
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 12/๒๕61 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.3๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. นายธวัชจีรัญ พันมา   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
4. พ.ต.อ.ปกรณ์ ผาทอง   ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
5. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
6. พ.อ.อนุวัช ปัญญานันท์  ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
7. ร.อ.ธชัพล โพธาราม   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
8. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
9. พ.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหม่   ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
10. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน์ สมศักดิ์หิรัญ ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
11. ร.ต.อ.ชนภัทร บุญนัก  ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
13. นายศุภฤกษ์ โนสุ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
14. นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
15. จสอ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
16. นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
17. นางสาวเบญญทิพย์ สิงห์ธร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
18. นายไพฑูรย์ อํ่าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
19. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
20. นายคมศักดิ์ หล่อเถิน  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
21. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
22. นางอรัญญา วงค์ดาว ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
23. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
24. นางสุพรรณี ทองคํา   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
25. นายประสิทธิ์ เมืองไสย  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
26. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
27. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
28. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
29. นางรัชนีภา ศรีสว่าง   ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)     กรรมการ
30.. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
31. นายคมสันต์ บังคมเนตร           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
32. นายรณชัย อภิวงค์งาม           ผู้แทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
33. นายศักดิ์รินทร์ อินต๊ะแสน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
34. นางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
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35. นายสากล สุรวงศ ์                    ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
36. นายณรงค์ ชัยวรรณา  ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
37. นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
38. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
39. นางนงนุช กุมศัสตรา   ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
40. นางดารุณี ชัยวรรณา                    ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอฮอด (แทน) กรรมการ 
41. นางศรีพรรณ สว่างวงศ์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   กรรมการ 
42. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
43. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
44. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
45. นายก้องเกียรติ อุเต็น   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
46. นางสาวเดือน อินต๊ะ   ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
47. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
48. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์           ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
49. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
50. นายพัธนา คุณชื่น             นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
51. นายอัจฉริยะ บุญเปิง   นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
52. ว่าที่ร.ต.เมธธีร์การ ปัญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
43. นายยงยุทธ คุณรา   นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
44. นายนวพร แสงหนุ่ม   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
45. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมกา  
46. นายปรีชา ศิรินาม   นายอําเภอเมืองเชียงใหม ่(แทน)      กรรมการ 
57. นายชานนท์ ดวงมณี   นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
58. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอําเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
59. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอําเภอสารภี       กรรมการ 
60. นายอดุลย์ ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย       กรรมการ 
61. นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)      กรรมการ
62. นายสราวุฒิ วรพงษ์   นายอําเภอสันกําแพง                 กรรมการ 
63. นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ  นายอําเภอแม่แตง (แทน)          กรรมการ 
64. นายเพิ่มเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอําเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
65. นายสมภพ หน่อแก้ว   นายอําเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
66. นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์  นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
67. นายอนุพงษ์ ใหม่พรหม  นายอําเภอสันปุาตอง (แทน)      กรรมการ 
68. นายสุทิน จันทร์งาม   นายอําเภอจอมทอง       กรรมการ 
69. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอําเภอแม่แจ่ม       กรรมการ 
70. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอําเภอสะเมิง       กรรมการ 
71. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอําเภออมก๋อย      กรรมการ 
72. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอําเภอฮอด       กรรมการ 
73. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเต่า      กรรมการ 
74. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอําเภอแม่วาง      กรรมการ 
75. นายอนวัช สัตตบุศย์   นายอําเภอไชยปราการ      กรรมการ 
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76. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอําเภอเวียงแหง       กรรมการ 
77. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอําเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
78. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอดอยหล่อ      กรรมการ 
79. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
80. นายศิริพงษ์ นําภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
81. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
82. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
83. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน 
84. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
85. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
86. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
87. นางสาวญาณิศา เตชะโสด  นักศึกษาฝึกงาน        
88. นางสาวกุลธิดา ชื่นใจ  นักศึกษาฝึกงาน 
89. นางสาวสุธิดา อินทร์สุวรรณโณ นักศึกษาฝึกงาน 
90. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
91. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เชียงใหม่       
92. นางลาวัณย์ จริยา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     
 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่                         
ครั้งที่ 12/๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11/2561  เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จํานวน  
21 หน่วยงาน  มี 2 หน่วยงานขอแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 จากกรณีสภานิติบัญญัติได้มีมติเห็นชอบร่างราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยมีมติ          
เป็นเอกฉันท์ในการอนุญาตให้นํากัญชาหรือพืชกระท่อมในการนําไปศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งในที่นี้
สํานักงาน ปปส. ยังมีประเด็นสําคัญที่จะนําเรียน 5 ประเด็น 
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1. ตามร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ดังกล่าว กัญชา และกระท่อม ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ 
 2. การผ่อนปรนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา คือ การให้แพทย์นําไปใช้รักษาโรค และเพ่ือการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3.  สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะทํางาน 4 คณะย่อย เพ่ือศึกษา 
รวบรวมข้อมูล แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์กัญชา วิธีการปลูก การจัดสร้างโรงเรือน การควบคุม
อุณหภูมิ การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นกัญชา การสกัด การใช้ทางการแพทย์ (ต้องคํานึงถึงแพทย์ ผู้ปุวยและประชาชน) และ 
การควบคุม เพ่ือรองรับการผ่อนปรนดังกล่าว จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จนสามารถบริหารจัดการเป็นความรู้ ภายใต้กรอบที่ 
กําหนดไว้ ตามหลักวิชาการและกฎหมาย เช่น จะต้องวางแผนให้ชัดเจนทั้งในด้านการปลูกและการแปรรูป โดยจะเริ่มต้นจาก
กําหนดปริมาณผู้ปุวยที่ต้องการยา จากนั้นจึงจะนํามาคํานวณเพ่ือกําหนดปริมาณการแปรรูป และนําไปคํานวณพ้ืนที่การปลูก 

4. ผู้ที่จะขออนุญาตปลูกกัญชาได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายระบุไว้เท่านั้น ย้ําว่าบุคคลทั่วไป ปลูกกัญชา
เองไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมาย 

5. การพิจารณาพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตให้ปลูกเป็นไปตามกฎกระทรวง คือ ต้องเป็นพื้นที่ปิด ที่สามารถดูแลจัดการได้         
มีความปลอดภัย เพ่ือให้ได้กัญชาที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานที่จะนําไปผลิตเป็นยาได้ 
ประธาน     การประท้วงลิขสิทธิ์เรื่องกัญชาเป็นอย่างไร  
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  เรื่องนี้เป็นกระแสสังคมที่เกิดขึ้นในตอนนี้ คือประชาชนยังมีความเข้าใจอยู่ว่าสามารถปลูก 
เองได้ยังไม่มีความเข้าใจว่าสามารถใช้ได้ในทางการแพทย์ ยังอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์อย่างเดียว 
ประธาน    เขาบอกว่ามีการต่อยอดวิจัยและการพัฒนา ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมในห้วง
หลังนี้ ยังถือเป็นพืชเสพติดอยู่แต่ใช้ในทางการแพทย์ได้ 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  สําหรับในเรื่องของการจับกุมยาบ้าในห้วงเดือนที่ผ่านมา เราพบว่ามียาบ้าที่ห่อหุ้มด้วย
อลูมิเนียมฟอยล์  จะเป็นในลักษณะของฟอยล์สีเงินหลังจากช่วงหลังที่ผ่านมาจะเห็นเป็นการห่อหุ้มด้วยกระดาษคาร์บอน ส่วนห้วง
เดือนที่ผ่านมาก็จะเปลี่ยนมาใช้การห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ในการห่อหุ้มยาบ้าเพ่ิมมากขึ้น แต่ว่ายังไม่มีการจับกุมได้ที่เชียงใหม่ 
แต่จับได้ที่ใกล้เคียง คือ จังหวัดเชียงราย และที่ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ส่วนตราสัญลักษณ์บนหีบห่อยาบ้าที่พบในเดือนนี้ ก็จะ
พบโลโก้ของสโมสรฟุตบอล เรอัล มาดริด และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปั๊มอยู่บนหีบของยาบ้าจะพบที่จังหวัดเชียงราย 
 ในห้วงที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีกรณีที่เยาวชนเข้าไปเกี่ยงข้องกับคดียาเสพติดมากขึ้น ซึ่งจากในสถิติที่ปรากฏใน 36 จังหวัด 
ที่เยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่เป็นเยาวชนที่อายุต่ํากว่า 18 ปี ทั้งหมด 226 คน ซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย 
สําหรับในเรื่องของการที่เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ยาเสพติดที่จะต้องเฝูาระวัง ก็คือ    
เฮโรอีน ซึ่งมีการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปปส. ภาค 5 ร่วมกับตํารวจภูธร
เชียงใหม่ ศอ.ปส.จ.ชม. และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โรงพยาบาล รวมถึงสถาบันทางการศึกษาทั้งในระดับมัธยม และ
อุดมศึกษา ได้จัดการประชุมการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทเฮโรอีน ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีมติที่จะทํา MOU 
ร่วมกัน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเฮโรอีน 
 สําหรับการขับเคลื่อนแผนยาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน สํานักงาน ปปส. ภาค  5 มีมติสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้
ตําบลในพ้ืนที่ เปูาหมายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี ทั้ง 8 อําเภอ 15 ตําบล ได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะมีอยู่ 
2 หลักสูตร คือ ถ้าเป็น 3 วัน 2 คืน จะให้เป็นการสนับสนุนงบประมาณ 160,000 – 180,000 บาท ในขณะที่หลักสูตรไม่เกิน 
1 วัน หลักสูตร 1 วัน งบไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ประสานงานกับทาง ศอ.ปส.จ.ชม. ในการประชาสัมพันธ์ให้กับ
อําเภอในพ้ืนที่เปูาหมายในการส่งโครงการเข้ามาขอรับการพิจารณาในงบนี้ ก็ได้มีอําเภอที่ส่งมาแล้ว 3 อําเภอ คือ อ.แม่แตง       
อ. เชียงดาว อ.ไชยปราการ ส่วนอําเภอที่เหลือที่มีความสนใจจะจัดโครงการอบรม ชรบ. ก็ส่งโครงการเข้ามาที่ ปปส. ภาค 5 ได้  
ขอเป็นภายในวันพรุ่งนี้ เพราะจะนําเข้ารับพิจารณาในคณะอนุกรรมการในประมาณ 1 มกราคม 2562 แล้วก็จะอนุมัติงบให้
สามารถดําเนินการได้ในห้วงเดือนมกราคม 
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ประธาน     อีก 5 อําเภอ มีอําเภออะไรบ้างที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามา 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ได้แก่ จอมทอง ฝาง แม่แจ่ม อําเภอเมืองเชียงใหม่ และอําเภอแม่ริม 

