
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 4/๒๕60 

วันพฤหัสบดทีี่  27 เมษายน ๒๕60  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
3. พ.อ.มงคล พันธุทอง   รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
4. พ.อ.ปรเมศวร อุดมสินคา  ผูบังคับการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นายกรกฎ กลั้นกลิ่น   อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
6. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
7. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
8. นางจารุมา ภมรบุตร   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
9. ร.ท.บุญนํา ทองจัตุ   ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน     กรรมการ 
10. น.ต.เกษม สาหรายทอง  ผูบังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
11. พ.ต.ต.ธีรัตม ชูดละออง  ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 
12. ร.ต.อ.เสรี เฟองสีใหม  ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
13. พ.ต.ท.จิรพงษ คํามี    ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
14. นายธีรพงค อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
15. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)    กรรมการ 
16. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
17. นายอภิวัฒน ธีระวาสน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม     กรรมการ 
18. นายมนูญ สุขศรีจันทร  แรงงานจังหวัดเชียงใหม       กรรมการ 
19. นางพิมพพิศา หงษรัตน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
20. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
21. นางนภาวดี อันปญญา  ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
22. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
23. นางสิริยา บุญูศรพีฤกษ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
24. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
25. นางสิริพร ไชยรินทร   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
26. นางสุมิตรา กันธิยะ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
27. นายพงษสวัสดิ์ อุนใจ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
28. นายพิเชฐ คํารินทร   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
29. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
30. นายสุพจน เจริญทรัพย  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
31. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
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32. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
33. นายณัฐนนท ภูอริยพงศ  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
34. นายฤทธิรงค จันทรมี ศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
35. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
36. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
37. นางสาวนลินรัตน วรโชตภิูดินันท ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
38. นายชํานาญ วัฒนาวิสุทธิ ์ ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ  
39. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
40. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
41. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
42. นายมนตรี กอสรันย   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
43. นายบัณฑิต โตจินดา   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
44. นางสาวบุษรา แกวสม  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
45. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
46. นายพิชิต จันตะคาด   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
47. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง      กรรมการ 
48. นางสาวหัตถกาญจน วุฒิญาณ ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
49. นายสมคิด บุญมา   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
50. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
51. นายยศพัทธ พิมพชารี  ผูอํานวยการสถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
52. นางสุดารักษ กระจาง  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
53. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรัตน  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม  กรรมการ 
54. นางดวงเดือน ไชยพอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
55. นางสาวเดือน อินตะ   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
56. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
57. นางสาวคนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
58. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
59. นายพิศาล พันธุเสนีย   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
60. นายสมทวี พรหมฤทธิ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
61. นายสุรพงค บุญทันมอย  นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)     กรรมการ 
62. นายไมตรี ทรัพยฉายแสง  นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
63. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
64. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
65. นายชัยณรงค นันตาสาย  นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
66. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
67. นายอภินันท เลาหะกุล  นายอําเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
68. นายจักรพันธุ ทองอํ่า   นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
69. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
70. นายวิจิตร หลังสัน   นายอําเภอดอยสะเกด็      กรรมการ 
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71. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
72. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอแมแตง       กรรมการ 
73. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว      กรรมการ 
74. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอําเภอพราว  (แทน)      กรรมการ 
75. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
76. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
77. นายวรศักดิ์ พานทอง   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
78. นางสาวชุติมนฑน เปลงอรุณ  นายอําเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
79. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
80. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
81. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
82. นายอนันต ภัทรเดชมงคล  นายอําเภอฮอด        กรรมการ 
82. วาที่ ร.ต. บัญชาชาย จันทรเปง นายอําเภอดอยเตา (แทน)      กรรมการ 
83. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
83. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  นายอําเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
84. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง      กรรมการ 
85. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
86. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
87. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
88. นายณฤศักดิ์ จันทรพานิชย  จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
89. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
90. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
91. นายศิริพงษ นําภา   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 
92. นางสาวพัฒนนภา พานมะ  เจาพกังานปกครองปฏิบัติการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
93. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
94. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
95. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
96. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
97. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล  สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
98. นางสาวอรผกา มูลนินตา  นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.ชม. 
99. นางสุมาลี รางวิจิตร สสจ.เชียงใหม   
100. นายทศพล บุญศิริ ผูชวยอธิการบดีฝายนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
101. น.ส.พัชราภรณ พัฒนวสิ มหาวิทยาลัยพายัพ      
102. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนัน่ สพล.ชม. 
103. นางมาณวิกา  วรกิตติชัย นวก.ชก.ปปส.ภาค5 
104. นางสาวนภสั เชื้อสะอาด หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
105. นางสาวเกียรติสุดา ไชย มหาวิทยาลัยพายัพ 
106. นายมงคล จันทรทอง เทศบาลเมืองตนเปา 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 4/๒๕60          
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   จากกรณีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ม.4 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม        
ถูกวัยรุนในพื้นที่ยิงเสียชีวิตในพื้นที่ ซึ่งทําใหประชาชนในพื้นที่เกิดความรูสึกไมปลอดภัย หลังจากนั้น ภ.จว.ชม. กกล.ผาเมือง    
ไดเขาไปในพื้นที่ เพื่อสรางมั่นใจใหประชาชน และในวันที่ 28 เม.ย. 2560 จะมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของดานความ
มั่นคง เพื่อจะดําเนินการปดลอมตรวจคน โดยใชแนวทางของปาออโมเดล  

   1.2เรื่องที่ฝายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
            แนะนําคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ไดรับการแตงตั้ง (ยาย) ใหมาดํารงตําแหนงใหม  
       1. นายศิริพงษ  นําภา  ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครองชํานาญการ/ 

ผูชวยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชม. 
       2. นางสาวพัฒนนภา  พานมะ ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ/ 

ผูชวยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชม. 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณดานยาเสพติดในประเทศเมียนมา ในหวงที่ผานมา จนท.ทางการเมียนมาสามารถ
จับกุมยาเสพติดไดเปนจํานวนมาก สวนใหญจะเปนเพียงกลุมผูรับจางลักลอบลําเลียงยาเสพติด แตตัวการที่สําคัญ โดยเฉพาะ 
กลุมผูผลิตหรือกลุมผูคารายใหญ ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหกลุมขบวนการคายาเสพติดยังสามารถ
ผลิต และจําหนายยาเสพติดไดอยางตอเนื่อง โดยมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ไปยังทิศตะวันออกเขาเขต สปป.ลาว            
และลําเลียงเขาพื้นที่ตอนในของเมียนมา มากยิ่งขึ้น กอนที่จะออมกลับเขาสูเขตไทยตอไป จากสถานการณดังกลาวจะทําใหม ี          
ยาเสพติดลักลอบเขาสูเขตไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีใกลกับแหลงพักคอยยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน 

ตํารวจออสเตรเลียจับกุมชาย 2 คน ขอหาลักลอบคายาเสพติด และพบของกลางไอซ 903 กิโลกรัมบรรจุใน
กลอง 70 กลอง ซุกซอนอยูใตพื้นไมของโกดังแหงหนึ่งในเมืองนูนาเวดิง รัฐวิกตอเรีย ทางตะวันออกของเมืองเมลเบิรน 
(ออสเตรเลียจับยาไอซเกือบ 1 ตัน มูลคา 898 ลานดอลลารฯ มากที่สุดเปนอันดับสองในรอบป) 

