
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 6/๒๕60 

วันพฤหัสบดทีี่  29 มิถนุายน ๒๕60  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. พล.ต.กรีพล อุทิตสาร   รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
3. พ.อ.ปรเมศวร อุดมสินคา  ผูบังคับการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
4. นางสาวมาลินี ฐิติผลพันธ  อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
5. นางสุวิพา เดชะเรืองศิลป  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
6. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
7. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
8. นางจารุมา ภมรบุตร   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
9. พ.อ.สุวัฒน เฉลิมเกียรติ  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง     กรรมการ 
10. ร.ต.ศิกษนะ สมวันดี   ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ 5     กรรมการ 
11. น.ต.เกษม สาหรายทอง  ผูบังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
12. พ.ต.ต.ธีรัตม ชูดละออง  ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 
13. ร.ต.อ.เสรี เฟองสีใหม  ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
14. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
15. ร.ต.ท.ยุทธพงษ ปดเปา  ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   กรรมการ 
16. นายธีระพงค อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
17. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)    กรรมการ 
18. นางโปรดปราน ขําสุวรรณ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
19. นางปานทิพย ศรีรัตน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
20. นายขจร วงศสวย   แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
21. วาที่รอยโทธนทัต ชางคํามูล  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
22. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
23. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ  ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
24. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
25. นางอโนทัย อินเขียวสาย  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
26. นายชนดนัย ชนกลาหาญ  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
27. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
28. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  (แทน)    กรรมการ 
29. นายอุดม แปงทิศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
30. นางสุพรรณี ทองคํา   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
31. นายพิเชฐ คํารินทร   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
32. นางชนากานต สุนันทกร  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
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33. นายพิษณุ พินิจ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
34. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
35. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
36. นายสมนึก มายัง   ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
37. นายฤทธิรงค จันทรมศีิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
38. นายสุทธิพงศ เรือนมั่น  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (แทน)    กรรมการ 
39. วาที่ ร.ต.โกวิท จอมคํา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
40. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
41. นลินรัตน วรโชติภูดินันท ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
42. นายชํานาญ วัฒนานุศิษย ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ  
43. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
44. นางวรรณา ผุสดี   ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
45. นายอุบลพันธ ขันผนึก  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม  กรรมการ 
46. นายชัยยันต พันธบุตร  ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
47. นางดารารัตน แกวโพธิ์  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
48. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
49. นายพิชิต จันตะคาด   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
50. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง      กรรมการ 
51. นางสาวหัตถกาญจน วุฒิญาณ ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
52. นายสมคิด บุญมา   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
53. นางมณทิรา เมธา   ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
54. นางสุดใจ นันตารัตน   ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
55. นายยศพัทธ พิมพชารี  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
56. นางสุดารักษ กระจาง  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
57. นายประภัสสร วงศรักษา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
58. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
59. นางสาวเดือน อินตะ   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
60. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
61. นางนวพรรณ เนตรคํา  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
62. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
63. นายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
64. นายธงชัย อัปการัตน   นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ (แทน)     กรรมการ 
65. มนทฐิตา อารยะเนติศักดิ ์  นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)     กรรมการ 
66. นายยงยุทธ คุณรา   นายกเทศมนตรีเมืองแมหียะ (แทน)    กรรมการ 
67. นายเอกราช รังสรรค   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
68. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม      กรรมการ 
69. นายชัชวาล ปญญา   นายอําเภอฝาง       กรรมการ 
70. นายอภินันท เลาหะกุล  นายอําเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
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71. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอสารภี       กรรมการ 
72. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
73. นายสรรเสริญ พงษพิพัฒน  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
74. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
75. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอแมแตง      กรรมการ 
76. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว      กรรมการ 
77. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย  นายอําเภอพราว  (แทน)      กรรมการ 
78. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
79. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
80. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
81. นางสาวนิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง      กรรมการ 
82. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
83. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
84. นายนิมิตร ไรคลองครุ  นายอําเภออมกอย (แทน)      กรรมการ 
85. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอฮอด (แทน)       กรรมการ 
86. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
87. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
88. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  นายอําเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
89. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง      กรรมการ 
90. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
91. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
92. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
93. นางสาวอัญญารัตน บุญทัศน  จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
94. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
95. นายศิริพงษ นําภา   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 
96. นางสาวพัฒนนภา พานมะ  เจาพนกังานปกครองปฏิบัติการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
97. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
98. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
99. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
100. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล  สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
101. นางสาวพัชราภรณ พัฒนจักร ผูแทนมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 6/๒๕60      
   ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไดรับมอบรับโลประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดน ในดานการพัฒนา
นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป ๒๕๖๐ ณ ทําเนียบรัฐบาล ตองขอขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ไดทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหทางสํานักงาน ป.ป.ส. มอบรางวัลนี้ให 
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ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที ่5/2560  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สํานักงาน ป.ป.ส. ไดอนุมัติเงิน 2,272,000 ปรับปรุงกองรอย อส.จ.ที่ 1 เนื่องจากมีภารกิจ
ในการสนับสนุนการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และคายศูนยขวัญแผนดินจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะมีหนังสือนํา
เรียนทาน ผวจ. ทราบอีกครั้ง 

