
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 1/๒๕60 

วันจันทรที่  30 มกราคม 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 ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นายรุจน นะนุน   อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
6. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
7. นางจารุมา ภมรบุตร   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) 
8. พ.อ.ธรรมรัตน  เหรียญทอง  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 

9. ร.อ.ศรันย พุมอินทร   ผูบังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
10. พ.ต.ต.ธีรัตม ชูดละออง  บังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (แทน) กรรมการ 
11. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ   กรรมการ 
13. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
14. นางปานทิพย ศรีรัตน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
15. นายขจร วงศสวย   แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
16. นางพิมพพิศา หงษรัตน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
17. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
18. นางฉวีวรรณ สัญญา   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม  กรรมการ 
19. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
20. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
21. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
22. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
23. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
24. นายโสภณ โปธินันท   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
25. น.ส.วราภรณ ปนทนันท  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
26. นายพิทูรย ปญญาศรี   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
27. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
28. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
29. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
30. นายณฐรัฐ ทองเจิม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
31. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
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32. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
33. นางสาวนลินรัตน วรโชตภิูดินันท ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
34. นางสาวณัฐกาญจน รินคํา  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
35. นางวรรณา ผุสดี   ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม     กรรมการ 
36. นางอนงคนาถ กาญจนถิวโสภณ ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
37. นางมัฑนา ธรรมใจ   เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
38. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
39 นายพิชิต จันตะคาด   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
40. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
41. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
42. นายสมคิด บุญมา   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
43. นางมณทิรา เมธา   ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
44. นายชัยพัฒน ธิตะจาร ี  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
45. นายชาลี ติยายน   ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม(แทน) กรรมการ 
46. นายจีระนนท คนหาญ  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม กรรมการ 
47. วาที่เรือตรีกานตสิทธิ์ กองเกิดสุข ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
48. นางภรภัทร สิมะวงศ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
49. นางสาวเดือน อินตะ   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
50. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
51. นางสาวคนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
52. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
53. นายพิรุณ ฟองมณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
54. นางวิภาดา กังหลัง   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
55. นายอัจฉริยะ บุญเปง   นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ      กรรมการ 
56. นายยงยุทธ คุณรา   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
57. นายชูชีพ พงษไชย   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
58. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ 
59. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม       กรรมการ 
60. นายศิรพิงษ นําภา    นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
61. นายภาษเดช หงสลดารมภ  นายอําเภอแมริม       กรรมการ 
62. นายมีชัย จันทรกระจาง  นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
63. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
64. นายสรรเสริญ พงษพิพัฒน  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
65. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
66. นายนิมิตร เมืองเปย   นายอําเภอแมแตง (แทน)      กรรมการ 
67. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว      กรรมการ 
68. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ   นายอําเภอพราว        กรรมการ 
69. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
70. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
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71. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
72. นางสาวนิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง      กรรมการ 
73. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
74. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
75. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
76. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
77. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
78. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
79. นายอนวัช สัตตบุศย   นายอําเภอไชยปราการ       กรรมการ 
80. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง       กรรมการ 
81. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
82. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
83. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
84. นางสาวอัญญารัตน บุญทัศน  จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
85. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
86. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
87. น.ส.นิยมล ยาวินัง   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
88. นายวัชรพงษ หนูชัย   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
89. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
90. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
91. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
92. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
93. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
94. นายมนตรี วงษวัชระโยธนิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 1/๒๕60        
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑   1.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ขอใหเรงรัดดําเนินการตามแบบงานและเปาหมายที่กําหนด โดยอางอิงและนําผลการปฏิบัติงานใน 
ไตรมาสที่ 1 มาเปนขอพิจารณาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
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     1.2 เรื่องท่ีฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

           พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 

มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
เวนแตรัฐมนตรีไดอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชน
ของทางราชการ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามปริมาณดังตอไปนี้ ให 
ถือ วาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใช ความตอไปนี้แทน 

 
 

  การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตามปริมาณ ดังตอไปนี้ 
ให สันนิษฐาน วาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย 

มาตรา 17 หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เวนแตไดรับ
ใบอนุญาต 

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ไวในครอบครอง
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึ้นไปให ถือ 
วามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน  

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครอง
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึ้นไป ให 
สันนิษฐาน วามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดผลิต จาํหนาย นําเขา สงออก 
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 
หรือในประเภท ๕ เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป 

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือใน
ประเภท ๕ ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัม 
ขึ้นไปให ถือ วามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน  

