รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 12/๒๕60
วันจันทรที่ 28 ธันวาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************
ผูม าประชุม
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน
2. นายศิริพงษ นําภา
3. ร.ต.สุริยา รุงระวี
4. พ.อ.พงคมิตร ปนปนคง
5. นายฐานิศร วรรณสุข
6. นางทิพากร ชีวสกุลยง
7. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์
8. พ.ต.ศราวุฒิ อุนจะนํา
9. ร.อ.ศุภชัย นุชิตประสิทธิชยั
10. พ.ต.ต.ธีรัตน ชูดละออง
11.พ.ต.ท.ผจญ กลุให
12. พ.ต.ท.จิรพงษ คํามี
13. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์
14. นายธีระพงค อินทนาม
15. ร.อ.เอนก เกดุก
16. นางโปรดปราน ขําสุรรณ
17. นางเสาวภาคย นิ่มนวล
18. นายมนูญ สุขศรีจันทร
19. นางพิมพพิศา หงษรัตน
20. นายสําราญ อินทะเสน
21. นางนิภาวดี อินปนบุตร
22. นายไพฑูรย อ่ําเอี่ยม
23. นายปฏิวัติ ปญญาทอง
24. นางสาวชุติมา ชีพเพียงสรวง
25. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง
26. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน
27. นางอรัญญา วงศดาว
28. นางสาวสุมาลี สมติบ๊
29. นายพิเชฐ คํารินทร
30. นางสาวกีรติ การะบูรณ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
กรรมการ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ
ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
กรรมการ
ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับการกองบิน ๔๑ (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน)
กรรมการ
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)
กรรมการ
ผูกํากับการกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน)
กรรมการ
ผูแทนการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน)
กรรมการ
ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2
กรรมการ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)
กรรมการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน)
กรรมการ

-231. นายเดช อนากาศ
32. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม
33. นางรัชนีภา ศรีสวาง
34. นายอลงกรณ นําบุญจิตต
35. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์
36. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม
37. นางสาวมนตณัฐ จุฬาโคตร
38. นายวิศุทธ แตงทอง
39. นางดารารัตน แกวโพธิ์
40. นายภูวเดช มหาวันแจม
41. นายพิชิต จันตะคาด
42. นายวัชระ ปมแปง
43. นางลักขณา กางโหลน
44. นายสมคิด บุญมา
45. นางมณทิรา เมธา
46. นายยศพัทธ พิมพชารี
47. นายจตุพร ปนพงศ
48. นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง
49. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร
50. นางรุง อรุณ ฤาชัย
51. นางสาวเดือน อินตะ
52. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ
53. นางสาวนงนุช แสนสุรินทร
54. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ
55. นายพิรุณ ฟองมณี
56. นางสาวมินทฐิตา อารยะเนติศักดิ์
57. นายพิสิษฐ กสิกรณ
58. นางอัญญารัตน อภิกุลพิสุทธิ์
59. นายบัณฑิต เจริญ
60. นายชัชวาลย ปญญา
61. วาที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง
62. นายจักรพันธุ ทองอ่ํา
63. นายอดุลย ฮวกนิล
64. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
65. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
66. นายศราวุธ ไทยเจริญ
67. นายนพ มีทองคํา
68. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด
69. นายวรศักดิ์ พานทอง

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน)
กรรมการ
ผูแทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 (แทน)
กรรมการ
ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน)กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง
กรรมการ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)
กรรมการ
จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอฝาง
กรรมการ
นายอําเภอแมริม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันทราย
กรรมการ
นายอําเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอําเภอสันกําแพง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแมแตง
กรรมการ
นายอําเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอพราว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแมอาย (แทน)
กรรมการ

-370. นายทรงศักดิ์ มาอู
71. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์
72. นายสุทิน จันทรงาม
73. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ
74. นายชาตรี กิตติธนคิตถ
75. นายศิวะ ธมิกานนท
76. นายประพัฒน วงศชมภู
77. นายประยง ศิริรักษ
78. นายมนัส สุริยสิงห
79. นายอุทัย สอนจีน
80. นายชัชวาลย พุทธโธ
81. นายไพบูลย ใจตูม
82. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล
83. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
84. นางสาวพัฒนนภา พานมะ
85. นายสุเมธ ทนะขวาง

นายอําเภอหางดง (แทน)
นายอําเภอสันปาตอง (แทน)
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอฮอด (แทน)
นายอําเภอดอยเตา (แทน)
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอไชยปราการ (แทน)
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอแมออน (แทน)
นายอําเภอดอยหลอ (แทน)
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ผูเขารวมประชุม
86. นางศิริพร ใจสุข
87. นางสาวนพรัตน จันทรแต
88. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
89. นางวริญญา ธรรมปญญา
90. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล
91. นางลาวัณย จริยา
92. นางสาวพิชาภัศฐ เรือนประเสริฐ
93. นางสาวสุภัชรีย ฟูคํา
94. นางสาวชนากานต เพ็งแสน
95. นางสาวนัชพร หลิ่วตากูล
96. นางสาวสุพรรษา บุญมี

เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สว./ศอ.ปส.ภ.จ.เชียงใหม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิเคราะหฯชํานาญการ
นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายปวิ ณ ชํ านิ ป ระศาสน ผู ว าราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม / ผู อํานวยการศู น ย อํานวยการป องกั น
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่
12/๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๑
จํานวน 2 ราย

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
แนะนํ า คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ ได รั บ การแต งตั้ ง (ย า ย) ให ม าดํ า รงตํ า แหน งใหม
1. นายศิริพงษ นําภา ดํารงตําแหนงปองกันจังหวัดเชียงใหม/รองหัวหนาสํานักงาน ศอ.ปส.จ.ชม.
2. นายสุเมธ ทนะขวาง ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ/ผูชวยเลขานุการ
ฝายอํานวยการ ศอ.ปส.จ.ชม.

-4ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับรองการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5)

ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 สถานการณยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐ กรณี ปรากฏขาวยาเสพติดมาพักคอยตาม
แนวชายแดน กรณี ขาววันที่ 25 ธ.ค. 60 พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ ประชุมตรวจราชการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ
จ.พิษณุโลก โดยปรากฏขาวยาเสพติดมาพักคอยตามแนวชายแดน ยาบากวา 62 ลานเม็ด ไอซ 400 กก. ความคืบหนา :
จากขอมูลการขาวของ กองทัพภาคที่ 3 จ.เชียงราย/เชียงใหม/แมฮองสอน พบขาวสารการลํา เลียงยาบ ามาพักคอยและ
ลักลอบนําเขา 70,550,000 เม็ด และ ไอซ 2,296 กก.

