
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 

วันจันทรที่  30 พฤษภาคม  ๒๕๕9  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม        ประธานคณะกรรมการ 

2. นายประจวบ กันธิยะ   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
3. นายวีรชาติ จันทจร    ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง  กรรมการ 
4. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
5. พ.ท.หญิง บุษบา พยาราษฎร ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นายรุจน นะนุน อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
7. นายธวชั พันมา  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
8. พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสรี    ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
9. นายปริญญา ปญญาทาน  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 

10. นางทิพาพร ทัศนภักดี  ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  กรรมการ 
11. พ.ต.ณัฐพัฒน พันธุมณี  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
12. พ.ต.พงศพันธุ พุทธา   ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 (แทน)    กรรมการ 
13. ร.อ.ศรันย พุมอินทร    ผูบังคับการกองบิน ๔๑ (แทน)               กรรมการ 
14.ร.ต.ท.กฤษณะ มีชัย   ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 

15. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
16. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
17. ร.ท.ปรสาร คํา                ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (แทน)    กรรมการ 
18. นายวิฑูรย วงคทิพย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
19. นางปานทิพย ศรีรัตน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
20. น.ส.เกศรินทร กันโท   แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
21. น.ส.บุญญาพร ไชยพรม  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
22. นายกัมปนาท กาบทอง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
23. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
24. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
25. นายรัชชัย วัฒนะโชติ   ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
26. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
27. นายอุดม แปงทิศ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
28. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
29. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
30. นายพิเชฐ คํารินทร    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
31. นางฉัตรชฎา อํานา   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
32. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
33. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
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34. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
35. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)    กรรมการ 
36. นายอรรถกฤต อินทะโย  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
37. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
38. นายสุทธิพงษ เรือนม่ัน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (แทน)    กรรมการ 
39. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
40. นายไชยภพ เชียงคํา ประธานกลุมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน กรรมการ 
41. นางสาวนลินรัตน วรโชติภูดินันท ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม     กรรมการ 
42. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 (แทน)     กรรมการ 
43. นายพูนพล วงศสงคราม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (แทน)    กรรมการ 
44. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
45. นายสุทธิภัทธิพงศ  สมคํา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
46. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
47. นายเริงศิกดิ์ อินทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม    กรรมการ 
48. นางมัฑนา ธรรมใจ   เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
49. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
50. นายพิชิต จันตะคาด    ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
51. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
52. นางสาวลักขณา กางโหลน  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
53. น.ส.อินทิรา ศรีสมัย   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
54. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
55. นายยศพันธ พิมพชารี  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
56. นายณัฐวุฒิ จันด ี   ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
57. นางสาวเดือน อินตะ   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
58. นางสาวธิติมา พันรอด  ผูอํานวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
59. นางสาวคนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
60. นายโสรัจ คําทอง   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
61. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
62. นายนรินทร หลวงปา   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
63. นายอัจฉริยะ บุญเปง   นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ (แทน)     กรรมการ 
64. นายนาวี จินะเงิน   นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)     กรรมการ 
65. นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
66. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม      กรรมการ 
67. นายมนัส ขันใส    นายอําเภอฝาง        กรรมการ 
68. นายภาษเดช หงสลดารมภ  นายอําเภอแมริม       กรรมการ 
69. นายคุณวัฒน สุคันธะกุล  นายอําเภอสารภี       กรรมการ 
70. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
71. นายวิจิตร หลังสัน   นายอําเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ 
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72. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
73. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอแมแตง      กรรมการ 
74. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว       กรรมการ 
75. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอพราว        กรรมการ 
76. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
77. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง      กรรมการ 
78. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ  นายอําเภอสันปาตอง      กรรมการ 
79. นางสาวนิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง      กรรมการ 
80. นายสังคม คัดเชียงแสน  นายอําเภอแมแจม (แทน)      กรรมการ 
81. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
82. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
83. นายอนันต ภัทรเดชมงคล  นายอําเภอฮอด       กรรมการ 
84. รอยตรีอนวัช สัตตบุศย  นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
85. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
86. นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอไชยปราการ       กรรมการ 
87. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ  นายอําเภอเวียงแหง      กรรมการ 
88. น.ส.ภัทราพร ลายจุด   นายอําเภอแมออน      กรรมการ 
89. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล   นายอําเภอดอยหลอ (แทน)     กรรมการ 
90. วาที่รอยตรีณรงคชัย จินดาพันธ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
91. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
92. น.ส.อัญญารัตน บุญทัศน   จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
93. นายธีรนนท กันทวงค  ปองกันจังหวัดเชียงใหม (แทน)       ผูชวยเลขานุการฯ 
94. นายวิโรจน  ดวงสุวรรณ  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูไมมาประชุม 
95. พ.ต.อ.รุจพงศ สารวนางกูร  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม            ติดราชการ 
96. นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม             ติดราชการ 
97. นายสุเมธ โศจิพลกุล   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม           ติดราชการ 
98. นายสยมภู อะโน   อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม            ติดราชการ 
99. นายแพทยสมัย ศิริทองถาวร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง             ติดราชการ 
100. นานแพทยธํารง หาญวงศ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค             ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
101. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
102. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
103. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
104. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
105. พ.ต.ท.สมเด็จ กันต ี สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
106. ร.ต.ศิกษนะ สมวันดี บก.ควบคุม 5 
107. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 5/๒๕๕9 และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   เรื่องการประชุมยูนาน 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

ฝายเลขานุการ  โครงการประชารัฐรวมใจสรางหมูบานชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม              
ป 2559 
       เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  ศอ.ปส.จ.ชม. รวมกับหนวยงานภาคที่เกี่ยวของในการประชุมชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบานชุมชนมั่นคงปลอดภัยอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐                        
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โดยนายพุฒิพงศ  ศิริมาตย  รอง ผวจ.ชม./ รอง ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม.  เปนประธาน             
การประชุมฯ  ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นายอําเภอ ชุดปฏิบัติการประจําตําบลทุกอําเภอ จํานวนรวม 180 คน  
        ผลการดําเนินงาน 9 ขั้นตอนสรางหมูบานชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 
หมูบาน/ชุมชน ดําเนินการแลว 29 หมูบานชุมชน (รอยละ 48.23) 
 

ลําดับ อําเภอ 
จํานวน 

ดําเนินการ รอยละ 
9 ขั้นตอนสรางหมูบานชุมชนเขมแข็ง 

หมูบานชุมชน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 เมืองเชียงใหม 4 4 100.00 4 4 4 - - - - - - 

2 จอมทอง 4 1 100.00 1 1 1 - - - - - - 

3 แมแจม 3 0 0.00 - - - - - - - - - 

4 เชียงดาว 4 0 0.00 - - - - - - - - - 

5 ดอยสะเก็ด 2 2 100.00 2 2 2 - - - - - - 

6 แมแตง 3 3 100.00 3 3 2 - - - - - - 

7 แมริม 10 10 100.00 10 10 - - - - - - - 

8 สะเมิง 1 0 0.00 - - - - - - - - - 

9 ฝาง 4 0 0.00 - - - - - - - - - 

10 แมอาย 2 0 0.00 - - - - - - - - - 

11 พราว 1 1 100.00 1 - - - - - - - - 
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ลําดับ อําเภอ 
จํานวน 

ดําเนินการ รอยละ 
9 ขั้นตอนสรางหมูบานชุมชนเขมแข็ง 

หมูบานชุมชน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 สันปาตอง 2 0 0.00 - - - - - - - - - 