สถานการณทั่วไป  
ขอมูล/ความเคลื่อนไหวบุคคลชาวไทย (มง) ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด หลบซอนพักพิงใน สปป.ลาว 
1. นาย โลง แซลี (หนีหมายจับกรณี ทพ.+จนท.ปาไมในพื้นที่ บ.ฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จว.พ.ย. ตรวจยึด ยาบา 2.4 

ลานเม็ด) 
2. นาย วุฒิชัย กงพลนันท (หนีออกจากพื้นที่เพราะเกรงวาอาจจะไดรับการปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดจาก จนท.รัฐของไทย) 
3. ผญบ.บานรมโพธิ์ทอง หมู 19 ต.ตับเตา อ.เทิง จว.ช.ร. (หนีหมายจับกรณี จนท.ดานตรวจหวยไร จับกุม/ตรวจยึด

ยาบา 2 ลานเม็ด (บรรทุกกะหล่ําปลีและซุกซอนยาบาที่ บ.รักถิ่นไทย โดย ผญบ. สั่งใหผูลําเลียงนํายานพาหนะมาบรรทุก 
กะหล่ําปลี ผญบ.เปนผูซื้อ) 

การคาและการลําเลียงยาเสพติด  
๑. เครือขายการคาใหญ/ขามชาติ มีการเคลื่อนไหวเพิ่มพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ(การสั่งซื้อชายแดน/ขบวนการลําเลียงสู

ภาคกลาง และภาคใต) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการนําเขาไอซ/ยาบา ลดลง พื้นที่ภาคใตมียาเสพติดสําคัญ นําเขาพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 
 ๒. การฟอกเงินเครือขายในพื้นที่(ซ้ือบานจัดสรร  สรางบานนอกพ้ืนเพเดิม หลังใหญ ภาษา กลุมญาติพี่นอง  การคาขาย
กิจการใหญกอสรางใชงบประมาณจํานวนมากแตอยูในทําเลไมเหมาะสม รานอาหาร อูซอมรถ ประดับยนต เฟอรนิเจอร หรือ 
เปนประกอบอาชีพไมกอเกิดรายไดมากแตร่ํารวยผิดปกต ิ
 ๓. การลําเลียงใชรถหรู สังเกตการแตงกาย/ภาษา/ภูมิลําเนา 

๔. การถือครองทรัพยสินหากจับกุมไดตรวจสอบทรัพยสินญาติดวย โดยเฉพาะรับจางลําเลียงยาเสพติด 
การซุกซอนยาเสพติด 
- ดัดแปลงยานพาหนะมากขึ้นลําเลียงปริมาณมาก 
- เดินทางคนเดียวหรือมาดวยกันแตท่ีอยูภาคเหนือและภาคกลาง/ใต 

