
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 4/๒๕62 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. นายภาณุ ขวัญยืน   อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
4. นายธวัชจีรัญ พันมา   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
5. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
9. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
10. พ.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหม่  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
11. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
12. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
13. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
14. นางพิมพ์พิศา หงษ์รัตน์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
15. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
16. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
17. นายจัตุรงค์ จริยารัตนกูล  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
18. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
19. นายนรินทร์ เสาร์คง   ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
20. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
21. นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
22. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
23. นางแสงจันทร์ กันยะมูล  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
24. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
25. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
26. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
27. นางชฎาภรณ์ เกตุสม   ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
28. ว่าที่ร.ต.ไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ  ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)     กรรมการ 
29. นายฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
30. นายคมสันต์ บังคมเนตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
31. นายธวัช จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
32. นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
33. นางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
34. ร.อ.ชยพล นุ่มมีชัย   ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  (แทน)   กรรมการ 
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35. นายสากล สุรวงศ ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
36. นายอชิฏภูมิ ขัติยะ   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
37. นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
38. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ
39. นางนงนุช กุมศัสตรา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
40. นายสุรวุฒิ สุทธานุกูล                    ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฮอด (แทน) กรรมการ 
41. นางมณฑิรา เมธา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   กรรมการ 
42. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
43. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
44. นางดวงเดือน ไชยชนะ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
45. นางสาวเดือน อินต๊ะ   ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
46. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์           ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่       กรรมการ  
47. นางสาวกอบกาญจน์ เรืองศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ
48. นางลาวัณย์ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
49. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
50. ว่าที่ร.ต.เมธธีร์การ ปัญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
51. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
52. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่      กรรมการ 
53. นายชัชวาลย์ ปัญญา   นายอ าเภอฝาง        กรรมการ 
54. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
55. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอ าเภอสารภี       กรรมการ 
56. นายอดุลย์ ฮวกนิล   นายอ าเภอสันทราย       กรรมการ 
57. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอ าเภอดอยสะเก็ด      กรรมการ
58. นายสราวุฒิ วรพงษ์    นายอ าเภอสันก าแพง                 กรรมการ 
59. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)          กรรมการ 
60. นายชัชวาลย์ พุทธโธ   นายอ าเภอเชียงดาว        กรรมการ 
61. นายพิษณุ นวลน้อม   นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
62. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย       กรรมการ 
63. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช  นายอ าเภอหางดง       กรรมการ 
64. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอ าเภอสันปุาตอง        กรรมการ 
65. นายสุทิน จันทร์งาม   นายอ าเภอจอมทอง        กรรมการ 
66. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
67. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอ าเภออมก๋อย      กรรมการ 
68. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
69. นางสาววรางคนา พยอมยงค์  นายอ าเภอดอยเต่า (แทน)      กรรมการ 
70. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
71. นายอุทัย สอนจีน   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
72. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
73. นายสุเทพ แสนมงคล   นายอ าเภอแม่ออน       กรรมการ 
74. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
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75. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
76. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
77. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
78. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
79. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
80. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
81. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
82. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ์   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
83. พ.ต.ท.ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์ สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
84. นายพิรุณ ฟองมณี   เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน  
85. นางสาวจิรปรียา แจขจัด  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครภ.15      
 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่                         
ครั้งที่ 4/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 3/2562  เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2562 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
15 หน่วยงาน  มี 2 หน่วยงานขอแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

ฝ่ายเลขาฯ          สรุปผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบ 1/2562 (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
        กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ด าเนินการประเมินสถานการณ์และจ าแนกสถานะปัญหายาเสพติด ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 7 เดือนแรก (กันยายน 2561 - มีนาคม 2562) และครั้งที่ 2 รอบ 5 เดือนหลัง 
(เมษายน - สิงหาคม 2562)  และให้บันทึกผลการประเมินผ่านระบบรายงานของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (NISPA) ในแต่ละรอบ  ให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
     ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด รอบท่ี 1 ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว  สรุปดังนี้   
      - จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 2,197 แห่ง จาก 25 อ าเภอ 1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง จ าแนก
สถานะดังนี้ หมู่บ้านไม่มีการแพร่ระบาด 1,870 แห่ง คิดเป็น 85.12%  หมู่บ้านแพร่ระบาดน้อย 229 แห่ง คิดเป็น 10.42% 
หมู่บ้านแพร่ระบาดปานกลาง 43 แห่ง คิดเป็น 1.96% หมู่บ้านแพร่ระบาดรุนแรง 55 แห่ง คิดเป็น 2.50%  
      - จ านวนผู้ค้า/ผู้ผลิต 53 คน คิดเป็น 10% และผู้เสพ/ผู้ติด 469 คน คิดเป็น 90% 
ประธาน  ในการประเมินผลครั้งต่อไปขอตัวเลขจริง จะได้รู้จุดในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น 

 

 

 

http://www.chiangmai.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 การจับกุมยาเสพติดพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนห้วง ต.ค. 61 – เม.ย. 62 

 

เดือน ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ (กก.) เฮโรอีน (กก.) ฝิ่น (กก.) 