13 สันกําแพง 3 1 33.33 1 1 1 - - - - - - 

14 สันทราย 2 0 0.00 - - - - - - - - - 

15 หางดง 1 1 100.00 1 1 0 - - - - - - 

16 ฮอด 1 1 100.00 1 1 1 - - - - - - 

17 ดอยเตา 1 0 0.00 - - - - - - - - - 

18 อมกอย 4 0 0.00 - - - - - - - - - 

19 สารภ ี 2 0 0.00 - - - - - - - - - 

20 เวียงแหง 1 0 0.00 - - - - - - - - - 

21 ไชยปราการ 1 1 100.00 1 1 0 - - - - - - 

22 แมวาง 1 1 100.00 1 1 1 - - - - - - 

23 แมออน 1 1 100.00 1 1 1 - - - - - - 

24 ดอยหลอ 1 1 100.00 1 1 1 - - - - - - 

25 กัลยาณิวัฒนา 1 1 100.00 1 1 - - - - - - - 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 60 29 48.33 29 28 14 0 0 0 0 0 0 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธาน   ระบบ Nispa ดําเนินการเปนอยางไร มีปญหาอุปสรรคหรือไม 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

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

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด 
1.การจับกุมยาเสพติดพื้นที่นอกประเทศ 

จับกุมเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559  (แถลงขาวการจับกุม วันที่ 5 พ.ค.59)  จนท.ตํารวจปองกันชายแดนมณฑลกวางตุง 
ตรวจยึดไอซ 700 กิโลกรัม อาวุธปนจํานวน 9 กระบอก เงินสดจํานวน 1.5 ลานหยวน และ 2 ลานเหรียญฮองกง ซึ่งการ
จับกุมดังกลาวปฎิบัติการรวมกันระหวางตํารวจกวางตุง ตํารวจฟูเจี๋ยน ประเทศจีน และตํารวจไตหวัน โดยเจาหนาที่ตํารวจไดสืบ
ทราบวาไดมีความพยายามลําเลียงยาเสพติดจํานวนดังกลาวสงออกไปทางทะเล โดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศฟลิปปนส 
เมื่อลําเลียงไปยังทาเรือในมณฑลฟูเจี๋ยน แลวติดปญหาไมสามารถสงออกได จึงลําเลียงยาเสพติดจํานวนดังกลาวมาซุกซอนไว
ภายในโกดังของบริษัทแหงหนึ่งในเมืองตงกวน มณฑลกวางตุง  สืบสวนหลักฐานถึงผูเกี่ยวของ นานกวา 1 เดือน จึงตัดสินใจเขา
ดําเนินการจับกุมพรอมผูตองหาทั้งหมด 28 ซึ่งสวนใหญเปนชาวไตหวัน โดยการจับกุมครั้งนี้ถือวาเปนการจับกุมไอซในปริมาณที่
มากที่สุดในรอบปของมณฑลกวางตุง และสามารถทําลายเครือขายนักคายาเสพติดระหวางประเทศไดสําเร็จ 
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เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2559 เจาหนาที่ตํารวจความมั่นคงสาธารณะอําเภอชางหยวน เมืองหลินซาง จับกุมผูตองหา             
ชาวเมียนมารเชื้อสายจีน จํานวน 2 คน คือ นายเฝง และนายหนี่ (จีน จะบอกแตนามสกุล ไมบอกชื่อ) พรอมยาบา บรรจุใน              
ถุงปุยสีเหลือง 16 ถุง รวม  น้ําหนัก 386.69 กก. โดยบรรทุกมากับรถยนตกระบะ โตโยตา ติดแผนปายทะเบียนเมียนมาร                     
การจับกุมดังกลาว มีการสืบทราบวาจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจํานวนมากเขามาจากเมืองเมา (Mong mao) ประเทศ
เมียนมาร และสามารถจับกุมยาเสพติดดังกลาวไดที่ อําเภอชางหยวน เมืองหลินซาง มณฑลยูนาน ซึ่งเปนเขตอทิธิพลของกลุมวา 

เมื่อ 27 พ.ค. 59 14.30 น. CCDAC ทาขี้เหล็ก ไดทําการจับกุมผูตองหาชาย 1 คน พรอมเฮโรอีน จํานวน 97 กอน 
น้ําหนักประมาณ 33.95 กก. ซุกซอนในรถเกง ที่จุดตรวจบานปากด (Parkhote) ทาขี้เหล็ก (ขาวจาก อปท. ยางกุง) 

เมื่อ 28 พ.ค. 59  เจาหนาที่ CCDAC มูเซ รวมกับเจาหนาที่ทหารและหนวยบังคับใชกฏหมาย ไดทําการตรวจคน
รถบรรทุก 12 ลอ ที่จุดตรวจ บานกุดไก รัฐฉานตอนเหนือ พบยาบาซุกซอนอยูในกระสอบอาหารสัตว ยาบา ของกลาง                
จํานวน 105 กระสอบ โดย 100 กระสอบ บรรจุยาบากระสอบละ 200,000 เม็ด อีก 5 กระสอบ บรรจุกระสอบละ 
210,000  จํานวนทั้งสิ้น 21,050,000 เม็ด จึงไดทําการจับกุมผูตองหาชาย 1 คน(คนขับรถ)จากการสืบสวนสอบสวน             
ในเบื้องตนทราบวาเจาของยาเสพติดเปนกลุมทหารอิสระในหมูบาน กวงขา (Kaung Khar) เมืองกุดไก ซึ่งเปนเครือขายเดียวกับ
การตรวจยึดยาบาพรอมสารตั้งตน ที่เมืองมัณฑะเลย เมื่อตนเดือนมีนาคม 2559 ที่ผานมา และลักษณะสิ่งหอหุม เปนลักษณะ
เดียวกันกับ ยาบา จํานวน 26.75 ลานเม็ดที่ CCDAC ทําการตรวจยึดในรถบรรทุกอาหารสดแชแข็ง บริเวณใกลสนามบิน             
มินกลาดอน ยางกุง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยผูตองหา ลักลอบลําเลียงมาจาก หมูบาน โฮนาน เมืองกุดไก ปลายทางเมือง
มัณฑะเลย (ขาวจาก อปท. ยางกุง) 
2. สถานการณการเมืองพมา กับชนกลุมนอยที่สงผลกระทบตอไทย 

เมื่อสถานการณการสูรบของ ชกน.ลาสุดปรากฏขาวสารวา กลุมตะอาง/TNLA ยื่นลาออกจากUNFC พันธมิตรเดิม  
หันไปจับมือกับกลุมสหรัฐวาเพื่อตอตานกองทัพพมา 

หลังจากสถานการณทางภาคเหนือของรัฐฉานเปลี่ยนแปลงมีการโจมตีกองกําลังตะอางTNLAอยางหนักจากทหารพมา 
และเริ่มขัดแยงกับกองทัพรัฐฉานใต SSA-S ทาทีใหมของแนวรวมปลดปลอยแหงรัฐปะหลอง(PSLF) กองทัพปลดปลอยแหงชาติ
ตะอาง (TNLA) ก็ทํ าการยื่น เรื่องลาออกจากสภาสหพันธรัฐชาติสหภาพ" หรือ UNFC ของกลุมกองกําลั งชาติพันธุ            
ในพมาซึ่งมีผูนํากลุมคะฉิ่น เปนแกนนําในขณะนี้  แตการชวยเหลือดานการทหารนั้นทําไดไมเต็มที่ ไมทันเหตุการณจึงสงผลให
กลุมตะอางไปเจรจารวมมือกับกองทัพสหรัฐวา(UWSA)เพื่อตอรองกับรัฐบาลพมาไดมากกวากลุมพันธมิตรของ UNFC               
ซึ่งตอนนี้พันธมิตรทางภาคเหนือกําลังรวมมือกันไดแกกลุมตะอางTNLA โกกางMNDAA และสหรัฐวาUWSAสวนสมาชิกพันธมิตร
UNFC  ที่ยังเหลือในขณะนี้ คือคะฉิ่น(KIA) ฉานเหนือ(SSA-N)  วา(WNA) ลาหู(LDU)คะเรนนี(KA)  อาระกัน(AA) และมอญ
(MNLA)ดาน ชินCNF ปะโอPNLO และกะเหรี่ยงKNU ถูกระงับสมาชิกหลังจากไปลงนาม NCA แลว 