การจับกุมที่สําคัญ
วันที่จับกุม 6 ธ.ค. 60 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศปก.กองทัพภาคที่ 3 กกล.ผาเมือง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในเชียงใหม จับกุมกลุมขบวนการฯ ประมาณ 10 – 15 คน (เสียชีวิต 4 ราย ที่เหลือหลบหนีไปได) ของกลางยาบา 6 เป
จํานวน 600,000 เม็ด สถานที่จับกุม/เกิดเหตุ บานทามะแกง ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม เจาหนาที่ปะทะกับกลุม
ขบวนการลําเลียงยาเสพติด เบื้องตนมีผูเสียชีวิต 4 ศพ ยึดยาเสพติดได 6 เป เจาหนาที่ยังอยูระหวางเขาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
วั น ที่ จั บ กุ ม 19 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น. ส งกั ญ ชา 2 กก. ผ าน บริ ษั ท เคอรี่ เอ็ กซ เพรส สภ.เมื อ งเชี ย งใหม
ผูถูกจั บ กุมไม มีของกลางกั ญชาอัด แท งหนั กประมาณ 2 กิ โลกรัม บริษัทเคอรี่ เอ็กซเพรส จ.เชีย งใหม โดย ด.ต.ยศพนธ
นวลทา ส.ต.ท.วัช รพงศ ประดั บ วงศ ผบ.หมู ป.ปฏิ บั ติ ห น าที่ ส ายตรวจจั ก รยานยนต สภ.เมื องเชี ย งใหม ได ร ว มกั น กั บ
เจาหนาที่ บริษัทเคอรี่ตรวจสอบพัสดุตองสงสัย พบเป นกัญชาอัดแท งหนักประมาณ 2 กิโลกรัม จึงไดแจงชุดปราบปราม
ยาเสพติด สภ.เมืองเชียงใหม ออกตรวจสอบรวม
วันที่จับกุม 11 ธ.ค. 60 ยึดฝนดิบประมาณ 8 กก. สภ.อมกอย จ.เชียงใหม ไมสามารถจับกุมผูตองหาได แตพบ
บัตรประชาชน ของนายสันติ บงกชผดุง ชาวเชียงใหม พรอมของกลางฝนดิบ 5 หอ ประมาณ 8 กก. /รถยนตกระบะและ
โทรศั พ ท มื อถื อ สถานที่ จั บ กุ ม /เกิ ด เหตุ บ ริ เวณเส น ทาง บ.แม ล ายดวงจั น ทร ตั้ งด าน บริ เวณ บ.แม ล ายดวงจั น ทร ม.9
บ.ปางโองโมง ม.3 ต.อมกอย อ.อมกอย จากการตรวจสอบไมพบประวัติจับกุมยาเสพติด

-5ราคายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
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)
พื้นที่ภาคเหนือ 400,000 – 800,000 บาท/กก.
ฝน บริเวณแนวชายแดน 45,000 บาท/จอย (16. กก.)
พื้นที่ภาคเหนือ 70,000 – 75,000 บาท/จอย (16. กก.)
ผลกระทบฯ และ ประเด็นที่นาสนใจ วันที่ 1 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 60
วันที่ 4 ธ.ค 60 เวลา 11.00 น. สภ.เมืองเชียงใหม สภ.แมปง จ.เชียงใหม จับชายเมาสารระเหยคลุมคลั่ง
วันที่ 14 ธ.ค 60 เวลา 10.10 น. สภ.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด คนขับรถทัวรเสพยาขับรถพลิกคว่ํา
วันที่ 18 ธ.ค. 60 สภ.แมแตง จ.เชียงใหม รวบหนุมเมายาฉุดสาวลากเขาปาหวังขืนใจเหยื่อขัดขืนถูกมีดฟนปางตาย
สรุปสถานการณและแนวโนมยาเสพติด
1. พื้นที่เพงเล็งเรื่องการนําเขา คือ อ.แมอาย และอ.เชียงดาว
2. บุคคลที่ควรเฝาระวัง คือ กลุมเครือข ายนักคาในพื้นที่ อ.แมอาย และอ.เชียงดาว โดยกลุมเปาหมายของผูเสพ
ยังคงเปนกลุมเด็กและเยาวชน วัยทํางาน
3. ตัวยาที่ควรเฝาระวัง คือ ยาบา เฮโรอีน ไอซ กัญชา และฝน
เรื่องอื่น ๆ
1) วันที่ 18 ธ.ค. 60 ปปส.ภ.5 จัดฝกอบรมการรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติ ดจังหวัด
(NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่บันทึกขอมูลยาเสพติดระดับอําเภอ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจําป
งบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม จํานวน 60
คน โดยมีทานปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานพิธีเปดฯ
2) วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 60 ปปส.ภ.5 จัดโครงการติดตามผลการดําเนินงานและรับทราบปญหาอุปสรรคของหนวย
ปฏิบัติในพื้น ที่และรวบรวมจัดทําเปนขอเสนอเพื่อแกไขปญหาประจําป 2561 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยเจาหนาที่ ศอ.ปส.จ. สสจ. ภ.จว. สนง.คุมประพฤติจังหวัด ราชทัณฑ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจนท.ปปส.ภ.5 (ชุดประชารัฐจังหวัด) รวม
78 คน
3) วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 60 ปปส.ภ.๕ จัดโครงการอํานวยการและขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในกลุมแรงงานและสถานประกอบการในระดับพื้นที่ประจําป 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม ออรคิด อําเภอเมือง จังหวัด
เชี ย งใหม โดยผู เข ารว มประชุ มประกอบด ว ย ผู ป ฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วข องใน ๘ จั งหวั ด ภาคเหนื อตอนบน ได แก เจ าหน าที่
ศอ.ปส.จ. สนง.แรงงานจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด และอาสาสมัครแรงงาน รวม 68 คน
โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่จะมีการดําเนินงานในหวงเดือนมกราคม 2561
1) วันที่ 11 ม.ค. 61 สํานักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกํากับติดตามผลการดําเนิ นงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว โดยขอความรวมมือจังหวัด และ วันที่ 12 ม.ค.
61 คณะอนุกรรมการฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับติดตามในพื้นที่ ต.โปงแยง อําเภอแมริม จ.เชียงใหม จํานวน 2 พื้นที่
คือ
- หมูบานหนองปลามัน (Best Practice) กองทุนแมของแผนดิน
- หมูบานแมสาใหม (บานมีปญหาและดําเนินการแกไข)

