   แทน ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 
11. นางจารุมา ภมรบุตร แทน ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
12. ร.ท.ดํารงค กลีบรังศร ี  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
13. น.ท.ปรเมษฐ ศิริตานนท  แทน ผูบังคับการกองบิน 41 
14. ร.ต.ต.สรรคชัย เนตรมณ ี  แทน ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
15. ร.ต.ท.เสรี เฟองสีใหม  แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 
16. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ ์  แทน ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ 
17. ร.ต.ท.ธษิน กันภัย   ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 
18. นายวิฑูรย วงคทิพย   แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
19. นางปานทิพย ศรีจัน   แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
20. น.ส.เกศรินทร กันโท   แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
21. นางพิมพพิศา หงสรัตน  แทน สัวสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
22. นายชินโชติ จักรผัน    แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
23. นายวิรัตน สุระเดช   ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
24. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
25. นางวราภรณ พิณเสนาะ  แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
26. นายรัชชัย วัฒนะโชต ิ  แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
27. นายเรืองศักดิ์ ภูมิสันติ  แทน ขนสงจังหวัดเชียงใหม  
28. นายอวยชัย ศรีตระกูล  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
29. นายพิเชฐ คํารินทร   แทน ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
30. นายฉัตรชฎา อํานา   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 
31. นายเดช ศิรินาม   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
32. นายสุทัศน เจริญทรัพย  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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33. นางชฎาภรณ เกตุสม แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม  

34. นางนงลักษณ วิชัยรัตน แทน ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 1 
35. นายธวชัชัย แสงโพธิ ์   แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
36. นายฤทธิ์รงค จันทรมีศิลป แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
37. นายสยมภู  อะโน แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
38. นายธวชั จันตะยศ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
39. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
40. นายสมฤทธิ์ ไชยศิลป   ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
41. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
42. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
43. นายวิศุทธ แตงทอง   แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
44. นายเริงศักดิ์ อินทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
45. นางณัฐชยาน ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
46. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
47. นายพิชิต จันตะคาด   แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
48. นายบุญเจริญ พุทธสอน  แทน ผูบัญชาการเรือนจําฝาง 
49. นายสมบัติ ไชยทองศรี  แทน ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
50. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย  แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
51. นางมณทิรา เมธา   แทน ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
52. นายชัยพัฒน ธิตะจารี  แทน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
53. นายยศพัทธ พิมพชารี  แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม 
54. นางสุดารักษ กระจาง  แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม 
55. นายอาจินต อินจันทร  แทน ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
56. นางทิพศมัย ทายะรังสี  แทน ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง 
57. น.ส.พิมลกัลย เดชะวัย  แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม 
58. น.ส.นงนุช แสงสุรินทร  แทน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
59. นายประเสริฐ สุวรรณบงกฏ  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
60. นายพิศาล พันธเสนีย   แทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
61. นาย ณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต  แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
62. นางสุภาภรณ ทริยะ   แทน นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
63. นายพิศิษฐ กสิกรณ   แทน นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
64. นายสําเริง ไชยเสน   แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
65. นายภาษเดช หงสลดารมภ  นายอําเภอแมริม 
66. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง 
67. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอแมแตง  
68. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว 
69. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย 
70. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง 
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71. นายชาตรี กิตติธนดิตถ  นายอําเภอสะเมิง 
72. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย 
73. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง 
74. นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอไชยปราการ 
75. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ  นายอําเภอเวียงแหง 
76. วาที่รอยตรีณรงคชัย จินดาพันธ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
77. นายประพัฒน วงคชมภู  แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
78. นายอภิวัชร  กลีบจําป  แทน นายอําเภอฝาง 
79. นายมีชัย  จันทรกระจาง  แทน นายอําเภอสารภี  
80. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  แทน นายอําเภอสันทราย 
81. นายวรศักดิ์ พานทอง   แทน นายอําเภอดอยสะเก็ด 
82. นายธวัฒน จิตตกาวิน  แทน นายอําเภอพราว 
83. นายอํานาจ มหายนต   แทน นายอําเภอสันปาตอง 
84. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์  แทน นายอําเภอจอมทอง 
85. นายสงัด บูรณภัทรโชติ  แทน นายอําเภอแมแจม  
86. นายนพรัตน จันทะอินทร  แทน นายอําเภอฮอด 
87. นายเกียรติศักดิ์ นอยพุฒ  แทน นายอําเภอไชยปราการ 
88. นายพลพันธ แชมชอย  แทน นายอําเภอแมออน 
89. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย  แทน นายอําเภอดอยหลอ 
90. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ 
91. อัญญารัตน บุญทัศน   แทน จาจังหวัดเชียงใหม 
92. นายนพพล  กันธรรม   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
93. นายนพ มีทองคํา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
94. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
95. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
96. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
97. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
98. พ.ต.ท.สมเด็จ กันต ี สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
99. นางวราภา พวงชมภ ู  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ  
100. นายธีรวัฒน ณ ลําพนู รอง ผบ.รอย อส.จ.ชม. ที่ 1           
101. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง อบจ.เชียงใหม 
102. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม            
103. นายภาณุมาศ ตันโต  MCOT 

เริ่มประชุม   เวลา  09.0๐ น. 

ประธาน   เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 11/๒๕๕8  

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1 เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
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ประธาน   การมอบนโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา) ไดประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานใหแกปลัดจังหวัด นายอําเภอ และผูบริหารสวนกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู
การปฏิบัติในพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมแกรนด 
ไดมอนด บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  ในประเด็นดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ดังตอไปนี ้

ขอใหฝายปกครองดําเนินการตามมาตรการ 5 ดาน  ไดแก  การปราบปราม              
การบําบัดฟนฟู การสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชน การปองกันเยาวชนกลุมเสี่ยงนอกสถานศึกษา และการ
จัดระเบียบสังคมในพื้นที่เสี่ยง โดยนายอําเภอตองรับรูขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดทุกดาน ทั้งผูคา ผูเสพ แหลงมั่วสุม 
ปริมาณยาเสพติด รวมถึงผูมีอิทธิพลในพื้นที่ที่เขาไปเก่ียวของกับกระบวนการดังกลาว 

การแกไขปญหายาเสพติดดาน Supply side มีหนวยงานหลักรับผิดชอบแลว เชน 
สนง.ปปส. ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง ตองบูรณาการกํากับดูแลการทํางานใหมีประสิทธิภาพ แตดาน Demand 
side ตองเปนหนาที่หลักของกระทรวงมหาดไทย เพราะความเปนนักปกครองตองดูแลทุกเรื่อง ตองแกปญหา
ตั้งแตระดับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน โดยใชแนวคิดประชาสังคม (Civil Society) มาใชในการแกปญหา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558   

