
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12/๒๕60

วันจันทรท่ี 28 ธันวาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

****************************
ผูมาประชุม
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธาน
กรรมการ

2. นายศิริพงษ นําภา ปลัดจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
3. ร.ต.สุริยา รุงระวี รองผูอํานวยการรักษาความม่ันภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ
4. พ.อ.พงคมิตร ปนปนคง ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือ (แทน) กรรมการ
5. นายฐานิศร วรรณสุข อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
6. นางทิพากร ชีวสกุลยง ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ
7. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด กรรมการ
8. พ.ต.ศราวุฒิ อุนจะนํา ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน) กรรมการ
9. ร.อ.ศุภชัย นุชิตประสิทธิชยั ผูบังคับการกองบิน ๔๑ (แทน) กรรมการ
10. พ.ต.ต.ธีรัตน ชูดละออง ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน) กรรมการ
11.พ.ต.ท.ผจญ กลุให ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี ๓๓ (แทน) กรรมการ
12. พ.ต.ท.จิรพงษ คํามี ผูกํากับการกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ
13. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์ ผูแทนการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน) กรรมการ
14. นายธีระพงค อินทนาม ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2 กรรมการ
15. ร.อ.เอนก เกดุก ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน) กรรมการ
16. นางโปรดปราน ขําสุรรณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
17. นางเสาวภาคย นิ่มนวล พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
18. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
19. นางพิมพพิศา หงษรัตน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
20. นายสําราญ อินทะเสน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
21. นางนิภาวดี อินปนบุตร ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
22. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
23. นายปฏิวัติ ปญญาทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
24. นางสาวชุติมา ชีพเพียงสรวง ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
25. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
26. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
27. นางอรัญญา วงศดาว ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ
28. นางสาวสุมาลี สมติบ๊ ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ
29. นายพิเชฐ คํารินทร ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ
30. นางสาวกีรติ การะบูรณ ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ
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31. นายเดช อนากาศ ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ
32. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน) กรรมการ
33. นางรัชนีภา ศรีสวาง ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน) กรรมการ
34. นายอลงกรณ นําบุญจิตต ผูแทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม (แทน) กรรมการ
35. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์ ผูแทนสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1 (แทน) กรรมการ
36. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม ผูแทนสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2 (แทน) กรรมการ
37. นางสาวมนตณัฐ จุฬาโคตร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
38. นายวิศุทธ แตงทอง ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน) กรรมการ
39. นางดารารัตน แกวโพธิ์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
40. นายภูวเดช มหาวันแจม ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
41. นายพิชิต จันตะคาด ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน) กรรมการ
42. นายวัชระ ปมแปง ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน) กรรมการ
43. นางลักขณา กางโหลน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน) กรรมการ
44. นายสมคิด บุญมา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
45. นางมณทิรา เมธา ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน) กรรมการ
46. นายยศพัทธ พิมพชารี ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ
47. นายจตุพร ปนพงศ ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน)กรรมการ
48. นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน) กรรมการ
49. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน) กรรมการ
50. นางรุงอรุณ ฤาชัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค (แทน) กรรมการ
51. นางสาวเดือน อินตะ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ
52. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง กรรมการ
53. นางสาวนงนุช แสนสุรินทร ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
54. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
55. นายพิรุณ ฟองมณี นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน) กรรมการ
56. นางสาวมินทฐิตา อารยะเนติศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน) กรรมการ
57. นายพิสิษฐ กสิกรณ นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน) กรรมการ
58. นางอัญญารัตน อภิกุลพิสุทธิ์ จาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
59. นายบัณฑิต เจริญ นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน) กรรมการ
60. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง กรรมการ
61. วาท่ี ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง นายอําเภอแมริม (แทน) กรรมการ
62. นายจักรพันธุ ทองอํ่า นายอําเภอสารภี (แทน) กรรมการ
63. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย กรรมการ
64. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด กรรมการ
65. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอสันกําแพง (แทน) กรรมการ
66. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง กรรมการ
67. นายนพ มีทองคํา นายอําเภอเชียงดาว (แทน) กรรมการ
68. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด นายอําเภอพราว (แทน) กรรมการ
69. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอําเภอแมอาย (แทน) กรรมการ
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70. นายทรงศักดิ์ มาอู นายอําเภอหางดง (แทน) กรรมการ
71. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอําเภอสันปาตอง (แทน) กรรมการ
72. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง กรรมการ
73. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ นายอําเภอแมแจม กรรมการ
74. นายชาตรี กิตติธนคิตถ นายอําเภอสะเมิง กรรมการ
75. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย กรรมการ
76. นายประพัฒน วงศชมภู นายอําเภอฮอด (แทน) กรรมการ
77. นายประยง ศิริรักษ นายอําเภอดอยเตา (แทน) กรรมการ
78. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง กรรมการ
79. นายอุทัย สอนจีน นายอําเภอไชยปราการ (แทน) กรรมการ
80. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเวียงแหง กรรมการ
81. นายไพบูลย ใจตูม นายอําเภอแมออน (แทน) กรรมการ
82. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล นายอําเภอดอยหลอ (แทน) กรรมการ
83. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา กรรมการ
84. นางสาวพัฒนนภา พานมะ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ผูชวยเลขานุการฯ
85. นายสุเมธ ทนะขวาง เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการฯ
ผูเขารวมประชุม
86. นางศิริพร ใจสุข เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน
87. นางสาวนพรัตน  จันทรแต เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
88. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
89. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
90. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล สว./ศอ.ปส.ภ.จ.เชียงใหม
91. นางลาวัณย จริยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
92. นางสาวพิชาภัศฐ เรือนประเสริฐ นักวิเคราะหฯชํานาญการ
93. นางสาวสุภัชรีย ฟูคํา นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
94. นางสาวชนากานต เพ็งแสน นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
95. นางสาวนัชพร หลิ่วตากูล นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
96. นางสาวสุพรรษา บุญมี นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
เริ่มประชุม เวลา  13.30 น.

นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งท่ี
12/๒๕60
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

แนะนําคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ท่ี ไดรับการแตงตั้ ง (ยาย) ใหมาดํารงตําแหนงใหม
จํานวน 2 ราย

1. นายศิริพงษ  นําภา ดํารงตําแหนงปองกันจังหวัดเชียงใหม/รองหัวหนาสํานักงาน ศอ.ปส.จ.ชม.
2. นายสุเมธ  ทนะขวาง ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ/ผูชวยเลขานุการ
ฝายอํานวยการ ศอ.ปส.จ.ชม.
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน  2560
มติท่ีประชุม รับรองการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน  2560
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี)
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.1 สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 สถานการณยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐ กรณีปรากฏขาวยาเสพติดมาพักคอยตาม
แนวชายแดน กรณีขาววันท่ี 25 ธ.ค. 60 พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ ประชุมตรวจราชการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ
จ.พิษณุโลก โดยปรากฏขาวยาเสพติดมาพักคอยตามแนวชายแดน  ยาบากวา 62 ลานเม็ด  ไอซ 400 กก. ความคืบหนา :
จากขอมูลการขาวของ กองทัพภาคท่ี 3 จ.เชียงราย/เชียงใหม/แมฮองสอน พบขาวสารการลําเลียงยาบามาพักคอยและ
ลักลอบนําเขา 70,550,000 เม็ด  และ ไอซ 2,296 กก.