เมื่อ 25 พ.ค. 59 13.00 น.ความพรอมลาสุดของกองทัพสหรัฐวา (UWSA)ภายใตการนําของ เปา หยั่ว-เสียง  
ภายหลังจากกองทัพพมา ภายใตการนําของ ผูบัญชาการทหารสูงสุด พล.เอก มินอองหลาย ไดเคลื่อนกําลังสู                     

รัฐฉานเหนือดวยกําลังพลและยุทโธปกรณหนักเพื่อเตรียมกวาดลางกลุมติดอาวุธที่ไมไดลงนามเจรจาหยุดยิงกอนหนานี้ ตามที่
กลาวกอนหนานี้วาทางกองทัพจะไมมีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นกับกลุมนอกกฏหมาย ลาสุดทางกองทัพสหรัฐวา (UWSA) ภายใต             
การนําของ เปา หยั่ว-เสียง ไดเตรียมพรอมสําหรับการสูรบทั้งนี้อาจขึ้นไปสมทบกับ กองกําลังปลดปลอยชาติพันธุตะอาง 
(PSLF/TNLA) กองกําลังปลดปลอยชาติพันธุคะฉิ่น (KIA) รวมไปถึงกองกําลังกองกําลังอาระกัน (AA)ดวยอาวุธยุทโธปกรณ              
ที่ทันสมัยและสั่งสมมานาน และมีมากพอที่จะปกปองประชาชนวาของตัวเอง ผูไมประสงคออกนามนายหนึ่งใหขอมูลวา ตอนนี้
สําหรับการรับมือนั้น เราไดเตรียมพรอมไวหมดแลว รอเพียงคําสั่งจากเบื้องบนเทานั้น และยังกลาวปดทายวา "พี่นองชาววา             
ของเรา ถาทหารวาเราไมปกปองแลวใครจะมาปกปอง" 

เมื่อ 27 พ.ค. 59 14.30 น. ไทยเมียนมาเห็นชอบเพิ่มความรวมมือกองทัพ กห. แถลงผลหารือ ผบ.สส.เมียนมาร 
เห็นชอบรวมกันเพ่ิมพูนความรวมมือของกองทัพ เสริมสรางความมั่นคง เขมชายแดน 
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พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหม เปดเผยวา พล.อ.อาวุโส มีน ออง ไลง (Min Aung Hlaint)            
ผูบัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมา และคณะ เขาเยี่ ยมคํานับ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ                          
รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเยือนไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกของ
กองทัพไทย ซึ่งทั้งสองฝายไดหารือและเห็นชอบรวมกันถึงแนวทางการเพิ่มพูนความรวมมือของกองทัพทั้งสองประเทศใหมากข้ึน 
ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝกและศึกษาระหวางกัน  

ขณะเดียวกัน ก็มีความจําเปนตองรวมมือกันดานความมั่นคงใหเขมขนขึ้น ตอปญหาสําคัญ ไดแก ปญหายาเสพติด              
การอพยพเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และการรักษาทรัพยากรตามแนวชายแดนรวมกัน ดวยการแลกเปลี่ยนพูดคุยและแกปญหา
รวมกันอยางใกลชิด ตรงไปตรงมา ที่จะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางความสัมพันธของกองทัพทั้งสองประเทศให
แนบแนนยิ่งขึ้น 

สถานการณดานการเมืองระหวาง รัฐบาล สมม. กับ ชนกลุมนอยในพื้นที่ชายแดน ที่อาจจะมีผลกระทบตอไทย 
ความเคลื่อนไหวในหวงระยะเวลาที่ผานมา 

1. ในหวงเทศกาลสงกรานตป 59 ที่ผานมา นาง อองซาน ซูจี ประกาศทางโทรทัศนวา สนับสนุน กลุมชาติพันธุ           
มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองใน ระบอบสหพันธรัฐ 

2. เมื่อ 19-21 เม.ย.59 ที่ผานมา คณะผูแทนเพื่อการเจรจาการเมือง (Delegation for Political Negotiation : 
DPN) นําโดย ขุน ทุน อู และคณะกรรมการกลาง UNFC นําโดย พล.อ.เอ็น บาน ละ ประธาน UNFC ไดจัดการประชุมเพื่อหารือ
แนวทางการเจรจาการเมืองใน เมียนมา ที่ โรงแรมคุมภูคํา อ.เมือง จว.เชียงใหม โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 30 คน 

เมื่อ 27 พ.ค. .59 ที่ผานมา ไดมีการประชุมกรรมการเฝาติดตามผลเจรจาสันติภาพหยุดยิงกับ ชกน.(JMC-U)              
ณ โรงแรม Horizon Lake View Hotel กรุงเนปดอว สมเกี่ยวกับประเด็นการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการรวมการเจรจาการเมือง
แหงสหภาพ (Union Peace Dialogue Joint Committee – UPDJC)   หลังจากที่นางอองซานซูจีเขามารับตําแหนงประธาน
ของUPDJC สาเหตุที่ตองมีการปรับเปลี่ยนคณะทํางานชุดใหมก็เนื่องจาก สถานการรทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา จึงตองการปรับคณะทํางานที่เหมาะสมเขามาสนับสนุนการดําเนินงานดานการสรางสันติภาพในประเทศตอไป  
คณะทํางานUPDJCชุดใหม จะไมมีตัวแทนของพรรคการเมือง ๙๐ พรรค เขามารวมประชุมสมัชชาครั้งใหมดวย ซึ่งคาดวา               
จะกําหนดในเดือน ก.ค.๕๙ แตจะใหพรรคการเมือง ที่มี ส.ส.อยูในแตละสภา เขารวมประชุมสมัชชาปางโหลง ครั้งที่ ๒           
ศตวรรษที ่๒ 

นางอองซานซูจี แลละคณะUPDJC พรอมกลุมชาติพันธ ๘ กลุมที่ลงนามในรางสัญญาหยุดยิง (NCA) ไดจัดการประชุม
ครั้งนี้ มีกําหนดประชุมกัน ๒ วัน(๒๗ –๒๘ พ.ค.๕๙) โดยแบงเปน ๒ วาระ คือ วาระแรก เปนการพูดคุยถึงการปรับเปลี่ยน
คณะทํางานUPDJC   และ วาระท่ี ๒ เปนการหารือเรื่องกําหนดการจัดประชุมสมัชชาปางโหลง ครั้งที่ ๒ ศตวรรษที่ ๒๑ 

คณะกรรมการรวมการเจรจาการเมืองแหงสหภาพ (Union Peace Dialogue Joint Committee – UPDJC) ชุดที่
ปรับเปลี่ยนใหม มีนางอองซานซูจี เปนประธาน 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกิจการชายแดน รวมจัดยุทธการ 100 วันขจัดภัยยาเสพติด  
ทั้งนี้เริ่มตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2559 (รัฐบาลใหมเริ่มบริหารประเทศ) ที่ผานมาในสวนของ กระทรวงมหาดไทย                

จะเนนดานการตรวจคนและจับกุม วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ สําคัญ อาทิ ยางกุง,มัณฑะเลย,             
ทาขี้เหล็ก เปนตน และจะสรุปผลการปฏิบัติวันที่ 16 มิถุนายน 2559  

การดําเนินการครั้งนี้ : สงผลดีตอประเทศไทยที่จะชวยการปองปรามและปราบปรามยาเสพติด ตั้งแตตนทาง และสราง
ภาพลักษณที่ดีใหตางชาติเห็นความตั้งใจในการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลชุดใหม 
3. ขอพิจารณา/แนวโนมสถานการณ 

- ยังคงพบการผลิตยาเสพติด ทั้งในพ้ืนที่ประเทศพมา โดยเฉพาะในเขตอิทธิพลของชนกลุมนอยในพมา 
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- มีการขยายเครือขายการคาไปยังประเทศจีน ลาว มาเลเซีย และอื่นๆ ดังเห็นผลการจับกุมที่สําคัญในหวงที่ผานมา 
อยางตอเนื่อง และเปนเครือขายที่ยากตอการบังคับใชกฎหมาย ตองมีการยกระดับความรวมในการแกไขปญหาระดับภูมิภาค
อยางจริงจัง 