 
การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือใน

ประเภท ๕ ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแต สิบกิโลกรัม 
ขึ้นไปให สันนิษฐาน วามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
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พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 

มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
 
มาตรา ๖๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษ 
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท 

 
 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการ

กระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ ประหารชีวิต 
 
 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิต

โดยการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคํานวน
เปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนัก
สุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแต 
แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทํา

เพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ป ถึงจําคุกตลอดชีวติ 
และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
มาตรา ๖๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่ง 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝน มาตรา ๑๕ 
ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท  

 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํา

เพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ จําคุกตลอดชีวิต และปรับ 
ตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต  

 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิต 

โดยการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึง 
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 
 
 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทํา

เพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ป ถึงจําคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท 

 
 
 
 
 
มาตรา ๖๗  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาต และมปีริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนัก
สุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน  

  
มาตรา ๖๗ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด 

ใหโทษในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัต ิ          
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใหใชบังคับแกคดีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํากฎหมาย ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บังคับแกคดีดังกลาว
ตอไปจนกวาคดีถึงที่สุด  

คดีซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลชั้นตนในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายยื่นคํา
แถลงขอสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมวาการกระทําของจําเลยเปนการกระทํา เพื่อจําหนายหรือไม ก็ใหศาลสืบพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และคดีถึงที่สุดแลว ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับ
โทษ หรือกําลังรับโทษอยู เมื่อความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือ
พนักงานอัยการรองขอ ใหศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดโทษใหมตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ ยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการที่ศาลจะกําหนดโทษใหมนี้ ใหศาลมีอํานาจไตสวน 
ผูที่เกี่ยวของตามที่เห็นวาจําเปน ถาปรากฏวา ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว และศาลเห็นเปนการสมควร ศาลจะรอการ
ลงโทษท่ีเหลืออยูหรือจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได 

มาตรา ๑๐ ใหประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกีย่วกับอํานาจหนาที่ของตน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 12/2559  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  แนวโนมสถานการณปญหายาเสพติด ยาเสพติดเขามาสูประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเขา
มายังพื้นที่ๆ เกี่ยวของ ผานประเทศไทยเขาสูประเทศที่สาม ในการลําเลียงผานเขาสูประเทศใหญๆ คือ จีน ฮองกง ใตหวัน 
ออสเตรเรีย โดยผานทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต พื้นที่ลําเลียงยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ชนกลุมนอย) 
ผานทางทะเลมากข้ึน ซึ่งพบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อขนสงยาเสพติดผานประเทศที่สาม  

ชายแดนภาคเหนือมียาเสพติดคอนขางมาก โดยเฉพาะ อ.แมอาย ที่มีพอคารายใหญ อ.เวียงแหง ยังคงมีปญหา             
ยาเสพติดอยางตอเนื่อง  ปจจุบันราคายาเสพติดลดลงมาก โดยคนทีเ่ขาไปเกี่ยวของมากที่สุดคือ ชนเผา รอยละ 58 ไดแก มูเซอ  
มง ลีซอ และอาขา ที่เหลือเปนบุคคลทั่วไป รอยละ 52  
 ขบวนการคายาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงเสนทางลําเลียงยาเสพติด โดยใชเสนทางผานพื้นที่ตอนในของเมียนมา และใช
วิธีการลําเลียง เสนทางลําเลียงยาเสพติด จากฝง สมม. - (ผาน) - บ.ปากแซม - บ.เปยงหลวง (นํายาบาขึ้นรถ) ต.เปยงหลวง –      
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง – บ.น้ําบอใหม – ดอยสามหมื่น – หวยน้ําดัง – ไป อ.สะเมิง – จ.เชียงใหม 

สถานการณพ้ืนที่รอยตอ อ.ปาย – อ.เวียงแหง 
- เมื่อ 26 ธ.ค.59 ฉก.ร.17 จับกุมยาบา 548,000 เม็ด พิกัด MB 573385  บริเวณหวยน้ําดัง ชนเผาลีซอ ทราบ

จากแหลงขาววา 
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1. ยาบาเปนของกลุมวา โดย พ.อ.ตะซาง ผบ.กกล.วา พล.น.778 นําเขามาพักคอยท่ี บ.ตับผาลาย 
2. กลุมเจภา(ไมทราบนามสกุล) อยู บ.เปยงหลวง จ.เชียงใหม เปนผูประสานและจัดหาแหลงพัก 
3. เสนทาง บ.แปกแซม – ต.เปยงหลวง – มาตามเสนทางดอยสามหมื่น – หวยน้ําดัง – ไป อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