การจับกุมท่ีสําคัญ

วันท่ีจับกุม 6 ธ.ค. 60 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศปก.กองทัพภาคท่ี 3 กกล.ผาเมือง เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ในเชียงใหม จับกุมกลุมขบวนการฯ ประมาณ 10 – 15 คน (เสียชีวิต 4 ราย ท่ีเหลือหลบหนีไปได) ของกลางยาบา 6 เป
จํานวน 600,000 เม็ด สถานท่ีจับกุม/เกิดเหตุ บานทามะแกง ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม เจาหนาท่ีปะทะกับกลุม
ขบวนการลําเลียงยาเสพติด เบื้องตนมีผูเสียชีวิต 4 ศพ ยึดยาเสพติดได 6 เป เจาหนาท่ียังอยูระหวางเขาตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ

วันท่ีจับกุม 19 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น. สงกัญชา 2 กก. ผาน บริษัทเคอรี่ เอ็กซเพรส สภ.เมืองเชียงใหม
ผูถูกจับกุมไมมีของกลางกัญชาอัดแทงหนักประมาณ 2 กิโลกรัม บริษัทเคอรี่ เอ็กซเพรส จ.เชียงใหม โดย ด.ต.ยศพนธ
นวลทา ส.ต.ท.วัชรพงศ ประดับวงศ ผบ.หมู ป.ปฏิบัติหนาท่ีสายตรวจจักรยานยนต สภ.เมืองเชียงใหม ไดรวมกันกับ
เจาหนาท่ีบริษัทเคอรี่ตรวจสอบพัสดุตองสงสัย พบเปนกัญชาอัดแทงหนักประมาณ 2 กิโลกรัม จึงไดแจงชุดปราบปราม
ยาเสพติด สภ.เมืองเชียงใหม ออกตรวจสอบรวม

วันท่ีจับกุม 11 ธ.ค. 60 ยึดฝนดิบประมาณ 8 กก. สภ.อมกอย จ.เชียงใหม ไมสามารถจับกุมผูตองหาได แตพบ
บัตรประชาชน ของนายสันติ บงกชผดุง ชาวเชียงใหม พรอมของกลางฝนดิบ 5 หอ ประมาณ 8 กก. /รถยนตกระบะและ
โทรศัพทมือถือ สถานท่ีจับกุม/เกิดเหตุบริเวณเสนทาง บ.แมลายดวงจันทร ตั้งดาน บริเวณ บ.แมลายดวงจันทร ม.9
บ.ปางโองโมง ม.3 ต.อมกอย อ.อมกอย จากการตรวจสอบไมพบประวัติจับกุมยาเสพติด
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ราคายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
เฮโรอีน 300,000 – 350,000 บาท/ตัว
ยาบา 100-150 บาท/ตัว
ไอซ จี (0.6 กรัม) 1,400 – 2,400 บาท (ขายสง)

จี (0.6 กรัม) 2,500 – 3,000 บาท (ขายสง)
พ้ืนท่ีภาคเหนือ 400,000 – 800,000 บาท/กก.

ฝน บริเวณแนวชายแดน 45,000 บาท/จอย (16. กก.)
พ้ืนท่ีภาคเหนือ 70,000 – 75,000 บาท/จอย (16. กก.)

ผลกระทบฯ และ ประเด็นท่ีนาสนใจ วันท่ี 1 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 60
วันท่ี 4 ธ.ค 60 เวลา 11.00 น. สภ.เมืองเชียงใหม สภ.แมปง จ.เชียงใหม จับชายเมาสารระเหยคลุมคลั่ง
วันท่ี 14 ธ.ค 60 เวลา 10.10 น. สภ.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด คนขับรถทัวรเสพยาขับรถพลิกคว่ํา
วันท่ี 18 ธ.ค. 60 สภ.แมแตง จ.เชียงใหม รวบหนุมเมายาฉุดสาวลากเขาปาหวังขืนใจเหยื่อขัดขืนถูกมีดฟนปางตาย

สรุปสถานการณและแนวโนมยาเสพติด
1. พ้ืนท่ีเพงเล็งเรื่องการนําเขา คือ อ.แมอาย และอ.เชียงดาว
2. บุคคลท่ีควรเฝาระวัง คือ กลุมเครือขายนักคาในพ้ืนท่ี อ.แมอาย และอ.เชียงดาว โดยกลุมเปาหมายของผูเสพ

ยังคงเปนกลุมเด็กและเยาวชน วัยทํางาน
3. ตัวยาท่ีควรเฝาระวัง คือ ยาบา เฮโรอีน ไอซ กัญชา และฝน

เรื่องอ่ืน ๆ
1) วันท่ี 18 ธ.ค. 60 ปปส.ภ.5 จัดฝกอบรมการรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด

(NISPA) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลยาเสพติดระดับอําเภอ พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจําป
งบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม จํานวน 60
คน โดยมีทานปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานพิธีเปดฯ

2) วันท่ี 21 - 22 ธ.ค. 60 ปปส.ภ.5 จัดโครงการติดตามผลการดําเนินงานและรับทราบปญหาอุปสรรคของหนวย
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีและรวบรวมจัดทําเปนขอเสนอเพ่ือแกไขปญหาประจําป 2561 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยเจาหนาท่ี ศอ.ปส.จ. สสจ. ภ.จว. สนง.คุมประพฤติจังหวัด ราชทัณฑ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจนท.ปปส.ภ.5 (ชุดประชารัฐจังหวัด) รวม
78 คน

3) วันท่ี 25 - 26 ธันวาคม 60 ปปส.ภ.๕ จัดโครงการอํานวยการและขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในกลุมแรงงานและสถานประกอบการในระดับพ้ืนท่ีประจําป 2561  ณ โรงแรมเชียงใหม ออรคิด อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เจาหนาท่ี
ศอ.ปส.จ. สนง.แรงงานจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด และอาสาสมัครแรงงาน รวม 68 คน
โครงการ/กิจกรรมสําคัญท่ีจะมีการดําเนินงานในหวงเดือนมกราคม 2561

1) วันท่ี 11 ม.ค. 61 สํานักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว โดยขอความรวมมือจังหวัด และ วันท่ี 12 ม.ค.
61 คณะอนุกรรมการฯ จะลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับติดตามในพ้ืนท่ี ต.โปงแยง อําเภอแมริม จ.เชียงใหม จํานวน 2 พ้ืนท่ี
คือ