- ความไมแนนอนในอนาคตทางการเมืองของ กกล.ชกน. ที่ไม ไดลงนามหยุดยิงกับ รัฐบาล สมม. สงผลทําให               
กกล.ชกน.เหลานี้ตองเรงรีบนํายาเสพติดออก จําหนายเพื่อเปนเสริมสรางความแข็งแกรง กกล.ติดอาวุธ ในการตอสูกับ ทมม.                 
(เมื่อจําเปน) รวมทั้งสรางความมั่งค่ังใหกับ กลุมผูนํา 

วันที่ 28-29 พ.ค. 2559  ปปส.ภาค  รวมกับ สพป. ชม.เขต 1-6, ทองถิ่นจังหวัด รวมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูสอนและครูผูดูแลเด็กเพื่อ เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กประถมวัย จังหวัดเชียงใหม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว             
จ.เชียงใหม ผลการประชุม มีครูเขารวมอบรมจาก สพป.ชม. เขต 1-6, ครูสังกัด อปท., ครูผูดูแลเด็กสังกัด พมจ. จํานวน  
1,342 คน (แหงละ 1 คน) รวม 1400 คน 

ขอเสนอ 
สถานศึกษาติดตามการนําสื่อการสอนไปสอนอนุบาล/เด็กเล็ก 3-5 ขวบ และรายงานในระบบ NISPA สวนการบริหาร

จัดการ การบําบัดฝน พื้นที่ อ.อมกอย 
1. ปปส.ภาค 5 รวมกับโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม จัดทําหลักสูตรบําบัดฝน  

        - หลักสูตร คาย 12 วัน+รักษาตอดวยการรับ Methadone ที่สถานพยาบาล 1 ป (คาย 12 วัน = ถอนพิษยา 
ไมใชหลักสูตรศูนยขวัญแผนดินเพราะใชไดเฉพาะยาบาและไอซ) 

2. เสนอหลักสูตรใหกับผูเชี่ยวชาญสํานักงาน ป.ป.ส. และจากหนวยที่เกี่ยวของ อนุมัติใชเปนหลักสูตรบําบัดฝนและ
เฮโรอีน (ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา) 

3. ปปส. ภาค 5 เสนอสวนกลางเพิ่มคายบําบัดฝนในระบบ nispa เพื่อให อําเภอบันทึกขอมูลเปนผลงานได  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหทุกหนวยที่เกี่ยวของพิจารณาใชประโยชน 

ผูแทน กกล.ผาเมือง  ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง หวงเดือนพฤษภาคม 2559 
๑. สถานการณยาเสพติด  
     สถานการณการลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย      
   ในหวง พ.ค.๕๙ ปรากฏขาวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบดาน จว.เชียงใหม จํานวน ๑ ครั้ง 
ไดแก (ไมทราบชนิดและจํานวน)                     
 
 

 
 

๒. การดําเนินงานของหนวย   
 
 
      การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  
    การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน พ.ค.๕๙ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการ   
ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 
 
 

      เมื่อ ๕ พ.ค. ๕๙ ไดรับแจงจากแหลงขาววา กลุมขบวนการรับจางลําเลียงยาเสพติด ชาวเผาลีซอ จํานวน ๖ คน              
โดยมีกระสอบฟางสีขาว สะพายไวขางหลังทุกคน ขณะกําลังเดินเทา มาตามเสนทางภูมิประเทศจากทางดานทิศตะวันตก           
ดอยบางกลอ บริเวณพิกัด MB ๘๖๐๘๐๐ ในพื้นที่ บ.เจียจันทร หมู ๑๓ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ มุงหนาไปยังทิศตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งเปนเสนทางในการชักลากไม กอนที่จะลงไปยังลําน้ําแมปง ที่บริเวณพิกัด MB ๘๙๐๘๙๐ เพื่อเดินเทาตอไปยังพื้นที ่
บ.โปงอาง หมู ๕ ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาวฯ ซึ่งคาดวากลุมขบวนการฯ ดังกลาว นาจะลําเลียงยาเสพติด ไปสงใหกับกลุม
ขบวนการฯ ในพื้นที ่บ.แมกอนใน หมู ๒ ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาวฯ (ชป.ขาวฯ)    
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ก.พ.๕๙  
ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 
พิสูจนทราบ 

ลว. 
หาขาว 

เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 
ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๗๗ ๗๙ ๙๗ ๓ ๘ ๒๔ ๑๒๗ 

 
     สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน พ.ค.๕๙ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๑ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๑๕ คน ของกลางยาบา จํานวน 
๓๔,๓๓๖ เม็ด  

พื้นที่ จว.เชียงใหม 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

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

อ.เวียงแหง - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๑ ๑ - - - ๖.๐๐ 

อ.ไชยปราการ ๖ ๘ ๓๐๑ - - ๓,๕๐๐.๐๐ 
อ.ฝาง ๔ ๖ ๓๔,๐๓๕ ๒,๒๘๔.๓๕ - - 

อ.แมอาย - - - - - - 
รวม ๑๑ ๑๕ ๓๔,๓๓๖ ๒,๒๘๔.๓๕ - ๓,๕๐๖.๐๐ 

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

จับกุมผูตองหา ขอกลาวหา 

นําเขา ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบคลอง เสพ 

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

3,701 3,825 1 4 55 11 304 359 648 735 959 982 1,734 1734 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย เอกซตาซี่ ไอซ 

3,329,005.13
เม็ด 

25,892.63
กรัม 

23,598.46 

กรัม 

298.14

กรัม 
3,287.93

กรัม 
13 

กระปอง 

15 

เม็ด 

39,666.55 

กรมั 
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ตัวชี้วัด 
  

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

1. การสกัดกั้นยาเสพติด             

     1.)จุดตรวจ จุดสกัด             

        - ตอนในจุดตรวจหลัก            61 จุด 7 7 140 ยาบา 262,477 เม็ด 

        - ตอนในจุดตรวจรอง ๒๗  79 จุด 14 20 139 ยาบา 2,491 เม็ด 

     2.) สกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 1 1 3 

     3.) สกัดกั้นทางรถไฟสายหลัก  20 จุด 1 0 1 ยาบา 14,200 เม็ด 

     4.) พัสดุภัณฑ/ไปรษณีย 22 แหง 1 0 0 

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

(๒) งานปราบปรามยาเสพติด 
     1.) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20         
ของคดีทั้งหมด รอยละ 20 98 1,008 27.24 ทั้งหมด 3,701 คด ี

     2.) หมายจับคางเกา 436 หมาย 3 64 21.76 
     3.) ดําเนินการกับ จนท. ของรัฐที่
เกีย่วของ     ทุกคดี 0 2 
     4.) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาดใน
เรือนจํา 48 ครั้ง 4 32 66.66 
     5.) รอยละ ๘๐ ที่ เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบสนับสนุน ชวยเหลือ 
ตองไดรับการออกหมายจับโดยศาล        ทุกราย 0 15 
     6.) ดําเนินการดานทรัพยสินทางกฎหมาย   ทุกราย 0 16 29,037,699 บาท 

ผลการจับกุม 
วันที่ 8 พ.ค.59  จนท.ตร.สภ.ฝาง ไดรวมกันจับกุมตัว 1.น.ส.เชาไหว  แซยาง อายุ 39 ป อยูบานเลขที่ 1420 หมู 5 

ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 2.นายอุทัย ทรวงเจริญกุล อายุ 28 ป บานเลขที่ 607 หมู 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม  พรอม
ดวยของกลาง 1.ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) น้ําหนักประมาณ 1,202.53 กรัม โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษ
ประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายฯ 