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ขอแกไขขอมูลหนา 11 สรุปสถานการณฝนป 
2557-2558 จากเดิม การสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙            
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)  แกไขเปนเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๕8 (ขอมูล ณ วันที่           
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕8) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4.1   กรอบแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2559  

ปลัดจังหวัดเชียงใหม กรอบแผนปฏิบ ัต ิการป องกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด เช ียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2559   

แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ รวมทั้งหมด 56,786,660 บาท 

- ดานการปองกัน (Potential Demand) จํานวน 6 แผนงาน 12  โครงการ
รวมงบประมาณ 16,393,700 บาท    
             - ดานการบําบัดรักษา (Demand) จํานวน 5 แผนงาน 20 โครงการ รวมงบประมาณ 
21,465,920 บาท 
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   - ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply) จํานวน 3 แผนงาน 11 โครงการ              
รวมงบประมาณ 10,931,660 บาท 
   - ดานบริหารจัดการ (Management)  (ศอ.ปส.จ.ชม.) จํานวน 1 แผนงาน                 
5 โครงการ  รวมงบประมาณ 7,891,180  บาท 

โดยในแตละดานจะมีแผนงาน โครงการ ซึ่งสวนราชการตางๆ รับผิดชอบ  และมี
งบประมาณใหแตละหนวยงาน ขอใหดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติโครงการไดเลย ในเดือนธันวาคมทุก
หนวยงานจะตองมารายงานผลการดําเนินการที ่ไดดําเนินการไปแลวอยางไร ในสวนของอําเภอก็
เชนเดียวกัน 

ระเบียบวาระที ่4.2  เปาหมายของแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2559    
   ศอ.ปส.จ.ชม. ไดจัดทําเปาหมายดําเนินการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559  เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให ศอ.ปส.จ.ชม. ทราบตามแบบติดตามฯ              
ทุกวันที่ 20 ของเดือน  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล สุกใส)  ตามที่ทานปลัดจังหวัดรายงานตัวเลขเปาหมาย 
งบประมาณ ตามรายละเอียดเอกสารแนบทาย อยากใหทาง ปปส. ชวยตรวจสอบวา สอดคลองกับตัวชี้วัด   

ประธาน  แผนนี้หนวยงานอื่นมีขอเสนอเพิ่มเติมตามยุทธศาสตรชาติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ถาเห็นชอบ รายละเอียดตางๆ มอบทางฝายเลขาฯ ศอ.ปส.จ.ชม. เพิ่มเติม เนื่องจากไตร
มาสแรก มีประเด็นขอเปนหวงคืองบฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานยาเสพติดทุกดานตองอบรมไดครึ่งหนึ่ง
ของงบประมาณ ยกเวนอบรมประชาชน การอบรมบุคลากรทั้งหมด งบ ปปส. งบ ศอ.ปส. และงบพัฒนา
จังหวัด ตองมีการอบรมครึ่งหนึ่งของงบประมาณ  

ปลัดจังหวัดเชียงใหม รายละเอียดตัวชี้วัด หลังจากการประชุมครั้งนี้ จะทําแบบประเมิน การติดตาม
ผลการดําเนินงานและจะดําเนินการเพิ่มรายละเอียดใหครบถวนและอยูในแผนการติดตามการดําเนินงาน 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล สุกใส) เนื่องจากแผนที่เรานําเสนอ แตวาตัวเลขเปาหมาย 
แตละหนวย คงจะทราบเปาหมายวาในป 2559 จําตองดําเนินการเทาไหร อยางไร อยากใหหนวยดําเนินการ
เพิ่มรายละเอียดตรงนี้ 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
เสนทางลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย  

- ชองทางคายหลวง ต.ปางมะผา ชองทางหนองแหลม ชองทางปางคอง ชองทางคอยคู อ.ปางมะผา  
จ.แมฮองสอน   

- ชองทางปาซางนาเงิน บ.ปาซางนาเงิน อ.แมฟาหลวง ดอยสามเสานอย ดอยสามเสาใหญ อ.แมจัน  
อ.แมสาย จ.เชียงราย 

- ชองทางสันตนดู ต.แมอาย อ.แมอาย ต.แสนไห ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว    
อ.ไชยปราการ อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

ดาน สปป. ลาว มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก จนท.ป.ป.ส. ของ สปป.ลาว ยังขาดเครื่องมือที่
ทันสมัย ภูมิประเทศเอื้ออํานวย เครือขายกลุมมง 
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มูลเหตุยาบา,ยาไอซ,ยาฝนลดราคาในพื้นที่การผลิต (สมม.) โดยเทียบราคาจากป 53  จนถึงหวง
ปจจุบันนี้จนถึงสิ้นสุดเดือน ส.ค. 58   
  ราคายาบาในพื้นที่การผลิต (สมม.) ตอการจําหนายใหกับเครือขาย เปนไปดังนี้    

     (1.1) ราคายาบา (จากราคา “เดิม” เม็ดละ 35-30-25 บาท. ในป 53) 
           - ยาบาที่ผลิตโดยกลุมวาเหนือ,และโกกั๊ง ราคาเม็ดละ  10 บาท(ซือ้ตั้งแต 1 แสนเม็ดขึ้นไป) 
           - ยาบาที่ผลิตโดยกลุมมูเซอ,และกลุมวาใต ราคาเม็ดละ  9 บาท(ซื้อตั้งแต 1 แสนเม็ดขึ้นไป) 
   - ยาบาที่ผลิตโดยกลุมอาขา,และกลุมไทยใหญ ราคาเม็ดละ 8 บาท(ซื้อตั้งแต 1 แสนเม็ดขึ้นไป) 
  (1.2) ราคาไอซ (“เดิม” ราคา  กิโลกรัมละ  900,000 บาท เมื่อป 53)   
         - ไอซ (หัวเชื้อยาบา)ที่ผลิตจากอินเดีย(ราคาขายในพื้นที่รัฐฉาน) ก.ก. ละ 350,000 บาท 
        - ไอซ  (หัวเชื้ อยาบ า) ที่ผลิตจากจีน (ราคาขายในพื้นที่ รัฐฉาน) ก.ก. ละ 100,000 - 

250,000 บาท 
 (1.3) ราคาฝนดิบ    ลดลงจากราคา จอย (1.6 ก.ก.)ละ 35,000 บาท, เหลือ จอยละ 25,000 บาท  

เนื่องจากมีการปลูกมากกวาปริมาณเดิมหลายเทา  แตนําสงขายไดไมหมด  
  (1.4) ราคาเฮโรอีน   
        - ไม ได ล ด ร าค าฯ  เพ ร าะพื้ น ฐ าน ป ริ ม าณ ใน ก าร ใช ข อ งป ระ เท ศ ที่ ส าม ค ง เดิ ม 