-62) วันที่ 15 - 16 ม.ค.61 ปปส.ภ.5 จัดโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ฝายอํานวยการ (ศอ.ปส.จ และ
ศป.ปส.อ.) ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนดรีสอรท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
ประธาน
หารือกับ ทาง ตชด. พื้น ที่ ต.กื้ ดช าง ม.1 มี พื้นที่ ติ ดตอไปยั ง อ.เชียงดาว พบป ญ หาคื อ
1. เรื่องเด็กในพื้นที่ ไมไดรับการศึกษา เพราะมีแต กศน. ซึ่งเปนครูอัตราจาง 2. เปนพื้นที่แพรระบาดของยาเสพติดจึงมีความ
ประสงคจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะเด็กอานหนังสือไมออก และเพื่อ
เปนการปรามพื้นที่แพรระบาดของยาเสพติด อยากทราบวา มีนโยบายเรื่องของการขยายโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ไหม
ผูแทน ตชด. 33
แนวทางในการจัด ตั้งโรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดนในพื้ นที่ เขตตอนในต องมี การรับ
นโยบายจากผู บั งคั บ บั ญ ชา สํ า หรั บ พื้ น ที่ อ.แม แ ตง เป น พื้ น ที่ ช อ งทางผ า นสํ า หรั บ การลํ า เลี ย งยาเสพติ ด เชื่ อ มต อ กั บ
อ.เวียงแหง ผาน อ.แมแตง เขาสูพื้นที่ตอนใน
ประธาน
ฝาก ปปส. เรื่องการแพรระบาดของเฮโรอีนที่มากผิดปกติในเชียงใหม กลุมบุคคลหลัก ๆ
คือนักทองเที่ยวใน อ.แมแตง เด็กในโรงเรียนเขต อ.เมืองเชียงใหม มีแนวทางอยางไรเพื่อที่จะปองกันการแพรระบาด และ
ทําใหพื้นที่มีความเขมแข็งขึ้น
ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5 ประเด็ น นี้ จ ะขอนั ด หมายหารื อ กั บ ทางผู ว า ราชการอี ก ครั้ ง ในเรื่ อ งของรายละเอี ย ด
กระบวนการทํางานและการปองกัน
ประธาน

พบยาเสพติดที่กินแลวเมาเหมือนดื่มสุราแตไมใชยาบามีอุปกรณตรวจหรือยัง

ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5 จะหาขอมูลเพิ่มเติม ถาเปนเคตามีน คือยาสลบของสัตวซึ่งใชในทางการแพทย ถาตรวจ
เคตามีนสามารถตรวจได แตถานําไปผสมกับน้ําก็อาจจะไมแนใจจะตองนําเอาสารตองสงสัยไปตรวจที่หอง lab อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4.2

สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด)

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
สถานการณ พื ช เสพติ ด จั งหวั ด เชี ย งใหม ป 2560/2561
แนวโนมสถานการณการปลูกฝน ป 2560/2561 จากการสํารวจทางอากาศ และภาคพื้นดินคาดวาจะมีพื้นที่ปลูกลดลงจาก
ปที่ผานมา เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกมากในชวงตนฤดู และมีการดําเนินมาตรการการปองกั นที่เขมงวดในชวงกอนฤดู
ปลูก รวมถึงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ปลูกฝนหนาแนนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามความตองการของผู
เสพในพื้นที่และราคายังคงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการปลูกฝนยังคงมีอยูโดยเฉพาะในเขต อ.อมกอย อ.เชียงดาว อ.แมแตง
จ.เชียงใหม และอ.แมระมาด จ.ตาก
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ผลการตัดทําลายฝน ป 2560/2561
แปลง
157

ผลการสํารวจ

ไร
108.46

แปลง
67

ผลการตัดทําลาย
ไร
49.51

รอยละ (ไร)
45.65

ผลการติดตามการปลูกกัญชง (Hemp) จังหวัดเชียงใหมป 2560
พื้นที่ดําเนินงาน

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)

การควบคุมการปลูกพืชกัญชงจากการสํารวจของ สพส. รายตําบล ประจําป 2560
การปลูกเพื่อเสนใย : 3 งาน ตัดเรียบรอยแลว
การปลูกเพื่อเมล็ดพันธุ : 34 ไร 2 งาน ตัดเรียบรอยแลว
(พื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 21 แปลง รวม 35 ไร 1 งาน )

-8ประธาน

กัญชงมีการอนุมัติเยอะ แตมีการดําเนินปลูกนอย

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 ในบางครั้งสภาพพื้นที่สภาพอากาศไมเหมาะสม สวนมากจะมีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียน
กับทาง สวพส. และรับเมล็ดพันธุไปปลูก แตบางครั้งการปลูกอาจจะไมไดผลเลยตัดสินใจไมปลูก สวนกัญชง ปปส. หารือกับ
สํานักงาน อย. ประมาณกลางเดือนมกราคมจะมีการประชุมชี้แจงขอกฎหมาย กฎกระทรวงของสาธารณสุขที่ออกมาเปนเรื่อง
ของกัญชงโดยเฉพาะ
ประธาน
เรื่องฝนฝากติดตามเพราะในชวงที่ผานสภาพอากาศอาจจะไมเหมาะ เพราะมีฝนอยูตลอด
แตถาควบคุมไดจะทําใหปริมาณฝนลดลง พื้นที่ อ.พราว เกือบจะเทาของปที่ผานมาขาดอีก 2 ไร ก็จะเทาของเดิม ฝากทาง
อ.พราว ประสานกับทางอุทยานโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการบุกรุกยังคงมีอยูมาก อยากฝากใหเขาไปตรวจสอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3

ผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หวงเดือนธันวาคม 2560

แผนงานตามยุทธศาสตร
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
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ

178
633

-

-

-

751
61

38
-

255
-

33.95
-

750
169 แหง
136 คน
275
58
18
9

181
391
169 แหง 169 แหง
136 คน 136 คน
30
1
-

123
1
-

52.13
100
100
44.73
5.55
-

หมายเหตุ

ดําเนินการ 327 แหง
แตไมผานเกณฑ
ดําเนินการ 42 แหง
แตไมผานเกณฑ

ดําเนินการครบ แตผาน 1 แหง
ดําเนินการครบ แตไมผานเกณฑ

-9แผนงานตามยุทธศาสตร
1. ดานการปองกัน
- Campus safety Zone (ม.เชียงใหม)
- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แหง)
- ลูกเสือตานภัยยาเสพติด (แหง)
- คายทักษะชีวิต (สพป.) (แหง)
- จิตอาสา (อาชีวะตานภัยยาเสพติด) (แหง)
- จิตอาสา (พัฒนาเครือขายอุดมศึกษา) (แหง)
1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
(๒) จัดตั้งศูนยเยาวชนนอกสถานศึกษา (แหง)
1.3 สถานประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง)
(๒) สถานประกอบการลูกจางมากกวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหง)
1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
- พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
- คําสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