ต.ค.61 67,209,832 128.84 161 4.2 

พ.ย.61 35,728,005 1,104 26.2 16 

ธ.ค.61 66,796,166 696 70 - 

ม.ค.62 24,890,000 313 - - 

ก.พ.62 14,226,000 109 - - 

มี.ค.62 19,904,600 - - 14.1 

 รวม  238,572,003  2,350.84  257.3  34.3

 
  การลักลอบล าเลียงยาเสพติดพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน และการสกัดกั้นยาเสพติดรายส าคัญตาม
ชายแดนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 (ยาบ้า) มีการลักลอบล าเลียง 569,950,000 
เม็ด ได้มีการจับกุมสกัดกั้น 238,572,003 เม็ด (ไอซ์) มีการลักลอบล าเลียง 8,885 กิโลกรัม ได้มีการจับกุมสกัดกั้น 
2,350.84 กิโลกรัม และ (เฮโรอีน) มีการลักลอบล าเลียง 305 กิโลกรัม ได้มีการจับกุมสกัดกั้น 257.30 กิโลกรัม                

 
  การจากเปรียบเทียบเห็นว่าการลักลอบล าเลียงยาเสพติดพ้ืนที่ตอนในจะมีปริมาณที่สูงกว่าพ้ืนที่ชายแดนมี
ปัจจัยเนื่องจากผู้ค้าได้ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผู้ค้าด้วยกัน และส่งข่าวว่ามีด่านจุดตรวจที่ไหนบ้างก็จะ
คอยส่งข่าวให้กันจึงท าให้การลักลอบยาเสพติดเกิดได้มากขึ้น เช่นเดียวกับการลักลอบขนส่งผ่านทางโลจิสติกส์เป็นสาเหตุ ให้
การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ตอนในสูงขึ้น 
 
 

ชนิดยาเสพติด 
พื้นที่จับกุม 

รวมจ านวนยาเสพติด 
ชายแดน ตอนใน 

ยาบ้า (เม็ด) 54,746,000 121,997,800 176,743,800 เม็ด 

ไอซ์ (กก.) 400 ๑,๑62.89 1,๕62.89 กก. 

เฮโรอีน (กก.) 70 200 270 กก. 

ยาอี (เม็ด) - 3,600 3,600 เม็ด 

ฝิ่น (กก.) - - - 

คีตามีน (กก.) - - - 
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 การจับกุมยาเสพติดที่ลักลอบขนส่งทางไปรษณีย์และบริษัทเอกชน ช่วงระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 61 – 18 เม.ย. 62 
15 1. การจับกุมทางไปรษณีย์ไทย คดี 8 จังหวัด ของกลาง ยาบ้า 74,998 เม็ด กัญชา 0.21 กก. ไอซ์  0.4035 กก.       
คีตามีน 10.3 กก. เฮโรอีน 21 กก. พืชระท่อม 764 กก. 2. การจับกุมทางKerry  15 คดี 9 จังหวัด ของกลาง ยาบ้า 
552,000เม็ด กัญชา 79.906 กก. ไอซ์ 2.684 กก. ยาแก้ไอ 1,834 ขวด 
 แนวทางการสร้างการรับรู้ในระยะเวลาต่อไปกัญชาเพื่อผู้ป่วย 
 ประเด็นที่ประชาชนยังมีการแสดงความคิดเห็น 
 1. กัญชา มีทั้งคุณและโทษ 
 2. กัญชาทางการแพทย์ ต้องมีการควบคุมที่รัดกุม 
 3. ยาเสพติดประเภทอ่ืน ปัญหาสังคมอ่ืน มีความรุนแรงมากกว่าเรื่องกัญชา 
 Content สร้างการรับรู้ในระยะต่อไป 
 1. คุณประโยชน์กัญชาเพื่อผู้ปุวย / ผลที่อาจตามมาจากการเปิดเสรีกัญชา 
 2. ผู้ปุวยต้องท าอย่างไร หลัง 19 พ.ค. / การด าเนินการของภาครัฐภายหลังห้วงเวลาดังกล่าว 
 3. การจูงใจผู้ปุวยยื่นจดแจ้งการครอบครองกัญชา 

 แผนการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการประชุมการขยายผลโครงการ             
ร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ระดับ
จังหวัด จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เพ่ือการบูรณาการการท างาน
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประจ าจังหวัดในการจัดท าแผน/โครงการ รองรับแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตามแนวทางที่ส่วนกลางก าหนดในการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ 
ประธาน    เรื่องโลจิสติกส์ด าเนินไปถึงไหนแล้วหลังจากท่ีประชุมไป 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 หลังจากที่มีการประชุมในส่วนของส านักงานปปส. ภาค 5 ได้ประสานการท างานร่วมกับ
ไปรษณีย์ไทยและขนส่งเอกชนให้ท าการตรวจสอบและมีการเฝูาระวังมากขึ้น หากพบว่ามีการขนส่งยาเสพติดหรือมีผู้ไม่ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบก็จะให้ด าเนินการตามกฎหมาย  
ประธาน    แจ้งหน่วยงานต่างๆ ด้านการปูองกันของจังหวัดเชียงใหม่ ให้คอยช่วยกันเฝูาระวังการแพร่
ระบาดและการลักลอบล าเลียงยาเสพติด และประสานงานกันให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งหมด  113.51 ไร่ 
รายละเอียดในแต่ละอ าเภอ 
 - อ.เชียงดาว 35.56 ไร่        - อ.แม่แตง 27.32 ไร่ 
 - อ.อมก๋อย 26.91 ไร่         - อ.พร้าว 12.46 ไร่ 
 - อ.เวียงแหง 9.81 ไร่     - อ.ไชยปราการ 1.40 ไร่ 
 - อ.แม่อาย 0.25 ไร่ 

ประธาน   ส่งเสริมอาชีพไปถึงไหนแล้วอ าเภออมก๋อย 

นายอ าเภออมก๋อย การขอรับเงินอุดหนุนกองทุนประกอบอาชีพจาก ปปส. ผู้ที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติดได้ด าเนินการ
แล้ว 30 รายแรก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการมอบหมายภารกิจให้ผู้ติดตามเป็นผู้น าท้องที่ท้องถิ่นเข้าไปติดตามการด าเนินการ
ของผู้ได้รับทุนตอนนี้อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 
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ประธาน   อนุมัติก่ีทุน 