สถานการณพ้ืนที่ อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง และ อ.แมอาย ปรากฏขาวสาร 6 ขาวสาร ยาบา 1,850,000 เม็ด 
วันที่ 10 - 12 ธ.ค.59 ปรากฏ 1 ขาวสาร กลุมมูเซอ ยาบา 200,000 เม็ด 
วันที่ 12 ธ.ค.59 ยาบา 300,000 เม็ด + ไอซ 
วันที่ 20 ธ.ค.59 ยาบา 1,000,000 เม็ด 
วันที่ 24 ธ.ค.59 ยาบา 300,000 เม็ด 
วันที่ 25 ธ.ค.59 ยาบา 50,000 เม็ด 
วันที่ 27 ธ.ค.59 ปรากฏ 1 ขาวสาร (ไมทราบจํานวน/ชนิด) กลุมจีนฮอ บ.ใหมหนองบัว (กลุมนายวิชัย ชื่นจมจันทร 

(อดีต ผญบ. บ.ใหมหนองบัว) 
กลุมขบวนการฯ ภายนอกประเทศ เปนกลุมวา (UWSA) เชื่อมโยงกับชาวเขาเผามูเซอ และจีนฮอ ในพื้นที่ชายแดนไทย 

นําเขาตามชองทางธรรมชาติที ่แนวโนมนําเขามาหวงเทศกาลปใหมมูเซอ (กินวอ) โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แมอาย คอนขางปริมาณสูง 
ราคายา ราคาซื้อขายยาเสพติดตามแนวชายแดน (ในพ้ืนที่ผลิตฯ)  
ยาบา   แบงเปนกลุมที่ขายดีมากทีสุ่ดและเปนที่นิยมของตลาดผูเสพ 
เรียกตามกลุมผูเสพ คุณลักษณะ ราคาเม็ดละ(1 แสนเม็ด) 
1.ยาบาเหวย หยิ่น-UWSA สีสม, ตัว Y หางสั้น งอ สวย, เบา-ซึม-

เมา-หอม-สบายใจ(10 เม็ด) 
22 บาท 

2.ยาบาไทเกอร-UWSA เม็ดสีสมบาง ตัว Y หางตรง เผาเสพไม
ติดชอน, กระดาษฟรอยด, ออกฤทธิ์
แรง หอม (4 เม็ด) 

17 บาท 

3.ยาบา 999-UWSA สีสม ตัว w ผอมสูง ตัว Y ตรงลงมา, 
กลิ่นฉุน,เมาเร็ว (3 เม็ด) 

17 บาท 

4.ยาบาจากกลุมยอย มูเซอ,ไทยใหญ
,อาขา 

เม็ดสีสม, กลนฉุน เผาชอน กระดาษ 
ฟรอยดจะเปนสีดํา, ผสมไอซมาก 

(นิยมแพคเปนซองแอปเปล) 

5 บาท 

หมายเหตุ ปจจุบันผูผลิตรายยอย
นิยมใชสัญญาลักษณหีบหอเปน Y1 
หรือ 999 

 
ไอซ    6 หมื่นบาท/ก.ก.(นากองมู), 4-5 หมื่นบาท/ก.ก. (ทาข้ีเหล็ก/รีบกลับ) 
เฮโรอีน  ประเภทเกล็ดผงขาว 350,000 บ./ 700 g,  

ประเภทอัดแทง        270,000 บ./ 700 g 
ขาวจับกุมนาสนใจ 
คดีที่สําคัญที่ผานมา  เครือขายยาเสพติด “อุสมาน สะแลแมง-ไซซะนะ-แกวพิมพา” และขยายผลจับกุม               

“ไซนุเด็ง” เครือขายไซซะนะ พบเปนแกนนํากลุมเคลื่อนไหวภาคใต อุสมานมีความเชื่อมโยงกับนักคารายใหญในพื้นที่ทางภาคใต                     
มีเครือขายเยอะ โดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตมีความเกี่ยวของกัน แตทางภาคเหนืออยูระหวางการตรวจสอบวา
มีความเก่ียวของหรือไม  
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การจับกุมที่นาสนใจ คือการใชรถหรูเปนพาหนะ ใชเครื่องแบบของรัฐ และมีเจาหนาที่รัฐเกี่ยวของ  สําหรับ
สัญลักษณและสิ่งหอหุมยาเสพติด ทําใหไมสามารถระบุที่มาวาไดมาจากกลุมไหน แหลงผลิตไหน  
  เฝาระวังยาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก ยาบา ไอซ และกัญชา โดยกัญชาจะพบในนักเรียน 
นักศึกษา เปนการเสพแทนยาบา สําหรับไอซจะนิยมในหมูวัยรุนมากขึ้น เพราะมีการแบงขาย  