การดําเนินการปราบปรามขบวนการคายาเสพติดใน สปป.ลาว (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560     
จับกุมนายโก ชุน เกี่ย  ชาวมาเลเซีย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเตรียมบินออกนอกประเทศ พบเปนระดับสั่งการเครือขาย      
ยาเสพติดขามชาติ ความเชื่อมโยงเปนผูติดตอกับผูตองหาชาวมาเลเซีย 2 คน ที่ถูกจับไปกอนหนา ที่ดานตรวจทาแซะ               
จังหวัดชุมพร พรอมของกลางเฮโรอีน 52 กิโลกรัม และ ไอซ 41 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2559 และ จับกุมไอซได            
87 กิโลกรัม ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ที่ผานมา 
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  ตร.ภูธรภาค 5   จับกุมนายณัฐกิจ ไชยวรรณ เอเยนตรายนี้มีการติดตอซื้อขายไอซกับกลุมผูเสพโดยการ   
ติดตอทางโทรศัพท หรือทางแอพพลิเคชั่นไลน เพื่อตกลงซื้อของกลางยาเสพติด และจะใหทางผูเสพหรือลูกคานั้นทําการ             
โอนเงินเขาบัญชี จากนั้นก็จะนัดใหไปเอาของตามตูโทรศัพทสาธารณะจุดตางๆ (ไอซ 1.2 กรัม ขายในราคา 3,500 บาท) 
หมูบานกาญกนกวิลล 2 อ.ดอยสะเก็ด จะเห็นไดวาชวงนี้ไอซจะแพรหลาย เพราะวาการเสพนุมกวายาบา พวกที่เสพยาบาถามี
โอกาสเสพไอซ และเปนคนที่มีเงินสวนใหญจะไปกลับเสพยาบาซ้ําอีก จะมีความแรงกวายาบา มีความบริสุทธสูง ทําลาย      
โพรงจมูกเสนเลือดฝอย และทําลายสมอง และวัยรุนจะเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติดมากข้ึน 

ประธาน   สถานการณยาเสพติดในพื้นที่ยังคงรุนแรง และแพรกระจายมากขึ้น  ใหทุกหนวยงานเพิ่มความระวัง
การนําเขายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบาน 

ระเบียบวาระที่ 4.2   สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด) 

ผูแทน สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม ป  2559/2560     
แปลงฝน พื้นที่ จ.เชียงใหม  หวงเมษายน 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก บริเวณดอยนาง อ.เชียงดาว มีลักษณะเขียว
สวยงามและมีการใหน้ําดูแลอยางด ีสําหรับบนดอยเปเปอร  อ.อมกอย มีลักษณะแหงแลง ไมไดรับน้ําเต็มที ่
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ประธาน  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพ้ืนที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ไดมีแผนดําเนินการอยางไรแลวบาง 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5   จะประสานในรายละเอียดและจะดําเนินการแจงใหทราบ ในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจาก
ไมไดเขารวมประชุมหารือดวย 

ผูแทนโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน จะดําเนินการ
ในพื้นที่และโครงการจะสิ้นสุดในป 2560 แตจะมีของพื้นที่ อ.อมกอย ที่เปนพื้นที่พิเศษจะเขาแผนแมบท ดําเนินการถึงป 
2564 และในสวนของการบําบัดโดยหลักสูตร Harm Reduction จะดําเนินการใน 5 อําเภอ ไดแก อ.แมแตง เชียงดาว               
เวียงแหง ไชยปราการ และ อมกอย จะเนนในเรื่องการบําบัดฝน จะสิ้นสุดในป 2561 

ประธาน   เนื่องจากเปนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชาวบานไดดําเนินการลงทุนปลูกพืชตาง เพื่อนขายสง
โครงการหลวง หากไมมีการขยายโครงการ จะสงผลกระทบตอชาวบาน 

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนมีนาคม 2560 

ระเบียบวาระที ่ 4.2.1  ดานการปองกัน (Potential Demand) 
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แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดับชัน้          
ป.6 (แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.3 
(แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดับชัน้    
ม.6 (แหง) 
      (6) สถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษา (แหง) 
      (7) สถานศึกษาระดบั อุดมศึกษา (แหง) 
๑.2 เด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา  
      - ย.อส. (คน) 
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1.3 โครงการครูตํารวจ D.A.R.E อยูระหวางปดภาคเรียน ไมมีผลการดําเนินงาน 

1.4 โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 
ตํารวจ 1 โรงเรยีน) 

อยูระหวางปดภาคเรียน ไมมีผลการดําเนินงาน 

1.5 โครงการจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ออกตรวจตราหอพัก 25 แหง รานจําหนายสรุา 35 แหง พบกระทาํความผดิ 6 แหง 
(สงดําเนินคดี 6 แหง) สถานบันเทงิ/สถานบริการ  

3 แหง รานอินเตอรเน็ต/รานเกม 3 แหง 
1.6 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จํานวนลูกจางต่ํากวา 10 คน (แหง) 
      (2) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จํานวนลูกจาง  10 คนขึ้นไป (แหง) 
      (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสี
ขาว (แหง) 
      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน 
(มยส.) (แหง) 
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ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 



-8- 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
๑.7 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในหมูบาน/ชุมชน และเสริมสรางความ
เขมแข็ง (แหง) 
           - หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานที่มปีญหายาเสพติด  
           - หมูบานวิกฤติ  
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชน
กองทุนแมของแผนดิน (แหง) 
           - บานเดิมป 2559  
           - บานใหมป 2560 
      (3) การเพิ่มขึ้นของหมูบานสีขาว 
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1.8 การดาํเนนิงานตามแผนประชารัฐรวมใจ
สรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพ
ติดอยางยั่งยนื (9 ขั้นตอน) 
 

อยูในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,141 ม./ช. คิดเปน 98.30% 
อยูในขั้นตอนที่ 2  จํานวน 2,141 ม./ช. คิดเปน 98.30%   
อยูในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2,091 ม./ช. คิดเปน 96.00% 
อยูในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 2,062 ม./ช. คิดเปน 94.67% 
อยูในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 1,760 ม./ช. คิดเปน 80.80% 
อยูในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 1,467 ม./ช. คิดเปน 67.35% 
อยูในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 752 ม./ช. คิดเปน 34.52% 
อยูในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 230 ม./ช. คิดเปน 10.56% 
อยูในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 318 ม./ช. คิดเปน 14.60% 

๑.9 การจัดระเบียบสังคม  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
150 

 
50 

 
26 

 
572 

 
95.33 

 

      - คําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 1.สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20ปเขาไปใช
บริการ และขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา20ป จํานวน 5 แหง  
2.สั่งปดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 11 แหง 
3.สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20ปเขาไปใช
บริการ ขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา20ป และขอ 4(4) ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 1 แหง 
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  1.10 การขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE 
 

1 ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2559 จนถึงเดือน เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหมไดมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
2 จังหวัดไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
3 ที่ประกอบดวยทุกภาคสวนในทุกระดับ 
4 ประกาศนโยบายโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม (TO BE NUMBER ONE 

CHIANGMAI) ใหเกิดการปฏิบัติรวมรวมกันทั้งจังหวัด 
5 มีการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผานมา 
6 ไดถายทอดนโยบายโครงการพรอมลงไปทํา MOU การดําเนินโครงการฯ ในระดับอําเภอทุกอําเภอ และกระตุนให

อําเภอเกิดการขับเคลื่อนพรอมใหแสดงสัญลักษณของโครงการฯ ในการทํากิจกรรม 
7 จนทําใหในขณะนี้จังหวัดเชียงใหมมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จํานวน 736 ชมรม ในชุมชน 

จํานวน 169 ชมรม ในสถานประกอบการ จํานวน 263 ชมรม และกลุมของกระทรวงยุติธรรม จํานวน 6 ชมรม 
8 ส งทีม เขารวมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 

จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลทุกรุน โดย  
รุน Junior  ไดรับรางวัลชมเชย เปนทีมจากโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รุน Pre – Teenage  ไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนทีมจากโรงเรียนวัดแมแกดนอย 
รุน Teenage  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปนทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