1.๕ การสรางภูมิคมุ กันกลุม ประชาชนทั่วไป
(1) โครงการปองกันยาเสพติดในพระสงฆ
(วัดสีขาว) (แหง)
(2) โครงการ To Be Number One (แหง)
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมูบาน/ชุมชน
- ราชทัณฑ

เปาหมาย
ป 2561
๑ แหง
262

ผลการดําเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ
1
262

267
229

18
9

-

1
262
-

100
100
-

200

100

100

50

125

30

30

24

๓๕๐

45

145

41.42

60

๕

4
-

18
-

30
-

600

84

84

14

............

หมายเหตุ

รอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แจง

ดําเนินการไตรมาส 3

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
อยูระหวางการปรับปรุงระบบ NISPA

25

140
295
122
3

23
39
19
3

23
39
19
3

16.42
13.22
15.57
100

-10มติที่ประชุม

รับทราบ
แผนงานตามยุทธศาสตร

1. ดานการปองกัน
(3) การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
- สรางความเขมแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.)
+ หมูบาน/ชุมชนไมมปี ญหา (ก)
+ หมูบานทีม่ ีปญหานอย (ข)
+ หมูบาน/ชุมชนทีม่ ีปญหาปานกลาง (ค)
+ หมูบาน/ชุมชนทีม่ ีปญหามาก (ง)
(4) โครงการกองทุนแมของแผนดิน
- หมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน (ม./ช.)
- พัฒนา/รักษา/ความเขมแข็งหมูบานกองทุน (ม./ช.)
- ศูนยการเรียนรูกองทุนแม (LC) (แหง
(5) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจสราง
หมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน
(9 ขั้นตอน)

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
เดือนนี้

ผลสะสม

รอยละ

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

๒๖
๕๐๔
๑

38
-

199
-

39.72
-

อยูในขั้นตอนที่ 1 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 2 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 3 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 4 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 5 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 6 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 7 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 8 จํานวน
อยูในขั้นตอนที่ 9 จํานวน

หมายเหตุ

616 ม./ช. คิดเปน 28.28 %
512 ม./ช. คิดเปน 23.51 %
439 ม./ช. คิดเปน 20.15 %
302 ม./ช. คิดเปน 13.86 %
45 ม./ช. คิดเปน 2.06 %
1 ม./ช. คิดเปน 0.04 %
0 ม./ช. คิดเปน 0 %
12 ม./ช. คิดเปน 0.55 %
0 ม./ช. คิดเปน
0%

ประธาน
ผลการดําเนินงานดานการปองกันในสถานศึกษา ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กติดปญหาตรงไหน
ทําไมผลการดําเนินงานไมขยับ มีการบันทึกขอูลครบถวนหรือไม
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 ในระบบกําหนดไววาจะตองดําเนินกิจกรรมใหครบถวน
ประธาน

ของสังกัด พมจ. ไดดําเนินการหรือไม ไมมีผลการปฏิบัติ

ผูแทน พม.จ.ชม.
เรื่องของการปองกันยาเสพติดในศูนยเยาวชน มีการจัดทําแผนอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ผูประกอบการในพื้นที่จดทะเบียนทั้งหมดในการที่จะขับเคลื่อนงานของยาเสพติด สอดแทรกเรื่องการดูแลเด็กเล็กในพื้นที่
เฝาระวัง และเตือนภัยในเรื่องของสิ่งเสพติดที่จะเขาไปในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไวกับ พมจ.
ประธาน
ฝากทาง พม.จ.ชม. และทุกหนวยงานเรื่องการดําเนินการตามไตรมาสการไมขับเคลื่อน
การทํางานจะทําใหไปเรงรัดในตอนปลายทําใหคุณภาพไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดตองมีอยู 2 อยางคือ 1. วัดความสําเร็จ
2. วั ด ความสั ม ฤทธิ์ ทํ า เสร็ จ แล ว เกิ ด ผลตามความต อ งการถ าไม เริ่ ม ดํ า เนิ น การไปรอให ทํ า เสร็ จ ในมาตรการสุ ด ท า ย
การปองกันจะสงใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอยลง สิ่งนี้คือนโยบายของรัฐบาลเปนวาระแหงชาติ ตองใหความสําคัญ
ตั้งแตระดับเด็กเล็ก ใหไปประสานกับทีมงานวาตองดําเนินการอยางไร

-11ประธาน

คายทักษะชีวิตมีการทําแคครั้งเดียว

ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 โดยปกติในแตละปงบประมาณสํานักงาน ปปส. จะตัดโอนผานไปที่สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาแตละแหง และดําเนินการในไดละพื้นที่ไดเลย
ประธาน

ลูกเสือตานภัยยาเสพติดหนวยไหนรับผิดชอบ

ผูแทน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยม 34
เรื่องลูกเสือตานภัยยาเสพติด และคายทักษะชีวิตอยูระหวางดําเนินการ
เสนอโครงการผานแผนของสํานักงานเขตพื้นทีค่ าดวาทุกเขตก็คงจะเปนเหมือนกัน
ประธาน
ขอใหทางฝายเลขาไปตรวจสอบ แตละเขตแตละแหงอาจจะดําเนินการไมพรอมกันและ
ขอใหชี้แจงเรื่องคายทักษะชีวิต และคายลูกเสือตานภัยยาเสพติดจะดําเนินการอยางไรแลวนํามาชี้แจงใหทราบดวย สําหรับ
เรื่อง
ประชารัฐรวมใจ 9 ขั้นตอน ขอบคุณอําเภอทุกอําเภอ เพียงแตวาขั้นตอนอาจจะชาไปตามแบบตนปที่มักจะมีงาน
เยอะก็หวังวาจะเรงกันทุกอําเภอ ความสําเร็จเราทําถึงขั้นตอนที่ 5 หลังจากนั้นเปนเรื่องของประชากรเราตองเรงสรางฐาน
ขั้นตอนตาง ๆ ของเราใหเร็วที่สุด เพือ่ ภาคประชาชนจะไดทําตอยอดของเราแลวจะสามารถสรุปไดวาเปน 9 ขั้นตอนหรือไม
ระเบียบวาระที่ 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
1.สมัครใจ
- สถานบําบัด
- คายปรับเปลี่ยนฯ
2.บังคับบําบัด
3.ตองโทษ
- กรมราชทัณฑ
- กรมพินิจฯ
รวม