การใชยาในทางที่ผิด การใชยาเสพติดในทางที่ผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีนักเรียน นักศึกษา เขามารับการ
รักษาตัวใน รพ.หางดง รักษาดวยอาการตัวเหลือง ตาเหลือง จากการสอบถามพบวาเด็กใชยาทรามาดอลมาเปนระยะเวลานาน 
โดยใชผสมกับโคกดื่ม สําหรับแนวทาง หามขายใหเด็กอายุต่ํากวา 17 ป โดยพื้นที่ อ.หางดงไดมีการขอความรวมมือใหรานขาย 
ยาสอบประวัติผูซื้อ  

ผลการปฏิบัติของเสมารักษ ยังพบการกระทําความผิดของนักเรียน นักศึกษา โดยพบวามีการใชสารระเหยใน
ระดับประถมศึกษา  มีการหนีเรียน โดยทางศูนยเสมารักษดําเนินการอบรม แลว สงใหสถานศึกษาดูแลตอไป และในชวงเทศกาล
ปใหมที่ผานมา ไดรวมกับขนสงจงหวัดเชียงใหม ตรวจปสสาวะผูขับรถขนสง ผลปฏิบัติไมพบสารเสพติดในปสสาวะ แตพบปญหา
เรื่องกระเปาสัมภาระ ไมมีการตรวจสอบ จึงนําเรียนขนสงจังหวัดเชียงใหม เพื่อหาแนวทางและความรวมมือในการดําเนินการ
ตอไป 

ประธานฯ  สองเรื่องนี้ เปนเรื่องสําคัญ ใหทางสํานักงานสาธารณสุขใหความสําคัญ ตรวจสอบ สังเกตผูที่มาซื้อยา
ปริมาณมาก และติดตอกันอยางตอเนื่อง เพื่อเปนมาตรการในการปองกันอันตรายที่เกิดจากการใชยาในทางที่ผิด และใหขนสง
จังหวัดหารือหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อหามาตรการในการปองกันตอไป 

สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม ป 2559/2560 

  ผลการสํารวจและตัดทําลายไรฝนภาพรวมของประเทศไทยฤดูกาลปลูกป 2559/60 
 

ผลการสํารวจ ผลการตัดทําลาย 

แปลง ไร แปลง ไร รอยละ 

1,985 1,616.66 1,809 1,491.92 92.28 
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ประธานฯ  มีขอหวงใย เนื่องจากปจจุบันการปลูกฝนไมไดปลูกเพื่อเฉพาะรายเกา แตจะปลูกเพิ่มสําหรับผูใช
แรงงาน และผูติดรายใหม  

นอ.อมกอย  สภาพพื้นที่ปลูกฝนใน อ.อมกอย ชวงนี้เปนชวงการตรวจยึดพื้นที่การปลูกฝน โดยรวมกับทางทหาร 
และกรม ปาไม เขาดําเนินการตรวจยึดและดําเนินคดี และมีการใหความรู กระตุนผูนําชุมชน ผญบ. เพิ่มความกดดันในพื้นท่ี 

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนมกราคม 2560 
ระเบียบวาระที่  4.2.1)  ดานการปองกัน (Potential Demand) 
 

 
 
 
 
 
 

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 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ป.6 (แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.3 (แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6 (แหง) 
      (6) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (แหง) 
      (7) สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา (แหง) 
๑.2 เดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษา  
      - ย.อส. (คน) 

 
 

636 
168 

 
678 
61 

732 
296 
60 
17 
7 

100 

 
 
 
 
 
 
 

366 
148 
30 
4 
2 
0 

 
 
 
 
 
 
 

60 
60 
60 

47.05 
100 

- 

 
 
- 
- 
 

193 
- 

177 
87 
16 
1 
- 
- 

 
 
- 
- 
 

193 
- 

177 
87 
16 
1 
2 
- 

 
 
- 
- 
 

28.46 
- 

24.18 
29.39 
26.66 
28.57 
28.57 

- 

 
 

    รอ ปปส.  
 จัดอบรมครู 
  และแจก 
 สื่อการสอน 

 
 
 
 