9 การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE IDOL) ป  2560 เยาวชนจังหวัด
เชียงใหมไดรับการคัดเลือกเขาสูระดับประเทศ จํานวน 2 คน ไดแก 

1. นายพงศภัค  คมกฤส  เปนนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

2. นางสาวศุภนุช กวงแหวน  นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 
10 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 

ตัวแทนของจังหวัดเชียงใหมที่เขารวมการประกวดฯ ในประเภท 
สถานประกอบการ ไดแก  บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่ จํากัด 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา DC เชียงใหม 
สถานศึกษา ในระดับมัธยม ไดแก  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  ในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
ชุมชน ไดแก ชุมชนบานดอนปน ตําบลแชชาง 
กระทรวงยุติธรรม ไดแก สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม 

11 กิจกรรมคายพัฒนาแกนนําเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 รุน 
รุนที่ 1 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 ณ. ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยลานนา  จังหวัดเชียงใหม 
รุนที่ 2 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ  2560 ณ. ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยลานนา  จังหวัดเชียงใหม 

12 กิจกรรม TO BE NUMBERONE ON TOUR ซึ่งออกขยายเครือขายชมรมฯ ในทุกอําเภอ โดยออกในลักษณะโซน 
จํานวน 5 โซน 

13 การแขงขัน TO BE NUMBER ONE FREE STYLE DANCE CONTEST ในวันที่ 11 มีนาคม 2560               
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

14 การแขงขัน TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ อุทยาน
ศูนยการคากาดสวนแกว 
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15 TO BE NUMBER ONE มีการจัดประกวดการออกแบบสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ภายใตนวัตกรรม SIX SERIES 
MEDIA    ไดแก 

1. ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI 
2. ประกวดออกแบบ Infographic การดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(TO BE NUMBER ONE) หัวขอ "3 ก. 3 ย.ที่ยั่งยืน” 
3. ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด T-shirt และเสื้อยืดคอโปโล ภายใตหัวขอ "คนเจียงใหม หัวใจ   TO BE 

NUMBER ONE" 
4. การประกวดคลิปสั้น หัวขอ “NO Smoke : to be สวยใสไรควันบุหรี่” 

 หัวขอ “NO ALC. : to be สวยใสไรแอลกอฮอล” 
16 กิจกรรมศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (อุทยานการคากาดสวนแกว) อยูที่ชั้น 3 โซน C เปนสถานที่

สามารถใหเยาวชนมาปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ ซึ่งเยาวชนมาพบปะ พูดคุย ทํากิจกรรมรวมกัน ใน
ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน มาซอมเตน ซอมเชียรลีดเดอร มาทํางานกลุม มีปญหาในใจที่อยากไดรับการชวยเหลือ 
หรืออยากเรียนหลักสูตรอะไรที่เยาวชนใหความสนใจ โดยเขียนความตองการไวที่ศูนย หากมีเพื่อนๆ มากกวา 7 
คน ตองการเชนเดียวกัน เราจัดให เชนที่เคยจัด อยากสนทนาภาษาอังกฤษ อยากเรียนเตนแบบพื้นฐาน อยาก
เรียนเตนแบบ Advance 

17 การสรางและพัฒนาเครือขายในจังหวัด ใชกลยุทธ “TO BE STAR FISSION” ในแนวคิดจากการแบงตัวของ
จุลินทรีย คือมีการแบงตัวไปเรื่อยๆ โดยมีสารพันธุกรรมที่เหมือนกัน เปรียบกับการขยายเครือขายที่มีแนวทาง 
หลักการ TO BE NUMBER ONE ที่เหมือนกัน 

ใชระบบของพี่ เลี้ยง ที่ เราเรียกวา TO BE STAR TEAM (โดยมีตัวแทนจากชมรมตนแบบของจังหวัด
เชียงใหมมารวม)เปนทีมที่จะชวยปนชมรมใหเขาสูการประกวดระดับตางๆ อยางเขมขน 

ลงพื้นที่ เชิญชวน สรางความเขาใจการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ตามแนวทาง 3ก 3ย ใหกับ
ชุมชน เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผานมา 

จากการพัฒนาและขยายเครือขายมาโดยตลอด จังหวัดไดแบงกลุมตามเปาหมายตามศักยภาพของ
เครือขาย ดังนี ้

 

กลุมเปาหมาย 
จํานวน
ทั้งหมด 
(แหง) 

จํานวน
ชมรมฯ 
(แหง) 

คิดเปน 
(รอยละ) 

กลุม STAR 

S T A R 

1.1 กลุมเยาวชนและกลุมเสี่ยงทั่วไป 
         ก. สถานศึกษาทุกสังกัด 
         ข. ชุมชน 
1.2  กลุมวัยแรงงาน 
         ค. สถานประกอบการ 
1.3  กลุมเสี่ยงที่เขาถึงไดยาก 
 ง. เรือนจํากลาง (เรือนจํากลางฝาง  เรือนจํา    
             กลาง จ.เชียงใหม และทัณฑสถานหญิง 
  เชียงใหม) 
          จ. สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน 
          ฉ. สถานสงเคราะหบานเด็กชาย 
          ช. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.ชม. 
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18 แลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายเครือขายการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ตนแบบ ระหวางวันที่ 15 – 17 
กุมภาพันธ 2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดเพชรบูรณ 

19 การประกวดการนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด – ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
คณะกรรมการฯ ลงใหคะแนนรอบลงพื้นที ่

 ชมรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา DC เชียงใหม (กลุมรักษามาตรฐานพรอม

เปนตนแบบระดับทอง ปที่ 1) 
 บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่ จํากัด (ระดับดีเดน) 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE เดือน มิถุนายน 2560 (กลุมรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับ
เพชร ปที่ 1) 

 
ประธาน  ผลการดําเนินงานดานการปองกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผลการดําเนินงานไมเปนไป             
ตามเปาหมาย ขอใหฝายเลขานุการทําหนังสือใหเรงรัดดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบใหเปนไปตามเปาหมายอยางเครงครัด 
และบันทึกผลการดําเนินงานดังกลาวในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ทุกวันที่ 25 ของเดือน เนื่องจากไมมีความ
คืบหนาของผลการดําเนินงาน  

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand)  

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. 2559 – 25 เม.ย. 
2560)  

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 3,772 2,155 57.13 
     - สถานบําบัด 2,972 1,605 54.00 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ 800 550 68.75 
2.บังคับบําบัด 1,969 698 43.33 
3.ตองโทษ 720 318 44.17 
     - กรมราชทัณฑ 600 211 35.17 
     - กรมพินิจฯ 120 107 89.17 

รวม 6,103 3,171 51.96 
 

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมายทั้งป ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 2,522 1,528 60.59 
2.บังคับบําบัด 1,900 640 33.68 
3.ตองโทษ 644 529 82.14 
 5,066 2,697 53.24 
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รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (1 ต.ค. 59 -  25 เม.ย. 60) 
ระบบสมัครใจ  96.90 % 
ระบบบังคับบําบัด 99.38 % 
ระบบตองโทษ  100 % 
รวม 3 ระบบ  98.28 % 

การประชุมคณะอนุกรรมการดานการบําบัดรักษายาเสพติด วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ หองประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

- ความกาวหนาการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาผูเสพ ผูติดยาเสพติด  
- การบําบัดรักษาผูเสพ ผูติดยาเสพติด ในระบบตองโทษ  
- การบําบัด รักษา ผูเสพฝน ในพื้นที่พิเศษ อําเภออมกอย 
- ระบบการสงตอผูปวยยาเสพติด   