ประธาน     อีก 5 อําเภอ ลองดูว่ามีการสั่งใช้ ชรบ. ไหม เพราะอําเภอท่านเป็น 8 อําเภอหลักที่เป็น
เปูาหมายที่ทางรัฐบาลกําหนดมา แล้วอําเภออ่ืนจะขอได้ไหม  

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5   สําหรับในช่วงนี้เราจะพิจารณาให้กับอําเภอเร่งด่วนก่อน แต่ว่าอําเภออ่ืนสามารถขอเข้ามา
ได้ โดยเฉพาะอําเภอที่เป็นตามแผนชายแดนเบ็ดเสร็จด้วย 

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการ สํานักงานบริหารจัดการโครงการร้อยใจรักษ์ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 25 ธ.ค. 61 

๑. ผอ.โครงการร้อยใจรักษ์ชี้แจงผลการดําเนินงานทั้ง ๔ ระยะที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้าใจได้ในครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ๒๐ หย่อมบ้าน โดยตอนนี้เน้นการสร้าง Rule of Laws และการบูรณาการแผน
จากทุกหน่วยงานในพื้นท่ี โดยที่ผ่านมาในห้วงเดือนที่ผ่านมาเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเฝูาระวังในพ้ืนที่   

2. ระยะต่อไปในมิติการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จะมีการพัฒนาศูนย์ประสานงานการ
พัฒนาความม่ันคงบ้านห้วยส้าน และการพัฒนาระบบการจัดค่ายบําบัดรักษาแบบ Mobile Clinic                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. ผู้แทน ปปส.ภ.๕ ชี้แจงการช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด ค่ายอาสาทําดีรุ่น ๒ ภายหลังออกจากค่ายในห้วงวันที่   
25 มกราคม 2562 โดยอําเภอแม่อายได้ตั้งคณะทําช่วยเหลือฯ และอยู่ระหว่างการสํารวจรายครัวเรือน เพ่ือจําแนกผลการ
ขอรับการอุดหนุนช่วยเหลือ ทั้งนี้จะนําเสนอในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