(700กรัม/350,000 บาท) 
  - เปนการเสนอขายในราคาที่ลดลงตาม Demand & Supply ที่เมื่อมีการสั่งยาฯ และสงไดยาก

ขึ้น จึงลดราคาเพื่อเปนการจูงใจ (เกิดจากมาตรการแกไขปญหายาเสพติดจากภาครัฐ) 
        - เมื่อไอซ (หัวเชื้อ) ซึ่งเปนเมทแอมเฟทตามินหลักสําหรับใชในการผลิตยาบาราคาลด ตัวยาบา

จึงมีราคาที่ลดตาม                           

การจับกุมคดีสําคัญหวง ต.ค-พ.ย 2558 
วันที่ 2 ต.ค. 58 จนท. สภ. แมริมและสภ แมสอด จับกุมตัว น.ส.นภาพร พรอมของกลางยาบาซึ่งมี

การหอหุมดวยกระดาษไขอยางดี ปองกันความชื้น มีอักษรภาษาอังกฤษ WY และ Y1 พรอมรูปแอปเปล             
รวม 200,000 เม็ด บริเวณรานอาหารบานสวน ต.บงตัน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 

วันที่ 6 ต.ค. 58 จนท. สภ. หวยไร จ. แพร จับกุม ส.ต.ธีรศักดิ์  วงคหาญ  บานเลขที่ ๒๐๒ หมู ๗   
ต.แมคะ  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม  เปนคนขับ  จากการตรวจคนพบยาบาและไอซ  ซุกซอนอยูบริเวณคอนโซลหนา
รถ จํานวน ๕๔  มัด  ยาบาประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ เม็ด และไอซ ๒ถุง ขั้นตนผูตองหาใหการวาไดเดินทางมาจาก  
อ.ฝาง  จ.เชียงใหม  ปลายทาง  จ.อุตรดิตถ 

วันที่ 7 ต.ค. 58 จนท. สภ. แมริมกก จ.เชียงราย ทหารกองกําลังผาเมือง จับกุมนายอาหวู โวยแมกู 
อายุ 18 ป ชาวบานดง ม.5 ต.แมไร อ.แมจัน จ.เชียงราย อายุ18ป ภูมิลําเนาอยูที่บานดง ม.5 ต.แมไร         
อ.แมจัน จ.เชียงราย พรอมของกลางยาบาจําวน 98,000 เม็ดซึ่งถูกจับกุมไดบริเวณขางวัดหวยเคียน ม.4    
ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่  14 ต.ค. 58 จนท. จาก บก.ควบคุม ฉก.ร.7, รอย.ร.712, รอย.ตชด.336, สภ.ปาย,          
ฝายปกครอง อ.ปาย ตั้งจุดตรวจทางยุทธวิธีบริเวณหนาตลาดแสงทอง จับกุมผูตองหา 4 คน พรอมยาบา 
จํานวน 24 มัด ๆ ละ 2,000 เม็ด ( 48,000 เม็ด ) ยาบารับสารภาพวาไปรับมาจาก จว.ช.ร.   
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วันที่ 21 ต.ค. 58 กองกํากับการ 3  กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 ไดจับกุมผูตองหา

กลุมผูคายาเสพติด พรอมยาบา 120,000 เม็ด ประกอบดวย 1. นาย ประทีบ เลาหาง เลขที่262 ม.7    
ต.ปงโคง อ.เชียงดาว เชียงใหม เผามง 2. นาง อุไรพร ยั่งยืนปยรัตน เลขที่ 262 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว 
เชียงใหม เผามง 3. นาย เซ หรือสมเกียรติ  อัศวะเมธี เลขที่ 17/110 ม.7 ต.วาเลย อ.พบพระ ตาก เผามง 
(เสียชีวิต) 

วันที่ 1 พ.ย. พ.ต.อ.นรินทร วรรณมณี ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม พรอมชุดสืบสวนจังหวัดเชียงใหม 
จับกุม นายพระชาย กมลาสนกมุท อายุ 28 ป และนายอาทิคย กมลาสนกมุท อายุ 24 ปทั้งสองเปนพี่นองกัน
เปนชาวเขาเผามง อยูบานเลขที่ 447 หมู 7 ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก ของกลางยาบา 100,000 เม็ด    
เงินสด 4 ลานบาท บริเวณหนารานอาหารแหงหนึ่งใน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม (สารภาพสั่งจาก
เครือขายเรือนจําเชียงรายมาพักคอยท่ีเชียงใหม) 

วันที่  4 พ.ย.58  จนท.ตร.สภ.ลี้  จ. ลําพูนและจนท.ทหาร ร.7 พัน 2 จับกุม ผูตองหา 3 คน         
ของกลาง ยาบาประมาณ 110,000 เม็ด และยาไอซจํานวน 12 กก.) ที่ดานตรวจวังดิน ผูตองหาเดินทาง
โดยสารรถยนต จาก อ. จอมทอง จ. เชียงใหม เพื่อไปสงที่ จ. สุโขทัย) ชื่อผูตองหา นายวิเชียร  เลาตา,       
นายโกวิทย เลาตา, นายสมพล แซลี ที่อยู หมู 12 ต. แมวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม 

วันที่ 7 พ.ย.58 เวลา รอย.ทพ.3108 รวมกับ อ.แมจันฯ จับกุม ผตห. จํานวน 2 คน คือ นายจะบู  
แซซือ (ส.อบต. ม.18) และ นายลิบู  จูจา ที่อยูหมู ๑๘ บ.แมคํานอย ต.เทิดไทย อ.แมฟาหลวงฯ  พรอมยาบา 
จํานวน 100,000 เม็ด พรอม บริเวณ บ.ธรรมจาริก ต.แมจัน อ.แมจัน จว.ช.ร. 

วันที่ 8 พ.ย.2558 เวลาประมาณ  21.30 น.กก2 บก.ปส. จับกุมตัวนายบุญสง  คําดี  อายุ 57 ป 
อยูบานเลขที่ 151 ม.13 ต.สันทราย อ.ฝาง จว.เชียงใหม พรอมยาบา 120,000 เม็ด อยูในกระเปาจํานวน 
2 ใบ ซุกซอนปะปนมากับลังสินคาที่บรรทุกอยูบริเวณทายรถ ณ ดานตรวจแมทา อ.แมทา จว.ลําพูน โดยรถคัน
ดังกลาว คนขับรถมีพฤติการณลําเลียงยาเสพติดซุกซอนอําพรางมากับผลไมของสวนสมธนาธร เพื่อลําเลียงสง
ตลาดไท 

วันที่ 14 พ.ย.58 จนท.ดานตรวจปูแกง จ. เชียงราย จับกุม โดยมีนายอภิสิทธิ์  กระจางโชคสุข ม.4   
ต.กองแขก อ.แมแจม จ.เชียงใหม เปนผูขับ (มง) พรอมยาบาชนิดเม็ดสีสม จํานวน 200,000 เม็ด          
นายอภิสิทธิ์ฯ รับสารภาพวาเปนของตนเอง โดยไปรับมาจากพืน้ที่ อ.แมสาย จว.ช.ร 

วันที่ 15 พ.ย.2558  ตร.สอง จว.แพร จับกุมตัว นายนพพร แซยาง อายุ 24 ป บานเลขที่ 38      
หมูที่ 25  ต.ตับเตา อ.เทิง จว.เชียงราย ยาบา จํานวนประมาณ 300,000 เม็ด, รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
ยี่หอ อีซูซุ สีดํา หมายเลขทะเบียน บน 7740 พะเยา, เหตุเกิดถนนสายวิทยาลัยการอาชีพสอง – ทุงนาว            
หมูที่ 6 ต.ทุงนาว อ.สอง จว.แพร  เมื่อวันที่  เวลาประมาณ 16.30 น. 