ฝายเลขานุการ  ผลการปฏิบัติงานตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในผูเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจําการ ประจําป 2560 จํานวนผูตรวจทั้งหมด จํานวน 10,988 ราย ผลการตรวจปสสาวะเปนบวก จํานวน 
579 ราย การสงตอ รพ. จํานวน 132 ราย ศูนยขวัญแผนดิน จํานวน 249 ราย ทหาร จํานวน 136 ราย อื่นๆ จํานวน      
27 ราย อยูในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม 547 ราย นอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 32 ราย และทาง ศป.ปส.ชน. จะขออนุมัติดําเนินการ
เปดคายอีก 2 รุน คาดวาจะรองรับจํานวนผูเขารับการบําบัดไดหมด 

ประธาน   ในสวนนี้สามารถที่รับเขาบําบัดทั้งหมด สําหรับงบประมาณที่จะดําเนินการตองของบประมาณไปทาง
สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 หรือทางกรมการปกครอง 

ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5  ในสวนของคาย ศป.ปส.ชน. ไดขอมายังสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ซึ่งขณะนี้ทาง
เลขาธิการ ป.ป.ส. ไดอนุมัติงบฯ ใหทั้ง 2 คาย เนื่องจากบุคลากรของคายทหารไมไดรับการอบรมองคความรูเรื่องของการบําบัด 
สามารถขอทางทีม รพ.ธัญญารักษ หรือทาง สสจ. เขามาอบรมท้ังเรื่องการบําบัด และเรื่องการนําเขาระบบ บสต.  

ผูแทนโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ทาง รพ.ธัญญารักษเชียงใหม ยินดีที่จะจัดอบรมวิทยากรให แตวาไมมีแผนเรื่องของ
การอบรม ฉะนั้น จะขอทางจังหวัดใหกําหนดเปนแผนงาน หรือโครงการสงมายังทาง รพ. แตงบประมาณในการดําเนินงาน
คาใชจายในการอบรมตองขอสนับสนุนทางจังหวัดดวย ประมาณ 20,000 บาท 

ประธาน   ใหทางฝายเลขานุการ รพ.ธัญญารักษเชียงใหม และทาง สสจ.เชียงใหม หารือกันเรื่องการดําเนินการ
วาจะดําเนินการทั้งหมดตองใชงบประมาณเทาไหร ซึ่งทางจังหวัดจะรับผิดชอบงบประมาณใหทั้งหมด 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 23 เมษายน 2560 
 ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  457 คดี 472  คน 

แยกขอกลาวหา  
- นําเขา จํานวน – ราย – คน    - ผลิต  จํานวน  2 ราย  3  คน 
- จําหนาย จํานวน  35 ราย  44  คน   - ครอบครอง  จํานวน  90  ราย  87 คน 
- ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน  79 คดี  87 คน   - เสพ จํานวน  251 ราย  251 คน 
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ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

351,312.40 209.54 8,657.19 2,059.02 644.77 128.54 
 

 
ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 

วันที่ 6 เม.ย. 60เวลาประมาณ 18.00 น. เจาหนาที่   ตชด.335 ไดตรวจยึด ยาบา จํานวน 12,000 เม็ด                    
โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครอบเพื่อจําหนาย เหตุเกิดบริเวณปาทายหมูบานบานใหม
สามัคคี หมู 10 – บานหนองเตา หมู 15 ต.ปงโคง อ.เชยีงดาว จ.เชียงใหม 

วันที่  11 เดือน เมษายน  2560 เวลาประมาณ  22.30 น.เจาหนาที่ ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแมอาย ไดรับแจงจาก
สายลับวาจะมีการลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนไทย-เมียนมาร เขามาชองทางบานดอยแหลมหมูที่ 13 ตําบลแมอาย 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จึงไดนํากําลังสายตรวจ ออกตรวจลาดตระเวนพบเห็นบุคคลประมาณ 2 - 3 คน วิ่งหลบหนี          
เขาปา ทางขึ้นน้ําตกตาดหมอก เจาหนาที่ตํารวจจึงไดไปตรวจสอบพบกระสอบปุยแบบเปสะพายหลังจํานวน 3 กระสอบ พบวา
เปนยาบาหรือเมทแอมเฟตามีน จํานวนประมาณ 300,000 เม็ด จึงไดทําการตรวจยึด เพื่อขยายผลติดตามผูกระทําผิดตอไป
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณโพรงหญาขางศาลาพักรอน หมูที่ 13 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 หมาย

เหตุ เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด        

   3.1 การสกัดกั้นยาเสพติด 
          (1) จุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด (ครั้ง) 
    3.2 การปราบปรามยาเสพติด  
          (1) จํานวนผูคา/จับกุมคดีรายสําคัญ 
รอยละ 20 ของคดีที่จับกุมทั้งหมด (คดี) 
          (2) หมายจับคางเกา (หมาย) 
          (3) ดําเนนิการกับ จนท.ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของ (ราย) 
          (4) ยุติบทบาทการคาการแพร
ระบาดในเรือนจาํ (ครั้ง) 
          (5) รอยละ 80 ที่เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง 
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบ สนับสนุน 
ชวยเหลือ ตองไดรับการออกหมายจับ 
โดยศาล (ราย) 
          (6) ดําเนนิการดานทรพัยสินทาง
กฎหมาย (ราย) 

 
 
 

รอยละ 20 
 

208 
ทุกราย 

 
48 

 
ทุกราย 

 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
100ลานบาท 

 
1,869 

 
418 

 
47 

 
 

12 
 
 
 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
25 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
637 

 
116 

 
7 
- 
 

4 
 

5 
 
 
 

7,360,272 
 

 
2,422 

 
653 

 
27 
- 
 

16 
 

17 
 
 
 

8,862,692 
 

 
98.16 

 
128.40 

 
42.50 

- 
 

100 
 
- 
 
 
 

35.45 
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 วันที่ 13 เมษายน  2560 เจาหนาที่ ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแมอาย รวมกับ ชปส.ภ.จว.เชียงใหม ไดรับจับกุม 
           1. นายอาสองหรือสอง ตาเหอ (5-5010-01187-95-1) ที่อยู  78 หมูที่ 15  ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม  
           2. นายศรชัย สลาแลง (1-5010-00074-82-3) ที่อยู 516 หมูที่ 13 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  
           3. นายจะทอ จะส ึ(8-5701-84085-04-8)  314 หมูที่ 12  ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  
โดยไดตั้งขอกลาวหา “รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา)ไวในความครอบครองเพ่ือจําหนายและ
รวมกันจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา)โดยผิดกฎหมาย” พรอมของกลางยาบา จํานวน 
10,000 เม็ด สถานที่เกิดเหตุ บริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลแมอาย หมูที่ 8 ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

วันที่  25 เมษายน 2560 เวลาประมาณ  22.30 น.เจาหนาที่ ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอย 334 ไดจับกุม    
นายจะที คาอู (5-5010-01180-29-8) ที่อยูบานเลขที่ 155 ม.12 บ.นามะอิ๊น ต.แมอาย อ.แมอาย จว.เชียงใหม พรอมของ
กลางยาบา จํานวน 240,000 เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิด
กฎหมาย สถานที่จับกุม บริเวณเสนทางสาธารณะ บานหวยปาซาง –บานปูหมื่น ม.4 ต.แมสาว อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