๔. การนัดหมายประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวาระสําคัญคือการประชุมบูรณาการ
แผนปฏิบัติการที่จะขับเคลื่อนในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
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ประธาน      แม่อายมีอะไรเพิ่มเติมไหม ในโครงการร้อยใจรักษ์  
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่อาย ในส่วนของอําเภอแม่อายได้มีการจัดประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นการประชุม
ครั้งที่ 2 ซึ่งมีสาระสําคัญอยู่ที่ 4 ประเด็น  
 1. การจัดระเบียบถนนตาม 2 ข้างทาง ซึ่งในพ้ืนที่โครงการจะมีชาวบ้านได้กั้นรั้วหนาม ทั้งนี้เป็นการจัดระเบียบซึ่ง
ไม่ได้มีการห้ามโดยเด็ดขาดสําหรับชาวบ้านที่ต้องการขายสินค้า ก็ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าถ้าหากมีความประสงค์ ขอให้
แจ้งทางโครงการ 
 2. เรื่องของการทําบัตรให้กับประชาชนในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการสํารวจประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
เป็นประชาชนที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน เมื่อได้ยอดที่แน่นอนแล้ว ทางโครงการก็จะออกบัตรให้กับประชาชน 
เพ่ือเป็นการปูองกันการอพยพออกจากพ้ืนที่และการปูองกันการเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของคนนอกพ้ืนที่ 
 3. การขยายแหล่งน้ําจากในพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน 20 หย่อมบ้าน ขยายออกไปอีก 11 หมู่บ้าน ลักษณะในการดําเนิ น
โครงการเป็นในลักษณะโครงการปิดทองหลังพระ เป็นการจัดหาวัสดุให้กับประชาชนให้ประธานช่วยออกแรงงาน ซึ่ง
งบประมาณจะเป็นของ อบต.ท่าตอน ต่อจากนั้นจะเป็นงบเหลือจ่าย 
 4. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ในส่วนนี้ทางโครงการร่วมกับส่วนราชการได้บูรณาการแผนงานในพ้ืนที่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
ประธาน    ให้ประสานงานกับ ศอ.ปส.จ. ด้วย พร้อมบูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ /สาธารณสุข / พัฒนาชุมชน แล้วงบของ อบต.ท่าตอน ที่ตั้งไว้ตอนนี้เบิกจ่ายหรือยัง 
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่อาย  ตอนนี้ยัง  
ประธาน    ที่ยังไม่ได้ติดปัญหาอะไร 
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่อาย ตอนนี้ยังไม่ทราบต้องไปถามผู้รับผิดชอบก่อน 
ประธาน    สอบถามแล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วย ให้ประสานกับ ปปส.ภาค 5 เพราะเป็น
เจ้าของโครงการ โครงการร้อยใจรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนยาเสพติด ไม่ใช่โครงการที่ตั้งโดด มีการประสานแผนหลายๆ ที่
แล้วอําเภออีก 5 อําเภอชายแดนลองไปขยายผล อยากให้ 11 หมู่บ้านที่เหลือ ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ ดูวิธีการ support จาก
ท้องถิ่น การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน 4 ปี จะต้องมีส่วนร่วมและที่สําคัญที่สุดคือการจัดอันดับความต้องการของตนเอง
ภายในหมู่บ้าน ไม่ใช่การชี้นําจากภายนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐ มันต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของราษฎรและร่วมกันคิด
ร่วมกันทํา 
ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ผู้ที่ผ่านการบําบัดโครงการร้อยใจรักษ์ของอําเภอแม่อายตอนนี้
ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับเรื่องและจะมอบเงินเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 23 ราย รายละ 
3,000 บาท ขณะนี้กําลังอยู่ในการโอนเงินเข้าบัญชี  
ประธาน    ให้ครั้งเดียวใช่ไหม 
ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ให้ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
ประธาน     ขอดูหลักเกณฑ์หน่อย คือ ในอดีตการพัฒนาเราพลาดมาตั้งแต่ต้นแล้ว ที่เอาปลาไปให้
ชาวบ้าน สิ่งที่ถูกต้องก็คือ สอนให้ชาวบ้านเขาตกปลา ให้เขารู้วิธีหาปลาไม่ใช่เอาปลาไปให้ แล้วพอนโยบายนี้ยกเลิกหรือว่า
ข้าราชการย้ายไปแล้ว มันไม่มีต่อเนื่องมันก็จะเกิดปัญหาอีก ต้องสอนวิธีหาปลาสอนวิธีที่ให้พ่ึงตนเองให้ได้ อย่าไปเชียร์การ
พัฒนาเก่าๆ การเอาของไปให้ เอาปลาไปให้ พอโดนย้ายประชาชนก็จะไม่รู้วิธีหาปลายังไง กินยังไง จะต้องกลับมาคิดใหม่ทํา
ใหม่ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการช่วยกันหลายหน่วย ต้องมี เงื่อนไข คุณต้องพ่ึงตนเองให้
ได้ ต้องมีวิชาชีพประกอบไม่ใช่รอกินแต่ 3,000 ต่อปี 9,000 ต่อปี  
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  สําหรับการดําเนินงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในงบปี 2562 
สํานักงาน ปปส.ภาค 5 ก็ได้ส่งแนวทางการดําเนินงานให้กับ ศอ.ปส.จ. เพ่ือที่จะได้ส่งต่อไปยัง ศป.ปส.อ. ทุกแห่ง ผลการ
ดําเนินงานงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มีการสนับสนุนงบในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบําบัด ซึ่งเชียงใหม่จะได้รับ
ทั้งหมด 10 ราย อําเภอดอยหล่อ 1 ราย อําเภอพร้าว 1 ราย ฝาง 1 ราย อําเภอสันปุาตอง 2 ราย อําเภออมก๋อย 5 ราย   
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รายละ 20,000 บาท ทั้งหมด 200,000 บาท ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาก็พบปัญหาจากการดําเนินงานก็คือ     
ผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพบางรายมีอาชีพที่เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว แต่ว่ามาของบตัวนี้ไป ก็ในปีงบ 2562 จึงอยากจะขอ
ความร่วมมือจาก ศป.ปส.อ. ทุกแห่ง ได้คัดกรองผู้ผ่านการบําบัดที่เขาต้องการเงินไปประกอบอาชีพจริงๆ ให้พิจารณาถึงความ
เดือดร้อนของแต่ละรายก่อนและควรที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นศักยภาพในการประกอบอาชีพนั้น 
 ปปส.ภ.5 ดําเนินโครงการปูองกันการใช้สารเสพติดและการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 
๒๕๖๒ มีเปูาหมาย“เดินทางปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองปราม ยับยั้ง สกัดกั้น การลําเลียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ได้รับทราบ และร่วมมือ ไม่ค้า ไม่ขน ไม่เสพ ยาเสพติดในช่วงเทศกาลสําคัญ ทั้งนี้ สํานักงาน ปปส.ภาค ๕ ร่วมกับ 
สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ปฏิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะ 
ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพ่ือปูองปราม ยับยั้งการใช้ยาเสพติด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่รับ
ฝากสิ่งของ จากบุคคลอ่ืน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด   สถานการณ์การปลูกฝิ่นเชียงใหม่ (ระดับตําบล) ฤดูกาลปลูกปี 
2561/62 (ณ 24 ธ.ค. 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ้ืนที่ปลูกฝิ่นของแต่ละอําเภอในปัจจุบัน พบที่ อมก๋อย 26.09 ไร่ อําเภอเชียงดาว 25.51 ไร่ แม่แตง 18.84 ไร่        
เวียงแหง 6.62 ไร่ ในภาพรวมก็ยังน้อยกว่าของปีที่แล้วที่ผ่านมาซึ่งในห้วงเดือนหน้า เดือนมกราคมก็จะเริ่มปลูกน้อยลงแล้ว      
คาดว่าสิ้นสุดฤดูการปี 2561-2562 คิดว่าเราสามารถลดระดับพ้ืนที่การปลูกฝิ่นได้ลงอีกในปีนี้ 
       พ้ืนที่ปลูกฝิ่นในระดับตําบลซึ่งที่ในอําเภอเชียงดาวพบที่ ตําบลแม่นะ 16.03 ไร่ ตําบลเชียงดาว 5.96 ไร่ ตําบลเมือง
งาย 3.21 ไร่ ตําบลเมืองคอง 0.31 ไร่ ถัดไปเป็นของอําเภออมก๋อย ตําบลยางเปียง 16.91 ไร่ ตําบลสบโขง 9.18 ไร่ 
อําเภอแม่แตง พบที่ตําบลกึ๊ดช้าง 18.84 ไร่ อําเภอเวียงแหง ตําบลเวียงแหง 6.62 ไร่  
         ในส่วนของการตักทําลายฝิ่นภาพรวมของทั้งประเทศตอนนี้ตัดทําลายได้ 185.34 ไร่ ร้อยละ 89.24 ในส่วนของ
จังหวัดเชียงใหม่ก็ตัดทําลายไปได้ 74.12 ไร่ 69.18% ในส่วนชองที่เหลือยังตัดไม่หมดของจังหวัดเชียงใหม่มีแผนที่จะตัดใน
กลางเดือนมกราคม 
ประธาน    ได้แจ้งพิกัดของแปลงฝิ่นให้ทางอําเภอทราบหรือไม่ 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งแผนที่และพล็อตแปลงบนแผนที่ไป
ให้ผ่านทางจังหวัดที่มีท้ังหมดในแต่ละอําเภอ ส่งไปในรูปแบบเป็นแผนที่พล็อตลงไปว่ามีแปลงตรงไหนบ้าง 

จังหวัด จ านวน (แปลง) ปริมาณพื้นที่ (ไร่) 