- หมูบานหนองปลามัน (Best Practice) กองทุนแมของแผนดิน
- หมูบานแมสาใหม (บานมีปญหาและดําเนินการแกไข)
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2) วันท่ี 15 - 16 ม.ค.61 ปปส.ภ.5 จัดโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีฝายอํานวยการ (ศอ.ปส.จ และ
ศป.ปส.อ.) ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนดรีสอรท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
ประธาน หารือกับทาง ตชด. พ้ืนท่ี ต.ก้ืดชาง ม.1 มีพ้ืนท่ีติดตอไปยัง อ.เชียงดาว พบปญหาคือ
1. เรื่องเด็กในพ้ืนท่ี ไมไดรับการศึกษา เพราะมีแต กศน. ซึ่งเปนครูอัตราจาง 2. เปนพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติดจึงมีความ
ประสงคจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะเด็กอานหนังสือไมออก และเพ่ือ
เปนการปรามพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด อยากทราบวา มีนโยบายเรื่องของการขยายโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ไหม
ผูแทน ตชด. 33 แนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีเขตตอนในตองมีการรับ
นโยบายจากผูบังคับบัญชา สําหรับพ้ืนท่ี อ.แมแตง เปนพ้ืนท่ีชองทางผานสําหรับการลําเลียงยาเสพติดเชื่อมตอกับ
อ.เวียงแหง ผาน อ.แมแตง เขาสูพ้ืนท่ีตอนใน
ประธาน ฝาก ปปส. เรื่องการแพรระบาดของเฮโรอีนท่ีมากผิดปกติในเชียงใหม กลุมบุคคลหลัก ๆ
คือนักทองเท่ียวใน อ.แมแตง เด็กในโรงเรียนเขต อ.เมืองเชียงใหม มีแนวทางอยางไรเพ่ือท่ีจะปองกันการแพรระบาด และ
ทําใหพ้ืนท่ีมีความเขมแข็งข้ึน
ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5 ประเด็นนี้จะขอนัดหมายหารือกับทางผูวาราชการอีกครั้งในเรื่องของรายละเอียด
กระบวนการทํางานและการปองกัน
ประธาน พบยาเสพติดท่ีกินแลวเมาเหมือนดื่มสุราแตไมใชยาบามีอุปกรณตรวจหรือยัง
ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5 จะหาขอมูลเพ่ิมเติม ถาเปนเคตามีนคือยาสลบของสัตวซึ่งใชในทางการแพทย ถาตรวจ
เคตามีนสามารถตรวจได แตถานําไปผสมกับน้ําก็อาจจะไมแนใจจะตองนําเอาสารตองสงสัยไปตรวจท่ีหอง lab อีกครั้ง
ระเบียบวาระท่ี 4.2 สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ป  2560/2561
แนวโนมสถานการณการปลูกฝน ป 2560/2561 จากการสํารวจทางอากาศ และภาคพ้ืนดินคาดวาจะมีพ้ืนท่ีปลูกลดลงจาก
ปท่ีผานมา เนื่องจากสภาพอากาศท่ีมีฝนตกมากในชวงตนฤดู และมีการดําเนินมาตรการการปองกันท่ีเขมงวดในชวงกอนฤดู
ปลูก รวมถึงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพ้ืนท่ีปลูกฝนหนาแนนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามความตองการของผู
เสพในพ้ืนท่ีและราคายังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการปลูกฝนยังคงมีอยูโดยเฉพาะในเขต อ.อมกอย อ.เชียงดาว อ.แมแตง
จ.เชียงใหม และอ.แมระมาด จ.ตาก



ผลการตัดทําลายฝน ป 2560/2561

ผลการสํารวจ ผลการตัดทําลาย
แปลง ไร แปลง ไร รอยละ (ไร)
157 108.46 67 49.51 45.65

ผลการติดตามการปลูกกัญชง (Hemp) จังหวัดเชียงใหมป 2560

การควบคุมการปลูกพืชกัญชงจากการสํารวจของ สพส. รายตําบล ประจําป 2560
การปลูกเพ่ือเสนใย : 3 งาน ตัดเรียบรอยแลว
การปลูกเพ่ือเมล็ดพันธุ : 34 ไร 2 งาน ตัดเรียบรอยแลว
(พ้ืนท่ีปลูกท้ังสิ้น 21 แปลง รวม 35 ไร 1 งาน )

พื้นท่ีดําเนินงาน แผน (ไร) การปลูก
1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง 20 7 ไร 1 งาน (6 แปลง)
2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อ.แมวาง 5 1 ไร 1 งาน (1 แปลง)
3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง อ.แมแจม 20 2 ไร (1 แปลง)
4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม อ.แมริม 5 3 งาน (1 แปลง)
5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร อ.กัลยานิวัฒนา 1 ยกเลิก
6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว อ.หางดง 30 6 ไร (3 แปลง)
7. สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง 20 16 ไร (8 แปลง)
8. สถานีเกษตรหลวงอางขาง อ.ฝาง 5 2 ไร (1 แปลง)
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ประธาน กัญชงมีการอนุมัติเยอะ แตมีการดําเนินปลูกนอย
ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 ในบางครั้งสภาพพ้ืนท่ีสภาพอากาศไมเหมาะสม สวนมากจะมีเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียน
กับทาง สวพส. และรับเมล็ดพันธุไปปลูก แตบางครั้งการปลูกอาจจะไมไดผลเลยตัดสินใจไมปลูก สวนกัญชง ปปส. หารือกับ
สํานักงาน อย. ประมาณกลางเดือนมกราคมจะมีการประชุมชี้แจงขอกฎหมาย กฎกระทรวงของสาธารณสุขท่ีออกมาเปนเรื่อง
ของกัญชงโดยเฉพาะ
ประธาน เรื่องฝนฝากติดตามเพราะในชวงท่ีผานสภาพอากาศอาจจะไมเหมาะ เพราะมีฝนอยูตลอด
แตถาควบคุมไดจะทําใหปริมาณฝนลดลง พ้ืนท่ี อ.พราว เกือบจะเทาของปท่ีผานมาขาดอีก 2 ไร ก็จะเทาของเดิม ฝากทาง
อ.พราว ประสานกับทางอุทยานโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกยังคงมีอยูมาก อยากฝากใหเขาไปตรวจสอบ
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.3 ผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หวงเดือนธันวาคม 2560

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ

1. ดานการปองกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง)
- สังกัด พมจ.
- สังกัด อปท.

(2) ระดับปฐมวัย (แหง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.

(3) ระดับประถมศึกษา (แหง/คน)
- โรงเรียนระดับประถม
- การทักษะการสรางภูมิคุมกัน (D.A.R.E.)

(4) การเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยม
- สถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

178
633

751
61

750
169 แหง
136 คน

275
58
18
9

-
-

38
-

181
169 แหง
136 คน

30
-
1
-

-
-

255
-

391
169 แหง
136 คน

123
-
1
-

-
-

33.95
-

52.13
100
100

44.73
-

5.55
-

ดําเนินการ 327 แหง
แตไมผานเกณฑ

ดําเนินการ 42 แหง
แตไมผานเกณฑ

ดําเนินการครบ แตผาน 1 แหง
ดําเนินการครบ แตไมผานเกณฑ
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แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ

1. ดานการปองกัน
- Campus safety Zone (ม.เชียงใหม)
- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แหง)
- ลูกเสือตานภัยยาเสพตดิ (แหง)
- คายทักษะชีวิต (สพป.) (แหง)
- จิตอาสา (อาชีวะตานภยัยาเสพติด) (แหง)
- จิตอาสา (พัฒนาเครือขายอุดมศึกษา) (แหง)

๑ แหง
262
267
229
18
9

1
262

-
-
-
-

1
262

-
-
-
-

100
100

-
-
-
-

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
(๒) จัดตั้งศูนยเยาวชนนอกสถานศึกษา (แหง)

200
............