ผูแทนเรือนจํากลางเชียงใหม รายงานผลการปฏิบัติการโครงการตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 
เมษายน 2560  โดยการสนธิกําลังกับหนวยงานภายนอกทั้งทางทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง สํานักงานสาธารณสุข เพื่อเขา
ตรวจคน กวาดลางยาเสพติด, โทรศัพทมือถือ และสิ่งของตองหามหรือสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด ซึ่งอาจกอใหเกิดเหตุราย
ภายในเรือนจํา ซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศใหเปนวันหยุดราชการติดตอกันหลายวัน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ผลการสนธิกําลัง
เจาหนาที่ตรวจคนภายในเรือนจํากลางเชียงใหม ไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย แตอยางใด เสร็จสิ้นการตรวจคน และมีการสุมตรวจ
ปสสาวะผูตองขัง ตองขอขอบคุณหนวยที่เขารวมการตรวจคนในครั้งนี ้

ผูแทน ศป.ปส.ชน.  สถานการณยาเสพติดปญหายาเสพติด หวงเดือนเมษายน 2560  สถานการณทั่วไปในหวงที่ผานมา
กลุมขบวนการคายาเสพติดในพื้นที่ สมม. พื้นที่ตรงขาม จว.ช.ม. ยังคงมีการลักลอบลาํเลียงยาเสพติดจากแหลงพักตามแนวชายแดนเขา
สูเขตไทยอยางตอเนื่อง  
   สถานการณการลักลอบลําเลียงในเขต สมม. 
   - ไดรับรายงานจากแหลงขาววา เมื่อ ๔ เม.ย.๖๐, ๐๙๐๐ มีความเคลื่อนไหวเครือขายกลุมขบวนการคายาเสพติดเชื้อสาย
มูเซอ กลุมจะงอย มีการเตรียมการลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ไมทราบชนิด/จํานวน) โดยใช รยบ.ปคอัพในการบรรทุกยาเสพติด 
จํานวน ๙ คัน จาก บ.ปูนาโกใต สมม.ลักษณะกระจายสงใหกับเครือขายในหวงเย็นวันนี้ คาดวาจะเปนพื้นที่ บ.ผาขาว, บ.แมโจก, 
บก.สี่หก ตรงขาม อ.แมฟาหลวง จว.ช.ร. และ บ.เปยงคํา, บ.เปยงสา ม.ยอน สมม. ตรงขาม อ.แมอาย จว.ช.ม. คาดวา นาจะมีการ
เรงลําเลียงยาเสพติดกอนเทศกาลสงกรานต 
   - ในหวง ๑๐ เม.ย.๖๐ กลุมขบวนการคายาเสพติด กกล.อส.เมียนมา เชื้อสายมูเซอ กลุมนายจะมู และนาย
จะทอ (ไมทราบนามสกุล) ผญบ.เปยงสา ม.ยองปง จ.เมืองสาต รัฐฉาน สมม. ไดทําการลําเลียงยาบา (ไมทราบจํานวน) มายัง
แหลงพักคอยบริเวณแนวชายแดนเมียนมา – ไทย ดานตรงขาม อ.แมอาย จว.ช.ม. และจะลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทยตาม
ชองทางธรรมชาติดวยวิธีเดินเทาในลักษณะกองทัพมด ครั้งละประมาณ ๑๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อสงมอบใหกับกลุมเครือขายชาวเขา
เผามูเซอ ในพ้ืนที่ บ.ดอยแหลม หมู ๑๓ ต.แมอาย จว.ช.ม. และพ้ืนที่ บ.ปาคา หมู ๑๑ ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. กลุมขบวนการ
ดังกลาวมอบหมายให นางนาแต (ภรรยาของนายจะทอฯ) เปนผูเก็บเงินคายาเสพติด โดยการนําพาของนายเลาวู ยาเหมย      
บ.แกงทรายมูล      หมู ๑๔ ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. ซึ่งจะใชรถยนตกระบะ ยี่หอฟอรด รุนเรนเจอร สีฟา ทะเบียน           
กค ๑๕๑๐ ลําพูน เปนพาหนะในการเดินทาง และจะนําเงินคายาเสพติด สวนหนึ่งไปซื้อทองคํารูปพรรณจากรานทองในพื้นที่    
อ.แมอายฯ กอนเดินทางกลับไปยัง บ.เปยงสาฯ โดยทางเรือผานชองทางแมน้ํากก อ.แมอายฯ ตอไป  
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   สถานการณลักลอบลําเลียงเขาพื้นที่ตอนใน 
   - เมื่อ ๒๐๑๔๓๐ เม.ย.๖๐ ไดรับรายงานจากแหลงขาววา กลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอกลุม          
นายจะโบ จะสอ บ.หวยหลวงพัฒนา ต.แมนาวาง อ.แมอาย จว.ช.ม. ไดเตรียมการลักลอบยาบา จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลง
พักพ้ืนที่ ต.แมนาวาง อ.แมอายฯ สงใหกับกลุมมูเซอ กลุมนายศักดิ์ชัย เสถียรยืนยง ผญบ.บ.จูจี้ หมู ๑๙ ต.วาวี อ.แมสรวย 
จว.ช.ร. โดยใช จยย. (ไมทราบจํานวน/ยี่หอ/สีทะเบียน)เปนพาหนะในการลักลอบลําเลียงยาเสพติดดังกลาว ขอมูลเพิ่มเติม              
เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ เม.ย.๖๐ นายศักดิ์ชัย เสถียรยืนยง ไดเดินทางดวยรถยนตโตโยตา สีบรอนซทอง (ไมทราบหมายเลขทะเบียน) 
จาก บ.จูจี้ ไปที่ บ.หวยหลวงพัฒนา  เพื่อพบกับนายจะโบ จะสอ และพดูคุยกันเรื่องการลําเลียงยาเสพติดดังกลาว จะตองลําเลียง
ใหถึงที่หมาย คือ บ.จูจี้ กอน ๒๐๒๐๐๐ เม.ย.๖๐  ฐานขอมูล นายจะโบ จะสอ หรือ ยาโบ จะสอ เปนมูเซอ บ.หวยหลวงพัฒนา 
ม.๑๓ ต.แมนาวาง อ.แมอาย เปนนักคายาเสพติดรายสําคัญ กลาวอางวาทํางานใหกับ เจาหนาที่รัฐหลายหนวย เปนเครือขาย            
กกล.กลุมวา (UWSA) กลุม พ.อ.จอโลโบ บ.นากองมู ต.นากองมู อ.โปงปาแขม ม.สาด สมม. เบื้องตน นํา ยาบา จํานวน ๔ เป 
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด นาจะพักอยูแถว บ.หวยหลวงพัฒนาฯ กอนหาทางลําเลียงตอไป 
     พื้นที่ท่ีควรเฝาระวัง 
       - ชองทางดอยผาหมปก บ.นามะอื้น, บ.ปาโหล, บ.แมแฮ และ บ.โปงไฮ ออกสูถนน  สายแมอาย – ฝาง 
บริเวณ บ.หวยปาซาง ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ร. 
     - ชองทางนําเขาชายแดน ดาน อ.เวียงแหง, อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ลําเลียงเขาสูพื้นที่ตอนใน อ.ปาย จว.ม.ส. 
และ ตัวเมืองเชียงใหม  