วันที่ 16 พ.ค. 59 จนท.ตร.สภ.แมแตงฯ, จนท.ตร. กก.สส. ภ.จว.เชียงใหม และ จนท. ตร. กก.สส.3 บก.สส. ภ.5               
ไดรวมกันจับกุมตัว นายแสง กระจางโชค อายุ 38 ป อยูบานเลขที่ 60 หมู 4 ต.กองแขก อ.แมแจม จว.เชียงใหม พรอมดวย   
ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) จํานวน 10,000 เม็ด  โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) 
ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายฯ 

วันที่ 16 พ.ค. 59 จนท.ตร. สภ.ฝาง และ จนท. ตร. ชปส.ภ.จว.เชียงใหม  ไดรวมกันจับกุมตัว น.ส.นัทธหทัย คําปน  
อายุ 40 ป อยูบานเลขที่  97 หมู 18 ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม  พรอมดวยของกลางยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)  
จํานวน 30,000 เม็ด โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายฯ 
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ผูแทน ศป.ปส.ชน. ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.ชน. หวงเดือนพฤษภาคม 2559 

สรุปสถานการณความเคลื่อนไหว 
    ความเคลื่อนไหวกลุมขบวนการคายาเสพติด จว.ช.ม. ความเคลื่อนไหวกลุมขบวนการคายาเสพติดภายใน จํานวน         
3 เหตุการณ 
 - เมื่อ 5 พ.ค. 59 ไดปรากฏขาวสารวา กลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอ บ.นากองมู สมม. จํานวน 3 คน           
ไดเดินทางเขาเขตไทย ตามชองทางธรรมชาติ เพื่อไปพบกับ กลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอ บ.หวยงู ต.เมืองคอง            
อ.เชียงดาว จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการลักลอบลําเลียงยาเสพติด  (ไมทราบชนิด/จํานวน) มาพักบริเวณพื้นที่ บ.หวยงู ฯ คาดวากลุม
ขบวนการดังกลาวจะดําเนินการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ดังกลาวในหวง 6 – 9  พ.ค. 59  
         ขอมูลเพิ่มเติม เมื่อ 18 มี.ค. 59  ฉก.ม.4  รวมกับ รอย ตชด.335 และ อส.อ.เชียงดาว ทําการปดลอม/ตรวจคน              
บ.หวยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. และไดวิสามัญกลุมขบวนการคายาเสพติด เสียชีวิต 1 ศพ ซึ่งทําใหกลุมขบวนการ
ดังกลาวหยุดการเคลื่อนไหวไปหวงระยะหนึ่ง ปจจุบันกลุมขบวนการดังกลาวไดกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง 
        - เมื่อ ๙ พ.ค.๕๙ ไดปรากฏขาวสารวา กลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอ บ.นากองมู สมม. จํานวน 4 – 5 คน              
จะทําการลักลอบลําเลียง ยาบา 300,000 เม็ด จาก บ.นากองมู สมม. สงใหกับกลุมขบวนการกลุมมูเซอ บ.หวยงู ต.เมืองคอง 
อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ในหวง วันที่ 9 - 11 พ.ค.59 โดยวิธีการเดินเทาตามเสนทางธรรมชาติ เขาเขตไทย บริเวณ หัวแมน้ําปง 
ระหวางชองทาง ดอยถวยกับชองทางเมืองนะ –  บ.เจียจันทร สะพาน 3 ระหวาง บ.หวยแมเกี๋ยง กับ บ.เจียจันทร - บ.นาศิริ – 

ดอยเหล็กจี– ระหวาง บ.ลีซอแมแตะ กับ บ.เลาวู แหลงพัก บ.หวยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
 ขอมูลเพิ่มเติม กลุมผูรับจางลําเลียงเปนกลุมมูเซอ บ.นากองมู สมม. เคยลักลอบลําเลียงหลายครั้งจนมีความชํานาญ
เสนทางเปนอยางดี แตละครั้งมีอาวุธคุมกันมาดวย 2 – 3 คน ตามจํานวนยาเสพติด  
         - ในหวง 28 - 30 เม.ย.59 ไดปรากฏขาวสารวา กลุมขบวนการคา  ยาเสพติดกลุมมูเซอ สมม.   จะทําการลักลอบ
ลําเลียง ยาบา จํานวน 500,000 เม็ด และ ไอช ( ไมทราบจํานวน ) จากแหลงพัก บ.มูเซอปาคี รัฐฉาน สมม.เขาสูเขตไทย
บริเวณ ชองทางนอแล กับ ชองทางปางตอง มาพักคอยในสวนสมหางจาก บ.หนองเตา บ.บริวาร บ.มวงชุม ต.มอนปน อ.ฝาง 
จว.ช.ม. และ จะลําเลียงสงใหกับเครือขายยาเสพติด ในพื้นที่ บ.หนองสามแจง ต.แมสูน อ.ฝางฯ โดยใชเสนทางเดินเทาตาม           
ภูมิประเทศผาน บ.ดอยปาคา ต.มอนปน อ.ฝางฯ – บ.หวยหมากเลี่ยม  บานบริวาร บ.เวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง - บ.
กะเหรี่ยงหวยงูใน ต.สันทราย อ.ฝาง และ บ.หนองสามแจงฯ ( จุดสงมอบ )เพ่ือลักลอบเขาพ้ืนที่ตอนในตอไป        

แนวโนมของสถานการณ  
    สถานการณยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร ปจจุบันกลุมขบวนการคายาเสพติด ยังคงพยายามที่จะพัฒนา
วิธีการลักลอบลําเลียง รวมทั้งหาตลาดจําหนายใหมๆ อยูตลอดเวลา เนื่องจากยังจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงานของ
กลุม  สงผลใหสถานการณยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนประเทศเมียนมาร – ไทย  มีแนวโนมที่จะรุนแรงตอไป จากสถานการณ
ที่ผานมาเริ่มปรากฏสิ่งบอกเหตุที่แสดงใหเห็นถึง การเพิ่มขึ้นของกลุมผูผลิตยาเสพติด นอกเหนือจาก ชกน.  ที่เปนผูผลิต               
รายสําคัญ สังเกตไดจากตราสัญลักษณบนหีบหอที่เริ่มมีความแตก/ตางกัน กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดสวนใหญยัง
เปนกลุมชนเผา ซึ่งสถานการณดังกลาวยังคงสงผลใหมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย และพื้นที่ตอนในของประเทศ
ตอไป 

ดานยุทธการ 
      การปฏิบัติงานดานยุทธการในพื้นที่ จว.ช.ม. ของ ศป.ปส.ชน. ในหวงเวลา ( พ.ค.59 )                        
     การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน     24 ครั้ง 
     ลาดตระเวน/เฝาตรวจ จํานวน     12 ครั้ง 
    ปดลอม/ตรวจคน  จํานวน     4 ครั้ง 
     จับกุม/ตรวจยึด  จํานวน     4 ครั้ง 
     รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น จํานวน     40 ครั้ง 
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   สรุปผลการสกัดก้ันในหวงเวลา (พ.ค.59 )               
     ยาบา  12,468  เม็ด  
     ไอซ  17,760 กรัม 
    เฮโรอีน   1108  กรัม 
    ผูตองหา  31  คน 
    ยึดทรัพย 3600  บาท 
  แยกตามอําเภอรับผิดชอบ 
  - ซึ่งในพื้นที่ จว.ช.ม. มีผลการสกัดกั้นยาบา จํานวน 12,468 เม็ด คิดเปน 2.4 % ของพื้นที่รับผิดชอบของ ศป.ปส.ชน. 