สรุปสถานการณและแนวโนม 
 1. สถานการณผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศยังคงมีปริมาณมากเนื่องจากสารตั้งตนมาจากหลาย

แหลงและราคาถูกลง 
2. มีการนํ าเข า/พักยาเสพติดยาเสพติดจั งหวัด เชียงใหม  อ .ฝาง, อ .แมอาย, อ .เวียงแหง/                   

อ.ไชยปราการ/เชียงดาว 
3. การพักยาเสพติด พื้นที่ตอนใน อ. เมือง/อ.สันทราย./อ.ดอยสะเก็ด/อ. สันกําแพง /จอมทอง          

(รับยาเสพติดมาจากชายแดน ชม./ชร.) 
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4. กลุมการคาและลําเลียงเปนกลุมชนเผามงและลีซอ (เปลี่ยนชื่อนามสกุล/สวมสิทธิ์บัตร)             

ซื้อทรัพยสิน/อสังหาริมทรัพยใชชื่อบุคคลอื่นซึ่งเปนเครือญาติ ในพื้นที่ตอนใน (ที่ดินหากมีการโอนซื้อขายที่ดิน
และมีการมอบมอบอํานาจผูซื้อเปนชาวเขา/ผูสูงอายุขอตรวจสอบดวย) 

5. กลุมการคาและลําเลียงเปนกลุมชนนอกพื้นที่เขามาติดตอการคา/ลําเลียงยาเสพติดพื้นที่เชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล สุกใส) ฝากทางอําเภอประชุมและเนนย้ํ าเรื่องการ
เปลี่ยนชื่อนามสกุล เนื่องจากขบวนการคาไดมีวิธีการนี ้

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณการปลูกฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
จากการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 – มิถุนายน 2558  พบวามีการปลูกฝนในพื้นที่ 7 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,303 แปลง คิดเปนพื้นที่ 1,981.69 ไร โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกฝนมากท่ีสุด 3 
ลําดับแรก ไดแก จังหวัดเชียงใหม 1,196.90 ไร ตาก 634,67 ไร และแมฮองสอน 58.42 ไร โดยอําเภอที่
มีพ้ืนที่ปลูกฝนมากที่สุด คือ อ.อมกอย จ.เชียงใหม 972.19 ไร  

สําหรับในปงบประมาณ 2559 พื้นที่ปลูกฝนของจังหวัดเชียงใหม มีการสํารวจจนถึง ณ ตอนนี้มี
ทั้งหมด 488.88 ไร ไดแก อ.อมกอย 385.72 ไร อ.แมแจม 34.48 ไร อ.แมแตง 28.30 ไร อ.ไชยปราการ 
12.64 ไร อ.พราว 11.80 ไร อ.เชียงดาว 9.44 ไร อ.ฝาง 6.07 ไร และ อ.สะเมิง 0.43 ไร มีขอเปนหวงคือ
ในป 2559 เนื่องจากไมมีงบประมาณสนับสนุนใหทาง ตชด. ซึ่งเปนหนวยตัดทําลาย หนวยปฏิบัติที่เขาถึงใน
พื้นที่ลดนอยลง อยากใหมีมาตรการทางปกครองเพื่อสรางความยําเกรง กดดัน ผูปลูกในพื้นที ่

ประธาน    ทําหนังสือแจงอําเภอเพิ่มมาตรการการกดัน ลดพื้นที่ปลูกฝน เปนมาตรการ        
ทางปกครอง สําหรับเรื่องทาง ตชด. ที่ไมไดรับงบสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ ทางจังหวัดก็มีขอหวงใย ทาง
จังหวัดจะดําเนินการเต็มพ้ืนที่เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝน  

ปลัดจังหวัดเชียงใหม กอนการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. จะมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
วงเล็กกอน นําขอมูลผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยกอนจะมานําเสนอในการประชุมประจําเดือน 

ประธาน   ใหฝายเลขานุการฯ เชิญหนวยงานเจาภาพประชุม อาจจะเปนการประชุมโตะขาว 
หรือประชุมคณะทํางาน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน สถานการณ การติดตามผลการดําเนินงานของแตละหนวย
เพื่อนํามาสรุปในการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ประจําเดือน เนื่องจากยาเสพติดเปนนโยบายสําคัญ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  การเสนอผลการปฏิบัติของหนวยงานที่สําคัญ  
ระเบียบวาระที ่4.3.1  ดานการปองกัน (Potential Demand)  

การจัดระเบียบสังคม (ที่ทําการปกครองจังหวัด) 

ผูแทน จาจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุข สรางสุขใหสังคม  
ประจําเดือนพฤศจิกายน  2558 

หนวยปฏิบัติ (ตร.ภ.จว.ชม.,สนง.สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม,อําเภอทุกอําเภอ) ไดรายงานผลการตรวจ
ตราตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุขสรางสุขใหสังคม (การตรวจตรากวดขัน)  
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ฐานความผิดที่ตรวจพบ 

 

การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของผู ว าราชการจังหวัดเช ียงใหมในเดือนพฤศจิกายน          
ไดมีคําสั่งปดสถานประกอบการ 

1.  การสั่งปดรานจําหนายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นที่กอใหเกิด ความเดือดรอนรําคาญ 
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ 50ลงวันที ่ 15 มกราคม 2558 จํานวน 1 แหง ชื ่อราน “ฮา ฮา”          
(HA HA) สั่งปดสถานที่ครั้งที่ 1 เปนเวลา 30 วัน ตั้งแตวันที่ 6 พ.ย. – 5 พ.ย. 2558  (เหตุเกิดเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558) 

2. การสั่งปดสถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ ตามคําสั่งที่  ๒๒/2558 ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2558  จํานวน 1  แหง ชื่อราน “นิยมมารทแอนดเมยวาเลนไทย” (นิยมมารท @ เมย) สั่งปด
ตั้งแตวันที่  6 พ.ย. 2558 – 5 พ.ย. 2558 กระทําความผิดฐาน “จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกําหนด” (เหตุเกิดเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2558) 