นายอ าเภออมก๋อย รอบแรก 30 ทุน รอบสองรอระยะเวลาอีกประมาณ 1 - 2 เดือน จะเสนอต่ออีก 30 ทุน 

ประธาน   ให้อ าเภอแม่แตง พร้าว ไชยปราการ เวียงแหง แม่อาย เชียงดาว ดูตัวอย่างของอมก๋อยเป็นต้นแบบ
แล้วเมทาโดนมีไหม 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมทาโดนมีการใช้บ้างแต่มีผลกระทบที่น้องกว่าการใช้ฝิ่นโดยตรง
เนื่องจากกระบวนการใช้เมทาโดนจะจ ากัดการใช้ขนาดใช้ให้ใช้น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นจะเกิดผลกระทบจากการใช้เมทาโดน
น้อยกว่า  

ประธาน   มีหน่วยไหนจะรายงานเรื่องการปูองกันปราบปราม 

ผู้แทน ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กองก าลัง
ผาเมือง ห้วงเดือนเมษายน 2562 สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ จว.ช.ม. จ านวน ๒ ครั้ง ยาบ้า ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด, ยาเสพติดไม่
ทราบชนิด จ านวน ๔๐ เปู ด้าน อ.ฝางจว.ช.ม. จ านวน ๑ ครั้ง : ยาบ้า ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด 
   - เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๒ กลุ่มขบวนการฯ กลุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอ ในพ้ืนที่  ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. จะลักลอบล าเลียง       
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหล่งพักในพ้ืนที่ อ.ฝางฯ น าไปส่งให้กับ  กลุ่มเครือข่ายฯ 
ในพ้ืนที่ อ.เมือง จว.ช.ม. เพ่ือล าเลียงเข้าสู่พ้ืนที่ตอนในต่อไป 
  ด้าน อ.แม่อาย จว.ช.ม. จ านวน ๑ ครั้ง : ยาเสพติดไม่ทราบชนิด จ านวน ๔๐ เป้ 
  - เมื่อ 18 เม.ย. 62 กลุ่มขบวนการฯ ในพื้นที่ บ.เมืองยอน สมม. ได้ลักลอบล าเลียงยาเสพติด (ไม่ทราบชนิด) จ านวน
ประมาณ 40 เปู จากแหล่งพัก ม.ยอนฯ เข้าสู่เขตไทย ทางด้านช่องทางดอยแหลม (NC 4222) - บ.นามะอ้ืน (NC 2321)          
ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.ช.ม. - บ.จะโต๊ะ (NC 3693) ต.บ้านหลวง อ.แม่อายฯ - ไปยังแหล่งพัก บ.ห้วยหญ้าไซ (NC 4281) ต.ปุาแดด 
อ.แม่สรวย จว.ช.ร. เพ่ือเตรียมล าเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป 
   ข้อพิจารณา และแนวโน้มสถานการณ์ 
  สถานการณ์ยาเสพติดด้านตรงข้ามพ้ืนที่ จว.ช.ม. และ จว.ช.ร. ยังคงมีความรุนแรง ในห้วงต่อไปกลุ่มขบวนการฯ อาจมี
การปรับเปลี่ยนการล าเลียงยาเสพติด เข้ามาในพ้ืนที่ ที่มีการวางก าลังน้อยและมีความระมัดระวังในการลักลอบล าเลียง        
ยาเสพติดมากขึ้น 
๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
 ๒.๑ การจัดก าลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในห้วงเดือนเม.ย. ๖2 เฉพาะพ้ืนที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

เดือน 
เม.ย. 62   

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจน์ทราบ 
ลว. 

หาข่าว 
เฝูาตรวจ ซุ่มโจมตี 

ปิดล้อม/
ตรวจค้น 

ตั้งด่านตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุดสกัด 

รวม 35 78 65 5 4 30 96 
 
  ผลการจับกุมยาเสพติด ในห้วงเดือน เม.ย. 62 - ปัจจุบัน (25 เม.ย. 62) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ จว.ช.ม. โดยแยกเป็นพ้ืนที่ จ านวน 6 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ จ านวน 8 คน ของกลางยาบ้า 
114,003 เม็ด เฮโรอีน 47.8 กรัม และฝิ่น 17.9 กรัม  
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พ้ืนที่  
จว.เชียงใหม่ 

จ านวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให้โทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ให้โทษ 

ประเภท ๕ 

ยาบ้า (เม็ด) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
 (กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - - - 
อ.เชียงดาว 2 4 - 0.80 - 17.90 - - 

อ.ไชย
ปราการ 

- - - - - - 
- 

- 

อ.ฝาง - - - - - - - - 
อ.แม่อาย 4 4 114,003 47.00 - - - - 

รวม 6 8 114,003 47.80 - 17.90 - - 

 
 ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเป็นภารกิจ ในห้วงเดือน เม.ย. 62 - ปัจจุบัน (25 เม.ย. 62)  
 

ภารกิจ 
จ านวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษ ๑ ยาเสพติดให้โทษ 2 ยาเสพติดให้โทษ 5 
ยาบ้า 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

ฝิ่น 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ด่านตรวจ/จุดตรวจ 1 1 - - - 17.90 - - 
จุดสกัด 1 - 18,000 - - - - - 