100 100 50 รอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แจง

1.3 สถานประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน

- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง)

125 30 30 24

(๒) สถานประกอบการลูกจางมากกวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน

ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหง)

๓๕๐

60
๕

45

4
-

145

18
-

41.42

30
- ดําเนินการไตรมาส 3

1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
- พ้ืนท่ีเสี่ยง (ครั้ง) 600 84 84 14

- คําสั่ง หน.คสช. ท่ี 22/2558 1. สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา 20 ป เขาไปใช
บริการ และขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 5 แหง
2. สั่งปดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 1 แหง

1.๕ การสรางภูมิคุมกันกลุมประชาชนท่ัวไป
(1) โครงการปองกันยาเสพติดในพระสงฆ

(วัดสีขาว) (แหง)
25 อยูระหวางการปรับปรุงระบบ NISPA

(2) โครงการ To Be Number One (แหง)
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมูบาน/ชุมชน
- ราชทัณฑ

140
295
122

3

23
39
19
3

23
39
19
3

16.42
13.22
15.57
100
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มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธาน ผลการดําเนินงานดานการปองกันในสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กติดปญหาตรงไหน
ทําไมผลการดําเนินงานไมขยับ มีการบันทึกขอูลครบถวนหรือไม
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 ในระบบกําหนดไววาจะตองดําเนินกิจกรรมใหครบถวน
ประธาน ของสังกัด พมจ. ไดดําเนินการหรือไม ไมมีผลการปฏิบัติ
ผูแทน พม.จ.ชม. เรื่องของการปองกันยาเสพติดในศูนยเยาวชน มีการจัดทําแผนอบรมใหความรูเก่ียวกับ
ผูประกอบการในพ้ืนท่ีจดทะเบียนท้ังหมดในการท่ีจะขับเคลื่อนงานของยาเสพติดสอดแทรกเรื่องการดูแลเด็กเล็กในพ้ืนท่ี
เฝาระวัง และเตือนภัยในเรื่องของสิ่งเสพติดท่ีจะเขาไปในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนไวกับ พมจ.
ประธาน ฝากทาง พม.จ.ชม. และทุกหนวยงานเรื่องการดําเนินการตามไตรมาสการไมขับเคลื่อน
การทํางานจะทําใหไปเรงรัดในตอนปลายทําใหคุณภาพไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดตองมีอยู 2 อยางคือ 1. วัดความสําเร็จ
2. วัดความสัมฤทธิ์ ทําเสร็จแลวเกิดผลตามความตองการถาไมเริ่มดําเนินการไปรอใหทําเสร็จในมาตรการสุดทาย
การปองกันจะสงใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอยลง สิ่งนี้คือนโยบายของรัฐบาลเปนวาระแหงชาติ ตองใหความสําคัญ
ตั้งแตระดับเด็กเล็ก ใหไปประสานกับทีมงานวาตองดําเนินการอยางไร

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนน้ี ผลสะสม รอยละ

1. ดานการปองกัน
(3) การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

- สรางความเขมแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.)
+ หมูบาน/ชุมชนไมมปีญหา (ก)
+ หมูบานท่ีมีปญหานอย (ข)
+ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหาปานกลาง (ค)
+ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหามาก (ง)

๒,๑๗๘
๑,๖๕๒
๓๑๙
๙๔

๑๑๓

717
541
101
35
41

868
660
123
40
46

39.85
39.95
38.56
42.55
40.71

(4) โครงการกองทุนแมของแผนดิน
- หมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน (ม./ช.)
- พัฒนา/รักษา/ความเขมแข็งหมูบานกองทุน (ม./ช.)
- ศูนยการเรียนรูกองทุนแม (LC) (แหง

๒๖
๕๐๔

๑

-
38
-

-
199

-

-
39.72

-

(5) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจสราง
หมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน
(9 ข้ันตอน)

อยูในข้ันตอนท่ี 1 จํานวน  616 ม./ช. คิดเปน 28.28 %
อยูในข้ันตอนท่ี 2 จํานวน  512 ม./ช. คิดเปน 23.51 %
อยูในข้ันตอนท่ี 3 จํานวน  439 ม./ช. คิดเปน 20.15 %
อยูในข้ันตอนท่ี 4 จํานวน  302 ม./ช. คิดเปน 13.86 %
อยูในข้ันตอนท่ี 5 จํานวน    45 ม./ช. คิดเปน   2.06 %
อยูในข้ันตอนท่ี 6 จํานวน      1 ม./ช. คิดเปน 0.04 %
อยูในข้ันตอนท่ี 7 จํานวน      0 ม./ช. คดิเปน       0 %
อยูในข้ันตอนท่ี 8 จํานวน    12 ม./ช. คิดเปน 0.55 %
อยูในข้ันตอนท่ี 9 จํานวน      0 ม./ช. คิดเปน        0 %



ประธาน คายทักษะชีวิตมีการทําแคครั้งเดียว
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 โดยปกติในแตละปงบประมาณสํานักงาน ปปส. จะตัดโอนผานไปท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแตละแหง และดําเนินการในไดละพ้ืนท่ีไดเลย
ประธาน ลูกเสือตานภัยยาเสพติดหนวยไหนรับผิดชอบ
ผูแทน สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 34 เรื่องลูกเสือตานภัยยาเสพติด และคายทักษะชีวิตอยูระหวางดําเนินการ
เสนอโครงการผานแผนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีคาดวาทุกเขตก็คงจะเปนเหมือนกัน
ประธาน ขอใหทางฝายเลขาไปตรวจสอบ แตละเขตแตละแหงอาจจะดําเนินการไมพรอมกันและ
ขอใหชี้แจงเรื่องคายทักษะชีวิต และคายลูกเสือตานภัยยาเสพติดจะดําเนินการอยางไรแลวนํามาชี้แจงใหทราบดวย สําหรับ
เรื่อง ประชารัฐรวมใจ 9 ข้ันตอน ขอบคุณอําเภอทุกอําเภอ เพียงแตวาข้ันตอนอาจจะชาไปตามแบบตนปท่ีมักจะมีงาน
เยอะก็หวังวาจะเรงกันทุกอําเภอ ความสําเร็จเราทําถึงข้ันตอนท่ี 5 หลังจากนั้นเปนเรื่องของประชากรเราตองเรงสรางฐาน
ข้ันตอนตาง ๆ ของเราใหเร็วท่ีสุด เพ่ือภาคประชาชนจะไดทําตอยอดของเราแลวจะสามารถสรุปไดวาเปน 9 ข้ันตอนหรือไม
ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 ดานการบําบัดรักษา (Demand)
ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 25
ธ.ค. 2560) การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 25 ธ.ค. 2560)
จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ
1.สมัครใจ 7,413 633 8.54

- สถานบําบัด 6,513 547 8.40
- คายปรับเปลี่ยนฯ 900 86 9.56

2.บังคับบําบัด 2,093 418 19.97
3.ตองโทษ 720 27 4.03

- กรมราชทัณฑ 670 0 0
- กรมพินิจฯ 120 27 22.50

รวม 10,176 1,078 10.60

จํานวนผูผานการบําบัดท่ีไดรับการติดตาม
แผนงาน เปาหมายท้ังป ผลงานสะสม รอยละ

1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 152 14.73
2.สมัครใจ 108 (คาย) /บังคับบําบัดแบบควบคุมตัว 1,300 36 65.60
3.ตองโทษ 500 328 58.40