พิธีปลอยแถวชุดปฏิบัตกิารจัดระเบียบสังคมอําเภอเมืองเชียงใหม 
วันที่ 14 พ.ย.58 เวลา 22.30 น นายปวิณ   ชํานิประศาสน  ผวจ.ชม.เปนประธานในพิธีปลอยแถว

ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอําเภอเมืองเชียงใหม  พรอมดวย พลตรีโกศล ประทุมชาติ   ผบ.มทบ.33พล 
ต.ต.มนตรี สัมปุณณานนท ผบก.ตร.ภ.จว.ชม. ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย โดยมีนายศรัณยู มีทองคํา 
นายอําเภอเมืองเชียงใหม ในนามชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอําเภอเมืองเชียงใหม กลาวรายงาน
วัตถุประสงค ผูเขารวมพิธีประกอบดวยขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร กํานัน-ผูใหญบาน ฯลฯ ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) เจาหนาที่เทศกิจ ทสปช.สมาชิก อส.ฯลฯ จํานวนกวา ๓๐๐ นาย จากนั้นชุด
ปฏิบัติการฯไดออกตรวจสอบในเขตรับผิดชอบ 

 
 
 
 

สถานที่ตรวจ จํานวน 
(แหง) 

พบการกระทําผิด 
(แหง) 

1. สถานบริการ/สถานประกอบการ 173 4 
- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด  1 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ  - 

- ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต  2 

- จัดตั้งหรือประกอบกิจการวีดีทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน
ตอบแทนโดยไมไดรับอนุญาต 

 1 

2. รานจําหนายสุรา 500 174 

- จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต  28 

- ขายสินคาเถื่อน/ปลอม  58 

- ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ  86 
- เพิกถอนใบอนุญาต  2 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

ผูแทน สสจ.ชม.      สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 57 – 23 พ.ย. 2558) 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
สมัครใจ 3,477 3,576 102.85 

บังคับบําบัด 2,270 2,856 125.81 
ตองโทษ 700 866 123.71 

รวม 6,449 7,298 113.20 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 1,920 1,656 3,579 

บังคับบําบัด 1,116 1,740 2,856 
ตองโทษ 326 540 866 

รวม 3,362 3,936 7,298 
 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (26 สิงหาคม 2557 -  23 พฤศจิกายน 2558) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 71.9 
 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ   389 ราย 
  - ไดรับการฝกอาชีพแลว  365 ราย (รอยละ 93.8) 
  - ยังไมไดรับการฝกอาชีพ  24 ราย (รอยละ 6.2) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3  ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply) การสกัดกั้นยาเสพติด (ศป.ปส.ชน., 
กกล.ผาเมือง)  

ผูแทน ศอ.ปส.ชน. รายงานผลการดําเนินการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หวงเดือนพฤศจิกายน 2558 

สถานการณยาเสพติดภายนอกประเทศ   
- เมื่อ 11 พ.ย.58 กลุมขบวนการคายาเสพติดกลุมชนเผาลีซอ บ.นากองมู สมม. จะลักลอบลําเลียง

ยาเสพติดเขามาในเขตไทย ประกอบดวย ยาบา, เฮโรอีน และไอซ (ไมทราบจํานวน) โดยไดวาจางกลุมมูเซอ 
และกลุมไทใหญลักลอบลําเลียงยาเสพติด โดยจะใชเสนทางนําเขาทางดานทิศตะวันออกของดอยถวย - ดาน
ทิศตะวันตกของชองทางเมืองนะ รอยตอระหวาง บ.เจียจันทร กับ บ.หวยแมเกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.
ม. และจะใชเสนทางธรรมชาติบริเวณดอยเหล็กจี – บ.แมจาเหนือ – บ.ลีซอหนองขะแตะ - บ.นาเลา และเขาพื้นที่
ตอนในบริเวณดอยหลวง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตอไป โดยกลุมขบวนการขนยาเสพติดมี ประมาณ 15 คน มีกําลัง
คุมกันโดยใชอาวุธ AK - 47, เครื่องยิงลูกระเบิด M.79 และระเบิดมือ (ไมทราบจํานวนอาวุธ) 
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              สถานการณยาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 
       * ในหวง 12 – 15 พ.ย.58  
   - นายสมศักดิ์ แซเสีย (อาหลง) กลุมขบวนการคายาเสพติดกลุมจีนฮอ บานเลขที่ 516/7 ม.10 บ.
ใหมหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. จะลักลอบลําเลียงยาเสพติด(ยาบา) จํานวน 400,000 เม็ด 
และไอซ  (ไมทราบจํานวน) จากแหลงพักยาเสพติด บ.นากองมู สมม.ดวยการเดินเทาโดยใชเสนทาง ชองทาง
ถ้ํางอบ บริเวณพิกัด บ.ถ้ํางอบ ม.6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการฯ มาพักที่บริเวณอางเก็บน้ําหวยตนงุน บริเวณ
พิกัด (ใกลกับที่ทิ้งขยะ บ.ใหมหนองบัวฯ) 

* ในหวง 12 – 15 พ.ย.58  
- นายวิชัย ชื่นชมจันทร บ.ใหมหนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ  จว.ช.ม. (อดีต ผญบ.  