ดานกิจการพลเรือน 
 สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนท่ีสําคัญ 
  1. ดานการปองกัน    -  ครั้ง 
  2. ดานการบําบัดรักษา   -  ครั้ง 
           3. ดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  6  ครั้ง 
 - เมื่อ 17 พ.ค.59 เวลา 0830 ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 4 จัด กพ. รวมการฝกอบรมวิทยากรเสริมสราง เพื่อการรับรู                 
ระดับตําบล ณ สโมสรสาธารณสุขอําเภอแมอาย จว.ช.ม. โดยมี นายฉลวย พวงพลับ นอภ.แมอาย เปนประธานในการอบรม                
มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 70 คน 
 - เมื่อ 16 พ.ค.59 เวลา 1700 ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 4 จัด กพ. รวมกับ หนวยงานราชการในพื้นที่ ทําการตรวจดูสภาพ
โรงเรือนของ ฟารมณัฐชัย ซึ่งสงกลิ่นเหม็น ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน โดยมี นายสมชาย สุวรรณ นายก อบต.แมสาว                
เปนผูนําในการตรวจ ในขั้นตนทางฟารม จะทําการบําบัดกลิ่นและจัดการกับระบบภายในฟารมใหดีเพื่อใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 

 ดานงานกิจการพลเรือน อื่นๆ  25  ครั้ง 
 - เมื่อ 8 พ.ค.59 เวลา 0930 ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 2 จัด กพ. รวมกับ ชพส.ที่ 2, ชป.กร. ที่ 306 และราษฎร บ.เมืองนะ    
ม.1, บ .เจียจันทร ม.13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ขุดลอกคลองสงน้ํ าเพื่ อใชอุปโภคบริโภคภายในหมูบ าน                   
บริเวณฝายตนน้ําแมนะ ต.เมืองนะ 
 - เมื่อ 13 พ.ค.59 เวลา 1530 ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 3 จัด กพ. รวมกับเทศบาลตําบลหนองบัว แจกจายน้ําอุปโภคบริโภค 
ใหกับราษฎรผูประสบภัยแลง ณ บ.ใหมหนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
 - เมื่อ 18 พ.ค.59 เวลา 0900 บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 1 จัด กพ. รวมกับหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนและราษฎร   
ในพื้นที่  รวมเปดโครงการสรางฝายชะลอน้ํา ณ  บริเวณ ปาอนุรักษเขตอุทยานแหงชาติดอยเวียงผา บ.ปาหนา ม.6 ต.แมทะลบ  
อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. โดยมี  นาย ชัชวาล ปญญา นอภ.ไชยปราการ เปนประธานฯ มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 100 คน 
 - เมื่อ 19 พ.ค.59 เวลา 0900 ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 4 จัด กพ. รวมกับ หนวยงานราชการในพื้นที่ ทําการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ ที่วาการ อ.แมอาย จว.ช.ม. โดยมี นายฉลวย พวงพลับ นอภ.แมอาย เปนประธาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2   ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

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

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

1. ดานการปองกันยาเสพติด      สพป.ชม. เขต 1 
 

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

 
๓๔,19๒ แหง 
๒๐,๖๔๙ แหง 

 
๓๑,๓๘๐ แหง 
11,3๓๖ แหง 

๙๐๐ แหง 
๑๗๔ แหง 
7,600 คน 

 
136 
661 

 
707 
300 
17 
๙ 

100 

 
- 
- 

 
27 

149 
- 
1 
 - 

 
- 
- 
 

678 
286 

6 
2 
 - 

 
- 
- 
 

96.14 
95.33 
35.30 
22.22 

 - 

 
อบรมครูผูสอนและผูดูแล
เด็กฯ 28-29 พ.ค. 59 
จํานวน 1,400 คน 

 
 
 
 
 

มีการจดัตั้งศนูยเยาวชนฯ 
5 แหง 

 
ประธาน  กิจกรรมดานการปองกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ยังไมมีผลการดําเนินการ ขอใหเรง
ดําเนินการและดําเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบ NISPA สําหรับ ในสวนของอาชีวะ และอุดมศึกษาหากดําเนินการแลว            
ขอใหลงระบบ NISPA ดวย  

ผูแทนสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหา             
ยาเสพติด 4 กิจกรรม ดังนี ้

1. การรณรงค ประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ           
ที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน เปาหมาย 4,000 แหง ดําเนินการและลงระบบ NISPA แลว จํานวน 2,764 แหง รอยละ 69.60  

2. การรณรงค ประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ              
ที่มีลูกจาง 10 คนขึ้นไป เปาหมาย 350 แหง ดําเนินการไปแลว 315 แหง รอยละ 90 

3. โรงงานสีขาว เปาหมาย 40 แหง ดําเนินการไปแลว 28 แหง รอยละ 70 
4. เกณฑมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) อยูระหวางสถานประกอบ

กิจการทั้ง 10 แหง ขณะนี้ผานการตรวจประเมินเรียบรอยแลว และจะมอบใบรับรองวันตอตานยาเสพติดโลกของจังหวัด
เชียงใหม  

ฝายเลขานุการ  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชน
เขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
 

สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 
หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 1,937 88.93 
ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,306 1,186 90.81 
มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 452 422 93.36 
มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 169 149 88.17 
มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 251 180 71.71 
กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 452 412 91.50 
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ผูแทน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด  การเสริมสรางความเขมแข็ง หมูบาน/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน เปาหมาย  
452 แหง ดําเนินการไปแลว 412 แหง รอยละ 91.50 สําหรับสวนที่เหลือจํานวน 40 หมูบาน เปนของ อ.ฝาง แมแจม และ
กัลยาณิวัฒนา มีการดําเนินกิจกรรมแลว แตยังไมมีการนําเขาขอมูลในระบบ NISPA 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหทุกอําเภอ ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและนําเขาระบบ NISPA สําหรับเรื่อง
การจัดระเบียบสังคม  

ประธาน  ฝากเรื่องการจัดระเบียบสังคม กรณีรานเกมที่ใบขออนุญาตหมดอายุ แตยังดําเนินการเปดกิจการอยู และเมื่อ
เจาหนาที่ไปตรวจพบวาใบขออนุญาตหมดอายุ ก็จะใชวธิีการโดยการขอจดทะเบียนใหม  

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

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

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด 4,408 340 1,940 44.01 
     - คายปรับเปลี่ยน 1,176 68 404 34.35 
2.บังคับบําบัด 1,969 112 1,120 56.88 
3.ตองโทษ     
     - กรมราชทัณฑ 300 0 365 121.67 
     - กรมพินิจฯ 365 11 124 33.97 

รวม 8,218 531 3,953 48.10 

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ     
     - สถานบําบัด     
     รอยละ 40 ของผูเขารับบําบัด ป 58 988  462 975 98.68 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 2,645 679 1,440 54.44 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ   
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 60 - - - 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 940 97 203 21.60 
2.บังคับบําบัด 2,264 77 776 34.28 
3.ตองโทษ     
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 335 - 261 77.91 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 405 - 180 44.44 
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จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 1,152 788 1,940 

บังคับบําบัด 447 673 1,120 
ตองโทษ 191 297 478 

รวม 1,790 1,758 3,548 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมลูยอนหลัง 1 ป  (1 ต.ค. 2557 - 25 พ.ค. 2559) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 81.12 

 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ 2,758 คน 
 - ไมตองการฝกอาชีพ  2,486 คน  

- ตองการฝกอาชีพ        272 คน 
   - ไดรับการฝกอาชีพแลว  259 คน (รอยละ 95)  

- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ   13 คน (รอยละ 5) 

ผลการดําเนินงานดานการบาํบัด 
 

 
แผนงาน/โครงการ 

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

2. ดานการบําบัดรักษายาเสพติด      สสจ. 
รายงาน 

2.1 บําบัดรักษารวมทุกระบบ (คน) 
   (๑) สมัครใจ (สธ.) 
        - สถานพยาบาล 
        - คายปรับเปลี่ยนฯ(ศูนยขวัญฯ) 
   (2) บังคับบําบัด 
        - แบบควบคุมตัว/ไมควบคุมตัว 
   (๓) ตองโทษ 
         - กรมราชทัณฑ 
         - กรมพนิิจคุมครองเด็กและเยาวชน 