   ดานยุทธการ  
   การปฏิบัติงานดานยุทธการในพื้นที่ จว.ช.ม. ของ ศป.ปส.ชน. ในหวงเวลา ๑ - ๒๕ เม.ย.๖๐ 
     การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน ๓๗ ครั้ง 
     ลาดตระเวน/เฝาตรวจ จํานวน ๒๗ ครั้ง 
     ปดลอม/ตรวจคน  จํานวน   ๖ ครั้ง 
     จับกุม/ตรวจยึด  จํานวน   ๓ ครั้ง 
     รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น จํานวน ๗๓ ครั้ง 
   สรุปผลการสกัดก้ันทุกหนวยงานในพื้นท่ีของ ศป.ปส.ชน. หวงเวลา (๑ - ๒๕ เม.ย.๖๐ ) 
     - ยาบา    ๑,๒๕๒,๑๐๐ เม็ด 
     - ไอซ         ๓๐,๐๐๐ กรัม 
     - เฮโรอีน    ๒๒.๓๑   กรัม 
     - ผูตองหา     ๗๗  คน 
     - ยึดทรัพย ๑๐,๐๒๑ บาท 
   สรุปผลการสกัดก้ันเฉพาะ ของหนวย ศป.ปส.ชน. ในหวงเวลา (๑ - ๒๕ เม.ย.๖๐) 
     - ยาบา     ๒,๐๔๓ เม็ด 
     - ไอซ             - กรัม 
     - เฮโรอีน     ๔.๒     กรัม 
     - ผูตองหา  ๓๑    คน 
     - ยึดทรัพย ๓,๗๓๐  บาท 
   เฉพาะในพื้นท่ี จว.ช.ม. หวง ๑ - ๒๕ เม.ย.๖๐  
     - มีผลการสกัดก้ันยาบาของทุกหนวยงาน จํานวน ๓๑๙,๓๑๗ เม็ด  
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การปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
    การปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนทั้ง ๔ ดาน ในพื้นที่ จว.ช.ม. หวงตั้งแต ๑ - ๒๕ เม.ย.๖๐ 
   ดานการปองกัน   จํานวน        ๒   ครั้ง 
   ดานการบําบัด   จํานวน      ๑๐   ครั้ง 
   ดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จํานวน        ๙   ครั้ง   
   งาน ฝกร.อื่นๆ (งานนโยบาย)  จํานวน      ๒๓   ครั้ง 
     รวมทั้งสิ้น          จํานวน     ๔๔  ครั้ง 
ผูแทน กกล.ผาเมือง ผลการดําเนินงานดานการสกัดกั้นยาเสพติด กองกําลังผาเมือง ในหวงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
การลักลอบลําเลียงยาเสพติดในเขต สมม. ในหวงประมาณกลางเดือน มี.ค.๖๐ กลุมขบวนการฯ กกล.UWSA พล.น.๗๗๒ ม.จอดฯ 
ไดลําเลียงยาบา จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด ไปยังแหลงพักบริเวณฐานฯ ของ กกล.UWSA พัน.๖๑๔ ฐานฯ กองเฮือบิน สมม.     
ดานตรงขาม บ.แปกแซม หมู  ๖ ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหงฯ เพื่อเตรียมลําเลียงสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในเขตไทย                      
โดยยาเสพติดของ กกล.UWSA ในพื้นที่ดังกลาว มักจะสงมอบใหกับกลุมขบวนการฯ กลุมลีซอ เครือขายของนายมนัส เลายี่ปา 
ผญบ.บ.แปกแซมฯ ซึ่งเปนผูติดตอ/ประสานงานกับกลุม กกล.เมียนมาเชื้อสายวา มาโดยตอเนื่อง 
      สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย ในหวงตั้งแต เม.ย.๖๐ – ปจจุบัน ปรากฏขาวสาร
การลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในพื้นที่รับผิดชอบ ดาน จว.ช.ม. จํานวน ๓ ครั้ง เปนยาบา และเฮโรอนี ไมทราบจํานวน  
    - เมื่อ ๕ เม.ย.๖๐ ไดรับแจงจากแหลงขาววา กลุมขบวนการฯนายสิทธิชัย  ยี่หวา อยูบานเลขที่     
๖๖/๑๔๙ หมู ๗  ต.แสมคํา เขตบางขุนเทียน กทม. เปนสามขีอง น.ส.วันเพ็ญ ประทีปชุติมา อยูบานเลขที่ ๑๑๓ หมู ๘ ต.แมขา 
อ.ฝาง จว.ช.ม. จะลักลอบลําเลียง ยาบา (ไมทราบจํานวน) จากแหลงพัก บ.เดนหลวง หมู ๑๓ ต.เวียง อ.ฝางฯ โดยจะซุกซอน  
ยาเสพติดไปกับ รยบ.ปคอัพ ยี่หอนิสสัน สีขาว ทะเบียน ตฉ ๑๙๓๓ กทม. (รถยนตบรรทุกตูแชไอศครีม) เพื่อนําไปสงใหกับ          
กลุมเครือขายในพื้นท่ี อ.เมือง จว.ช.ม. ในหวงเทศกาลสงกรานต (ชป.ขาวพิเศษ) 
    - เมื่อ ๘ เม.ย.๖๐ กลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ ในพื้นที่  อ.แมอายฯ และกลุมเครือขาย บ.หวยสาน          
ต.ทาตอน  อ.แมอายฯ ไดเตรียมลําเลียงยาเสพติด (ไมทราบชนิด และจํานวน) โดยใช รถ จยย. นําไปยังพื้นที่ ต.แมยาว อ.เมือง 
จว.ช.ร. โดยใชเสนทางจาก บ.เมืองงาม ต.ทาตอน อ.แมอายฯ - บ.ผาใต - บ.ตนผึ้ง ต.ทาตอน อ.แมอายฯ จากนั้นจะลําเลียงทางเรือ 
หรือเดินเทาเพื่อขามลําน้ํากก เพื่อนําไปยังแหลงพัก บ.จะคือ ต.หวยชมพู อ.เมือง จว.ช.ร. ในหวงเทศกาลสงกรานต) (ชป.ขาวพิเศษ) 
       - ในหวงตั้งแต ๑๐ เม.ย.๖๐ เปนตนมา กลุมขบวนการฯ กกล.อส.ทมม.เชื้อสายมูเซอ กลุมนายจะมู 
และนายจะทอ ผญบ.บ.เปยงสา สมม. ไดทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไมทราบจํานวน มายังแหลง
พักคอยบริเวณแนวชายแดนไทย - สมม. ดานตรงขาม อ.แมอายฯ และจะทําการลักลอบลําเลียงดวยวิธีการเดินเทา ในลักษณะ
ทยอยลําเลียง ครั้งละ จํานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ เม็ด นําไปสงใหกับกลุมเครือขาย กลุมมูเซอ บ.ดอยแหลม หมู ๑๓ ต.แมอาย 
อ.แมอายฯ และ บ.ปาคา หมู ๑๑ ต.มอนปน อ.ฝางฯ (บก.ควบคุม ๕) 

       ขอพิจารณา และแนวโนมสถานการณ ปจจุบันการลําเลียงยาเสพติดจากแหลงพักในเขต สมม. ยังคงใชวิธีการ
เดินเทาตามเสนทางตามภูมิประเทศ โดยมี กกล. คุมกันติดอาวุธ และวิธีการวาจาง กลุมลําเลียงยาเสพติดในเขตไทย โดยใชวิธีการนํา
รถยนตที่ใชในการลําเลียงขามไปยังเขต สมม. เพื่อทําการซุกซอนยาเสพติด กอนจะลําเลียงเขาสูเขตไทย ซึ่งกลุมขบวนการฯ     
ในเขต สมม. จะใหกลุมรับจางลําเลียงจะตองมีตัวประกันไว  ในเขต สมม. หลังจากที่ยาเสพติดถึงปลายทาง และสงมอบ
เรียบรอยแลว ก็จะไดรับคาจางในการลําเลียง และกลุมขบวนการฯ ในเขต สมม. ก็จะปลอยตัวประกันกลับเขาสูเขตไทย       
โดยพื้นที่ที่ควรเพงเล็ง ไดแก บริเวณพื้นที่ปาภูเขา ในพื้นที่ อ.ฝาง, อ.แมอาย จว.ช.ม. และพ้ืนที่รอยตอระหวาง  อ.เวียงแหง และ      
อ.เชียงดาว จว.ช.ม.  
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   การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน 
เม.ย.๖๐ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

เดือน 
เม.ย.๖๐  

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจนทราบ 
ลว. 