1. ตาก 119 121.35 

2. เชียงใหม ่ 102 77.06 

3. แม่ฮ่องสอน 13 7.77 

4. กําแพงเพชร 2 1.51 

รวม 236 207.69 
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ประธาน    มีรายละเอียดที่ชัดเจนของแปลงฝิ่นแต่ละแปลงไหม 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  ที่ส่งไปเป็นแผนที่ ถ้าเกิดเป็นรายละเอียดแยกพิกัดตําบล อําเภอ 
ก็มี  
ประธาน    ให้แจ้งพิกัดว่าอยู่ตรงไหนบริเวณไหนใกล้ตรงไหน เราจะมีวิธีการบางอย่างในเรื่องกระบวนการ
ปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่จะได้ดําเนินการวิธี หรือว่าเป็นข้อมูลลับหรือเปล่า 
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  จริงๆในแง่ถ้ายังไม่ได้ติดทําลายถ้าเป็นข้อมูลก็ลับอยู่ เพราะว่า
มันจะเกิดการปะทะในพ้ืนที่ก็จะส่งใหห้น่วยตัด 
ประธาน   แล้วทําไมไม่ทํางานแบบบูรณาการเจ้าของพ้ืนที่เขาไม่รู้มันก็จะมีปัญหา ต้องประสานความร่วมมือ 
แจ้งให้อําเภอทราบ ต้องประสานการปฏิบัติ ยังไงถึงส่งเจ้าหน้าที่ลงไปยังไงมันก็ไม่เท่ากับเจ้าของพ้ืนที่ทั้งหมดหรอก เขามี
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในพื้นท่ี ประสานการปฏิบัติถ้าไม่ประสานตัวเลขมันก็จะขึ้นๆลงๆ แต่ถ้าแจ้งนายอําเภอแล้วนายอําเภอ
ไม่ทําให้มาบอก แต่บอกพิกัดให้ชัดเจนประสานการปฏิบัติให้ใกล้ชิดไม่ต้องหวงข้อมูลไม่ต้องแย่งกันทําดีใครทําก่อนก็ทําไป 
เดี๋ยวประสานกับ ศอ.ปส.จ.ชม. ให้ ศอ.ปส.จ. แจ้ง อําเภอตรงจุดไหนที่อําเภอยังไม่ตัด มันจะได้ยั่งยืนไปเลยไม่งั้นมันก็จะมีอยู่
เรื่อยๆในทุกๆปี บางอย่างมันไม่เปลืองกําลังพลไม่เปลืองงบประมาณด้วยคนที่อยู่ในพื้นที่เขารู้ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 แนวทางการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ฝิ่น) เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ศป.ปส.อ.อมก๋อย) 
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.อมก๋อย หลักการและเหตุผลในช่วงแรกอําเภออมก๋อย เป็นพ้ืนที่ ได้รับการยกระดับเมื่อ                    
ปี พ.ศ.2556 จะมีกองทัพภาค 3 มาตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่อําเภออมก๋อยเป็นหน่วยพิเศษ ประกอบไปด้วย 
6 แผนงาน ดําเนินงานตามแผนแม่บทการปูองกันแก้ไขปัญหาฝิ่น ปัจจุบันเป็นแผนแม่บทฉบับปี 2561-2564 ปัจจุบันจะ
เป็นกองทัพน้อยที่ 3 เป็นหน่วยดําเนินการ 
       แนวทางการควบคุมปัญหาฝิ่นที่อําเภออมก๋อย จะเป็นการตัดทําลายและลาดตระเวนจะเป็นการรับผิดชอบของ
กองทัพภาค 3 ส่วนของอําเภอ ส่วนของราชการต่างๆจะจะอยู่ในส่วนของ ศอ.ปส.อ. ที่จะเป็นแนวทางการปูองกันเป็นหลัก
พร้อมกับทําการบําบัดรักษา 
       แนวทางของในอําเภอที่ผ่านมาได้มีการดําเนินงานร่วมกันระหว่างตํารวจ ทหาร ท้องถิ่น และประชาชนในหมู่บ้าน 
ดําเนินการร่วมกันทั้งเรื่องการปูองกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและการแก้ไขปัญหาไฟปุา ซึ่งมูลเหตุเบื้องต้นมันมีท่ีมาเหมือนกัน 
       กรอบการดําเนินการของ ศอ.ปส.อ.อมก๋อย และดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ศอ.ปส.จ .ชม. ควบคู่กับการ
ดําเนินงานของ ศมพ.อ.อมก๋อย ซึ่งมีท้ังหมด 6 แผนงาน ตามแผนแม่บทฝิ่น 
       ปัจจัยสําคัญปัญหาฝิ่นของอําเภออมก๋อยลดลงได้อย่างไรจุดเริ่มต้นมาจากปี 2560 มีการประชุมที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลตําบลนาเคียน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย มีความกังวลว่าปัญหาฝิ่นของอําเภออมก๋อย
มีเยอะ แต่ยังไม่สามารถเข้ามายังกระบวนการบําบัดได้ ซึ่งท้องที่ท้องถิ่นต้องบอกว่าข้อมูลที่สถาบันสํารวจส่งไปมันคือข้อมูล
ภาพรวมของตําบลซึ่งข้อมูลมันไม่ละเอียดพอจึงขอให้สถาบันฯ เจาะข้อมูลเชิงลึกมาจนถึงระดับหมู่บ้านครัวเรือน เพ่ือให้
ผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยเข้าไปดําเนินงานในพ้ืนที่ของเขา โดยมีความชัดเจนในเรื่องของพ้ืนที่ดําเนินการซึ่งมันมีผลต่อเนื่อง             
ซึ่งผลเปรียบเทียบในแต่ละปีมีดังนี้ 
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การที่สถาบันสํารวจฯ ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมามาในระดับพ้ืนที่ มันมีผลทําให้เกิดข้อมูลที่ทําให้เป็นประโยชน์สําหรับการจี้จุดไป
ในหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดําเนินการในแต่ละจุดที่รับผิดชอบถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่เข้าไปตัดทําลายเองมันก็ไม่
เกิดความยั่งยืน เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ปลูกก็ต้องเป็นชาวบ้านที่เป็นคนไปตัดเองให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องและกําหนดด้านเปูาหมายโดยใช้ข้อมูล 3 ปี ก็จะมี 3 ระดับ คือ หมู่บ้านที่ไม่มีสถานการณ์ใน
ปัจจุบันคือเป็นศูนย์ ก็จะมีมาตรการในการดําเนินการให้หมู่บ้านเปูาหมายที่เบาลง อีกมาตรการหนึ่งก็จะเป็นเปูาหมายของ
หมู่บ้านที่มีอัตราการปลูกฝิ่นลดลง อันนี้ก็จะเป็นมาตรากรที่แรงขึ้นอีกหน่อยอีกอันหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปีที
แล้ว อันนี้เราใช้ยาแรงเข้าไปดําเนินการ หลังจากกําหนดตัวชี้วัดด้านเปูาหมายเพ่ือทําความเข้าใจร่วมกันทุกคนทั้งท้องที่ 
ท้องถิ่น และประชาชนในหมู่บ้าน  
 มาตรการการนําผู้เสพผู้ติดเข้ากระบวนการบําบัดรักษา ซึ่งมีคําสั่งเมื่อปี 2560 ในการระดมค้นหาคนเข้ามาสู่
กระบวนการบําบัด ซึ่งได้จัดค่ายมาเดิมได้ทั้งหมด 900 คน ในปี พ.ศ.2560 ปีเดียว ค้นหาได้ 522 คน สืบเนื่องมาจาก
ความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลและความร่วมมือของท้องที่ท้องถิ่นในหมู่บ้าน  
 มาตรการการติดตามโดยใช้ ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ตามโดยใช้สมุดเหลือง ออกแบบมาจาก บสต. ของ กระทรวง
สาธารณะสุข เพราะจุดที่เป็นข้อจํากัดของกระทรวงสาธารณะสุขในการตามคนเข้ามาบําบัด คือ ไม่สามารถตามได้ทุกเดือน 
และไม่สามารถตามคนที่กินฝิ่นได้ตลอด 1 ปี อาจพบได้ครั้งสองครั้ง พอให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านไปตามทั้งหมด 
1,501 คน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบําบัดตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ตามทุกเดือน 12 เดือน ใช้งบของ ปปส. ภาค 5          
ซ่ึง ผอ.ปปส.ภาค5 กรุณาให้งบมาตามครั้งละ 100 บาท ต่อคน ทําให้คนที่อยู่ในกระบวนการบําบัดที่เคยเข้ามาสู่ระบบการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 % 
        เมื่อติดตามเสร็จ คนที่ผ่านการตรวจที่เลิกได้ 3 เดือน และมีการรับรองจากหมู่บ้าน กํานัน นายกองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําชื่อเข้ามาสู่การประชุม ศอ.ปส.อ. ทั้งหมด 6 ตําบล เพ่ือนํารายชื่อผู้ที่สามารถเลิกได้ ส่งให้ทาง ปปส.        
ภาค 5  เพ่ือพิจารณาให้งบประมาณในการช่วยเหลือสนับสนุนตามที่ผู้แทน ปปส.ภาค5 ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
 งบประมาณในส่วนของการดําเนินการปูองกันแก้ไขปัญหาฝิ่น โดยการปลูกในพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือเป็นแปลงที่ปลูก
ใหม่ ซึ่งชาวบ้านได้ลงเม็ดตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน เพราะเป็นช่วงที่ฝนตก ซึ่งเป็นช่วงที่ผ่อนตัวมาตรการลงไป ฝิ่นจะ
ออกช่วงตุลาคม - พฤศจิกายน ซึ่งช่วงนั้นทาง ปปส. ก็ยังไม่มีงบประมาณมา ที่เราเข้าไปดําเนินการตามแผนงานปูองกันและ
ปราบปรามการลักลอบปลูกฝิ่นแบบเร่งด่วน 35 หมู่บ้าน โดยใช้ข้อมูลจาก ศป.ปส.อ. ที่มีความรุนแรงไล่ระดับกันมา โดยใช้ 
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งบปกติของหน่วยงาน ของอําเภอก็ใช้ เบี้ยสนามของ อส. กับเสบียงสนาม พยายามดึงหน่วยงานที่มีงบปกติ
ที่สามารถดําเนินการได้ในช่วงแรกที่ยังไม่ได้รับงบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดลงไปในพ้ืนทีนี้ เพ่ือให้ประชาชนนํางบไป    
ตัดทําลายพ้ืนที่ที่มีการปลูกฝิ่น ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือบ้านที่ใกล้ๆกันเป็นตัวชี้เปูายกตัวอย่างเช่น บ้านมาลาลัย ตําบลแม่ตื่น  
มีแปลงฝิ่นขึ้นใหม่ 30 แปลง ผู้ใหญ่บ้านแม่ลานอกกระซิบบอก ซึ่งตอนนั้นสถาบันสํารวจยังไม่ได้บินสํารวจพอทางเราทราบก็
เลยรีบเข้าไปตัดก่อนสถาบันสํารวจไปตรวจครั้งแรกก็ไม่เจอเพราะตัดไปแล้วเรียบร้อยจึงไม่มีใครเข้าไปทําข้อมูล หลังจากนั้น
เราดําเนินการขั้นต่อไป การจัดนําทีมเข้าไปในหมู่บ้านแม่ลาลัย ซึ่งมี หมอ พยาบาล ทหาร ตํารวจ และศูนย์ดํารงธรรมพ้ืนที่  
เข้าไปให้ความรู้ ชี้แจงชาวบ้านและทําสัญญาประกันสังคมห้ามปลูกฝิ่น ห้ามจุดไฟเผาปุา ร่วมกัน ในพ้ืนที่ที่พบการปลูกฝิ่น 
ตรงนี้จะมีมาตรการที่มันขาดช่วงมาตั้งแต่ปี 2560 ที่เราค้นหาผู้เสพที่เราได้มา 522 คน เราได้ทําการตั้งคณะกรรมการการ
ค้นหาผู้เสพรายใหม่อีก 1 รอบ  เพื่อบําบัดรักษา 2 แบบ คือ  
 1. ในแบบของการรับตัวยาทดแทนฝิ่น คือรูปแบบทางการเลือกทางการแพทย์ 
 2. ในรูปแบบความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ ซึ่งส่วนใหญ่พ่ีน้องกระเหรี่ยงเป็นพวกที่นับถือพุทธ นับถือผี มีความเชื่อใน
การสาบานตนในตนเองสูง และมีอัตราการเลิกเสพฝิ่นมากว่าแบบเมทาโดน 
        ตอนนี้มีการตั้งเปูาหมายไว้ 285 คน อยู่ระหว่างการดําเนินการ แต่มีการสมัครใจเข้ามา 72 คน ได้มีการบําบัดแบบ
จิตวิญญาณเรียบร้อย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้ว 
        ประเด็นสําคัญของ ศป.ปส.อ.อมก๋อย อยู่ที่ข้อมูลพื้นที่ ที่พบแปลงฝิ่นและข้อมูลพ้ืนที่พบการระบาด ตรงนี้ก็ได้รับความ
กรุณาจาก ศพส. เป็นอย่างดี แต่ทางเราไม่ได้รับตรงจาก ศพส. แต่ไปรับตรงจากทางทหารมาอีกที เพ่ือมาดําเนินการ               
อีกอันหนึ่งเป็นการที่ท้องที่และท้องถิ่น ที่อยากจะให้บ้านหมดปัญหาเรื่องฝิ่น 
ประธาน   สถาบันสํารวจเป็นตัวอย่างจะต้องบอกพิกัดและพ้ืนที่เปูาหมาย โดยให้ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่นในการ
สร้างความยั่งยืนชี้จุดเปูาหมายที่ชัดเจนให้ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ ปัญหาฝิ่นมันเป็น supply ที่มันเกิดที่เราเห็น 
มันอยู่พ้ืนที่ของประเทศไทย มันจะต้องหมดไปให้ได้ แต่พวกยาบ้า เคตามีน supply มันอยู่ข้างนอก ต้องใช้กระบวนการ
ทางการทูตและความสงบทางนอกประเทศ ส่วนฝิ่นมันน่าจะทําได้เพราะ supply อยู่ข้างใน ต้องปราบปรามในพ้ืนที่เชียงใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