บ.ใหมหนองบัวฯ) ไดประสานงานกับกลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอ บ.ปาเกี๊ยะ ม.6 ต.หนองบัว            
อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. ในการลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ยาบา) จํานวน 3 เป จากชองทางซุยถัง โดยใช
เสนทางเดินตามภูมิประเทศเขาจุดพักบริเวณสวนมะมวง ของนายวิชัยฯ  
  ขอพิจารณาและแนวโนม 
  กลุมวาตองการเปลี่ยนบทบาท และวิธีดําเนินการ โดยการแบงปนการผลิตใหกับกลุมที่เคยเปน
ลูกมือในการผลิต และลําเลียงยาเสพติด เชน กลุมมูเซอ, ไทยใหญ, อาขา และมง ใหเปนผูดําเนินการแทน โดย             
กลุมวา (UWSP) ยังคงอยูเบื้องหลังคอยบงการ และรับผลประโยชนจากสวนแบงทางการคา เพื่อเปนการ             
สรางภาพลักษณที่ดีของกลุมใหนานาชาติเห็นวาปจจุบัน กลุมวา (UWSP) ไมใชผูผลิต บริเวณตามแนวชายแดน
ที่ติดกับประเทศไทย พบวาแหลงผลิตยาเสพติดในพื้นที่เปนโรงงานผลิตขนาดเล็กแตยาเสพติดที่ยึดไดยังคงใช
ตราปมสัญลักษณ WY บนตัวยาเหมือนกับยาเสพติดที่ผลิตออกมาจากโรงงานขนาดใหญของกลุมวา (UWSP)  
กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดสวนใหญยังเปนกลุมชนเผา โดยลักลอบลําเลียงเขาตามชองทางตาม             
แนวชายแดนที่มีหมูบานหรือชุมชนที่เปนเครือขายอยูในบริเวณนั้นสงผลใหมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสู
พื้นที่ตอนในของไทยตอไป   
             ดานยุทธการ  
   การปฏิบัติงานดานยุทธการในพื้นที่ จว.ช.ม. ของ ศป.ปส.ชน. ในหวงเวลา 1- 21 พ.ย.58 
      - การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  จํานวน    38  ครั้ง 
      - ลาดตระเวน/เฝาตรวจ  จํานวน    29  ครั้ง 
      - ปดลอม/ตรวจคน  จํานวน      5  ครั้ง 
       - จับกุม/ตรวจยึด   จํานวน      6  ครั้ง 
        รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น  จํานวน    78  ครั้ง 
    ผลสกัดกั้นจับกุมยาบาได     จํานวน  5,893  เม็ด 
     การปฏิบัติงานทีส่ําคัญ 
   - เมื่อ 140600 พ.ย.58  บก.ศป.ปส.ชน. และ บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 1 จัด กพ. รวมกับ          
บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.4 ปดลอม/ตรวจคน ชุมชนหลังโปงน้ํารอน บ.ใหมหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุม ผูตองหา 2 คน พรอมของกลางยาบา จํานวน 1,921 เม็ด, เฮโรอีนน้ําหนักรวมสิ่งหอหุม  
230.19 กรัม, เงินสด จํานวน 8,580 บาท, แบงคปลอม จํานวน 14,000 บาท  รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน, 
โทรศัพทมือถือ จํานวน 2 เครื่อง, บุหรี่ตางประเทศ จํานวน 254 ซอง และอุปกรณการเสพยาเสพติดจํานวนหนึ่ง 
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ผูแทน กกล.ผาเมือง  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง หวงเดือนพฤศจิกายน  

๑. การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 
   การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน พ.ย.๕๘ 
   การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน พ.ย.๕๘ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการ
ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

พ.ย.๕๘ 

ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 

พิสูจนทราบ 

ลว. 

หาขาว 
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 

ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๘๙ ๘๗ ๑๑๖ ๗ ๑๑ ๒๔ ๑๒๙ 

 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน พ.ย.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และปราบปราม
ยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๖ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๒๕ คน  ของกลางยาบา จํานวน 
๘๗,๔๖๙ เม็ด  
 

พื้นที่ จว.เชียงใหม 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 

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

อ.เวียงแหง ๑ ๑ - - - ๓.๗๑ 

อ.เชียงดาว ๗ ๙ ๕๑,๘๙๑ ๐.๒๙ ๑.๔๓ ๙,๐๐.๐๐ 

อ.ไชยปราการ ๓ ๔ ๔,๕๒๕ ๕๓๐.๑๙ - ๓๔๒.๕๐ 

อ.ฝาง ๒ ๕ ๒๐ - - ๕๕.๐๐ 

อ.แมอาย ๓ ๖ ๑,๐๓๓ ๐.๒๕ - - 

รวม ๑๖ ๒๕ ๕๗,๔๖๙ ๕๓๐.๗๓ ๑.๔๓ ๑,๓๐๑.๒๑ 

 ผลการปฏิบัติที่สําคัญ 
 - เมื่อ ๒๓๐๘๐๐ พ.ย.๕๘ มว.ลว.ฉก.ม.๔ จัด กพ. จํานวน ๑ ชป. รวมกับ สภ.เชียงดาว ประจําจุดตรวจ/  
จุดสกัดกั้น บ.แกงปนเตา  (MB ๙๗๐๓๑๙) หมู ๑๐ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ไดเรียกตรวจรถยนตสวนบุคคล 
ยี่หอ อีซูซุ ดีแม็ก (แคป) ทะเบียน บม ๕๘๐๕ เชียงราย  ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผูตองหาจํานวน ๑ คน คือ 
นาย นพนัฐ  ตนมณี อายุ ๒๐ ป อยูบานเลขที่ ๖๖ หมู ๑๒ ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม. พรอมของกลาง ยาเสพติด
ใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด และ ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ) น้ําหนัก ๑.๔๓ กรัม      
ซุกซอนอยูใตเบาะนั่งผูโดยสาร (ที่นั่งแคป) หนวยไดนําตัวผูตองหาพรอมของกลาง สง จนท.ตร.สภ.เชียงดาว        
เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
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๒. ความรวมมือระหวางประเทศเดือน พ.ย.๕๘ 
      ในหวงเดือน พ.ย.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ไดมีการพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหารประเทศเพื่อนบาน
อยางไมเปนทางการระหวางฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่ จว.ช.ม. จํานวน ๕ ครั้ง (อ.เชียงดาว ๑ ครั้ง, อ.ฝาง ๒ ครั้ง 
และ อ.แมอาย ๒ ครั้ง)  

- เมื่อ ๐๑๑๗๐๐ พ.ย.๕๘ ร.ต.ปญจรงค  เอมอมร  ผบ.มว.ม.๓๓ รอย.ม.๓ ฉก.ม.๔  ไดทําการพบปะ
พัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.คร.๓๓๑ นําโดย ร.อ.ลู มิน ผบ.ฐานฯ เขาหัวโลน (NC ๐๕๐๐๕๕) และรวมทําการ
แขงขันเซปกตะกรอ บริเวณสนามเซปกตะกรอขางฐานฯ บ.นอแล (NC ๐๔๓๐๔๘) หมู ๑๔ ต.มอนปน อ.ฝาง 
จว.ช.ม. ซึ่ง ทมม. มีทาทีเปนมิตรตอฝายไทย 
  - เมื่อ ๐๙๐๘๓๐ พ.ย.๕๘ พ.ต.อาชัญ  พึ่งแกว ผบ.รอย.ทพ.๓๖๐๘ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.
พัน.ร.๑๓๓ นําโดย พ.ต.อองไข รอง ผบ.พัน.ร.๑๓๓ และ ทมม. จํานวน ๓ คน บริเวณจุดประสานงาน               
หนาฐานฯ ดอยแหลม (NC ๔๐๑๒๑๒) ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. 
  - เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๘,๑๑๐๐ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ ทําการพบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม. บริเวณ              
จุดประสานระหวาง ฐานฯ อินทรีย และ ฐานฯ บก.พัน.คร.๓๒๘ พิกัด NC ๓๐๖๒๓๐ อ.แมอาย จว.ช.ม. 
  - เมื่อ ๑๑๑๑๐๐ พ.ท.คมสันต  นิยมฤทธิ์  ผบ.บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๔ รวมกับ รอย.ตชด.๓๓๕             
ทําการพบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.ร.๒๒๕ นําโดย พ.ต.ทินหมองแรต ผบ.พัน.ร.๒๒๕/ผบ.ฐานฯ น้ํายูม 
(MB ๙๔๘๙) บริเวณจุดประสานงานชองทางกิ่วผาวอก (MB ๙๔๗๘๕๙) บ.อรุโณทัย หมู ๑๐ ต.เมืองนะ        
อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
  - เมื่อ ๒๐๐๘๐๐ พ.ย.๕๘ ร.ท.ศรัณยู  หินเธาว  ผบ.รอย.ม.๓ ฉก.ม.๔ จัด กพ. ๑ ชป.ทําการ ลว.
รวมกับ ทมม.พัน.คร.๓๓๑ จํานวน ๖ คน นําโดย ร.อ.รู มิน  ผบ.ฐานฯ เขาหัวโลน (NC ๐๕๐๐๕๕) สมม. 
บริเวณเสนทางเรียบแนวชายแดน ตั้งแต ฐานฯ บ.นอแล (NC ๐๔๗๐๔๕) หมู ๑๔ ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. 
ถึง ฐานฯ เขาหัวโลนฯ (NC ๐๕๐๐๕๕) สมม. 