หาขาว 
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 

ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุดสกัด 

รวม ๖๖ ๘๙ ๕๓ ๑๒ ๑๓ ๒๗ ๑๔๙ 
 

   ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน เม.ย.๖๐ - ปจจุบัน (๒๗ เม.ย.๖๐) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการ           
สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๔ ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน ๒๓ คน    
ของกลาง ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑๘,๔๓๐ เม็ด, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) จํานวน ๑.๔๐ 
กรัม, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝน) จํานวน ๘,๐๐๑.๑๐ กรัม และยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (กัญชา) จํานวน ๕๑๒ กรัม  
 

พื้นที่  
จว.เชียงใหม 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๕ ๕ ๑๔,๒๓๗ - - - - 

อ.ไชยปราการ ๓ ๑๒ ๓,๙๖๑ - - - - 
อ.ฝาง ๒ ๑ ๒๑ - - ๑.๑๐ ๕๑๒ 

อ.แมอาย ๔ ๕ ๒๑๑ ๑.๔๐ - ๘,๐๐๐.๐๐ - 
รวม ๑๔ ๒๓ ๑๘,๔๓๐ ๑.๔๐ - ๘,๐๐๑.๑๐ ๕๑๒ 

ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปนภารกิจ ในหวงเดือน เม.ย.๖๐ - ปจจุบัน (๒๗ เม.ย.๖๐)  
 

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท 
๑ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 
ประเภท 

๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 
ประเภท 

๕ 

ของกลาง 

ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 

(กรัม) 

ฝน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

รถยนต 
(คัน) 

รถจักรยานยนต
(คัน) 

ดานตรวจ/จุดตรวจ/
จุดสกัด 

๖ ๙ ๑๘,๐๓๖ - - - - ๑ - 

ปดลอม/ตรวจคน ๑ ๑ ๒๑๐ - - - - - - 
ลว.พิสูจนทราบ ๖ ๑๓ ๑๘๔ ๑.๔๐ - ๘,๐๐๑.๑๐ ๕๑๒ - ๑ 

ซุมโจมตี - - - - -  - - - 
รวม ๑๔ ๒๓ ๑๘,๔๓๐ ๑.๔๐ - ๘,๐๐๑.๑๐ ๕๑๒ - - 
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จากสถิติการจับกุมในหวงที่ผานมาพบวากลุมขบวนการฯ ยังคงมีการลําเลียงมาตามชองทางหุบเขาและมากับ
รถจักรยานยนตและรถยนต ซึ่งจะลักลอบลําเลียงเขาสูพื้นที่ตอนในตอไป 

        ผลการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
       - เมื่อ ๐๖๐๔๐๐ เม.ย.๖๐ รอย.ตชด.๓๓๕ จัดกําลัง ๑ ชป. ตั้งจุดสกัด บริเวณ เสนทาง บ.หวยลึก หมู ๗  
ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตรวจพบบุคคลตองสงสัย จํานวน ๑ คน เดินอยูบริเวณพื้นที่ดังกลาว จนท. จึงไดแสดงตนเพื่อขอ
ตรวจคน แตบุคคลดังกลาวไดวิ่งหลบหนี จนท.จึงจัดกําลังไลติดตาม  ผลการปฏิบัติไมสามารถติดตามตัวมาได จากการตรวจสอบ
พื้นที่โดยรอบพบกระเปาสะพายขางสีน้ําตาลตกอยู ภายในบรรจุยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑๒,๐๐๐ เม็ด  
 - เมื่อ ๑๑๐๓๐๐ เม.ย.๖๐ รอย.ตชด.๓๓๔ ไดจัดกําลัง ๑ ชป. รวมกับ บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓,            
บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ ๑, หนวย ขกท.กกล.ผาเมือง, บช.ปส., สส.ภ.จว.เชียงใหม, สภ.แมอาย และฝายปกครอง อ.แมอาย   
ทําการ ลว.พิสูจนทราบ บริเวณพื้นที่ดังกลาว ตรวจพบบุคคลตองสงสัยซึ่งขับขี่รถ จยย. มาดวยกัน จํานวน ๒ คัน จึงไดทําการ
ตรวจคน ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหาได จํานวน ๒ คน ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝนดิบ) หอหุมดวย
กระดาษสา จํานวน ๕ กอน รวมน้ําหนักประมาณ ๘ กก. 

การปฏิบัติตามแผนงานดานรักษาความมั่นคงภายใน (พ้ืนที่ จว.ช.ม.) 
   สรุปผลการฝกอบรมที่ผานมา หวงเดือน เม.ย.๖๐ โครงการจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
(ชพส.) การประชุมแบบมีสวนรวมดําเนินการไปแลว จํานวน ๑๐ ครั้ง 
 

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานที่ฝก 
๑. ชพส.ที่ ๓๒๐๑    

 
ประชุมแบบมี

สวนรวม 
๙/๖๐ ๑๘ เม.ย. ๖๐ 

ศาลาอเนกประสงค  บ.มวงเครือ  ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง 
จว.ช.ม. 

 ” ๑๐/๖๐ ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
ศาลาอเนกประสงค  บ.สามหมื่น ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง 
จว.ช.ม. 

๒. ชพส.ที่ ๓๒๐๒    

 
ประชุมแบบมี

สวนรวม 
๙/๖๐ ๒ เม.ย. ๖๐ 

ศาลาอเนกประสงค บ.น้ํารู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

 ” ๑๐/๖๐ ๔ เม.ย. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.โปงอาง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
๓. ชพส.ที่ ๓๒๐๓    

 
ประชุมแบบมี

สวนรวม 
๙/๖๐ ๕ เม.ย. ๖๐ 

ศาลาอเนกประสงค บ.ใหมพัฒนา ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ 
จว.ช.ม.  

 ” ๑๐/๖๐ ๙ เม.ย. ๖๐ 
ศาลาอเนกประสงค บ.ใหมหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 
จว.ช.ม.  

๔. ชพส.ที่ ๓๒๐๔    

 
ประชุมแบบมี

สวนรวม 
๙/๖๐ ๒๐ เม.ย. ๖๐ หอประชุมประชาคม บ.เวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม.  

 ” ๑๐/๖๐ ๒๒ เม.ย. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.หนองไผ ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม.  
๕. ชพส.ที่ ๓๒๐๕    

 
ประชุมแบบมี

สวนรวม 
๙/๖๐ ๘ เม.ย. ๖๐ 

ศาลาอเนกประสงค บ.โละปาไคร ต.บานหลวง อ.แมอาย จว.ช.
ม. 

 ” ๑๐/๖๐ ๒๑ เม.ย. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.หวยมวง ต.แมนาวาง อ.แมอาย จว.ช.ม. 
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โครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.) 
  การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชน จํานวน ๑ รุน 

 

หนวย การปฏิบัติ ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานที่ฝก 
ชบข.ที่ 
๓๒๐๑ 

พัฒนาศักยภาพ
ผูนําฯ 

๘/๖๐ ๒๔ - ๒๕ เม.ย. ๖๐ 
หอประชุม รร.บานหวยเฮี่ยน ต.เวียง     
อ.ฝาง จว.ช.ม. 

 
     การฝกอบรมคายเยาวชนทางสายใหม จํานวน ๑ รุน 
 

หนวย การปฏิบัติ ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานที่ฝก 

ชบข.ที่ 
๓๒๐๑ 

เยาวชนทางสาย
ใหม 

๘/๖๐ 
๒๖ – ๒๗ เม.ย. 