เปาหมาย
7,413
6,513
900
2,093
720
670
120
10,176

ผลงานสะสม
633
547
86
418
27
0
27
1,078

รอยละ
8.54
8.40
9.56
19.97
4.03
0
22.50
10.60

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม
แผนงาน
1.สมัครใจ สถานพยาบาล
2.สมัครใจ 108 (คาย) /บังคับบําบัดแบบควบคุมตัว
3.ตองโทษ
รวม

เปาหมายทั้งป
1,032
1,300
500
3,284

ผลงานสะสม
152
36
328
516

รอยละ
14.73
65.60
58.40
15.89

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

รอยละ
91.1
NA
100
91.3

-12มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply)
ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
สรุป ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การป องกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด
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
- ครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 87 คดี 95 คน
- ครอบครอง จํานวน 158 คดี 159 คน
- เสพ จํานวน 375 ราย 375 คน
ยาบา
เฮโรอีน
1,064,882.50 598.77
แผนงานตามยุทธศาสตร

ของกลาง
ฝนดิบ
มูลฝน กัญชาแหง
8,165.59 155.00 33.45

ไอซ
13.95

เปาหมาย
ป 2561

เดือนนี้

ผลสะสม

รอยละ

7,665 ครั้ง
3
1
1
1
96
1,438 (คดี)

651
8
136

1,953
24
480

25.48
26
33.38

3.3 รอยละ 80 ที่ ลปส. มีคําสั่งอนุมัติใหจับกุมฐานความผิด ทุกราย
สมคบและสนับสนุนชวยเหลือตองใหออกหมายจับโดยศาล
- คดีที่ขออนุมัติ (คดี)
- คดีที่ออกหมายจับโดยศาล (คดี)
3.4 จํานวนทรัพยสินที่ยดึ อายัด (บาท)
52 ลานบาท
3.5 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกราย
ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
3.6 การดําเนินการตามขอรองเรียน 1386
ทุกราย
3.7 โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในระดับจังหวัด
113
(หมูบาน/ชุมชน)

25

56

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด
3.1 การสกัดกั้นยาเสพติด
- ดานตรวจ/จุดตรวจ (21 แหง)
- สกัดกั้นการลําเลียงทางรถโดยสารประจําทาง(แหง)
- สกัดกั้นการลําเลียงทางรถไฟ (แหง)
- ไปรษณีย/ ขนสงเอกชน (แหง)
- ทาอากาศยาน (แหง)
- การเฝาระวังเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ครั้ง)
3.2 การจับกุมผูกระทําความผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ

ผลการดําเนินงาน

846,690 2,654,561
45
18

72
45

หมายเหตุ

5.01
-

ยังไมพบผูกระทําผิด

39.82

ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม เวลาประมาณ 15.00 น. จนท.ทหารพราน กองทัพภาคที่ ๓ จนท.ตร.สภ.ฝาง ไดรวมกันตรวจ
ยึดของกลางยาบาจํานวน 600,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อ
จําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจยึดสันเขาดานทิศเหนือ หมูที่ 7 บานทามะแกง ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม ผูตองหาเสียชีวิตจากการยิงปะทะจํานวน 4 คน

-13เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เวลาประมาณ 09.30 น. จนท.ตร.ภ.5 จนท.ตร.สภ.เชียงดาว จนท.ป.ป.ส. จนท.ตชด.ที่ 33
จนท.ตร.ดานตรวจผาหงส สภ.ไชยปราการ ไดรวมกันจับกุม Mr.Aisang Kamaung อายุ 25 ป อยูบานเลขที่ 203 หมู 11
ต.เชีย งดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม เชื้อชาติพมา สัญ ชาติพมา ของกลางยาบ าจํานวน 30,000 เม็ด โดยกล าวหาวามี
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจยึดสามแยก
บานทุงหลุก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ตอเนื่องบริเวณดานตรวจผาหงส อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เวลาประมาณ 14.00 น. จนท.ตํารวจ กก.สส.ภ.5 จนท.ตร.สภ.แมแฝก ไดรวมกันจับกุม
นายสวย แสงเมือง อายุ 50 ป ที่อยู บานเลขที่ 31/พ หมูที่ 2 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม นางเจนจิ
รา โสธรวิษณุ อายุ 39 ป ที่อยู บานเลขที่ 26 หมูที่ 3 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม นายเหน เหมถา
อายุ 54 ป ที่ อยู บ านเลขที่ 142 หมู ที่ 3 ตํ าบลเป ยงหลวง อํ าเภอเวีย งแหง จังหวัด เชี ยงใหม นายอุ งหมอง สุห นั่ น ต า
อายุ 21 ป ที่อยู บานเลขที่ 152/ช หมูที่ 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ของกลางยาบาจํานวน
200,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันกับพวกหลบหนีมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
และจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจยึดสันเขาดานทิศเหนือ หมู ที่ 7 บานทามะแกง ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม เวลาประมาณ 14.00 น. จนท.ตํารวจ สภ.อมกอย จนท.ฝายปกครอง จนท.ทหาร ฉก.ทพ.
ที่ 36 ได ทํ า การตรวจยึ ด ของกลาง ฝ น ดิ น จํ านวน 8 กก. โดยกล าวหาว า มี ย าเสพติ ด ให โทษประเภท 2 (ฝ น ) ไว ใน
ครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจยึดถนน - บ.แมลายดวงจันทรถึงปางโมง ม.3 ต.อมกอย
อ.อมกอย จ.เชียงใหม ผูตองหาหลบหนี
เมื่ อ วั น ที่ 24 ธั น วาคม เวลาประมาณ 18.30น. จนท.ตํ า รวจ สภ.ฝาง จนท.กก. สส.ภ.5 ได ทํ า การจั บ กุ ม
นางสาวปดิวรัดา เรืองเทพ อายุ 40 ป อยูบานเลขที่ 164 ม.3 ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม นายสมฤทธิ์ สกุลณี อายุ 32
ป อยูบานเลขที่ 119 ม.7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 160,000 เม็ด
โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยไมไดรับ
อนุญาตและรวมกันจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบา) โดยไมไดรับอนุญาตสถานที่ตรวจ
ยึด ศาลาริมทางบนถนนสายบายพาสฝางแมอาย (หน าทางเขาหมูบ านห วยเหี้ยน) หมูที่ 10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ตอเนื่องรานกาเฟคาเฟ หมูที่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ผูแทน กองกําลังผาเมือง
สรุ ป ผลการดําเนิ น งานด านการสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ในห ว งเดือนธันวาคม 2560
1. สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย
ปรากฏความเคลื่ อ นไหวการลั ก ลอบลํ า เลี ย งยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จํ า นวน ๒ ครั้ ง เป น ยาบ า จํ า นวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด
- เมื่อ ๕ ธ.ค. ๖๐ กลุมขบวนการฯ เชื้อสายมูเซอกลุมของ พ.ท.จะปกอย ในพื้นที่ บ.กุงสา สมม. จํานวน ๑๐ คน
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด จาก บ.โปงปาแขม สมม. นํามาพักคอยไว
พื้นที่ บ.เจียจันทร ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว เพื่อเตรียมสงมอบใหกับกลุมขบวนการฯในพื้นที่ตอนในของไทยตอไป
- ในหวง 13 - 17 ธ.ค. ๖๐ กลุมขบวนการคายาเสพติดเผามูเซอกลุมของนายเสือ (ไมทราบนามสกุล) ใน
พื้นที่ บ.ปางแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว ทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด จาก
แหลงพัก บ.ปางแดง ต.เชียงดาว เพื่อนําไปสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ บ.แมทลาย ต.อินทขิล อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ
จากสถานการณและขาวสารที่ปรากฏ การลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนในหวงตอไปจะยังคงมีความ
รุนแรงไมนอยไปกวาในหวงที่ผานมา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่เพงเล็งไดแก 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 และลักลอบลําเลียงยาเสพติดเพื่อสงมอบใหกับกลุมเครือขายในเขตไทย