ปิดล้อม/ตรวจค้น - - - - - - - - 
ลว.พิสูจน์ทราบ 4 7 96,003 47.80 - - - - 

ซุ่มโจมตี - - - - - - - - 
รวม 6 8 114,003 47.80 - 17.90 - - 

 

 โดยมีผลการปฏิบัติที่ส าคัญ 
  - เมื่อ ๙ เม.ย. ๖๒ ร้อย.ทพ.๓๒๐๘ บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บริเวณเส้นทาง บ.ดอยชัย - 
บ.ตาดหมอก ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.ช.ม. ตรวจพบรถ จยย. จ านวน ๑ คัน จนท. จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพ่ือขอท าการตรวจ
ค้น แต่รถ จยย. คันดังกล่าวได้ทิ้งวัตถุลงข้างทางและกลับรถเพ่ือหลบหนี ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ผลการปฏิบัติ สามารถ
ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จ านวน ๑๘,๐๐๐ เม็ด 
 - เมื่อ ๑๓ เม.ย. ๖๒ บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ. ๓ จัด ท าการ ลว.พิสูจน์ทราบ บริเวณช่องทางแก่งตุ๋ม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม. 
ตรวจพบผู้ต้องสงสัย จ านวน ๒ คน จึงขอท าการตรวจค้น ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาจ านวน 2 คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้
โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จ านวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เฮโรอีน) น้ าหนัก ๔๗ กรัม  
 - เมื่อ 14 เม.ย. 62 ร้อย.ตชด.334 ท าการ ลว.พิสูจน์ทราบ บริเวณ บ.ผาใต้ - บ.เมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม. ตรวจพบ          
ผู้ต้องสงสัย จ านวน ๒ คน จนท.จึงแสดงตัวเพ่ือขอตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยได้ท าการหลบหนี จนท.จึงไล่ติดตามผลการปฏิบัติสามารถ
จับกุมผู้ต้องหาจ านวน 1 คน พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จ านวน 86,000 เม็ด 
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๓. สรุปผลการด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓.๑ โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.) การประชุมแบบมีส่วนร่วม จ านวน 12 ครั้ง  
 
ล าดับ หน่วย ครั้งที่/ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1 ชพส.ที่ 3201 ครั้งที่ 9 19 เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยไคร้ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง  
 ” ครั้งที่ 10 26 เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค์ บ.ใหม่มะกายอน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง  

2 ชพส.ที่ 3202 ครั้งที่ 9 ๕ เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค์ บ.ใหม่ ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว  
 ” ครั้งที่ 10 ๗ เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค ์บ.หนองบัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว   

3 ชพส.ที่ 3203 ครั้งที่ 9 3 เม.ย. ๖๒ อาคารอเนกประสงค์ บ.แม่กอนใน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว  
 ” ครั้งที่ 10 5 เม.ย. ๖๒ อาคารอเนกประสงค์ บ.ปางเฟือง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว  

4 ชพส.ที่ 3204 ครั้งที่ 9 4 เม.ย. 62 อาคารอเนกประสงค์ บ.ปุารวก ต.ปงต า  อ.ไชยปราการ  
 ” ครั้งที่ 10 10 เม.ย. 62 อาคารอเนกประสงค์ บ.แม่ทะลบ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ  

5 ชพส.ที่ 3205 ครั้งที่ 9 3 เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค์ บ.ม่วงชุม ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง  
 ” ครั้งที่ 10 5 เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค์ บ.เวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง  

6 ชพส.ที่ 3206 ครั้งที่ 9 9 เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  
 ” ครั้งที่ 10 11 เม.ย. 62 ศาลาอเนกประสงค์ บ.สันต้นดู่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  

 
 ๓.๒ โครงการสร้างเครือข่ายผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.) 
 การฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ จ านวน 1 รุ่น มีราษฎรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน  

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 
1 ชบข.ที่ 3201 รุ่นที่ 4/61 ๒๒ - ๒๓ เม.ย. ๖๒ ที่ท าการ อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนเมษายน 2562 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  

 
 

632  
 

673 
74  

 
 

59 
 

8 
67 

 
 

462 
 

290 
18 

 
 

73.10 
 

43.09 
24.32 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.) 
                 + โรงเรียน (แห่ง) 
                 + ห้องเรียน (ห้อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
715  

 
200 
269 
127 

 
20 

 
- 
- 
- 

 
449 

 
200 
269 
109 

 
62.80 

 
100 
100 

85.82 

 
 
 
ผลภาคเรยีนที ่
2/2561 

       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 

 
260  
36 
18  
9 
๑  

96 

 
6 
7 
1 
1 
- 
- 

 
174 
11 
5 
2 
8 

262 

 
66.92 
30.56 
27.78 
22.22 
800 

272.92 

 
 
 
 
 
 
ผลภาคเรยีนที ่
2/2561 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
           - อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) 

 
200 

 
- 

 
200 

 
100 

 

1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

125 
 

1,020 

 
 

30 
 

930 

 
 

155 
 

1,914 

 
 

124 
 

194.50 

 
 
375 คน 
 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ  (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
12 

 
4 
- 

 
297 

 
25 
- 

 
84.86 

 
62.50 

- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 

1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป 
         (1) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 

10 
15 
15 
- 

 
 

55 
181 
97 
3 

 
 

39.28 
61.35 
79.51 
100 

 

นักเรียนที่สอน  
6,075 คน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 เมษายน 2562   

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
        (1) พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
80 

 
976 

 
162.67 

 

        (2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มี 
อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 3 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4 วรรค 3 เปิดให้บริการสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก ข้อ 6 
จ าหน่ายสุราในเวลาอ่ืนนอกจากเวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน 1 แห่ง  