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  
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.) 
                 + โรงเรียน (แห่ง)  
                 + ครูตํารวจ (คน) 

 
 

632  
 
- 

74 
 

-  
 

171  
112  

 
 

29 
 
- 
2 
 
- 
 

171  
112 

 
 

29 
 
- 
2 
 
- 
 

171  
112 

 
 

4.59 
 
- 

2.70 
 
- 
 

100 
100 

 
 
 
 
รอเปูาหมาย 
 
 
รอเปูาหมาย 
 
ผลภาคเรยีนที ่
2/2561 

นักเรียนที่สอน  
6,068 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 
           - ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (แห่ง) 
           - ค่ายทักษะชีวิต (สพป.) (แห่ง) 

 
275  
58  
18  
9 
๑  

262 
- 
- 

 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

11.11 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
รอเปูาหมาย 
รอเปูาหมาย 

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

 
200 

 
97 

 
200 

 
100 

 

        (๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษา (แห่ง) - - - - รอเปูาหมาย 
1.3 สถานประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 

 
375 

 
- 

 
- 

 
-  

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

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
46 

 
4 
- 

 
145 

 
8 
- 

 
41.43 

 
20 
- 

 
 
 
 
ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
        (1) พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
94 

 
218 

 
36.33 

 

        (2) คําสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 - ยังไม่มีคําสั่งปิด - 

1.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป 
         (1) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดําเนินงานด้านการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
24 ธ.ค. 2561) จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 6,856 890 12.99 
     - สถานบําบัด 6,256 890 14.23 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 600 0 0 
2.บังคับบําบัด 2,021 688 34.05 
3.ต้องโทษ 800 10 1.25 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 0 0 
     - กรมพินิจฯ 200 10 6.67 

รวม 9,677 1,573 16.26 
 

 
 

เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
         (2) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะ   
ยาเสพติด 
             - สร้างความเข้มแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
               + หมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย (ข) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
 

๒,197 
๑,718  
๓๑6 
72  
91 

 
 

375 
308 
39 
16 
12 

 
 

375 
308 
39 
16 
12 

 
 

17.07 
17.93 
12.34 
22.22 
13.19 

 
 
 

         (3) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
             - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)            
             - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน (ม./ช.) 

 
๒๖  

๕๐4  

 
12 

236 

 
12 

236 

 
46.15 
46.82 

 
 

 
         (5) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (9 ขั้นตอน) 
จํานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 336 ม./ช. คิดเป็น 15.29% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จํานวน 219 ม./ช. คิดเป็น 9.97%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 106 ม./ช. คิดเป็น 4.82% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 37 ม./ช. คิดเป็น 1.68% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 15 ม./ช. คิดเป็น 0.68% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
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การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 4,074 490 12.03 

 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา  
 
 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบําบัด 
- ระบบต้องโทษ 

96.0 
98.98 
100 

รวม 3 ระบบ 98.08 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 ธ.ค. 2561   
 
ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2561 ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2561 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

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

230,281 283.76 116.07 8.49 0.00 866.94 0.00 105,059.70 
 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561 ภ.จว.เชียงใหม่ 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2560  ปี 2561   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2560   ปี 2561  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 620 626 674 664 49 38 7.9 133 141 172 178 50 37 38 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2560  ปี 2561   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2560   ปี 2561  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก 
สภ. 

2,078 2,103 2,339 2,389 256 286 12 487 520 609 658 122 138 25 
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ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 25 ธันวาคม 2561 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

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

17,144,230 1,718.66 4,599.86 68.70 513.53 1993.26 4 307,636.60 

ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
1. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริเวณถนนในหมู่บ้าน (ชม.4034) บ้านหนองหลวง ม.14 ต.ปุาไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   

จับกุม 1.นายสิทธิพงษ์  คชสาร อายุ 31 ปี  ที่อยู่ 39/1 ซ.5 (ถนนลําปาง-แม่ทะ) ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง                 
2.นางสาวดลยา กองศรีกุลดิลก อายุ 26 ปี ที่อยู่ 89/1 ม.6 ต.ปกยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 3. ด.ช.ธนายุทธ ปานทา         
อายุ 14 ปี ที่อยู่ 112 ม.13 ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา  จ.ลําปาง  4. ด.ญ.จุฑาทิพย์ อภิวงค์ อายุ 12 ปี ที่อยู่ 34/2 ม.4           
ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดย             
ผิดกฎหมาย” พบของกลาง ยาบ้า จํานวน 300,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที ่7  ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 20.30 น. ที่ใต้ต้นไม้บริเวณหน้าอาคารร้างโครงการสวนเกษตรแม่อายธารา 
หมู่ 1 ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุม หลบหนี ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย
โดยผิดกฎหมาย” พบของกลาง 1. ไอช์ 904 กิโลกรัม 2. เคตามีน 99 กิโลกรัม การขยายผล อยู่ระหว่างขยายผล 

3. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 12.00 น. บมจ. สหการประมูล เลขที่ ๓๒๕/๒ หมู่ที่ ๗ ต.หนองควาย           
อ.หางดง จ.เชียงใหม ่จับกุม 1.นายสมชาย หรือแสงคํา จะแฮ  อายุ 19 ปี อยู่บ้านไม่มีเลขที่ บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ต.เมืองนะ 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยผิดฎหมาย” พบของกลาง 1.ยาบ้า  
จํานวน ๑๑๑,๘๐๐ เม็ด 2.รถยนต์เก๋งยี่ห้อ ซูซูกิ สีขาว รุ่น Swift GA ๑.๒๕ CVT ทะเบียน กล-๓๔๐๔ สุราษฎร์ธานี จํานวน 1 คัน 
อยู่ระหว่างขยายผล 

4. วันที่  25 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 22.00 น.บริ เวณภายในร้านบาร์ เบียร์รวมโชค 204 ม.6                        
ต.ฟูาฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง บริเวณริมถนน ทางเข้าโครงการบิสสิเนทปาร์ค ต.หนองปุาครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จับกุม 
1.นายณัฐพงษ์ หรือนัด พัสดุรีนนท์ อายุ 23 ปี ที่อยู่ 302 ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 2.นายอัษฏาวุธ หรือ โย หรือ เล้ง  
ขัติยะ อายุ 51 ปี ที่อยู่ 108 ม.4 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 3.นายเพชรพันณัติ หรือ เรย์ ตามี่ อายุ 24 ปี ที่อยู่ 147  
ม.7 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 4.น.ส.ชินตา หรือ นุ้ย   โปธา  อายุ 23 ปี ที่อยู่105 ม.2ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย”         
พบของกลาง  ยาบ้า 100,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

5. วัน เดือน ปีและ สถานที่เกิด วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 01.30 น. ริมถนนทางหลวงโชตนา 
เชียงใหม่ - ฝาง  บริเวณ กม.ที่ 50 บ้านทับเดื่อ หมู่ 9 จับกุม นายธีระชัย แสนเหลียว อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 5  
ตําบลบ้านช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยผิด
กฎหมาย” ของกลาง ยาบ้า 100,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
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4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)    