 *อาชีวะชี้แจง 
 *อุดมฯ ชีแ้จง 

ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

1.3 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพันธการปองกนัและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง 
ต่ํากวา 10 คน (แหง) 
      (2) รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง  10 คนขึ้นไป (แหง) 
      (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสีขาว (แหง) 
      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (มยส.) (แหง) 

 
2,000 

 
 

350  
 
 

40  
8  

 
500 

 
 

140 
 
 

12 
- 

 

 
50 

 
 

80 
 
 

50 
- 

 
130 

 
 

49 
 
 

4 
- 

 
430 

 
 

203 
 
 

17 
- 

 
21.50 

 
 

58 
 
 

42.50 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 
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ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 สําหรับเด็กปฐมวัย สังกัด ศธ. และทองถิ่น สํานักงาน ปปส.ไดดําเนินการจัดอบรมมา              
2 ปแลว โดยใชสื่อเดิม และใหดําเนินการลงขอมูลในระบบ NISPA ไดเลย และหากสื่อชํารุดเสียหาย ใหสํารวจและแจงใหกับทาง 
สํานักงาน ปปส. เพื่อจะไดดําเนินการจัดสงทดแทนให 

ประธานฯ  สรรพสามิต ไดจัดสงแผนที่โซนนิ่งใหทางอําเภอเพื่อดําเนินการตรวจในพื้นท่ีครบถวนหรือไม อยางไร 

ผูแทนสรรพสามิต ไดรับแจงจากกรมใหดําเนินการสํารวจขอมูล พรอมระบุพิกัดใหม  

ประธาน ฯ  ใหจัดสงขอมูลในรอบแรกที่ดําเนินการสํารวจใหอําเภอกอน ขอใหจัดสงภายใน 1 อาทิตย 

ปองกันจังหวัด  สําหรับการดําเนินการการมีสวนรวมภาคประชาชน (9 ขั้นตอน) ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 27 
ม.ค. 2560 และมีอําเภอที่สามารถดําเนินการครบทั้ง 9 ขั้นตอน จํานวน 6 อําเภอ และทาง ศอ.ปส.จ. ไดมีแบบการรายงาน
สรุปสถานะหมูบาน/ชุมชนจังหวัดเชียงใหม โดยให ศป.ปส.อ. รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน  

 

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
๑.4 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/
ชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็ง (แหง) 
           - หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานท่ีมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานวิกฤติ  
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชนกองทุนแม
ของแผนดิน (แหง) 
           - บานเดิมป 2559  
           - บานใหมป 2560 
      (3) การเพิ่มขึ้นของหมูบานสีขาว 

2,178 
 
 
 

1,278 
892 

8 
 

469 
25 

900 

 
 
 
 

320 
223 
2 
 

117 
* 

270 

 
 
 
 

50 
50 
75 

 
50 
* 

30 

 
 
 
 

368 
184 

1 
 

96 
25 
2 

 
 
 
 

1,060 
704 

6 
 

417 
25 
4 

 
 
 
 

82.94 
78.92 

75 
 

88.91 
100 
0.45 

 
 
 

อยูระหวาง 
    ขอปรับ          
   เปาหมาย 
 
 
 

 

๑.5 การจัดระเบียบสังคม  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 

600 
 

150 
 

50 
 

73 
 

285 
 

47.5
0 

 
1.สั่งปดตามขอ 

4 (2)ขาย
เครื่อง ดื่ม

แอลกอฮอลแก
ผูมีอายุต่ํากวา

20ป จํานวน 2 
แหง  

2. สั่งปดตาม
ขอ 4 (4) ขาย

เครื่อง ดื่ม
แอลกอฮอลเกิน

กวากําหนด 
เวลาจํานวน  

5 แหง 
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ประธานฯ  สําหรับการดําเนินการแนวทางการปฏิบัติ 9 ขั้นตอน ให ศป.ปส.อ. ดําเนินการใหครบถวน ถูกตอง 
และใหตรวจสอบขอมูล 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand)  

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด  (1 ต.ค. – 27 ม.ค. 2560) 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 3,772 1,076 28.18 
     - สถานบําบัด 2,972 999 33.61 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ 800 77 9.62 
2.บังคับบําบัด 1,969 275 14.12 
3.ตองโทษ 720 280 38.89 
     - กรมราชทัณฑ 600 221 36.83 
     - กรมพินิจฯ 120 59 49.17 