ประธาน  จ.เชียงใหม จะมีลักษณะเชนนี้ การเขารวมการขยายเครือขายตรวจทรัพยสิน พบวา มีรถยนต มีบาน ตรงนี้
อาจจะตองมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมได เชน การขออนุญาตสรางบาน จะมีกระบวนการอยางไร ที่จะมีขอมูลมาถึงเรา    
โดยอาจใชการสุม ซึ่งอาจดูเหมือนเปนการไมเคารพสิทธิประชาชน แตผูคาใชชองวางนี้ในการเขามาฟอกเงิน เชน ในกรณ ี       
อ.สันทราย ที่มีบาน ราคาประมาณ 10 ลาน เจาของบานเปนวัยรุน อายุ 19 ป ซึ่งมันไมนาจะเปนไปได เปนมาตรการเลียนแบบ    
อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องคอนโด เดิมคอนโดบานเราราคาตกต่ํา ตอนนี้ราคาเริ่มกลับขึ้นมา โดยสาเหตุมี 2 กรณี คือ กรณีแรกเปน
ตางชาติ/คนจีนซื้อ เพื่อเวลาเขามาเที่ยวเขาจะไดไมตองเชาโรงแรม กรณีที่สองเปนการฟอกเงิน คือ มีการซื้อมาแลวขายทิ้ง     
เงินผิดกฎหมายเปนเงินถูกกฎหมาย จึงอยากฝาก ปปส. วาจะมีแนวทางอยางไร ที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งทางปกครองยินดีรวมมือ  
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ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  อาจจะใชฐานขอมูลที่ เปนนักคาเดิม แลวขยายดูเครือญาติกอนได หากตรวจสอบตรงๆ 
คอนขางยาก แตหากมีขอมูลเปนขอรองเรยีน แจง 1386 หรือแจงศูนยดํารงธรรม จะสามารถดําเนินการได 

ประธาน  ใหทางผูใหญบาน ตรวจสอบวามีบานหลังใหญๆ เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน หรือไม ถามีก็สรุปรายงานใหทาง
อําเภอ แลวมาตรวจสอบดูวาเจาของบานเชื่อมโยงกับเครือขายรายใหญหรือไม แตจะเปนการละเมิดสิทธิในการดูขอมูล 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  ถาเปนการขอรองเรียน จึงสามารถที่จะตรวจสอบขอมูลได ในพื้นที่ผูใหญบานสามารถ     
เฝาระวังปญหายาเสพติดในชุมชนอยูแลว เมื่อเกิดความผิดปกติในพ้ืนทีส่ามารถนําเรียนผูบังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบได 

สรุปสถานการณเฝาระวังปญหายาเสพติด จากแบบสัมภาษณการแพรระบาดยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐ หวงเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

ขอมูลแบบสัมภาษณการแพรระบาดยาเสพติด จากหนวยงานดังกลาว รวมทั้งจากการจัดเก็บขอมูลในกลุมผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดที่เขารับการบําบัดในรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๒๒ ราย เปนการเก็บ
ขอมูลจากผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดที่อยูในเรือนจํา/สถานบําบัด/คุมประพฤติ/สถานพินิจตางๆ ในหวงตุลาคม-มีนาคม 2560 
ประมาณ 1,922 ราย 