ฝ่ายเลขาฯ ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
    (1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
         ศอ.ปส.จ.ชม. ได้จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยได้บูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรให้ดําเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมจํานวน 45 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 166,910,355 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
          1) งบ สํานักงาน ป.ป.ส.  จํานวน 6,880,000 บาท 
              1.1) ด้านการปราบปรามยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบคือ ภ.จว.ชม. 
              1.2) ด้านการปูองกันยาเสพติด จํานวน 2,820,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. 
              1.3) ด้านการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  จํานวน 3,960,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ 
ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. 
          2) สนง.ป.ป.ส. ได้สรุปงบประมาณของหน่วยงานบูรณาการส่วนกลางที่มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด
จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่งบประมาณจัดสรรให้จังหวัดเขียงใหม่ จํานวนทั้งสิ้น 
146,823,455 บาท ดังต่อไปนี้   
    2.1 มาตรการปูองกัน  จํานวน 12 กิจกรรม งบประมาณรวม 35,822,970 บาท 
          - กิจกรรมที่ 1  การจัดตั้งชุดปฏิบัติการ จํานวน 19,844,160 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ กอ.รมน.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 2 การดําเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน จํานวน 
11,508,010 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบคือ กอ.รมน.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกัน เฝูาระวัง จํานวน 2,820,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
คือ สนง.ปปส.ภ.5 
          - กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแผนงานบูรณาการที่ได้ร่วมกันทําในภาพรวมของจังหวัด จํานวน 210,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ 
สนง.คกก.อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
          - กิจกรรมที่ 12 อาสาสมัครแรงงานเข้าไปแนะนําให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงาน      
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า 10 คน  จํานวน 102,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สนง.รง.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 13 สํานักงานแรงงานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปูองกันยาเสพติดระหว่าง
อาสาสมัครแรงงานกับแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีแรงงานตั้งแต่ 10 คนลงมา  จํานวน 102,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ สนง.รง.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 14 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จํานวน 105,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สสค.จ.ชม. 
           - กิจกรรมที่ 15 ดําเนินโครงการโรงงานสีขาว จํานวน 20,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สสค.จ.ชม. 
         - กิจกรรมที่ 16 ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ มยส. จํานวน 
6,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบคือ สสค.จ.ชม. 
         - กิจกรรมที่ 17 อบรม/ประชุมชี้แจงการจัดทําระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ จํานวน 35,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบคือ สสค.จ.ชม. 
         - กิจกรรมที่ 18 จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
แรงงานปูองกันยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท  หน่วยงานรับผิดชอบคือ สสค.จ.ชม. 
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         - กิจกรรมที่ 20 การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเปูาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 1,060,800 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ ภ.จว.ชม.  
    2.2 มาตรการปราบปราม  จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 8,641,100 บาท 
          - กิจกรรมที่ 2 การปราบปรามการค้ายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท  หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ สนง.ปปส.ภ.5 
          - กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบเฝูาระวังการลักลอบนําเข้าวัตถุเสพติด จํานวน 844,400 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบคือ สส.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 4 การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด จํานวน 7,696,700 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบคือ ภ.จว.ชม.  
    2.3 มาตรการบําบัดรักษา  จํานวน 12 กิจกรรม งบประมาณรวม 102,359,385 บาท 
          - กิจกรรมที่ 2 การบําบัดรักษาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติด จํานวน 3,960,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สนง.ปปส.ภ.5 
          - กิจกรรมที่ 3 โครงการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจําแนก จํานวน 
110,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ  
          - กิจกรรมที่ 4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน   
ที่เก่ียวข้องกับยาและสารเสพติด จํานวน 150,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 
          - กิจกรรมที่ 5 การตรวจพิสูจน์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จํานวน 47,725 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ สคป.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 8 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติยาเสพติด (ผู้ถูกคุมคดียาเสพติด) 
โปรแกรมปูองกันการเสพซ้ํา จํานวน 273,600 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สคป.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 9 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติยาเสพติด (ผู้ถูกคุมคดียาเสพติด) 
ค่ายก้าวใหม่ จํานวน 536,600 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สคป.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 10 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติยาเสพติด (ผู้ถูกคุมคดียาเสพติด) การ
ให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จํานวน 86,900 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สคป.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 11 การให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวยยาเสพติด จํานวน 
18,289,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สส.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมติดตามผู้ปุวยที่ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มี
ประวัติเสพยาเสพติด จํานวน 2,496,960 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ สส.จ.ชม. 
          - กิจกรรมที่ 13 บําบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ปุวยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต จํานวน 
6,326,300 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ โรงพยาบาลสวนปรุง 
          - กิจกรรมที่ 14 พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการบําบัดรักษายาเสพติด จํานวน 
66,202,300 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ โรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สังกัดกรมการแพทย์ 
          - กิจกรรมที่ 16 งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาเสพติดและปัสสาวะ สนับสนุนชุดทดสอบ 
และสนับสนุนสารควบคุม จํานวน 3,880,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
      3) งบ ปค. จํานวน 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,221,600 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพัน -     
หกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือให้ที่ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

4) งบ สป.มท. จํานวน 391,400 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ให้บรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจําปี 2562  
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  (2) ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ (Management) (เอกสารแนบท้าย) 

 
ประธาน  สรุปเป็นประเด็นปัญหามาได้ไหม ทําไมเปูาหมายมันมาช้า ประเด็นปัญหาอยู่ที ่ไหนหรือว่า
อะไรที่ไม่ผ่าน เห็นสถาบันมหาลัยยังไม่มีการดําเนินงานเลยใช่ไหม หรือเพราะอะไร  
ฝ่ายเลขาฯ  ของมหาลัยทําเป็นภาคเรียน 
ประธาน  ทําไมอาชีวะ ผ่านแค่ 2 จาก 16  
ฝ่ายเลขาฯ  บางที่ดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้ลงข้อมูลให้ครบตามเปูาหมายที่กําหนด 
ประธาน  ถ้าเป็นตัวเลขแล้วเขาจะรู ้ไหมที่ประชุมจะได้บอกทําหนังสือแจ้งไปตัวเลขไม่ถึง ต้องรีบ
ดําเนินการหรือว่าทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่รายงาน ก็ต้องรายงานด้วยถ้าบอกเป็นตัวเลขแบบนี้มันลึก มันดูแล้วมันจับต้อง
ไม่ได้ เช่น เรื่องกองทุนแม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม  
ฝ่ายเลขาฯ  ในส่วนของสถาบันอาชีวะศึกษา ทางฝุายเลขาได้จัดเอกสารว่าสถาบันใดยังไม่ผ่านในระบบ  
nispa ก็มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แทบได้ดําเนินการทุกสถาบัน แต่รายละเอียดของการดําเนินงานยังไม่ผ่าน
ตามระบบของ Nispa ระบบก็เลยยังไม่ให้ผ่าน 
ประธาน  ศึกษาธิการจังหวัดมาไหม 
ผู้แทนศึกษาธิการฯ ในส่วนของการดําเนินงานตอนนี ้ที ่เขียนว่ารอเปูา หมาย คือ ทางกระทรวงยังไม่ได้แจ้ง
เปูาหมายในแผนงบประมาณการดําเนินงาน 
ประธาน  ไม่รอแล้วเปูาหมาย กระบวนการมีไหม  
ผู้แทนศึกษาธิการฯ มีกระบวนการในทุกโรงเรียนอยู่แล้ว  
ประธาน  รอเปูาหมายแล้วเมื ่อไหร่จะได้ทํา  ทุกหน่วยไม่ต้องรอเปูาหมายจากส่วนกลางอันนี ้เป็น
กระบวนการที่เราต้องทําแล้วบางเรื่องมันก็ไม่ทันถ้ารอเปูาหมายลองประสานการปฏิบัติ ทําหนังสือ 
ผู้แทนศึกษาธิการฯ ที่ยังไม่ผ่านก็คือยังดําเนินการอยู่แต่มันมีหลักเกณฑ์ที่จะผ่านในระบบNispa คือได้ทํากิจกรรม
ไปบางส่วนแล้ว กิจกรรมมันยังไม่ครบก็เลยยังไม่ผ่าน 
ประธาน  ส่วนหน่วยราชการไหนที ่รอเปูาหมายอยู ่ไม ่ต้องรอดําเนินการไปได้เลย เพราะเรารู ้ถ ึง
กระบวนการอยู่ว่าต้องทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เปูามันมีอยู่แ ล้ว ระบบงบประมาณมันก็มีอยู่แล้วส่วนกลางจัดสรร         
มายังไง เปูาอยู่ในระบบงบประมาณนั้นแหละ สพฐ. มาไหม แล้วตกลงแยกละยัง แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ มหาลัย
แยกออกจากอุดมศึกษาหรือยัง 
ผู้แทน สพม.  ยังไม่ได้แยก 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
   4.4 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส. (6 เดอืนแรก) 
         (3) งบ ปค. (6 เดือนแรก) 
         (2) งบ สป.มท.  
         (4) งบพัฒนาจังหวัด 