รวม 6,103 1,634 26.77 
 
จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 
 

แผนงาน เปาหมายทั้งป ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 2,522 851 33.74 
2.บังคับบําบัด 1,900 476 22.95 
3.ตองโทษ 644 201 31.21 
 5,066 663 13.09 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป 
 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกได หลังสิ้นสุด
การติดตาม 

79.78 

 
 
 

และไดดําเนินการประชุมแนวทางการดําเนินงาน ดานการบําบัดรักษา ผูเสพ ผูติดยาเสพติด จ.เชียงใหม วันที่ 20 ม.ค. 2560 
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3 ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply)  

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด       
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 25 มกราคม 2560 

ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  395 คดี 411 คน 
แยกขอกลาวหา 
 นําเขา จํานวน 1 ราย 1 คน  

ผลิต  จํานวน  6 ราย  2 คน 
จําหนาย จํานวน  32 ราย  36 คน 
ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน 77  คดี  92 คน 
ครอบครอง  จํานวน  99  ราย  100 คน 
เสพ จํานวน  180 ราย  180 คน   
 

ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

73,520 209.63 4,275.47 51.35 33.50 38.91 
 
ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 

วันท่ี  12 ม.ค. 2560  เจาหนาที่ตํารวจ สภ.นาหวาย รวมกับ เจาหนาที่ ทหาร รอย ม.2 ไดรวมกันจับกุม นายเหลาเตอ  
แซลื้อ พรอมของกลาง     ยาบา  จํานวน 49,600  เม็ด  

                ฝน จํานวน 3,000  กิโลกรัม  
โดยกลาวหาวา   มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครอบเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย 
เหตุเกิด   บริเวณชองทางหนองกะลาง พิกัด MB.962844 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2559) ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 12,965,260 บาท       
(ทุกงบ) (สิบสองลานเกาแสนหกหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เบิกจายแลว 302,536 บาท คิดเปนรอยละ 2.33  

 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 1 ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 หมายเหตุ 

เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

4. ดานการบริหารจัดการ 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 

   (1) ระบบการกํากับติดตามผล
การดําเนินงาน (ครั้ง) 
   (2) การใชจายงบประมาณ(บาท) 
        2.1 งบ ป.ป.ส.  
        2.2 งบ ปค. 
        2.3 งบ สป.มท. 

12 
 

12,965,260 
11,672,000 
1,057,400 
235,860 

3 
 

6,741,936 
6,069,440 
549,848 
122,648 

50 
 

52 
52 
52 
52 

1 
 

2,584,653
.60 

2,548,949 
31,000 

4,704.60 

4 
 

2,947,189.
20 

2,782,605 
118,120 

46,464.20 

33.33 
 

22.73 
23.84 
11.17 
19.70 

 
 

*ยอดใน
ระบบ
GFMIS 
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งบ ป.ป.ส. 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 5,172,000 บาท มีการเบิกจายแลว 1,278,505 บาท  คิดเปน 24.71% 
2) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,220,000 บาท  มีการเบิกจายแลว  366,000 บาท  คิดเปน 30% 
3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 5,280,000 บาท มีการเบิกจายแลว 1,138,100 บาท   คิดเปน 21.55% 

งบ ปค. 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 659,000 บาท  มีการเบิกจายแลว 118,120 บาท  คิดเปน 19.75% 
2) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 459,400 บาท  ยังไมมีการเบิกจาย 

งบ สป.มท. 
งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 235,860 บาท มีการเบิกจายแลว 46,464.20 บาท  คิดเปน 19.70% 

ประธาน ใหเรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย อําเภอใดที่ยังไมไดดําเนินการ ใหเรงดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ (ไมมี)  

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  (ไมมี) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  เรื่องงบประมาณจางลูกจางในเดือนตุลาคม หากอําเภอใดดําเนินการจางไมทัน 
สามารถไปใชในการบริหารจัดการได และจะมีหนังสือแจงไปอีกครั้ง และสําหรับเรื่อง CARD READER ไดประสานกับทาง
กรมการปกครอง วาอยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อ ซึ่งจะพยายามขับเคลื่อนใหเร็วที่สุด 

ประธาน  ปญหายาเสพติดเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ขอความรวมมือทุกหนวย ทุกภาคสวนใหความสําคัญรวมกัน
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค และใหความสําคัญในการเขารวมประชุม ศอ.ปส.จ.ชม. ดวย โดยใหเขารวมประชุมดวยตนเอง 
หรือหากติดภารกิจ ใหมอบหมายผูแทน ที่สามารถตัดสินใจแทนไดเขารวมประชุม 

ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน   ขอใหทกุหนวยงานปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย และใหเพิม่ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่   

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

 

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