-14๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๒.๑ การจั ดกํ าลั งปฏิ บั ติ ภารกิ จของ ศป.ปส.กกล.ผาเมื อง ในหว งเดือ น ธ.ค. ๖๐ เฉพาะพื้ น ที่ จ.เชี ย งใหม
ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
เดือน
ธ.ค. ๖๐
รวม

ภารกิจ (ครั้ง)

ลว.
ลว.
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน
พิสูจนทราบ หาขาว
๔๓
๗๖
๕๖
๓
๔

ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด)
๒๘

ตั้งจุด
สกัด
๑๐๒

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

พื้นที่
จ.เชียงใหม

จํานวน ผูตองหา
(ครั้ง)
(คน)

อ.เวียงแหง
อ.เชียงดาว
อ.ไชยปราการ
อ.ฝาง
อ.แมอาย
รวม

3
4
2
9

3
9
1
13

ยาเสพติดให
โทษ
ประเภท ๒
ฝน
(กรัม)
46.60
46.60

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑
ยาบา
เฮโรอีน
(เม็ด)
(กรัม)
558
600.00
4,027
600,006
604,591 600.00

ไอซ
(กรัม)
-

ยาเสพติดให
โทษ
ประเภท ๕
กัญชา
(กรัม)
-

ผลการจับ กุม ยาเสพติด แยกเปน ภารกิจ ในหว งเดือ น ธ.ค. ๖๐ - ป จจุบั น (2๘ ธ.ค. ๖๐) สวนมากมีผ ล
จับกุมจากการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น และการ ลว.พิสูจนทราบ

ภารกิจ

ดานตรวจ/จุดตรวจ/จุด
สกัด
ปดลอม/ตรวจคน
ลว.พิสูจนทราบ
ซุมโจมตี
รวม

ยาเสพ ยาเสพ
ติด
ติด
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ใหโทษ ใหโทษ
ของกลาง
จํานวน ผูตองหา
ประเภท ประเภท
(ครั้ง)
(คน)
๒
๕
ยาบา เฮโรอีน ไอซ
ฝน
กัญชา รถยนต รถจักรยานยนต
(เม็ด) (กรัม) (กรัม) (กรัม)
(กรัม) (คัน)
(คัน)
1

1

1
6
1
9

4
8
13

175

-

5
4,413 600.00
600,006 604,591 600.00

-

-

-

-

-

-

46.60
46.60

-

-

-

-15๒.๓ มีการปฏิบัติที่สําคัญในหวงเดือน ธ.ค. ๖๐ - ปจจุบัน (2๘ ธ.ค. ๖๐) ดังนี้
- เมื่ อ ๐๕๒๑๑๕ ธ.ค. ๖๐ บก.ควบคุ ม ทพ.ศปก.ทภ.๓ จั ด กํ า ลั ง ๒ ชป. ร ว มกั บ ชฝด.๑ ซุ ม โจมตี
กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด บริเวณชองทางนายอย บ.ทามะแกง หมู ๗ ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชรยงใหม ตรวจ
พบ กลุมขบวนการฯ ประมาณ ๒๐ คน จนท.จึงไดแสดงตนเพื่อขอตรวจคน 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 ในพื้นที่
จ.เชียงใหม โดย ชบข.ที่ ๓๒๐๑ อยูในระหวางรอดําเนินการ
ประธาน

สถานการณการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่อําเภอพราว บานปาออ ปจจุบันเปนอยางไร