220,000 
๑๘๑,๐๐๐ 
๗๖,๔๐๐ 

๑๐๔,๖๐๐ 
 

๒๑,๕๐๐ 
๑๗,๕๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

8,218 
 

4,408 
1,176 
1,969 

633/113
8 
 

300 
365 

531 
 

340 
121 

 
112 

 
0 

11 

3,953 
 

1.940 
437 

 
1,120 

 
365 
124 

43.10 
 

44.01 
37.16 

 
56.88 

 
121.67 
33.97 

 

 

 2.2 การติดตามผูผานการบําบดัรักษา 
        - สถานพยาบาล 
          รอยละ 4๐ ของผูเขารับบําบัดป ๕๘ 
          รอยละ ๖๐ เปาฯผูเขารับบําบัดป ๕๙ 
        - คายฯ “ศูนยขวัญแผนดิน” 
          รอยละ 2๐ ของผูเขารับบําบัดป ๕๘ 
          รอยละ 8๐ ของผูเขารับบําบัดป ๕9 

235,000 
 

 
 

988 
2,645 

 
60 

940 

 
 
- 

679 
 
- 

97 

 
 

975 
1,440 

 
- 

203 

 
 

98.68 
54.44 

 
- 

21.60 

 
 
 
 
 
 
 



        - บังคบับําบัด 
          รอยละ 4๐ ของผูเขารับบําบัดป ๕๘ 
          รอยละ ๖๐ เปาฯผูเขารับบําบัดป ๕๙ 
        - ตองโทษ 
          รอยละ 4๐ ของผูเขารับบําบัดป ๕๘ 
          รอยละ ๖๐ เปาฯผูเขารับบําบัดป ๕๙ 

 
1,083 
1,181 

 
335 
405 

 

 
 

77 
 
- 
- 
 

 
 

776 
 

261 
180 

 

 
 

  34.26 
 

77.91 
44.44 

 

 

2.3 การชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
         - ใหความชวยเหลือไมนอยกวารอยละ3๐ 
ของผูประสงคขอรับ ความชวยเหลือ 

70,000 
 

 
339 

 
265 

 
484 

 
145.92 

 

 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม เรื่องการดําเนินการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการประชาคมคนหาผูเสพเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 
และขณะนี้ตองสรุปเปาหมายของแตละอําเภอวาจะดําเนินการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปาหมายจํานวนกี่คน ยังคงคาง
หลายอําเภอที่ยังไมไดแจง ขณะนี้ไดประสานกับทางทองถิ่นจังหวัด ทราบวาไดรับจัดสรรงบประมาณแลว จํานวน 3 อําเภอ 
ไดแก อําเภอดอยสะเก็ด สันทราย อมกอย 

ประธาน  จากผลการดําเนินงานจะเห็นวาทุกระบบดําเนินการไมไดตามเปาหมายที่กําหนด ยกเวนของกรมราชทัณฑ              
ใหเจาภาพดานการบําบัดประชุม เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานการสมัครใจ บังคับบําบัด และตองโทษ หารือวาควรจะมี
วิธีการดําเนินการอยางไร ใหผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะเรายังดําเนินการไมเปนไปตาม
เปาหมาย รวมถึงเรื่องการติดตามผูผานการบําบัดรักษา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

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

ผูแทนตาํรวจภูธรจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
หวง 1 ตุลาคม 2558  – 25  พฤษภาคม 2559 

 

ตัวชี้วัด 
  

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

1. การสกัดกั้นยาเสพติด             

     1.)จุดตรวจ จุดสกัด             

        - ตอนในจุดตรวจหลัก            61 จุด 7 17 140 ยาบา 262,477 เม็ด 

        - ตอนในจุดตรวจรอง ๒๗  79 จุด 14 20 139 ยาบา 2,481 เม็ด 

     2.) สกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 1 1 3 

     3.) สกัดกั้นทางรถไฟสายหลัก  20 จุด 1 0 1 ยาบา 14,200 เม็ด 

     4.) พัสดุภัณฑ/ไปรษณีย 22 แหง 1 0 0 

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

(๒) งานปราบปรามยาเสพติด 
     1.) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20         
ของคดีทั้งหมด รอยละ 20 98 1,008 27.24 ทั้งหมด 3,701 คด ี
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     2.) หมายจับคางเกา 294 หมาย 3 64 21.76 
     3.) ดําเนินการกับ จนท. ของรัฐที่
เกี่ยวของ     ทุกคดี 0 2 
     4.) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาดใน
เรือนจํา 48 ครั้ง 4 32 66.66 
     5.) รอยละ ๘๐ ที่ เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบสนับสนุน ชวยเหลือ 
ตองไดรับการออกหมายจับโดยศาล        ทุกราย 0 15 
     6.) ดําเนินการดานทรัพยสินทางกฎหมาย   ทุกราย 0 16 29,037,699 บาท 

 

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

ระเบียบวาระที ่4.2.4 1) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 

ฝายเลขานุการ  ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2559 ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,774,700 บาท (ทั้งป)                
(สี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) ไดรับจัดสรร 2,823,500 บาท (6 เดือนแรก) (สองลานแปดแสนสองหมื่นสามพัน 
หารอยบาทถวน) 2,497,440 บาท  คิดเปนรอยละ 57.45 แยกเปน 
   งบ ป.ป.ส. 

1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,875,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนปราบปรามยาเสพติด รหัสงบประมาณ 1500217002702001 รหัสแหลงของเงิน 5911500   
มีการเบิกจายแลว 1,003,640 บาท คิดเปน 53.52% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม./ศอ.ปส.อ.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 400,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน                     
ตามแผนบริหารจัดการ รหัสงบประมาณ 1500217002702002 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการเบิกจายแลว 
210,000 บาท  คิดเปน 52.50% (ศอ.ปส.จ.ชม) 

3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําคายศูนยขวัญแผนดินจํานวน 
1,300,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702008 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการเบิกจายแลว 
1,274,000 บาท  คิดเปน 98% (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

4) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดรักษา จํานวน 
772,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702012 รหัสแหลงของเงิน 5911500 ไดรับจัดสรร 386,000 บาท    
มีการเบิกจายแลว  9,800 บาท คิดเปน 1.27% 

ประธาน   ใหเรงรัดดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดรับจัดสรร 

ระเบียบวาระที ่4.2.4  2) วันตอตานยาเสพติดโลก ป 2559 (สพป.ชม. เขต 1) 
           ตามมติการประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ  เมื่อเดือนมิถุนายน 2530                    

ไดกําหนดใหวันที่ 26 มิถุนายนของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติดโลก  ซึ่งประเทศไทยไดยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ
อยางแนวแนที่จะรวมกับประชาคมโลกในการรณรงคตอตานยาเสพติด โดยมีหนวยงาน/องคกรภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคพิเศษตอเนื่อง ตั้งแตป 2530 จนถึงปจจุบัน  
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เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ป วันที่ 9 มิถุนายน 2559 รัฐบาลกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อใหคนในชาติไดแสดง               
ความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณไปสูนานาประเทศ โดยเนนย้ําใหทุกภาคสวนรวมใจกันจัดกิจกรรมใหสม                
พระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก                       
(26 มิถุนายน) ประจําป 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการทําความดีถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ป 
ทรงครองราชย ในวันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม   
 

สรุปรายการการประกวดแขงขัน วันตอตานยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2559 

ที ่ รายการกิจกรรม 
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 หนวย
ดําเนินการ  

 กรรมการตัดสิน  

1 การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงพรอมหางเครื่อง  /   /   /    สพป.ชม.5  ร.ร.สยามกลการ  
2 การประกวดเตนประกอบเพลง  /   /   /    สพป.ชม.3  สถาบันสอนเตน  
3 ประกวดวงดนตรีไทยสากล    /   /    สพป.ชม.4  ร.ร.ปฏษฐาการดนตรี  
4 การประกวดวาดภาพ    /  /   /   /  สพป.ชม.6  ม.ราชมงคล  
5 การแขงขันฟุตบอล 5 คน  /   /   /   /  ว.โปลิเทคนิคฯ  สถาบันพลศึกษา  
6 การแขงขันออกแบบภาพโปสเตอร    /   /    ว.โปลิเทคนิคฯ  ว.โปลิเทคนิคฯ  
7 การแขงขันกีฬาวอลเลยบอล หญิง  /   /   /    สพป.ชม.1  สถาบันพลศึกษา  
8 การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง  /   /   /    สพป.ชม.2  วัฒนธรรมฯ  
9 การประกวดภาพยนตสั้น    /   /   /  ว.เทคนิคฯ  มช./สสจ.  