รวม 3,284 516 15.89

รอยละของผูปวยยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (1 ต.ค. – 25 ธ.ค. 60)
ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบําบัด
- ระบบตองโทษ

91.1
NA

100
รวม 3 ระบบ 91.3
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มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply)
ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 24 ธ.ค. 2560 ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 668 คดี 687 คน แยกขอ
กลาวหา - ผลิต จํานวน 4 ราย 4 คน

- จําหนาย จํานวน 44 ราย 54 คน
- ครอบครองเพ่ือจําหนาย จํานวน 87 คดี 95 คน
- ครอบครอง จํานวน 158 คดี 159 คน
- เสพ จํานวน 375 ราย 375 คน

ของกลาง
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ไอซ

1,064,882.50 598.77 8,165.59 155.00 33.45 13.95

ผลการจับกุมคดีท่ีนาสนใจ
เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม เวลาประมาณ 15.00 น. จนท.ทหารพราน กองทัพภาคท่ี ๓ จนท.ตร.สภ.ฝาง ไดรวมกันตรวจ

ยึดของกลางยาบาจํานวน 600,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติใหโทษประเภทท่ี 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือ
จําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีตรวจยึดสันเขาดานทิศเหนือ หมูท่ี 7 บานทามะแกง ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม ผูตองหาเสียชีวิตจากการยิงปะทะจํานวน 4 คน

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนน้ี ผลสะสม รอยละ

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด
3.1 การสกัดก้ันยาเสพตดิ

- ดานตรวจ/จุดตรวจ (21 แหง)
- สกัดก้ันการลําเลียงทางรถโดยสารประจําทาง (แหง)
- สกัดก้ันการลําเลียงทางรถไฟ (แหง)
- ไปรษณีย/ขนสงเอกชน (แหง)
- ทาอากาศยาน (แหง)
- การเฝาระวังเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ครั้ง)

7,665 ครั้ง
3
1
1
1

96

651
-
-
-
-
8

1,953
-
-
-
-

24

25.48
-
-
-
-

26
3.2 การจับกุมผูกระทําความผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ 1,438 (คดี) 136 480 33.38

3.3 รอยละ 80 ท่ี ลปส. มคีําสั่งอนุมัติใหจับกุมฐานความผิด
สมคบและสนับสนุนชวยเหลือตองใหออกหมายจับโดยศาล

- คดีท่ีขออนุมัติ (คดี)
- คดีท่ีออกหมายจับโดยศาล (คดี)

ทุกราย 25 56

3.4 จํานวนทรัพยสินท่ียดึอายัด (บาท) 52 ลานบาท 846,690 2,654,561 5.01
3.5 การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับเจาหนาท่ีของรัฐ

ท่ีเก่ียวของกับยาเสพตดิ
ทุกราย - - - ยังไมพบผูกระทําผิด

3.6 การดําเนินการตามขอรองเรียน 1386 ทุกราย 45 72 -
3.7 โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในระดับจังหวัด

(หมูบาน/ชุมชน)
113 18 45 39.82
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เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม เวลาประมาณ 09.30 น. จนท.ตร.ภ.5 จนท.ตร.สภ.เชียงดาว จนท.ป.ป.ส. จนท.ตชด.ท่ี 33
จนท.ตร.ดานตรวจผาหงส สภ.ไชยปราการ ไดรวมกันจับกุม Mr.Aisang Kamaung อายุ 25 ป อยูบานเลขท่ี 203 หมู 11
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม เชื้อชาติพมา สัญชาติพมา ของกลางยาบาจํานวน 30,000 เม็ด โดยกลาวหาวามี
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีตรวจยึดสามแยก
บานทุงหลุก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ตอเนื่องบริเวณดานตรวจผาหงส อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม เวลาประมาณ 14.00 น. จนท.ตํารวจ กก.สส.ภ.5 จนท.ตร.สภ.แมแฝก ไดรวมกันจับกุม
นายสวย แสงเมือง อายุ 50 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 31/พ หมูท่ี 2 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม นางเจนจิ
รา  โสธรวิษณุ อายุ 39 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 26 หมูท่ี 3 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม นายเหน เหมถา
อายุ 54 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 142 หมูท่ี 3 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม นายอุงหมอง สุหนั่นตา
อายุ 21 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 152/ช หมูท่ี 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ของกลางยาบาจํานวน
200,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันกับพวกหลบหนีมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย
และจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีตรวจยึดสันเขาดานทิศเหนือ หมูท่ี 7 บานทามะแกง ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม เวลาประมาณ 14.00 น. จนท.ตํารวจ สภ.อมกอย จนท.ฝายปกครอง จนท.ทหาร ฉก.ทพ.
ท่ี 36 ไดทําการตรวจยึดของกลาง ฝนดิน จํานวน 8 กก. โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท 2 (ฝน) ไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานท่ีตรวจยึดถนน - บ.แมลายดวงจันทรถึงปางโมง ม.3 ต.อมกอย
อ.อมกอย จ.เชียงใหม ผูตองหาหลบหนี

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม เวลาประมาณ 18.30น. จนท.ตํารวจ สภ.ฝาง จนท.กก. สส.ภ.5 ไดทําการจับกุม
นางสาวปดิวรัดา เรืองเทพ อายุ 40 ป อยูบานเลขท่ี 164 ม.3 ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม นายสมฤทธิ์ สกุลณี อายุ 32
ป อยูบานเลขท่ี 119 ม.7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 160,000 เม็ด
โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยไมไดรับ
อนุญาตและรวมกันจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบา)  โดยไมไดรับอนุญาตสถานท่ีตรวจ
ยึด  ศาลาริมทางบนถนนสายบายพาสฝางแมอาย (หนาทางเขาหมูบานหวยเหี้ยน) หมูท่ี 10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ตอเนื่องรานกาเฟคาเฟ หมูท่ี 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ผูแทน กองกําลังผาเมือง สรุปผลการดําเนินงานดานการสกัดกั้นยาเสพติด ในหวงเดือนธันวาคม 2560

1. สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย
ปรากฏความเคลื่อนไหวการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในพ้ืนท่ี จํานวน ๒ ครั้ง เปนยาบา จํานวน

๑,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด
- เม่ือ ๕ ธ.ค. ๖๐ กลุมขบวนการฯ เชื้อสายมูเซอกลุมของ พ.ท.จะปกอย ในพ้ืนท่ี บ.กุงสา สมม. จํานวน ๑๐ คน

ลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด จาก บ.โปงปาแขม สมม. นํามาพักคอยไว
พ้ืนท่ี บ.เจียจันทร ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว เพ่ือเตรียมสงมอบใหกับกลุมขบวนการฯในพ้ืนท่ีตอนในของไทยตอไป