มติท่ีประชุม  รับบทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3  ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply) การปราบปรามยาเสพติด (ภ.จว.ชม.) 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายตั้งแตวันที่  
1 – 25 พ.ย. 2558 สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 – 25 พ.ย. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

746 773 0 0 60 71 128 140 209 213 349 349 
 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย โคเคน ไอซ 

844,410.30 

เม็ด 

1,808.42 

กรัม 

3,336.26 

กรัม 

39.66 

กรัม 

1,281.32 

กรัม 

0 

กระปอง 

0 

กรัม 

6,225.89 

กรัม 
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ผลการจับกุม 
วันที่ 8 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.เมืองเชียงใหม รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ             

สภ.แมริม เจาหนาที่ทหาร ฝายปกครอง จับกุมตัวนายจันทร  ศรีไชย อายุ 48 ป อยูบานเลขที่ 89 หมู 5          
ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม  พรอมของกลางยาบา 132,300 เม็ด เหตุเกิดบานเลขที่ 89 หมู 5 ต.ริม
เหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม  ตอเนื่อง หองหมายเลข 391/132 ชั้นที่ 5 อาคารที่ 2 หองพักอาศัยเคหะชุมชน
หนองหอย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 

วันที่ 11 พ.ย. 58 เวลา 23.30 น.  เจาหนาที่ตํารวจ สภ.จอมทอง  รวมกันตรวจยึดยาบา จํานวน 
39,800 เม็ด เหตุเกิด ขางถนนกอนถึงสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม สาขาจอมทอง หมูที่ 1 ต.ขวงเปา          
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
           วันที่ 11 พ.ย. 58 เวลาประมาณ 10.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ฝาง รวมกับเจาหนาที่ตํารวจรอย 
ตชด.334 เจาหนาที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 รอย ม.4 จับกุมนางสาว สุวรรณา จะฟ ูอายุ 15 ป  อยูบานเลขที่ 
234 หมูที่ 2 ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม และนายสุรชัย จะคะ อายุ 17 ป อยูบานเลขที่ 234   
หมู 2ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม พรอมของกลางเฮโรอีน น้ําหนักประมาณ 1,400 กรัม  สถานที่
เกิดเหตุ/จับกุม  ที่บริเวณ ตลาดน้ําใจ หมู 7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ตอเนื่อง แยกสวนดอก หมู 4 ต.เวียง 
อ.ฝาง  จว.เชียงใหม 

วันที่ 23 พ.ย. 58 เวลา 07.30 น.  เจาหนาที่ตํารวจดานตรวจแกงปนเตา  สภ.เชียงดาว รวมกับ 
เจาหนาที่ทหาร ฉก.ม.4 เจาหนาที่ตํารวจ รอย ตชด.335 เจาหนาที่ฝายปกครอง จับกุมตัว นายนพรัฐ             
หรือบูม  ตันมณี อายุ 20 ป อยูบานเลขที่ 66 หมู 12 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 
50,000 เม็ด ยาไอซ  1.43 กรัม เหตุเกิด ดานตรวจแกงปนเตา ต.แมนะ อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม 

วันที่ 28 ต.ค.58 เวลา 07.00 น. เจาหนาที่ตํารวจดานตรวจแกงปนเตา สภ.เชียงดาว รวมกับ
เจาหนาที่ทหาร ฉก.ม.4 กองกําลังผาเมือง จับกุมตัว นายพิชัยยุทธ อภัย อายุ 35 ป ที่อยู 49 หมู 6                  
ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี พรอมของกลางยาไอซ 6,000 กรัม โดยซุกซอนยาไอซไวที่ซองยาง
อะไหลทายกระโปรง 

วันที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 09.30 น. เจาหนาที่ชุดจับกุมสืบทราบวายังมียาเสพติดซุกซอนอยูในรถยนต
คันดังกลาวอีก จึงทําการตรวจคนอยางละเอียดพบยาบา จํานวน 300,000 เม็ด และไอซ จํานวน            
14 ก.ก. ซุกซอนอยูในถังแกสของรถยนตคันดังกลาว จึงทําการตรวจยึดสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4.4  การนําเสนอเรื่องเพื่อทราบของสวนราชการ/หนวยงานอื่น และ ศป.ปส.อ.             
แจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม (ไมมี)  

ระเบียบวาระที ่4.5  การตรวจวิ เคราะหตั วอยางของกลางยาเสพติดและตัวอยางป สสาวะ
ปงบประมาณ 2559  
      กรมวิทยาศาสตรการแพทย แจงวา ไดตั้งงบประมาณในการดําเนินการตรวจ
วิเคราะหตัวอยางของกลางและตัวอยางปสสาวะ โดยกําหนดเปาหมายเพื่อขอรับงบประมาณในการดําเนินการ 
ซึ่งในชวงเวลาหลายปที่ผานมางบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับตัวอยางที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยรับไว
ตรวจวิเคราะห และ    ไมสามารถเรียกเก็บคาตรวจวิเคราะหจากหนวยงานบางแหงได  
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   ในปงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดกําหนดเปาหมายการตรวจ
วิเคราะหตัวอยางของกลางและตัวอยางปสสาวะเปนรายจังหวัด สําหรับจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรตัวอยาง
ของกลาง 1,380 ตัวอยาง และตัวอยางปสสาวะ 6,300 ตัวอยาง หากจํานวนตัวอยางเกินเปาหมายที่กําหนด
ไว จะขอเบิกคาตรวจวิเคราะห จาก ศอ.ปส.จ. แตละจังหวัด ซึ่งกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดทําหนังสือแจง
สํานักงาน ป.ป.ส. แลว  
   โดยในปงบประมาณ 2559 ศอ.ปส.จ.ชม. ไมไดจัดสรรงบประมาณดานการตรวจ
วิเคราะหตัวอยางของกลางยาเสพติดและตัวอยางปสสาวะ แตอยางใด และจากการประสานภายในกับ 
สนง.ปปส.ภาค 5 แจงวา กองบําบัดรักษา (กบร.) ไดหารือกับ สวนยุทธศาสตรและอํานวยการ (สยศ.) เพื่อหา
แนวทางแกไข โดยเบื้องตนจะตอรองใหกรมวิทยฯ ของบกลางเอง ถาไมได สนง.ปปส. จะจัดหางบประมาณ          
ให รายละเอียดกองบําบัดรักษา (กบร.) จะจัดประชุมเพ่ือหารืออีกครั้ง กลางเดือนธันวาคม 2558  