7,347,950 
4,900,000 
2,056,550 
391,400 

5,896,500 

600,613 
560,097 
25,560 
14,756 

- 

600,413 
560,097 
25,560 
14,756 

- 

8.17 
11.43 
1.24 
3.77 

- 

 
   
 
 
อยู่ระหว่าง
อนุมัติ
โครงการ 
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ประธาน  คือบางทีมานั่งฟังที่เป็นตัวเลขมันไม่ชัดอยากได้อะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหา สถานการณ์       
การปฏิบัติอยากดูว่ามันมีปัญหาอะไร ไม่อยากไปก้าวก่ายงานของใครหรอกแต่มันเป็นงานของชาติ ทําไปมันไม่เกิดผล
ไม่น่าทํา มันเปลืองงบประมาณ เดี๋ยวเร่งรัดด้วยนะของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกหน่วย หน่วยไหนมีปัญหา
เรื่องระบบงบประมาณบ้างงบพัฒนาจังหวัดมาแล้วใช่ไหม  
ฝ่ายเลขาฯ  งบพัฒนาจังหวัดอยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ แต่ทางฝั่งเลขาได้ทําการเสนอท่านผู้ว่า ฯ
เรียบร้อยแล้ว 
ประธาน  งบของ ปปส. ออกไปแล้ว 
ฝ่ายเลขาฯ  งบของ ปปส. งบของกรมการปกครอง งบของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝุายเลขาได้
แจ้งอําเภอและตํารวจภูธรเรียบร้อยแล้ว 
ประธาน  มีหน่วยไหนที่งบฟังชั่นยังไม่ออกบ้าง งั้นก็แสดงว่าดําเนินการได้แล้วกระบวนงานมีอยู่แล้ว       
ไม่ต้องรอเปูา เปูาเรารู้อยู่แล้วทําไว้รอเลยทํางานไว้รอเปูาเลยจะได้เห็นภาพรวม จะได้ช่วยกันประสานทํางานต้องเป็น
ทีม  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณา 
        การน าส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา  

   ความมุ่งหมาย   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อสังเกต แนะนําเพิ่มเติม เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     1. ปค. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการนําส่งผู้เสพ/ผู้ติด  
ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษา ในห้วง 6 เดือนแรก มาตั้งจ่าย ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  รวมเป็นเงิน 
375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สําหรับที่ทําการปกครองอําเภอ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการนําส่งตัว       
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจากสถานที่พบตัวไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรอง หรือสถานบําบัดฟื้นฟู เปูาหมาย 3,750 ราย  
     2. ศอ.ปส.จ.ชม. ได้จัดสรรงบประมาณให้ ศป.ปส.อ. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    
จากสถานที่พบตัวไปยังศูนย์เพ่ือการคัดกรอง หรือจากศูนย์เพ่ือการคัดกรองส่งไปยังสถานพยาบาล/สถานบําบัดฟ้ืนฟู โดยใช้
ฐานคิดจากเปูาหมายการบําบัดรักษาระบบสมัครใจสถานพยาบาลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 4,360 ราย โดยให้เบิกจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ครั้งละไม่เกิน 100 บาท ต่อผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
1 ราย (สามารถเบิกได้กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น) ทั้งนี้ ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. ทราบแล้ว  (เอกสารแนบท้าย) 

ข้อพิจารณา   
  เนื่องจาก ศป.ปส.อ. ได้มีการหารือแนวทางการนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจากสถานที่พบตัวไปยังศูนย์เพ่ือ
การคัดกรอง หรือสถานบําบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) ตามเปูาหมายของกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้ง
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยที่เป็นผู้นําส่งให้สอดคล้องกับที่ได้รับการจัดสรร 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และนําส่งตัวผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด        
จากที่อยู่อาศัย/สถานที่พบตัวส่งไปยังศูนย์เพ่ือการคัดกรอง หรือจากศูนย์เพ่ือการคัดกรองส่งไปยังสถานพยาบาล/สถานบําบัดฟ้ืนฟู
ในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) ที่สังกัด สป.สธ. / กรมการแพทย์ / กรมสุขภาพจิต 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณ  
      2.1 ศป.ปส.อ. เป็นผู้นําส่ง –> ให้รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเบิกจ่ายงบประมาณ
ผ่านที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
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      2.2 หน่วยอ่ืน เป็นผู้นําส่ง –> ให้รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้ ศป.ปส.อ. ที่เป็น
หน่วยรับผิดชอบในการเบิกจ่าย  
  3. ข้อเสนอแนะจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
  ในเรื่องของการเบิกจ่ายจะต้องประกอบกับแบบฟอร์มต่างๆ สํานักงานสาธารณะสุขจะได้แจ้งให้กับ
ทางพยาบาลหรือสถานพยาบาลในเรื่องของการเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้กับ ศอ.ปส.อ. เพ่ือที่จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะ
ใช้ตัวไหนบ้าง 
ฝ่ายเลขาฯ  จะมีกรณีในหน่วยงานอ่ืน เช่น ทหาร ตํารวจ เป็นผู้นําส่ง ทางฝุายเลขาให้เพ่ิมเติมว่าในกรณีหน่วยงาน
อ่ืนให้นําหลักฐานส่ง ศป.ปส.อ. เพ่ือรวบรวมส่งให้กับจังหวัดเพ่ือการดําเนินการเบิกจ่าย ส่วนแนวทางที่สาธารณะสุขแจ้งให้
สักครู่ก็คงจะเป็นเรื่องของการประกอบหลักฐาน 
ประธาน  ค่านําส่ง 100 บาท นี่กี่ปีแล้ว แต่ก่อนไม่มีงบให้ใช่ไหม หน่วยไหนเบิกจ่ายปกครองหรือไม่ เจ้าพนักงาน 
ฝ่ายเลขาฯ  มาตั้งจ่ายที่ปกครอง เป็นงบขององค์การกรมการปกครอง แต่นําแจ้งในที่ประชุมเผื่อมีหน่วยงานอ่ืน      
เช่น ทหาร ตํารวจ นําส่งก็จะได้มีการเบิกจ่ายในส่วนนี้ด้วย 
ประธาน   ลองช่วยกันนะว่าจะเพ่ิมงบประมาณในปีหน้าได้ไหม เพราะในความเป็นจริงก็มีค่าน้ํามันด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 6    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  
ประธาน    ของหน่วยงานอื่นไม่มีหรอ ของกองก าลังผาเมืองมีไหม  
ผู้แทนผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง  ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมือง  ขอเรียน
ชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงที่ผ่านมา เพ่ือกรุณาทราบ ดังนี้ 
 1. สถานการณ์การลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย 
  สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ จว.ช.ม. : จํานวน ๒ ครั้ง ยาบ้า ๒,๗๐๐,๐๐๐ เม็ด  
    - เมื่อ ๑๕ ธ.ค. 61 กลุ่มขบวนการฯ เผ่ามูเซอ ร่วมกับกลุ่มขบวนการฯ ในพ้ืนที่ บ.ผาใต้ หมู่ 12 ต.ท่าตอน อ.แม่อายฯ  
ได้ติดต่อว่าจ้างกลุ่มลําเลียงยาเสพติด ในพื้นที่ บ.ห้วยปุาแขม, บ.ผาใต้ และ บ.จะคือ หมู่ 10 ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จว.ช.ร. 
จํานวนประมาณ 10 - 15 คน โดยอ้างว่าให้ไปช่วยขนของซึ่งเป็นสิ่งบอกเหตุว่ากลุ่มขบวนการฯ ดังกล่าวจะเดินทางด้วยการ
เดินเท้าไปรับยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จํานวนประมาณ 1,000,000 - 1,500,000 เม็ด และยาเสพติดชนิด
อ่ืน (ไม่ทราบชนิด) จาก กกล.เมียนมา เชื้อสายว้า (UWSA) บริเวณ ฐานฯ ดอยสามเส้าใหญ่ สมม. และจะลําเลียงเข้าสู่          
เขตไทยในห้วงต่อไป 
    - ในห้วง ๒๐ - ๒๔ ธ.ค. ๖๑ กลุ่มขบวนการฯ ในพื้นที่ บ.แม่แฮงฯ - บ.โปุงไฮฯ หมู่ ๑๕ ต.แม่สาว อ.แม่อาย จว.ช.ม. 
ร่วมกับ กลุ่มขบวนการฯ ในพ้ืนที่ ต.บ้านหลวง และ ต.แม่นาวาง อ.แม่อายฯ จํานวนประมาณ ๑๒ - ๑๕ คน (เครือข่ายของ นายจะ
ทอ จะบูแส อายุ ๖๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๗ บ.แม่แฮงฯ และ นายเจริญโชติ พงศ์ศุภกิจบุญ หรือ นายสุรชาติ จะลอ/นายจะสีคํา อายุ 
๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๔ บ.แม่แฮงฯ) จะลักลอบลําเลียงยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จํานวน ๑๐ - ๑๒ เปู 
(ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ เม็ด) และมียาเสพติดชนิดอ่ืนมาด้วย โดยการเดินเท้าจาก บ.นาปุาก๋าว รัฐฉาน สม
ม. มายังแหล่งพักคอยบริเวณ บ.แม่แฮงฯ - บ.โปุงไฮฯ ต.แม่สาวฯ ในห้วงต่อไป 
 ข้อพิจารณา และแนวโน้มสถานการณ์ 
    ยาเสพติดยังมีความรุนแรง ในการลักลอบลําเลียงเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งผลิต และแหล่งพัก
ตามแนวชายแดน รวมทั้งความต้องการด้านยาเสพติดภายนอกประเทศที่อาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่านมีจํานวนมาก 
ตลอดจนผู้เสพในพ้ืนที่ตอนในของประเทศไทยด้วย 
   ๒. การสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน 
  ๒.๑ การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในห้วงเดือนธ.ค. ๖1 เฉพาะพ้ืนที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปราม ยาเสพติด  
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เดือน 
ธ.ค. 61   