- ในหวง 13 - 17 ธ.ค. ๖๐ กลุมขบวนการคายาเสพติดเผามูเซอกลุมของนายเสือ (ไมทราบนามสกุล) ใน
พ้ืนท่ี บ.ปางแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว ทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด จาก
แหลงพัก บ.ปางแดง ต.เชียงดาว เพ่ือนําไปสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพ้ืนท่ี บ.แมทลาย ต.อินทขิล อ.แมแตง จ.เชียงใหม

ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ
จากสถานการณและขาวสารท่ีปรากฏ การลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนในหวงตอไปจะยังคงมีความ

รุนแรงไมนอยไปกวาในหวงท่ีผานมา และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยมีพ้ืนท่ีเพงเล็งไดแก อ.ฝาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม อ.แมจัน
อ.แมฟาหลวง อ.แมสาย และบางสวนอาจมีการปรับเปลี่ยนทิศทางโดยการลักลอบลําเลียงผาน สปป.ลาว แลวนําเขาสูเขต
ไทย ดานตรงขาม อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแกน และอ.เทิง จ.เชียงราย โดยอาศัยกลุมเครือขายกลุมมูเซอและกลุมอา
ขาเปนตัวแทนในการติดตอซือ้ - ขาย ยาเสพติด และลักลอบลําเลียงยาเสพติดเพ่ือสงมอบใหกับกลุมเครือขายในเขตไทย
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๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๒.๑ การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ธ.ค. ๖๐ เฉพาะพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม

ในการปฏิบัติภารกิจสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด

เดือน
ธ.ค. ๖๐

ภารกิจ (ครั้ง)
ลว.

พิสูจนทราบ
ลว.

หาขาว เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด)

ตั้งจุด
สกัด

รวม ๔๓ ๗๖ ๕๖ ๓ ๔ ๒๘ ๑๐๒

ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ธ.ค. ๖๐ - ปจจุบัน (๒๘ ธ.ค. ๖๐) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัด
ก้ัน และปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม โดยแยกเปนพ้ืนท่ี จํานวน 9 ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน 13 คน ของ
กลางยาบา จํานวน 604,591 เม็ด ฝน จํานวน 46.60 กรัม และเฮโรอีน จํานวน 600.00 กรัม

พ้ืนท่ี
จ.เชียงใหม

จํานวน
(ครั้ง)

ผูตองหา
(คน)

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑
ยาเสพติดให

โทษ
ประเภท ๒

ยาเสพติดให
โทษ

ประเภท ๕
ยาบา
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

ไอซ
(กรัม)

ฝน
(กรัม)

กัญชา
(กรัม)

อ.เวียงแหง - - - - - - -
อ.เชียงดาว 3 3 558 600.00 - - -
อ.ไชยปราการ - - - - - - -
อ.ฝาง 4 9 4,027 - - 46.60 -
อ.แมอาย 2 1 600,006 - - - -

รวม 9 13 604,591 600.00 - 46.60 -
ผลการจับกุมยาเสพติดแยกเปนภารกิจ ในหวงเดือน ธ.ค. ๖๐ - ปจจุบัน (2๘ ธ.ค. ๖๐) สวนมากมีผล

จับกุมจากการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดก้ัน และการ ลว.พิสูจนทราบ

ภารกิจ จํานวน
(ครั้ง)

ผูตองหา
(คน)

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑

ยาเสพ
ติด

ใหโทษ
ประเภท

๒

ยาเสพ
ติด

ใหโทษ
ประเภท

๕

ของกลาง

ยาบา
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

ไอซ
(กรัม)

ฝน
(กรัม)

กัญชา
(กรัม)

รถยนต
(คัน)

รถจักรยานยนต
(คัน)

ดานตรวจ/จุดตรวจ/จุด
สกัด 1 1 175 - - - - - -

ปดลอม/ตรวจคน 1 4 5 - - 46.60 - - -
ลว.พิสูจนทราบ 6 8 4,413 600.00 - - - - -

ซุมโจมตี 1 - 600,006 - - - - - -
รวม 9 13 604,591 600.00 - 46.60 - - -
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๒.๓ มีการปฏิบัติท่ีสําคัญในหวงเดือน ธ.ค. ๖๐ - ปจจุบัน (2๘ ธ.ค. ๖๐) ดังนี้
- เม่ือ ๐๕๒๑๑๕ ธ.ค. ๖๐ บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓ จัดกําลัง ๒ ชป. รวมกับ ชฝด.๑ ซุมโจมตี

กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด บริเวณชองทางนายอย บ.ทามะแกง หมู ๗ ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชรยงใหม ตรวจ
พบ กลุมขบวนการฯ ประมาณ ๒๐ คน จนท.จึงไดแสดงตนเพ่ือขอตรวจคน แตกลุมขบวนการฯไดใชอาวุธปน และขวาง
ระเบิดใส ฝายตรงขามเสียชีวิต จํานวน ๔ ศพ พบยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด ปลอกกระสุน
ปน AK - ๔๗ จํานวน ๘ ปลอก, สลักระเบิดขวาง จํานวน ๑ สลัก

๓. การดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในหวงเดือน ธ.ค.60 หนวยดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับ หมูบาน/ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.)

1.1 ดําเนินการโดย ชุดพัฒนาสัมพันธมวลชน ( ชพส.) จํานวน ๖ ชุด ผลลัพธจากการดําเนินงาน

ลําดับ งานตามแผนงาน/โครงการ บานเปาหมาย เปาหมาย ดําเนินการแลว คงเหลือ
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ๖ ๖ ๔ ครั้ง ๒ ครั้ง
๒. การฝกอบรมราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติ (รสปส.) ๖ ๖ - รุน ๖ รุน
๓. การฝกอบรมชุมชนอุนใจไดลูกหลานคืน ๖ ๖ - รุน ๖ รุน

โครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)
ดําเนินการโดยชุดวิทยากรกระบวนการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง (ชบข.) จํานวน ๓ ชุด ในพ้ืนท่ี

จ.เชียงใหม โดย ชบข.ท่ี ๓๒๐๑ อยูในระหวางรอดําเนินการ
ประธาน สถานการณการซื้อขายยาเสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอพราว บานปาออ ปจจุบันเปนอยางไร
ผูแทน อ.พราว สถานการณบานปาออลดนอยลงเหมือนท่ีผานมา ปจจุบันฝายปกครองและตํารวจเขาไป
ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยเฉพาะชุดปดลอมตรวจคนมีใหกําลังชาวบานชุด ชรบ. เขาเวรยามอยูตลอด อีกอันหนึ่งท่ีเขามา
เสริมคือการสรางความเขมแข็งชุมชนภายใน ไดมีการประชุมชาวบานแลวใหคําสัตยาบันวาจะปรับปรุงในเรื่องของบานปาออ
ใหมวาจะไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดไมวาจะเปนการคาการเสพก็จะนํามาดําเนินการในเรื่องของการบําบัดท้ังหมด
ผูแทน ศป.ปส.ชน. สถานการณดานยาเสพติดประจําเดือน ธ.ค. 60 การลักลอบลําเลียงยาเสพติดท่ีสําคัญเตรียม
ลําเลียงเขาพ้ืนท่ีฝงตรงขาม จ.เชียงใหม