ผูแทน ปปส.ภาค 5 เนื่องจากยังไมมีการประชุมอยางเปนทางการ คาดวาจะมีการประชุมเรื่องนี้ประมาณ
กลางเดือนธันวาคม 2558 ปกติทางสํานักงาน ปปส. จะรับผิดชอบใชจายทั้งหมดในสวนนี้  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที ่5.1  การพิจารณาชวยเหลือกรณีขาราชการไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือไดรับความ
เดือดรอนจากการปฏิบัติหนาที่  
      ศป.ปส.อ.ไชยปราการ แจงความประสงคขอรับความชวยเหลือกรณีเจาหนาที่ไดรับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ปองกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2554           
เวลา 21.10 น. นายสายชล จันทรสม ผญบ. ม.12 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม พรอมดวยกําลัง
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นยาเสพติดบนถนนภายในหมูบาน ไดม ี            
ชายไมทราบชื่อ จํานวน 2 คน ขับรถจักรยานยนต ไมทราบหมายเลขทะเบียน ขับมาดวยความเร็วสูง             
พอใกลถึงจุดตรวจเจาหนาที่สงสัญญาณไฟเพื่อขอทําการตรวจคน แตคนขับไดเรงเครื่องยนตพุงใสเจาหนาที่ 
เปนเหตุให นายกอบแกว ทาหลวง ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ไดรับบาดเจ็บและถูกนําตัว             
สงโรงพยาบาล ไชยปราการ ซึ่งแพทยวินิจฉัยวา ไดรับบาดเจ็บ บริเวณแขนซายและขาซาย เนื้อเยื่อไดรับ              
แรงกระแทกฟกซ้ํา และใหหยุดพักรักษาตัว 3 วัน  
        สํานักงาน ป.ป.ส. แจงมติคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด            
อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการ
ทรัพยสินของกองทุน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขอ 24 ในการประชุมครั้งที่ 
10/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 พิจารณาไมอนุมัติจายเงินใหความชวยเหลือแก นายกอบแกว                
ทาหลวง เนื่องจากไมเขาหลักเกณฑของระเบียบดังกลาว    
          - ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการ
จัดการทรัพยสินของกองทุน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขอ 24  คณะอนุกรรมการ
กองทุนอาจพิจารณาจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุน เพื่อชวยเหลือบุคคลใดไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนเจาหนาที่
ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเจาหนาที่หรือบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอน หรือไดรับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการดําเนินการนั้น  
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            การพิจารณาจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ ง ให เปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
            (1) ผูเสียชีวิต รายละไมเกิน 100,000 บาท โดยพิจารณาจายเปนเงินชวยเหลือ
ใหแกทายาท ซึ่งตองขาดไรอุปการะเพราะเหตุที่บุคคลนั้นเสียชีวิต 
            (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ หรือเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด พิจารณาจายเงิน
ชวยเหลือรายละไมเกิน 70,000 บาท  
   (3) กรณีไดรับบาดเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน พิจารณา
จายเงินชวยเหลอืรายละไมเกิน 40,000 บาท 
   (4) กรณีไดรับความเสียหายหรือสูญเสียตอทรัพยสิน พิจารณาจายเงินชวยเหลือราย
ละไมเกิน 40,000 บาท  
   (5) กรณีไดรับบาดเจ็บแตไมเขาหลักเกณฑตาม (2) และ (3) พิจารณาจายเงิน
ชวยเหลือรายละไมเกิน 20,000 บาท    
   ขอเสนอ   
   รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมงคล  สุกใส) ไดมีขอเสนอวา กรณีดังกลาวนี้          
เมื่อราษฎรซึ่งเปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ไดเขามาชวยเหลือทางราชการ และไดรับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาหนาที่ของรัฐดานยาเสพติด  ควรจะไดรับการดูแลชวยเหลือตามระเบียบ
คณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน พ.ศ.2537 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขอ 24 (5) แตคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
มีความเห็นวาไมเขาหลักเกณฑ และไมไดชี้แจงรายละเอียดใด ๆ ซึ่งกรณีดังกลาว จะมีผลตอความรวมมือ   
ดานยาเสพติดในระดับพ้ืนที่     
   ขอพิจารณา 
     เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจแกผูชวยเหลือการปฏิบัติงานเจาหนาที่ของรัฐกรณี
ดังกลาว  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางใหความชวยเหลือแกนายกอบแกว  ทาหลวง ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ม.12 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม  ตอไป 

ประธาน   เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจแกผูชวยเหลือการปฏิบัติงานเจาหนาที่ของรัฐกรณี
ดังกลาว เบื้องตนขอใหทาง ปปส. ประสานอีกครั้ง หากไมไดรับการชวยเหลือทางจังหวัดจะชวยเหลือ                
ตามหลักเกณฑที่ไดรับ โดยจะใชเงินสลากกาชาด จากงานฤดูหนาวชวยเหลือ 20,000 บาท แตหากเกิดกรณี
อยางนี้อีกจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร 

ผูแทน ปปส.ภาค 5 จะประสานกับทางสวนกลางถึงสาเหตุที่ไมไดรับเงินชวยเหลือ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน   1. การประชุมแตละครั้ง ใหการรายงานผลการดําเนินงาน สถานการณความคืบหนา
ของแตละหนวย  

2. การรายงานผลในระบบ Nispa ใหถือปฏิบัติและรายงานตามเปาหมายให
ดําเนินการอยางเครงครัด ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ รับผิดชอบและรายงานตามหวงระยะเวลาที่กําหนด 
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3. เรื่องการดําเนินการที่เปนปญหา อยางของทาง สพส. ที่นําเสนอ ถาตองการให

จังหวัดขับเคลื่อนประการใด ใหกําหนดเปนประเด็น เพื่อจะไดรับทราบชวยกันหาขอแกไขในการแกไขปญหาตางๆ  
4. การเบิกจายงบประมาณ ใหเรงรัดดําเนินการตามที่ไดรับจัดสรร ตามหวง

ระยะเวลาที่กําหนด 

ปดประชุม   เวลา 11.00 น. 

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