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

ด้านการปราบปราม 
    1 การสกัดก้ันยาเสพติด  
          - ด่านตรวจ/จุดตรวจ (21 แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถโดยสารประจ าทาง (แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถไฟ (แห่ง) 
          - ไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน (แห่ง) 
          - ท่าอากาศยาน (แห่ง) 
          - การเฝูาระวังเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
675 

- 
- 
- 
- 

48 

 
4,347 

1 
- 
- 
- 

336 

 
56.7 

33.33 
- 
- 
- 

250 

 

     2 การจับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,481 คด ี 129 1,091 73.6  

     3 ร้อยละ80 ที่ ลปส. มีค าสั่งอนุมัติให้จับกุมฐานความ 
ผิดสมคบและสนับสนุนชว่ยเหลอืต้องให้ออกหมายจับโดยศาล 

ทุกราย 
 

4 140 -  

     4 จ านวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด (บาท) 97  
ล้านบาท 

2,752,000 31,459,172 32.43  

     5 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ทุกราย - 4 -  

     6 โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดในระดับจังหวัด 
(หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหารุนแรง) 

91 91 364 400  
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ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 เมษายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 เมษายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

552,828.55 252.28 587.88 104.10 0.00 41.75 1.00 2,061.20 
 

 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -   25 เมษายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
 

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -   25 เมษายน 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรมั กรัม กรัม กรัม 

19,418,673.55 3,375.63 6,847.08 200.50 513.53 7,400.22 11.00 33,5368.26 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนเมษายน 2562  
1. วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 18.00 น.บริเวณข้างถังเก็บน้ าประปาภูเขา ระหว่างเส้นทาง บ.ดอนชัย – 

บ.ตาดหมอก หมู่ที่ 2 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุม หลบหนี ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑          
(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายของกลาง ยาบ้า 200,000 เม็ด รถจักรยานยนต์ 
ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ สีด า แดง หมายเลขทะเบียน ๑ กบ ๒๙๐๐ เชียงราย  จ านวน ๑ คัน อยู่ระหว่างขยายผล 

2. วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 04.18 น. บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๒ ริมถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ 
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จับกุมนายโสภณหรือเม่า ขันตี อายุ ๔๐ ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ ๙๗ หมู่ ๗ ต าบลเชิงดอย   
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง         
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 40,000 เม็ด การขยายผล อยู่ระหว่างขยายผล 

 
 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2561  ปี 2562   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2561   ปี 2562  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 556 583 591 600 37 17 6.65 145 170 143 152 7 -18 5 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2561  ปี 2562   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2561   ปี 2562  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุม
รวมทุก สภ. 

4,897 4,959 5,159 5,244 275 285 6 1,240 1,333 1,276 1,351 36 18 3 
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 3. วันที่ 7 เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 22.10 น. บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๑ ริมถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่  
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่และบริเวณสถานีบริการน้ ามัน(ปั้ม ปตท.) หมู่ ๕ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่        
จับกุม ๑. นายจรัญหรือแอแฮ จะปา อายุ ๒๕ ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ ๒๐๖ หมู่ ๑๐ ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่
๒. นายจะมอ จะเด๋อ อายุ ๔๒ ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ ๖/ส หมู่ ๘ ต.เวียง อ.เวียงปุาเปูา  จว.เชียงราย ๓. นายจะนะ  ไม่ทราบ
ชื่อสกุลจริง  ภูมิล าเนา ต.เวียง อ.เวียงปุาเปูา  จว.เชียงราย (หลบหนี)  ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอม
เฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง.ยาบ้า 70,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 4. วันที่ 14 เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 07.30 น. บริเวณริมถนนสาธารณะ บ.ผาใต้ – บ.เมืองงาม หมู่ 12  
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุม นายจะหา จะอือ อายุ 40 ปี อยู่เมืองสาด ประเทศพม่า ข้อหา มียาเสพติด       
ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลางยาบ้า 86,000 เม็ด 
อยู่ระหว่างขยายผล 
 5. วันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 22.00 น. ภายในซอยเจริญสุข ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จับกุม  
นายนธิพงษ์  หรือเน็ต วงค์ใหม่ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 ม.8 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล าปาง ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง 1. ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1(เมทแอมเฟตามีน/ยาบ้า)ชนิดเม็ดสีส้มกลมแบน จ านวน  60,000  เม็ด 2. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อรีโว่ สีแดง 
พร้อมซิการ์ดหมายเลข 063-664-2201 จ านวน 1 เครื่อง 3. รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นแลนเซอร์ สีส้ม-ด า หมายเลข
ทะเบียน กต-8134 ล าปาง อยู่ระหว่างขยายผล 
 6. วันที่ 23 เมษายน ๒๕๖2 เวลาประมาณ 01.30 น.บริเวณโพรงหญ้าปูายบอกทางกลับรถไปธนาคารสงเคราะห์ 
สาขาเชียงใหม่ ริมถนนเชียงใหม่-ล าปาง ต.ฟูาฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จับกุม  ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ข้อหา มียาเสพติดให้
โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 40,000 เม็ด
อยู่ระหว่างขยายผล 
 
 โครงการครูต ารวจแดร์ โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 
 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน (2) การเข้าสอนของ
ครูต ารวจ D.A.R.E  
(เทอม 2/2561) 

(3) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 - 6  

ได้รับการอบรม 
การเข้าสอนของครู
ต ารวจ D.A.R.E 
(เทอม 2/2561) 