ขอพิจารณา
1) คาดวาจะลักลอบลําเลียงเขาเขตไทย บริเวณชองทางดอยถวย ชองทางดอยไฟ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม และชองทางแปกแซม ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง
2) จากขอมูลขาวสารทราบวากลุมขบวนการฯ มักจะใชเสนทางจากพ้ืนท่ี อ.เวียงแหง มายังพ้ืนท่ีของอุทยาน

แหงชาติหวยน้ําดังแลวเขาสูถนนหลักหมายเลข ๑๐๙๕ เพ่ือเขาสูพ้ืนท่ีตอนใน ซึ่งเสนทางดังกลาวรถยนตปคอัพและรถ
มอเตอรไซดสามารถวิ่งผานได และไมมีจุดตรวจ/ดานตรวจ ของเจาหนาท่ีมีเพียงจุดตรวจแมแสะ อ.แมแตง ซึ่งไมเขมงวดใน
การตรวจ ยาเสพติด

3) ในหวงเวลาดังกลาวเปนหวงเทศกาลปใหมและมีวันหยุดยาวติดตอกันหลายวัน ซึ่งกลุมขบวนการฯ อาจ
คาดการณวา จนท.ไมพรอมปฏิบัติงาน จึงอาจจะใชชองโหวนี้ทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูพ้ืนท่ีตอนในโดยแอบแฝง
กับกลุมนักทองเท่ียวซึ่งเขามาในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก

เม่ือ 24 ธ.ค. 60 ไดรับแจงจากแหลงขาววา กลุมขบวนการลักลอบคายาเสพติดกลุมลีซอในพ้ืนท่ี บ.หวยน้ําดัง
ต.ก๊ึดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม และกลุมลีซอ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ไดติดตอซื้อ - ขาย ยาเสพติด จํานวนประมาณ
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5,000,000 เม็ด จากกลุมวา (UWSA) พ้ืนท่ี ม.จอด สมม. ดานตรงขาม อ.เวียงแหง และเตรียมลําเลียงเขาเขตไทย ในหวง
26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 เพ่ือสงตอใหกลุมผูคาฯในพ้ืนท่ีตอนในของไทยตอไป

การลักลอบนําเขารวมท้ังสิ้น (ปริมาณยาเสพติดหลัก)
จ.เชียงราย ยาบา จํานวน 50,010,000 เม็ด, ไอซ 2,296 กก. ฯลฯ
จ.เชียงใหม ยาบา จํานวน 20,440,000 เม็ด
จ.แมฮองสอน ยาบา จํานวน 100,000 เม็ด

ผลการจับกุมยาเสพติดประจําเดือน ธ.ค. 60 การจับกุมยาเสพติดสําคัญ ยาบา 600,000 เม็ด เม่ือ 052115
ธ.ค.60 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะกลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดบริเวณพ้ืนท่ีชองทางนายอย บริเวณทิศ
เหนือ บ.ทามะแกง พิกัด (NC 4721) ม.7 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม ผลการปฏิบัติฯ พบศพผูเสียชีวิตเปนชาย
จํานวน 4 ศพ  ยาบา จํานวน 6 เป (เปละประมาณ 100,000 เม็ด) รวม จํานวน 600,000 เม็ด

ขอพิจารณา/แนวโนมสถานการณ คาดวาสถานการณยาเสพติดจะยังคงรุนแรงอยูตอไป เนื่องจากปจจัยกลุมผูผลิต
ในประเทศเพ่ือนบานยังคงผลิตยาเสพติดตามออเดอรอยางตอเนื่อง ประกอบกับตลาดและกลุมผูเสพภายในประเทศยังมี
ความตองการยาเสพติดจํานวนมากและประเทศไทยยังเปนทางผานไปยังตลาดยาเสพติดในหลายประเทศ โดยรูปแบบการ
ลําเลียงหรือการใชเสนทางลําเลียงกลุมขบวนการจะยังคงใชเสนทางลําเลียงเดิมท่ีมีอยูตามแนวชายแดนเพียงแตหมุนเวียน
เสนทางไปเพ่ือหลบเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาท่ี สวนรูปแบบการลําเลียงยังคงนิยมใชยานพาหนะเปนหลักในการลําเลียง
จากพ้ืนท่ีอําเภอชายแดนเขาสูพ้ืนท่ีตอนใน

สรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี จ.เชียงใหม เดือน ธ.ค. 60
แผนงานกิจการพลเรือน

1. การปองกัน 14 ครั้ง
2. การบําบัดรักษา 15 ครั้ง
3. การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 8 ครั้ง
4. งานกิจการพลเรือนอ่ืน ๆ 20 ครั้ง

รวม 57 ครั้ง
ดานการปองกัน จํานวน 14 ครั้ง กิจกรรมเสาธง 5 นาที จํานวน 3 ครั้ง การฝกลูกเสือ/เนตรนารี จํานวน 8 ครั้ง

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด จํานวน 3 ครั้ง
ดานการบําบัด จํานวน 15 ครั้ง การคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน 3 ครั้ง แกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

จํานวน 2 ครั้ง การติดตามผูผานการบําบัด จํานวน 10 ครั้ง
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จํานวน 8 ครั้ง การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จํานวน 6 ครั้ง การบูรณาการรวม

ศอ.ปส.จ., ศป.ปส.อ. จํานวน 2 ครั้ง
งานนโยบายงานท่ีสนับสนุนภารกิจ จํานวน 20 ครั้ง รวมกิจกรรมปลูกปา สรางฝาย ชวยเหลือผูประสบเหตุ