๖๐ 
หอประชุม รร.บานหวยเฮี่ยน ต.เวียง     

อ.ฝาง จว.ช.ม. 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2560) ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 18,315,260 บาท (ทุกงบ)
(สิบแปดลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เบิกจายแลว 6,146,881.50 บาท คิดเปนรอยละ 37.73   
แยกเปน 
งบ ป.ป.ส. 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 5,172,000 บาท มีการเบิกจายแลว 2,404,734 บาท  คิดเปน 46.50% 
2) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,220,000 บาท มีการเบิกจายแลว  366,000 บาท  คิดเปน 30% 
3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 5,280,000 บาท มีการเบิกจายแลว 2,605,100 บาท  คิดเปน 49.33% 
งบ ปค. 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 598,000 บาท มีการเบิกจายแลว 427,280 บาท  คิดเปน 71.45% 
2) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 459,400 บาท มีการเบิกจายแลว 6,300 บาท  คิดเปน 1.37% 
งบ สป.มท. 
 งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 235,860 บาท มีการเบิกจายแลว 135,819 บาท  คิดเปน 34.55% 
งบพัฒนาจังหวัด 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 3,806,000 บาท มีการเบิกจายแลว 99,600 บาท  คิดเปน 25.11% 
2) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 496,000 บาท มีการเบิกจายแลว  496,000 บาท  คิดเปน 100% 
3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 1,048,000 บาท มีการเบิกจายแลว 368,800 บาท  คิดเปน 35.19% 

ประธาน   ใหเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย และฝากเรื่องงบประมาณ TO BE 
NUMBER ONE ปกติจะของบพัฒนาจังหวัดแต ณ ตอนนี้ถูกตัดออก  ซึ่งปหนาอาจจะมีผลกระทบเนื่องจากไมมีงบประมาณ    
จึงขอฝากทาง ป.ป.ส. ดวย 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา ผลการประเมินหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ป 2560 รอบที่ 
1/2560 (สิงหาคม 2559-มีนาคม 2560)  
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     ตามที่ไดแจงให ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ดําเนินการสํารวจและนําเขาขอมูลผลการประเมินใน
รอบที่ 1/2560 โดยสํานักงาน ป.ป.ส. เริ่มเปดระบบใหนําเขาขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.– 31 มี.ค. 2560 และเมื่อบันทึกผลการ
ประเมินในแตละรอบเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบและยืนยันสภาพปญหายาเสพติดใหตรงกับพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงและเปนปจจุบัน          
แลวปรับปรุงในระบบ NISPA  จากนั้นใหนํารายงานผลการประเมินหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ป 2560 เสนอในที่
ประชุม ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ประจําเดือน เพื่อใหความเห็นชอบกอนสงรายงานให ศอ.ปส.มท. และสํานักงาน ป.ป.ส. ทราบ นั้น 
     ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน/ศป.ปส.ทม. ไดบันทึกผลการประเมินหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด          
ป 2560 รอบที่ 1/2560 (สิงหาคม 2559-มีนาคม 2560) ลงในระบบ NISPA  เรียบรอยแลว รายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ที ่ อําเภอ ขอมูลหมูบาน/ชุมชน ผูคา/ผูผลิต ผูเสพ 
  หมูบาน ก ข ค ง   

1 เมืองเชียงใหม 78 56 17 1 4 4 30 
2 จอมทอง 103 50 33 13 7 4 100 
3 แมแจม 104 81 16 4 3 3 34 
4 เชียงดาว 83 34 39 2 8 8 85 
5 ดอยสะเก็ด 112 103 6 0 3 3 7 
6 แมแตง 104 71 26 2 5 4 38 
7 แมริม 92 84 4 1 3 5 16 
8 สะเมิง 44 27 13 2 2 2 20 
9 ฝาง 119 80 14 6 19 25 157 

10 แมอาย 93 59 21 10 3 0 103 
11 พราว 109 62 18 6 23 23 69 
12 สันปาตอง 120 97 9 2 12 11 56 
13 สันกําแพง 90 74 4 4 8 5 35 
14 สันทราย 114 99 11 2 2 2 20 
15 หางดง 109 73 23 7 6 1 75 
16 ฮอด 61 51 6 1 3 3 10 
17 ดอยเตา 43 42 0 0 1 1 0 
18 อมกอย 95 73 11 4 7 0 56 
21 ไชยปราการ 44 34 2 6 2 3 40 
22 แมวาง 58 46 9 2 1 1 21 
23 แมออน 49 6 36 7 0 0 43 
24 ดอยหลอ 54 45 7 2 0 0 11 
25 กัลยาณิวัฒนา 22 21 1 0 0 0 1 
26 ทม.แมโจ 19 9 3 4 3 2 33 
27 ทม.ตนเปา 10 1 2 0 7 8 4 
28 ทม.เมืองแกน 27 19 1 0 7 4 20 
29 ทน.เชียงใหม 93 93 0 0 0 0 0 

รวม 2,178 1,576 348 99 155 144 1,225 
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  ศอ.ปส.จ.ชม. ไดวิเคราะหขอมูลการจําแนกสถานะหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2/2559 
และรอบที่ 1/2560  สรุปผลดังนี้ หมูบานสีขาวเพิ่มขึ้น 216 หมูบาน (คิดเปน 72.35%) หมูบานสีเขียวลดลง 63 หมูบาน 
หมูบานสีเหลืองลดลง 62 หมูบาน หมูบานสีแดงลดลง 91 หมูบาน จํานวนผูคา/ผูผลิตลดลง 126 ราย และผูเสพลดลง 
1,204 ราย  

ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ปกติระบบ NISPA จะปดในวันที่ 31 มี.ค. 2560 แตจากการตรวจสอบพบวา ผลการ
จําแนกของบางอําเภอมีหมูบานสีขาวลดลง จึงไดประสานสวนกลางใหอําเภอสามารถเขาไปปรับขอมูล โดยระบบจะปดวันที่  
30 เม.ย. 2560  

ประธาน  การจากที่ตรวจปสสาวะในผูเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ พบผูเสพเพิ่มขึ้น ถาอําเภอจะทําการปรับ
ขอมูลก็ขอใหดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย. 2560 เพราะจํานวนผูเสพที่เราพบมีผลกระทบตอการประเมินสถานะ
หมูบาน/ชุมชน  

ปลัดจังหวัดเชียงใหม ในการคัดเลือกทหารกองเกินฯ มีชื่ออยูในภูมิลําเนา แตวาชวงกอนหนาอาจจะไปเรียน หรือทํางานใน
ตางพื้นที่ แตกลับมาในชวงเกณฑทหารแลวตรวจพบผลปสสาวะเปนบวก อยากจะหารือวาถาหากบุคคลพวกนี้ไดรับการบําบัด
แลว เราจะจําหนายไดไหม 

ประธาน   ใหทางอําเภอยืนยันวาบุคคลเหลานี้ไมไดอยูในพื้นที่ ตองใหอําเภอ Re-check ขอมูล  

ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5  รายชื่อผูที่ ไดรับการพิจารณาคัดเลือกรับมอบทุนประกอบอาชีพ  ป  2560            
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 21 ราย ผานเกณฑการพิจารณาทั้งหมด แตจะมอบเปนรุน สําหรับรุนที่ 1  จํานวน 15 ราย             
ที่เหลือดําเนินการในรุนที่ 2 และจะขอเรียนเชิญ ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. รวมมอบทุน ในวันที่ 30 เมษายน 2560          
ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ  เวลา 11.00 น. โดยจะมี แมทัพนอย เลขาธิการ ป.ป.ส. และผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5              
ซึ่งของจังหวัดเชียงใหมไดแก   อ.ดอยหลอ สันปาตอง จอมทอง สารภี และ อ.กัลยาณิวัฒนา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธาน   ยาเสพติดเปนเรื่องที่ทางรัฐบาลใหความสําคัญ เปนเรื่องที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อยางกรณี ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ตองชวยกันดูแล สอดสองและลดปญหายาเสพติด         
ใหลดลง 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ไมมี) 

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

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