(4) โรงเรียน
มัธยมศึกษาเข้าร่วม

โครงการต ารวจ
ประสานโรงเรียน 
(เทอม 2/2561) 

1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
  

(5) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือ

อาชีวศึกษา 
จัดระเบียบสังคม  

ประจ าปี 
การศึกษา 2561 

 
 
  

เชียงใหม่ 

จ านวน ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ เปูาหมาย ผลการ 

(นาย) ด าเนินการ (คน) ด าเนินการ (แห่ง) ด าเนินการ (แห่ง) ด าเนินการ 

127 109 5,775 5,775 96 262 1 8 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
25 เมษายน 2562) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 6,856 3,256 47.49 
     - สถานบ าบัด 6,256 2,980 47.63 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 600 276 46.00 
2.บังคับบ าบัด 2,021 1,836 90.85 
     - ควบคุมตัว 960 445 46.35 
     - ไม่ควบคุมตัว 1,061 1,391 131.10 
3.ต้องโทษ 800 413 51.63 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 354 54.46 
     - กรมพินิจฯ 150 59 39.33 

รวม 9,677 4,505 56.89 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 4,074 2,775 68.11 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ตุลาคม 2561 – 25 เมษายน 2562 
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต้องโทษ 

94.56 
98.65 
100 

รวม 3 ระบบ 96.67 
 
จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2561 – 25 เมษายน 2562 

แผนงาน จ านวนผู้ผ่าน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู 

จ านวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม 

ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 643 643 100.00 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 276 100 36.23 

3. บังคับบ าบัด  643 315 48.99 

4. ต้องโทษ 196 196 100.00 

รวม 1,758 1,254 71.33 
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4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)    

ฝ่ายเลขาฯ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
 

    4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด 
               - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
               - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน้อย (ข) 
               - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
               - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
๒,197 

 
๑,719  
๓๑4 
73  
91 

 
12 

 
9 
- 
1 
1 

 
2,197 

 
1,719 
314 
73 

900 

 
100 

 
100 
100 
100 
100 

 
 
 

          (2) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุน (ม./ช.) 

 
๒๖  

๕30  

 
- 
1 

 
26 

530 

 
100 
100 

 
 

 

            (3) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐ
รว่มใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
(9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,072 ม./ช. คิดเป็น 94.31% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 1,936 ม./ช. คิดเป็น 88.12% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 242 ม./ช. คิดเป็น 11.01% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 47 ม./ช. คิดเป็น 2.14% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ     
          (๑) การติดตามของคณะอนุกรรมการ
ติดตามระดับจังหวัด (ในพ้ืนที่) (ครั้ง) 

 
๒ 

 

 
- 

 
1 

 
50 

 

          (2) การก ากับติดตามของคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

12 1 7 58.33  

    4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
          - การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
            (1) งบ ป.ป.ส. (6 เดือนแรก) 
            (2) งบ ปค. (6 เดือนแรก) 
            (3) งบ สป.มท.  
            (4) งบพัฒนาจังหวัด 

 
16,941,850 
4,900,000 
2,056,550 
391,400 

9,593,900 

 
879,452.68 

240,025 
379,070 

39,357.68 
221,000 

 
5,987,383.33 
3,258,755 
1,105,730 
144,148.33 
1,478,750 

 
35.04 
71.40 
53.77 
36.83 
17.72 
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ประธาน   ให้อ าเภอทุกอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบด าเนินการในเรียบร้อยและฝากให้
ศึกษาธิการด าเนินการประสานและปฏิบัติให้เรียบร้อย ในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆให้ทางทางเลขาฯ ประสานกับทางศึกษา
ว่ามีอะไรที่ยังไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์บ้าง   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2562 
 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ด าเนินการตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเพ่ือเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพ่ือค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาตามนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
 กรมการปกครอง ได้รับแจ้งจากส านักงาน ป.ป.ส. แจ้งแนวทางการตรวจหาสารเสพติดของผู้เข้ารับ        
การตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 
 1. ก าหนดเปูาหมายด าเนินการต่อผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร และผู้ขอรับ การผ่อนผันทุกราย ยกเว้น 
ผู้ที่ถูกก าหนดให้เข้ากองประจ าการ (จับได้ใบแดง) และผู้ที่ร้องขอสมัครเข้ากองประจ าการเนื่องจากในกลุ่มดังกล่าวกองทัพจะ
ด าเนินการตรวจหาสารเสพติดทุกรายเมื่อเข้าประจ าการแล้ว 
 2. การตรวจจะใช้ชุดตรวจปัสสาวะกลุ่มเมทแอมเฟตามีนและกัญชา โดยส านักงาน คณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจัดสรรชุดทดสอบให้จังหวัด/อ าเภอ ผ่านส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 - 9 

ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ด าเนินการตรวจปัสสาวะฯ 
เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
ประจ าปี 2562  ดังนี้   

 

ล าดับ อ าเภอ 

จ านวนผู้เข้ารับ
การตรวจเลือก
ทหารทั้งหมด/

รายงานตัว 

    จ านวนผู้ที่
รับ    การตรวจ

ปัสสาวะ 

สารเสพติด 
รวมพบ
สารเสพ

ติด 

อาชีพ 

เมท 
(ยาบ้า) 

กัญชา อื่นๆ 
มีงานท า/

เรียน 
ว่างงาน 

1 แม่แจ่ม 568 568 25 24 0 49 49 0 
2 เมืองเชียงใหม่ 1085 1085 2 37 0 39 34 5 
3 อมก๋อย 590 384 29 0 8 37 37 0 
4 จอมทอง 616 530 12 13 0 25 23 2 
5 สันทราย 669 515 2 16 0 18 15 3 
6 ดอยสะเก็ด 436 400 2 14 0 16 16 0 
7 แม่อาย 576 379 7 2 6 15 11 4 
8 หางดง 558 430 2 13 0 15 15 0 
9 สันปุาตอง 480 450 0 14 0 14 12 2 