ผูแทน อ.พราว
สถานการณ บ า นป า อ อ ลดน อ ยลงเหมื อ นที่ ผ า นมา ป จ จุ บั น ฝ า ยปกครองและตํ า รวจเข า ไป
ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยเฉพาะชุดปดลอมตรวจคนมีใหกําลังชาวบานชุด ชรบ. เขาเวรยามอยูตลอด อีกอันหนึ่งที่เขามา
เสริมคือการสรางความเขมแข็งชุมชนภายใน ไดมีการประชุมชาวบานแลวใหคําสัตยาบันวาจะปรับปรุงในเรื่องของบานปาออ
ใหมวาจะไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาจะเปนการคาการเสพก็จะนํามาดําเนินการในเรื่องของการบําบัดทั้งหมด
ผูแทน ศป.ปส.ชน.
สถานการณ ด านยาเสพติ ดประจําเดือน ธ.ค. 60 การลักลอบลํ าเลีย งยาเสพติ ดที่ สําคั ญเตรีย ม
ลําเลียงเขาพื้นที่ฝงตรงขาม จ.เชียงใหม
ขอพิจารณา
1) คาดว าจะลั กลอบลํ าเลี ย งเข าเขตไทย บริเวณช อ งทางดอยถ ว ย ช อ งทางดอยไฟ ต.เมื อ งนะ อ.เชี ย งดาว จ.
เชียงใหม และชองทางแปกแซม ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง
2) จากข อ มู ล ข าวสารทราบว ากลุ มขบวนการฯ มั กจะใช เส น ทางจากพื้ น ที่ อ.เวีย งแหง มายั งพื้ น ที่ ของอุ ท ยาน
แหงชาติ หวยน้ํ าดั งแลวเขาสูถนนหลั กหมายเลข ๑๐๙๕ เพื่อเขาสูพื้นที่ ตอนใน ซึ่งเส นทางดังกลาวรถยนตปคอัพและรถ
มอเตอรไซดสามารถวิ่งผานได และไมมีจุดตรวจ/ดานตรวจ ของเจาหนาที่มีเพียงจุดตรวจแมแสะ อ.แมแตง ซึ่งไมเขมงวดใน
การตรวจ
ยาเสพติด
3) ในห ว งเวลาดั งกล าวเป น ห ว งเทศกาลป ใหม แ ละมี วั น หยุ ด ยาวติ ด ต อ กั น หลายวั น ซึ่ งกลุ ม ขบวนการฯ อาจ
คาดการณวา จนท.ไมพรอมปฏิบัติงาน จึงอาจจะใชชองโหวนี้ทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูพื้นที่ตอนในโดยแอบแฝง
กับกลุมนักทองเที่ยวซึ่งเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมาก
เมื่อ 24 ธ.ค. 60 ไดรับ แจงจากแหลงขาววา กลุมขบวนการลักลอบคา ยาเสพติดกลุมลีซอในพื้น ที่ บ.หวยน้ําดัง
ต.กึ๊ ดช าง อ.แม แตง จ.เชี ย งใหม และกลุ มลี ซอ อ.เวี ยงแหง จ.เชี ยงใหม ได ติด ต อซื้อ - ขาย ยาเสพติ ด จํานวนประมาณ

-165,000,000 เม็ด จากกลุมวา (UWSA) พื้นที่ ม.จอด สมม. ดานตรงขาม อ.เวียงแหง และเตรียมลําเลียงเขาเขตไทย ในหวง
26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 เพื่อสงตอใหกลุมผูคาฯในพื้นที่ตอนในของไทยตอไป
การลักลอบนําเขารวมทัง้ สิ้น (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 เมื่อ 052115
ธ.ค.60 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะกลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชองทางนายอย 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
ในประเทศเพื่อนบานยังคงผลิตยาเสพติดตามออเดอรอยางตอเนื่อง ประกอบกั บตลาดและกลุมผูเสพภายในประเทศยังมี
ความตองการยาเสพติดจํานวนมากและประเทศไทยยังเปนทางผานไปยังตลาดยาเสพติดในหลายประเทศ โดยรูปแบบการ
ลําเลียงหรือการใชเสนทางลําเลียงกลุมขบวนการจะยังคงใชเสนทางลําเลียงเดิมที่มีอยูตามแนวชายแดนเพียงแตหมุนเวียน
เสนทางไปเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาที่ สวนรูปแบบการลําเลียงยังคงนิยมใชยานพาหนะเปนหลักในการลําเลียง
จากพื้นที่อําเภอชายแดนเขาสูพื้นที่ตอนใน
สรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม เดือน ธ.ค. 60
แผนงานกิจการพลเรือน
1. การปองกัน 14 ครั้ง
2. การบําบัดรักษา 15 ครั้ง
3. การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 8 ครั้ง
4. งานกิจการพลเรือนอื่น 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
การเสริ มสรางชุ มชนเข มแข็ ง จํ านวน 8 ครั้ ง การเสริมสร างชุ มชนเข มแข็ ง จํ านวน 6 ครั้ง การบู รณาการรว ม
ศอ.ปส.จ., ศป.ปส.อ. จํานวน 2 ครั้ง
งานนโยบายงานที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ จํ านวน 20 ครั้ง ร ว มกิ จ กรรมปลู ก ป า สร างฝาย ช ว ยเหลื อผู ป ระสบเหตุ
ชวยเหลือเกษตรกร และรวมบริจาคโลหิต
ประธาน
ฝากนายอําเภอเรื่อง นโยบายเสาธง 5 นาที เปนนโยบายที่ทําใหเด็กเขาใจงาย โดยเฉพาะเรื่องของ
มาตรการในการปองกันตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งทหารในพื้นที่ก็ยินดีใหความรวมมือ สวนอําเภอแมแจมเรื่องโรงงาน
ผลิตสุรา เคี้ยวฝนเปนเฮโรอีนตอนนี้เฮโรอีนกําลังเขามาระบาดในพื้นที่ขอฝากเรื่องนี้ดวย
ผูแทน ศป.ปส.ชน.
กรณีที่มีการปะทะกับกลุมลําเลียงยาเสพติดที่ผานมาที่อําเภอแมอาย จะเห็นมีกลุมคนไทยอยูใน
กระบวนการการลําเลียงตอนนี้รับการรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 2 ราย อยากฝากอําเภอชายแดน
ในการประชุม กํานัน ผูใหญบาน ชวยชี้แจงดวยวาเมื่อเขาไปสูคดีแลวตองถูกยึดทรัพย จากกรปะทะครั้งนี้มีจํานวน 80 –
120 คน ยาบาทั้งหมด 8 ลานเม็ด ยึดได 3 ลานเม็ด เพราะฉะนั้นอําเภอตาง ๆ เปนของเชียงราย คนที่อยูในกระบวนการ
บาดเจ็บอาจจะมีในพื้นที่ของเราในอําเภอชายแดนก็ขอประชาสัมพันธในการประชุมผูใหญบานดวย
ประธาน

เรื่องการปลูกพืชกางมุงขางในจะเปนฝนไดไหม

-17ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
การที่ฝนจะโตในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะตองมีความสูง 800 เมตร
ขึ้นไป แต ณ ปจจุบันเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรพื้นที่ก็อาจจะต่ําลงมาได แตวาสิ่งที่จะทําใหฝนเติบโตไดดีคือ
สภาพอากาศที่หนาวมีมุมที่รับแสงแดดตอนเชาไดดี เพราะถาชาวบานปลุกในพื้นที่ที่สูงก็อาจจะเติบโตไดตรงนี้ขอฝากใหชุด
ดูแลในบริเวณนั้นเขาไปดูไปเปดมุงดู สําหรับเรื่องขาวฝนที่จะผลิตเปนเฮโรอีนในพื้นที่ อ.แมแจม มีขอสังเกตฝากผูเกี่ยวของใน
พื้นที่ชวยดูในเรื่องของสารเคมีเพราะการผลิตเฮโรอีนการใชฝนจะมีสารเคมีประกอบมีตัวหลักคือน้ํายา AN หรือ Annsatic
tridry ซึ่งตัวนี้หามนําเขาในประเทศไทย และมีสารประกอบเคมีตัวอื่น เชน กรดเกลือ SOL กรดซัลฟวริก ซันเฟอรแอซิก
2 ตัวที่เปนตัวหามเขาบริเวณชายแดน 80 ทางเหนือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการแบงบรรจุสิ่งหนึ่งอาจจะเปนขอสังเกตได
ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ดานบริหารจัดการ (Management)
ฝายเลขานุการ

ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ

แผนงานตามยุทธศาสตร
4. ดานการบริหารจัดการ
4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามระดับจังหวัด
(ในพื้นที่) (ครั้ง)
4.2 การกํากับติดตามของคณะกรรมการระดับจังหวัด
(ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.3 ประชุมโตะขาวเฝาระวังจังหวัด (ครั้ง)
4.4 การใชจายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ สป.มท.
(3) งบ ปค.

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
เดือนนี้

ผลสะสม

รอยละ

๒-๔

-

-

-

12

1

3

25

๑๒

-

-

-

7,090,000 968,982
235,860 51,219.24
2,168,379 468,400

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

1,992,948
60,859.54
468,400

หมายเหตุ

28.11 ไดรับจัดสรรงบ
25.80 6 เดือน
21.60

ผูแทน ตชด.33
เรื่องการสั่งการในเรื่องของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไดประสานขอขอมูลจากทางกองกํากับ
สรุปไดดังนี้ สําหรับหลักเกณฑในการจัดตั้งระเบียบหรือศูนยการเรียนตํารวจแหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการไมเกี่ยวกับ
คดีที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ดฉบับที่ 20 บทที่ 43 ตํารวจตะเวนชายแดน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557
1. ตองเปนความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นซึ่งเปนพื้นที่ทุรกันดาร หางไกลการคมนาคม
หรือพื้นที่ทางยุทธศาสตร ซึ่งสวนราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่สวนการจัดการศึกษาไมสามารถดําเนินการได
2. โรงเรียนหรือศูนยการเรียนที่จัดตั้งขึ้นตองมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวา 25 คน และมีแนวโนม
จะเพิ่มขึ้น
3. หากมี ผู บ ริ จ าคที่ ดิ น หรื อ หน ว ยงานที่ ค รอบครองที่ ดิ น ของรั ฐ มอบที่ ดิ น ให เพื่ อ ให ก อ สร า ง
โรงเรียนหรือศูนยการเรียนดังกลาวตองดําเนินการในการใชกรรมสิทธิ์ที่ดินใหถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ดินนั้นตอง
ไมนอยกวา 25 ไร เวนแตพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนยการเรียนรูเปนกรณีพิเศษ
4. อาคารที่ใชเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียน ถาหากมีอาคารเกาอยูแลวหรือประชาชนรวมสราง
เปนอาคารชั่วคราวตองมีลกั ษณะที่ใชเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียนได

-185. สถานที่ปลุกสรางโรงเรียนหรือศูนยการเรียนจะตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดตามกฎหมายวาดวยกระทรวงศึกษาธิการและใหกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบรวบรวมหลักฐาน
ตามข อ 1 - 4 เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก อปท. สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และ ผวจ. แล วเสนอขออนุ มัติ จ าก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประธาน
สอบถามทาง ศป.ปส.ชน. เรื่องถนนระหวาง อ.เวียงแหง และ อ.เชียงดาว พื้นที่บานน้ํารูกับบาน
สามหลัง ถาทําเปนถนนเพื่อความมั่นคงจะทําไดไหม จะชวยในการปองกันยาเสพติด ถาหากทหารเห็นวาทําไดยอมรับใน
ความมั่นคงงบประมาณตอไปจะผลักดันแลวโอนใหทหารเปนผูจัดการ
ผูแทน ศป.ปส.ชน.
เส น ทางนี้ เข าทางบริ เวณอุ ท ยานแห งชาติ ห ว ยน้ํ าดั ง ทะลุ อ อกที่ บ านกองลม อํ าเภอเวี ย งแหง
ระยะทางทั้งหมด 48 กิโลเมตร เปนทางลูกลังที่หนวยพัฒนาทหารทัพภาค 3 มอบใหกับ นพค.36 ไดดําเนินการปรับปรุง
ผูแทน อ.เวียงแหง
ในส ว นของ นพค.36 เข าไปดํ าเนิ น การจั ด ทํ าถนนคอนกรี ต เมื่ อ ช ว งเดื อ น ต.ค. ทางอํ าเภอได
ขอความรวมมือไปทาง อบจ. อําเภอไดทําการรื้อถอนถนนคอนกรีตที่ นพค. ดําเนินการออก เนื่องจากมีเหล็กโผลขึ้นมา แตถา
จะดําเนิ นการสรางถนนคอนกรีต ในชวงเส น ทางผานในเขตของอุ ทยานบางช วงเป น เขตป าสงวนในรอบป ที่ผานมา ผวจ.
ไดอนุมัติงบประมาณในสวนของทาง ผวจ. มอบให ทางอําเภอเวียงแหงดําเนินการตอนนี้ไดตัวผูรับจางแลวจะดําเนินการ
เมื่อไดรับการประสานงาน
ผูแทน ศป.ปส.ชน.
เป น พื้ น ที่ ร ะหว าง จ.แม ฮ อ งสอน และ จ.เชี ย งใหม ถ า เป น เส น ทางความมั่ น คงทหารก็ จ ะเร ง
ดําเนินการโดยของความเห็นชอบจากทางกรมปาไมอุทยานแหงชาติโดยจะมีการหารือจัดประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ฝากเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะมาตรการในการปองกัน เรื่องการลด Demand side ถือเปนเรื่องที่
รัฐบาลใหความสําคัญในมาตรการปองกัน และเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชวงปใหมขอใหอําเภอตางๆ รวมถึงตํารวจ
ทหารในพื้นที่ สรรพสามิต สาธารณะสุข เขาตรวจสถานบันเทิงอยางเครงครัดไมใหมีการทําอันตรายหมูและไมอนุญาตใหเด็ก
อายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณหามเขา
ปดประชุม

เวลา 16.00 น.

นพรัตน จันทรแต
(นางสาวนพรัตน จันทรแต)
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
ผูจดรายงานการประชุม

ศิริพร ใจสุข
(นางสาวศิริพร ใจสุข)
เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน
ผูตรวจรายงานการประชุม