10 การประกวดสื่อแอนนิเมชั่น      /   /  ว.โปลิเทคนิคฯ  มช.  

กิจกรรมอื่นๆ 
ที ่ รายการ หนวยงาน  หนวยดําเนินการ  
1 นิทรรศการแสดงผลงานของหนวยงาน/สถานศึกษา 15  หนวยงาน (7 เขต และหนวยงานอื่นๆ)  สพม.34  
2 ถนนเด็กสรางสรรค "งานอาชีพ" 7 หนวยงาน (7 เขต)  สพป.ชม.1  
3 การสอนฝกทักษะงานอาชีพ 5 อาชีพ 5 สถาบันอาชีวศึกษา  ว.เทคนิคเชียงใหม  
4 การแสดงสุนัขตํารวจ ตชด.33  ว.โปลิเทคนิค ดูแล  
5 การทดสอบ "การชวยเหลือผูประสบภัยทางสูง" โดย ปองกันสาธารณภัย    ว.โปลิเทคนิค ดูแล  
6  การทดสอบสมรรถนะทางรางกาย โดยอุปกรณของสถาบันพลฯ  ว.โปลิเทคนิค ดูแล 

 
 
 
 



-19- 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
      สรุปผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หวงระยะ 1 ต.ค. 58 – 25 พ.ค. 59  
      ความมุงหมาย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผนการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ตามเปาหมายที่ ศอ.ปส. และรัฐบาล กําหนด 

      ที่มา 
      1. ศอ.ปส.จ.ชม. กําหนดเปาหมายดวยตัวเลขปริมาณ เพื ่อใหทราบความกาวหนาของการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยสอดคลองกับภาพรวมระดับประเทศไตรมาสแรก รอยละ 25 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 
50 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 75 และไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 สําหรับการใชจายงบประมาณกําหนดตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96  
      2. สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ หวงระยะ 1 ต.ค. 58 – 25 พ.ค. 59   

    ขอพิจารณา/ขอเสนอ 
    จากเปาหมายตัวเลขปริมาณ เห็นไดวา ผลการดําเนินงานโดยรวมมีความกาวหนาตามที่กําหนด มีเพียง
บางกิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑต่ํา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอแผนงาน/โครงการ จึงเห็นควรมีขอเสนอตอการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑ 

ขอเสนอ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
    1.1 เด็กและเยาวชนกลุมปฐมวัย และ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.1 (1) ครูผูสอนและผูดูแลเด็ก ใชสื่อการสอนจาก ป.ป.ส. กับเด็กไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 
     (2) จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของผานระบบ NISPA เพื่อสามารถประมวลผล 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ได 

    1.2 อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 1.2 (1) ดําเนินมาตรการเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  
      (2) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ บันทึกลงใน
ระบบ NISPA เปนประจําทุกระยะ 

    1.3 เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 1.3 (1) กําหนดมาตรการเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด (จัดตั้ง
ศูนยเยาวชนฯ – สํารวจ – จําแนก – พัฒนา)  
      (2) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ บันทึกลงใน
ระบบ NISPA เปนประจําทุกระยะ 
      (3) ศอ.ปส.จ. คัดเลือก จํานวน 100 คน เปน ย.อส. ตามหวงที่กําหนด 

   1.4 สถานประกอบฯ (มยส.) 1.4 (1) ดําเนินมาตรการเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  
      (2) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ บันทึกลงใน
ระบบ NISPA เปนประจําทุกระยะ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเกณฑ 

ขอเสนอ 

2. ดานการบําบัดรักษายาเสพติด 
    2.1 (1) ระบบสมัครใจ : สถานพยาบาล 
และศูนยขวัญแผนดิน (งบ อปท.) 

2.1 (1) เนนย้ําใหคัดกรอง จําแนกผูเสพตามประเภทสารเสพติด ตามมาตรฐาน 
และบําบัดรักษาตามโปรแกรมที่เหมาะสม 
      (2) ศูนยขวัญแผนดิน (งบ อปท.) ที่  สถ. จัดสรรงบมาใหแลว ไดแก           
ทม.ตนเปา 97,500 บาท (15 ราย), อ.ดอยสะเก็ด 65,000 บาท            
(10 ราย), อ.สันทราย 149,500 บาท (23 ราย)ควรพิจารณานําเขาบําบัดที่ 
บก.รอย อส.จ.ชม. สําหรับ อ.อมกอย 2,990,000 บาท (460 ราย) อาจ
พิจารณาดําเนินการตามมาตรฐานของศูนยขวัญแผนดินในระดับพื้นที่  
      (3) บันทึกผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศที่กําหนดโดยเครงครัด 
(บสต./NISPA) 

    2.2 การติดตามผูผานการบําบัดรักษา
ศูนยขวัญแผนดิน และบังคับบําบัด 

2.2 (1) ศป.ปส.อ. ตรวจสอบ/ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดตอจํานวน
และรายชื่อผูผานการบําบัดรักษาที่ ป.ป.ส. สงใหผานระบบ NISPA ทุกวันที่ 
20 ของเดือน  
      (2) บันทึกผลการดําเนินงานลงในระบบ NISPA เปนประจํา 

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด 
    (2) งานปราบปรามยาเสพติด  
          2) หมายจับคางเกา 

(2) 1) ผกก.สภ. รับผิดชอบการประสานดําเนินการทําลาย สลายโครงสราง
เครือขายยาเสพติดเปนราย case 

    (3) งานควบคุมพืชเสพติด (3) 1) ศป.ปส.อ. มีขอจํากัดดานอํานาจหนาที่ตามเขตการปกครอง ดังนั้น 
สพส. สํานักงาน ป.ป.ส. ควรมอบพื้นที่คาบเกี่ยวระหวางจังหวัด อําเภอ      ให
ฝายทหารเปนหนวยดําเนินการ รวมทั้ง พื้นที่ลอแหลม ยากตอการเขาถึงและ
ควบคุมสถานการณ 

4. การบริหารจัดการ  
    (2) การใชจายงบประมาณ (2) 1) ศป.ปส.อ./หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด ควรปรับแผนการดําเนินงาน และเบิกจายโดยสอดรับ
กับเปาหมายโดยรวมของประเทศ 

 

ประธาน   ดานการปองกันยาเสพติด 1.ใหมีการประชุมเฉพาะสวนเด็กและเยาวชนกลุมปฐมวัย และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 2.ใหทาง ศอ.ปส.จ. ติดตามการดําเนินการอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 3. ให ศป.ปส.อ. เตรียมคนเพื่อคัดเลือกเปน ย.อส. 
ใหไดตามเปาหมาย 
   ดานการบําบัดรักษา มอบทาง สสจ. ดําเนินการประชุมหารือหนวยงานที่รับผิดชอบหาแนวทาง                
ใหดําเนินการใหไดตามเปาหมาย สําหรับเรื่องงบทองถิ่นให 3 อําเภอดําเนินการรวมกัน สําหรับ อ.อมกอย ดําเนินการเอง และ
ในการติดตามใหทาง ศป.ปส.อ. ติดตามเรื่องระบบ NISPA  

ปดประชุม   เวลา 17.00 น. 

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