10 ดอยเต่า 215 164 3 10 0 13 13 0 
11 แม่ริม 565 409 3 8 0 11 9 2 
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ข้อพิจารณา   

     จากการด าเนินการดังกล่าว พบว่า ตรวจพบผู้เสพสารเสพติดประเภทกัญชามากกว่ายาบ้า ซึ่งอ าเภอที่
ตรวจพบสารเสพติดประเภท(กัญชา) มากที่สุด ประกอบด้วย เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม สันทราย ดอยสะเก็ด และสันปุาตอง  
ห้วงอายุของผู้เสพประมาณ ๒๑ - ๒๓ ปี  
  ข้อเสนอแนะ 

    ๑. ขอให้ส่วนราชการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม เฝูาระวังการค้าและการแพร่ระบาด  
ของยาเสพติด (กัญชา) ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

    ๒. เฝูาระวัง และ X-ray โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
    ๓. ให้ครอบครัว/ชุมชน มีส่วนร่วมในการปูองกันและรับผิดชอบ 

  ความเห็น/มติที่ประชุม 

ผู้แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ดูจากปริมาณสารเสพติดที่ใช้ผลออกมาพบว่าผู้ใช้กัญชามีค่อนข้างเยอะสาเหตุอาจจะเป็น
เพราะว่าผลิตใช้เองได้หรือเปล่า 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2 ปี ที่ผ่านมามีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในส่วนของเมท ซึ่งที่
ผ่านมาจากการตรวจพบว่ามีผลบวกจ านวนลดลงซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่จะมาเข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารรู้อยู่แล้วว่าจะ
มีการตรวจหาสารเสพติดจึงไม่เสพยาบ้ามา แต่ในปีนี้มีการตรวจเพิ่มของการตรวจกัญชาจึงท าให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร
อาจจะไม่รู้ตัวว่าจะมีการตรวจกัญชาและจากการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองในกลุ่มของผู้ที่เสพกัญชาพบว่าผู้เสพมีความ
เข้าใจว่ากัญชาไม่มีความรุนแรงและสามารถเสพเสรีได้เนื่องจากข่าวออกมาหลายๆด้านจึงท าให้ผู้เสพเข้าใจผิด 

ล าดับ อ าเภอ 

จ านวนผู้เข้ารับ
การตรวจเลือก
ทหารทั้งหมด/

รายงานตัว 

จ านวนผู้ที่รับ    
การตรวจ
ปัสสาวะ 

สารเสพติด รวมพบ
สารเสพ

ติด 

อาชีพ 

เมท 
(ยาบ้า) กัญชา อื่นๆ 

มีงานท า/
เรียน 

ว่างงาน 

12 ฮอด 338 214 11 0 0 11 8 3 
13 เชียงดาว 792 648 5 5 0 10 10 0 
14 พร้าว 380 380 1 6 0 7 7 0 
15 ดอยหล่อ 220 207 4 2 0 6 4 2 
16 ฝาง 823 562 6 0 0 6 6 0 
17 สะเมิง 181 137 0 4 0 4 3 1 
18 สันก าแพง 541 415 0 4 0 4 3 1 
19 แม่แตง 595 449 1 2 0 3 3 0 
20 แม่วาง 249 182 1 2 0 3 3 0 
21 เวียงแหง 277 261 2 0 0 2 2 0 
22 ไชยปราการ 326 268 2 0 0 2 2 0 
23 แม่ออน 153 143 1 0 0 1 1 0 
24 สารภี 515 365 0 0 0 0 0 0 
25 กัลยาณิวัฒนา 116 111 0 0 0 0 0 0 

 รวม    11,864  9,656   121  176  14  311  286 25 
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ประธาน   ให้ ป.ป.ส.ภาค 5 สสจ.ชม. และศอ.ปส.จ.ชม. ให้เอาตัวเลขการเกณฑ์ทหารมาวิเคราะห์อ าเภอที่
พบผลบวกให้แยกในรายละเอียดต่างๆ แจ้งนายอ าเภอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านลงไปส ารวจบ้านผู้ที่ได้ผลบวกว่าสภาพแวดล้อม ที่
บ้าน ฐานะ ของผู้ที่มีผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกนั้นเป็นอย่างไร  และประสานกับทางทหารหรือสัสดีขอตัวเลขผู้ที่เข้ารับการ
เกณฑ์ทหารว่าพบผลบวกจ านวนกี่คนและขอรายละเอียดด้วย  

นายอ าเภอดอยสะเก็ด ผลปัสสาวะที่ออกมาเป็นบวกสังเกตว่ากัญชาพบมากกว่ายาบ้าคือคนที่มาเกณฑ์ทหารรู้ว่ามีการ
เกณฑ์ทหารวันไหนและมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจึงท าให้ผลตรวจเมทจะน้อยกว่าผลตรวจกัญชาซึ่งในความเป็นจริง
แล้วยาบ้ายังคงมีผู้เสพในปริมาณท่ีเยอะอยู่ 

ประธาน   ในช่องผลอ่ืนๆนี่มาจากไหน อ.อมก๋อย และอ.แม่อาย 

ฝ่ายเลขาฯ           ตามแนวทางการตรวจจะมีแค่เมทและกัญชา แต่อ.อมก๋อย และอ.แม่อายได้น าชุดตรวจมอร์ฟินมา
ตรวจด้วย 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุดตรวจมอร์ฟินแต่ชุดตรวจนี้สามารถตรวจเฮโรอีนและฝิ่นได้         
เป็นนโยบายของทางอ าเภอแต่ไม่ได้เป็นนโยบายหลัก 