ชวยเหลือเกษตรกร และรวมบริจาคโลหิต
ประธาน ฝากนายอําเภอเรื่อง นโยบายเสาธง 5 นาที เปนนโยบายท่ีทําใหเด็กเขาใจงาย โดยเฉพาะเรื่องของ
มาตรการในการปองกันตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งทหารในพ้ืนท่ีก็ยินดีใหความรวมมือ สวนอําเภอแมแจมเรื่องโรงงาน
ผลิตสุรา เค้ียวฝนเปนเฮโรอีนตอนนี้เฮโรอีนกําลังเขามาระบาดในพ้ืนท่ีขอฝากเรื่องนี้ดวย
ผูแทน ศป.ปส.ชน. กรณีท่ีมีการปะทะกับกลุมลําเลียงยาเสพติดท่ีผานมาท่ีอําเภอแมอาย จะเห็นมีกลุมคนไทยอยูใน
กระบวนการการลําเลียงตอนนี้รับการรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 2 ราย อยากฝากอําเภอชายแดน
ในการประชุม กํานัน ผูใหญบาน ชวยชี้แจงดวยวาเม่ือเขาไปสูคดีแลวตองถูกยึดทรัพย จากกรปะทะครั้งนี้มีจํานวน 80 –
120 คน ยาบาท้ังหมด 8 ลานเม็ด ยึดได 3 ลานเม็ด เพราะฉะนั้นอําเภอตาง ๆ เปนของเชียงราย คนท่ีอยูในกระบวนการ
บาดเจ็บอาจจะมีในพ้ืนท่ีของเราในอําเภอชายแดนก็ขอประชาสัมพันธในการประชุมผูใหญบานดวย
ประธาน เรื่องการปลูกพืชกางมุงขางในจะเปนฝนไดไหม
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ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด การท่ีฝนจะโตในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งจะตองมีความสูง 800 เมตร
ข้ึนไป แต ณ ปจจุบันเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรพ้ืนท่ีก็อาจจะต่ําลงมาได แตวาสิ่งท่ีจะทําใหฝนเติบโตไดดีคือ
สภาพอากาศท่ีหนาวมีมุมท่ีรับแสงแดดตอนเชาไดดี เพราะถาชาวบานปลุกในพ้ืนท่ีท่ีสูงก็อาจจะเติบโตไดตรงนี้ขอฝากใหชุด
ดูแลในบริเวณนั้นเขาไปดูไปเปดมุงดู สําหรับเรื่องขาวฝนท่ีจะผลิตเปนเฮโรอีนในพ้ืนท่ี อ.แมแจม มีขอสังเกตฝากผูเก่ียวของใน
พ้ืนท่ีชวยดูในเรื่องของสารเคมีเพราะการผลิตเฮโรอีนการใชฝนจะมีสารเคมีประกอบมีตัวหลักคือน้ํายา AN หรือ Annsatic
tridry ซึ่งตัวนี้หามนําเขาในประเทศไทย และมีสารประกอบเคมีตัวอ่ืน เชน กรดเกลือ SOL กรดซัลฟวริก ซันเฟอรแอซิก
2 ตัวท่ีเปนตัวหามเขาบริเวณชายแดน 80 ทางเหนือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการแบงบรรจุสิ่งหนึ่งอาจจะเปนขอสังเกตได
ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 ดานบริหารจัดการ (Management)
ฝายเลขานุการ ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ (ไมมี)
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
ผูแทน ตชด.33 เรื่องการสั่งการในเรื่องของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดประสานขอขอมูลจากทางกองกํากับ
สรุปไดดังนี้ สําหรับหลักเกณฑในการจัดตั้งระเบียบหรือศูนยการเรียนตํารวจแหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการไมเก่ียวกับ
คดีท่ี 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ดฉบับท่ี 20 บทท่ี 43 ตํารวจตะเวนชายแดน ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2557

1. ตองเปนความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นซึ่งเปนพ้ืนท่ีทุรกันดาร หางไกลการคมนาคม
หรือพ้ืนท่ีทางยุทธศาสตร ซึ่งสวนราชการท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีสวนการจัดการศึกษาไมสามารถดําเนินการได

2. โรงเรียนหรือศูนยการเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนตองมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวา 25 คน และมีแนวโนม
จะเพ่ิมข้ึน

3. หากมีผูบริจาคท่ีดินหรือหนวยงานท่ีครอบครองท่ีดินของรัฐมอบท่ีดินให เพ่ือใหกอสราง
โรงเรียนหรือศูนยการเรียนดังกลาวตองดําเนินการในการใชกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีดินนั้นตอง
ไมนอยกวา 25 ไร เวนแตพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนยการเรียนรูเปนกรณีพิเศษ

4. อาคารท่ีใชเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียน ถาหากมีอาคารเกาอยูแลวหรือประชาชนรวมสราง
เปนอาคารชั่วคราวตองมีลกัษณะท่ีใชเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียนได

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนน้ี ผลสะสม รอยละ

4. ดานการบริหารจัดการ
4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามระดบัจังหวัด

(ในพ้ืนท่ี) (ครั้ง)
๒-๔ - - -

4.2 การกํากับตดิตามของคณะกรรมการระดับจังหวัด
(ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)

12 1 3 25

4.3 ประชุมโตะขาวเฝาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒ - - -
4.4 การใชจายงบประมาณ (บาท)

(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ สป.มท.
(3) งบ ปค.

7,090,000
235,860

2,168,379

968,982
51,219.24
468,400

1,992,948
60,859.54
468,400

28.11
25.80
21.60

ไดรับจัดสรรงบ
6 เดือน
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5. สถานท่ีปลุกสรางโรงเรียนหรือศูนยการเรียนจะตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดตามกฎหมายวาดวยกระทรวงศึกษาธิการและใหกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบรวบรวมหลักฐาน
ตามขอ 1 - 4 เสนอขอรับความเห็นชอบจาก อปท. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ ผวจ. แลวเสนอขออนุมัติจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประธาน สอบถามทาง ศป.ปส.ชน. เรื่องถนนระหวาง อ.เวียงแหง และ อ.เชียงดาว พ้ืนท่ีบานน้ํารูกับบาน
สามหลัง ถาทําเปนถนนเพ่ือความม่ันคงจะทําไดไหม จะชวยในการปองกันยาเสพติด ถาหากทหารเห็นวาทําไดยอมรับใน
ความม่ันคงงบประมาณตอไปจะผลักดันแลวโอนใหทหารเปนผูจัดการ
ผูแทน ศป.ปส.ชน. เสนทางนี้ เขาทางบริเวณอุทยานแหงชาติหวยน้ําดังทะลุออกท่ีบานกองลม อําเภอเวียงแหง
ระยะทางท้ังหมด 48 กิโลเมตร เปนทางลูกลังท่ีหนวยพัฒนาทหารทัพภาค 3 มอบใหกับ นพค.36 ไดดําเนินการปรับปรุง
ผูแทน อ.เวียงแหง ในสวนของ นพค.36 เขาไปดําเนินการจัดทําถนนคอนกรีตเม่ือชวงเดือน ต.ค. ทางอําเภอได
ขอความรวมมือไปทาง อบจ. อําเภอไดทําการรื้อถอนถนนคอนกรีตท่ี นพค. ดําเนินการออก เนื่องจากมีเหล็กโผลข้ึนมา แตถา
จะดําเนินการสรางถนนคอนกรีตในชวงเสนทางผานในเขตของอุทยานบางชวงเปนเขตปาสงวนในรอบปท่ีผานมา ผวจ.
ไดอนุมัติงบประมาณในสวนของทาง ผวจ. มอบใหทางอําเภอเวียงแหงดําเนินการตอนนี้ไดตัวผูรับจางแลวจะดําเนินการ
เม่ือไดรับการประสานงาน
ผูแทน ศป.ปส.ชน. เปนพ้ืนท่ีระหวาง จ.แมฮองสอน และ จ.เชียงใหม ถาเปนเสนทางความม่ันคงทหารก็จะเรง
ดําเนินการโดยของความเห็นชอบจากทางกรมปาไมอุทยานแหงชาติโดยจะมีการหารือจัดประชุม
ระเบียบวาระท่ี 7 นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม
ประธาน ฝากเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะมาตรการในการปองกัน เรื่องการลด Demand side ถือเปนเรื่องท่ี
รัฐบาลใหความสําคัญในมาตรการปองกัน และเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชวงปใหมขอใหอําเภอตางๆ รวมถึงตํารวจ
ทหารในพ้ืนท่ี สรรพสามิต สาธารณะสุข เขาตรวจสถานบันเทิงอยางเครงครัดไมใหมีการทําอันตรายหมูและไมอนุญาตใหเด็ก
อายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณหามเขา
ปดประชุม เวลา 16.00 น.

นพรัตน  จันทรแต ศิริพร ใจสุข
(นางสาวนพรัตน  จันทรแต) (นางสาวศิริพร  ใจสุข)

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม. เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน
ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