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจน์ทราบ 
ลว. 

หาข่าว 
เฝูาตรวจ ซุ่มโจมตี ปิดล้อม/ตรวจค้น 

ตั้งด่านตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุด
สกัด 

รวม 26 68 52 5 3 2๙ 96 
 
  ผลการจับกุมยาเสพติด ในห้วงเดือน ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน (๒๕ ธ.ค. ๖1) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ จว.ช.ม. โดยแยกเป็นพ้ืนที่ จํานวน 8 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๑4 คน ของกลางยาบ้า 
6,085 เม็ด, เฮโรอีน 19.80 กรัม, ไอซ์ 305 กก., และ เคตามีน 99 กก. รายละเอียดตามจอภาพ 
 

พ้ืนที่  
จว.เชียงใหม่ 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให้โทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพ
ติดให้
โทษ 

ประเภท 
๕ 

ยาบ้า (เม็ด) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
 (กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง 1 1 9 - - - - - 
อ.เชียงดาว 2 3 34 - - - - - 

อ.ไชย
ปราการ 

- - - - - - 
- 

- 

อ.ฝาง 1 2 29 8.60 - - - - 
อ.แม่อาย 3 2 6,013 11.20 305,000.00 - 99,000 - 

รวม 7 8 6,085 19.80 305,000.00 - 99,000 - 

   ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเป็นภารกิจ ในห้วงเดือน ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน (๒๕ ธ.ค. 61) รายละเอียดตาม
จอภาพ ส่วนมากมีผลจับกุมจากลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ 

 

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ให้โทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ให้โทษ 
ประเภท 

๕ 
ยาบ้า 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ด่านตรวจ/จุด
ตรวจ 

- - - - - - 
- 

- 

จุดสกัด 1 1 23 - - - - - 
ปิดล้อม/ตรวจค้น 3 3 6,029 8.60 - - - - 
ลว.พิสูจน์ทราบ 3 3 20 - 305,000.00 - 99,000 - 

ซุ่มโจมตี 1 1 13 11.20 - - - - 
รวม 8 8 6,085 19.80 305,000.00 - 99,000 - 



- 21 - 
 
 โดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญ 
 - เมื่อ 072115 ธ.ค. 61 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓ ร่วมกับ สภ.แม่อาย  ทําการ ลว.พิสูจน์ทราบ บริเวณ โรงแรมแม่
อายธารา (โรงแรมร้าง) บ.ห้วยปู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ 
(ไอซ์) น้ําหนัก ๓๐๕ กก. และยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๒ (เคตามีน) น้ําหนัก ๙๙ กก. 
 ๒.2 สรุปผลการดําเนินการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.) 
 การประชุมแบบมีส่วนร่วมดําเนินการไปแล้ว จํานวน 12 ครั้ง 
ลําดับ หน่วย ครั้งที่/ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1 
ชพส.ที่ 
3201 

1/62 ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

 ” 2/62 ๑๙ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.แม่แตะ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

2 
ชพส.ที่ 
3202 

1/62 7 ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.วังมะริว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

 ” 2/62 ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.หลวง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

3 
ชพส.ที่ 
3203 

1/62 ๑4 ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

 ” 2/62 ๑7 ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.โล๊ะปุาหาญ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

4 
ชพส.ที่ 
3204 

1/62 ๑๐ ธ.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ห้วยบง ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 

 ” 2/62 ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ถ้ําผาผึ้ง ต.หหนองบัว อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 

5 
ชพส.ที่ 
3205 

1/62 ๗ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองไผ่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 

 ” 2/62 ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.สวนชา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 

6 
ชพส.ที่ 
3206 

1/62 ๗ ธ.ค. ๖๑ วัดภาวนานิมิต บ.ร่มไทย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม. 

 ” 2/62 ๙ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.เทพมงคล ต.เทพมงคล อ.แม่อาย จว.ช.ม. 
  
   การฝึกอบรมราษฎรอาสาปูองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) จํานวน 6 รุ่น มีราษฎรเข้ารับการ
ฝึกอบรม จํานวน 480 คน 

ลําดับ หน่วย 
ครั้งที่/
ปี 

ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1 ชพส.ที่3201 1/62 ๑๗ - ๑๘ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

2 ชพส.ที่ 3202 1/62 ๘ - ๙ ธ.ค. ๖๑ 
หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ฯ บ.วังมะริว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว 
จว.ช.ม. 

3 ชพส.ที่ 3203 1/62 ๒๐ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
4 ชพส.ที่ 3204 1/62 ๑๔ – ๑๕ ก.พ. ๖๑ หอประชุม บ.หนองปุาซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
5 ชพส.ที่ 3205 1/62 15 - 16 ธ.ค. 61 ศาลาอเนกประสงค์ บ.สวนชา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 
6 ชพส.ที่ 3206 1/62 ๑๓ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ วัดภาวนานิมิต บ.ร่มไทย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม. 
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 โครงการสร้างเครือข่ายผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)  
         การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 1 รุ่น มีราษฎรเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 40 คน  
  

ลําดับ หน่วย ครั้งที่/ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1 
ชบข.ที่ 
3201 

1/62 ๑๓ - ๑๔ ธ.ค. ๖๑ หอประชุม บ.หนองไผ่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 

       การฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ จํานวน 2 รุ่น มีราษฎรเข้ารับ        การฝึกอบรม จํานวน 100 คน  
ลําดับ หน่วย ครั้งที่/ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1 
ชบข.ที่ 
3201 

1/62 15 – 17 ธ.ค. ๖2 รร.มิตรมวลชนเชียงใหม่ บ.หว้ยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียง
ดาว จว.ช.ม. 

 
 2/62 19 - 21 ธ.ค. ๖2 รร.ตชด.ไลอ้อนส์มหาจักร๘ บ.ร่มไทย ต.ท่าตอน อ.

แม่อาย จว.ช.ม. 
 
 
ประธาน    เดือนนี้ในเขตของจังหวัดเชียงใหม่ก่ีเม็ดแล้ว 
ผู้แทนผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง ในเขตเชียงใหมเ่ดือนนี้ 1,100,000 เม็ด ที่ ต.ท่าตอนไอซ์ 305 กิโลกรัม         
และคีตามีน 99 กิโลกรัม 
ประธาน  ที่ ต.ท่าตอน มีคนแจ้งใช่ไหม 
ผู้แทนผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง        เป็นข่าวสารจากภายนอกประเทศ 
ประธาน                                          ขอให้ทุกคนทั้ง 25 อําเภอ 40 กว่าโรงพัก จัดตั้งมวลชนและดูแลพัฒนาสัมพันธ์
ให้เขาเป็นหูเป็นตาให้เราให้ได้ ถ้าผิดสังเกตให้บอก และอย่าไประวังแค่ 5 อําเภอชายแดน ที่หลุดเข้ามาและพักอยู่ในตัวเมือง          
จุดที่แหลมคมที่สุดคือที่ที่บอบบาง เพราะฉะนั้นต้องสังเกตเช่นข้างบ้านทํางานอะไรทําไมถึงรวย นายอําเภอเน้นย้ําทั้งท้องที่
และท้องถิ่น จะต้องมีการประชุมผู้ใหญ่บ้านเรื่องกรรมวิธีอันนี้ต้องฝากทุกคนไว้ว่าช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย 

ปิดประชุม     เวลา 16.00 น. 

 
 
 
 

                นพรัตน์  จันทร์แต้                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