ประธาน   ราคาชุดละกี่บาท 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณชุดละ 20 บาท 

ประธาน   ปีหน้าถ้าจะตรวจต้องใช้งบเท่าไหร่ 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 200,000 บาท 

นายอ าเภอหางดง กัญชาจะพบอยู่ในกลุ่มนักเรียนเยอะสังเกตดูตัวเลขกัญชาจะพบว่าส่วนใหญ่จะพบในเขตปริมณฑล
และเมืองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นกัญชาค่อนข้างจะกระจายในกลุ่มนักเรียนจากข้อมูลที่สอบถามผู้คัดเลือก 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนข้อเสนอแนะหน่วยราชการอ่ืนเฝูาระวังเอ็กซ์เรย์เด็กและเยาวชน
ในส่วนของทาง สสจ.ชม. ได้รับงบประมาณจากจังหวัดในการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา เบื้องต้นได้ประสานกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ไว้แล้วในการคัดกรองและให้ความรู้ในนักเรียนขยายโอกาส 

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จ านวนคนคัดเลือกทหารทั้งหมดมี 11,864 คน แต่
คนที่ได้รับการตรวจปัสสาวะมี 9,656 คน แล้วที่เหลือท าไมถึงไม่ได้รับการตรวจปัสสาวะ 

ฝ่ายเลขาฯ  ในส่วนของคนที่ไม่ได้รับการตรวจ คือ 1.กลุ่มคนที่ไม่ได้มารายงานตัว 2.คนที่สมัครเข้าไปเป็น
ทหารกอง และ3.คือคนที่จับได้ใบแดง ซึ่งคนที่สมัครและได้ใบแดงทางกองทัพจะเป็นผู้ตรวจหาสารเสพติดเอง 

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 แล้วท าไมอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอแม่แจ่มถึง
ท าการตรวจทุกคน 

ประธาน   มีอ าเภอไหนที่ไม่ได้ตรวจปัสสาวะทุกคนบ้าง 

นายอ าเภอสารภี  ทางอ าเภอสารภีได้รับหนังสือสั่งการจากกรมการปกครองว่าคนที่ได้ใบแดงและคนที่สมัครไม่ต้อง
ท าการตรวจเพราะจะเป็นหน้าที่ของกองทัพในการตรวจในส่วนของเราตรวจเฉพาะแค่คนที่ได้ใบด า คนที่ผ่อนผัน คนที่ขนาด
ไม่ได้ และคนพิการ 

นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่  การที่ไปค้นหาผู้เสพเพ่ือจะน าคนเข้าค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งได้คุยกับผู้เสพแล้วพบว่า
การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนฯ ใช้เวลานานซึ่งถ้าไปชั้นศาลแล้วมารายงานตัวแบบนี้จะง่ายกว่าการท่ีไปเข้ารับการบ าบัด 12 วัน 

ประธาน   ให้ไปสอบถามในพ้ืนที่ว่าเป็นความจริงหรือไม่ 
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ผู้แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ทุกคนที่ตรวจพบสารเสพติดที่ไม่มีความผิดอื่นที่มีโทษจ าคุกจะต้องส่งเข้าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติดส่วนการเข้ารับการฟื้นฟูจะมีโปรแกรมว่าเป็นผู้ติดหรือผู้เสพ และจะดูสถานที่ฟ้ืนฟูด้วยว่ามีพ้ืนที่ไหม ส่วนใหญ่
ที่ไม่ได้เข้ารับการฟื้นฟูเพราะว่าไม่มีที่ว่างจึงให้ส่งเข้าฟ้ืนฟูเป็นผู้ปุวยนอก ถ้ามีข้อหาอื่นร่วม เช่น ขับแล้วเสพจะถูกด าเนินคดี 

ประธาน   ให้ทาง ปปส. และฝุายเลขาฯ ไปหาข้อเท็จจริงมาแล้วน ามาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป  

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ข้อมูลการตรวจเลือกทหารขอความอนุเคราะห์ให้การ
น าเสนอข้อมูลผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในส่วนของผู้มีงานท า/เรียน อยากจะขอให้แยกข้อมูลว่ามีงานท ากี่คนและเรียนอยู่กี่คน 

ประธาน   ให้เลขาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแยกให้ละเอียดเท่าที่ท าได้ โดยสอบถามทางอ าเภอ หรือสัสดี 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
      การด าเนินงานตามมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)  (สสจ.ชม.) 
     ส านักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้ง ศอ.ปส.จ. ในพ้ืนที่น าร่องให้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) โดยให้มีการประชุมคณะท างานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด
จังหวัด หรือจัดท าเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. การจัดตั้งสถานที่ให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติดของภาครัฐ และศูนย์ลดอันตรายจากยาเสพติด
ของภาคประชาสังคม 
     2. การเผยแพร่รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดในพ้ืนที่ 
     3. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ยาเสพติดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     4. ผลการด าเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค 
     5. การบูรณาการการด าเนินงานตามมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
     ศอ.ปส.จ.ชม. ได้มีค าสั่งที่ 2/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานมาตรการ     
ลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด (ภารกิจกลุ่มความมั่นคง) เป็นประธาน และมีผู้แทน สสจ.ชม. ที่ได้รับมอบหมาย และปูองกัน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะท างานและเลขานุการร่วม   
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