ขอมูลทั่วไปของผูที่เก่ียวของกับยาเสพติดสวนใหญอยูในสถานะโสด อายุที่เกี่ยวของประมาณ 15-34 ป อาชีพหลักเปน
รับจางทั่วไป รายไดที่พบต่ํากวา 10,000 บาท ความเสี่ยงที่พบ คือ มีการใชเหลา/บุหรี่ โดยมีตัวเองและเพื่อน โดยเฉพาะเพ่ือน
ที่มีความเกี่ยวของกับยาเสพติด สามารถมีโอกาสนําไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดคอนขางสูง พฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
ในสวนของจังหวัดเชียงใหมในป 2560 พบวาเสพและคามีจํานวนเพิ่มขึ้น ยาเสพติดหลักที่ใชเปนกลุมของยาบา พฤติกรรมหลัก
ในการใชยาเสพติด สวนใหญของจังหวัดเชียงใหมเปนการใชเดี่ยวๆ ไมมีการใชสารตัวอื่นรวมดวย แตจะพบของแมฮองสอน      
มีการใชฝนเปนหลักแลวมีการใชยาบารวมดวย ความถี่ในการใชยาบา จ.เชียงใหม การใชยาบาทุกวันเพิ่มขึ้นจากป 2559 
สําหรับไอซ พบวามีการใชทุกวันยังคงเยอะ เฮโรอีนก็ยังมีการใช เพราะมีการลงแดงเยอะ และสวนของฝนก็ยังมีการใชทุกวัน 
พบวาการใชบุหรี่ที่มีการใชกัญชารวมดวย พบแค 1 ราย และการใชกัญชาก็มีการใชทุกวันเชนกัน สถานที่เสพที่พบสูงสุด คือ 
บานตนเอง และบานเพื่อน ยาเสพติดที่ใชครั้งแรก คือ ยาบา อายุที่ใชครั้งแรก คือ 15-19 ป รองลงมาก็ 20-24 ป ราคาซื้อ
ขายยาเสพติด ในชวงนี้มีราคาต่ําลง ราคาต่ําสุดที่พบอยูในฝงชายแดนของ จ.เชียงราย ยาบามีราคา 17 บาท ที่นาเปนหวงคือ 
ไอซ มีราคาต่ํามาก และมีการแบงขาย พบเด็กเขาไปเกี่ยวของคอนขางเยอะ จากการเขาไปบรรยายใหกับเยาวชนหลายๆ พื้นที่ 
เปนการสอบถามวาระหวางไอซกับยาบา ถามีเงินซื้อจะเลือกซื้อ ไอซ เพราะนิ่ง ไมกระวนกระวาย ซึ่งไมรูผลกระทบที่ตามมา    
มีผลกระทบกับสมอง ราคาขายปลีก จ. เชียงใหม อยูในชวง 50-99/100-149 แตจะมี 150-300 ในพื้นที่ อ.เมือง สันทราย 
และ สันกําแพง แหลงซื้อขายในหมูบานและนอกหมูบานที่ใกลเคียงกัน ในป 2560 พบวา จ.เชียงใหม มีการหาซื้องายมากใน
ทุกอําเภอ ผูที่ไดรับการสัมภาษณสวนใหญเคยไดรับการบําบัดฟนฟูมากอน เฉลี่ยครั้งในการบําบัด 1-2 ครั้ง การติดตามในป 
2560 มีการติดตามนอย ยังไมถึง 50 % การจับกุม พบวาผูที่เกี่ยวของสวนใหญ มีการเกี่ยวของกับยาเสพติด และมีการถูก
จับกุมเพิ่มขึ้นจากป 2559  และการจับกุม 1 - 2 ครั้ง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในหมูบาน/ชุมชน คือ พื้นที่ที่รกราง รานเกม/
อินเทอรเน็ต หอพัก/บานเชา โตะสนุก และสถานบันเทิง ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลในการเฝาระวัง กลุมเสี่ยงในหมูบาน/ชุมชน 
พบวา วัยรุนที่มีการดื่มเหลา/มั่วสุม มีโอกาสที่ใชยาเสพติดสูง รองลงมาคือผูตองขังที่เคยตองโทษในเรือนจํา และผูที่เคยไดรับ
การบําบัด รวมไปถึงแรงงานตางดาว 

ประธาน  กลุมตัวอยางมาจากพื้นที่ไหนบาง 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  กลุมตัวอยางมาจากพื้นที่ 8 จังหวัด เรียกวาขอมูล 4 หนวยงาน โดยจะใชแบบสอบถาม
สอบถามในสถานบําบัด สถานพินิจในเรือนจํา และปนี้ไดเก็บขอมูลเพิ่ม โดยมีการเก็บขอมูลจากเด็กและเยาวชนที่เขาคาย โดยใช
วิธีการสุม ฉะนั้นกลุมตัวอยางจึงเปนผูที่เคยใชยาเสพติดจริงทั้งหมด 
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ประธาน  สอบถามจากผูที่เสพจริง ขอมูลจึงดูนาเชื่อถือ เรื่องท่ีนาเปนหวง 2 เรื่อง 
1. ผูที่เขากระบวนการเริ่มเปนเยาวชนมากขึ้น  
2. ขีดความสามารถในการฟอกเงินมีอัตราสูงขึ้น เชนกรณี อ.แมอาย เครือขายของ อ.แมอาย บานหวยสาน 

ปปง. ตรวจสอบไมพบเครือขาย เพราะเราเขาไมถึงกระบวนการฟอกเงิน ใหทาง ปปส. ประสานกับนายอําเภอ ประชุมเพื่อเพิ่ม
มาตรการตางๆ ใหภาคประชาชนชวยสอดสงดูแล  

ระเบียบวาระที่ 4.2   สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด) 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณพืชเสพติดในสวนของฝนหวงเดือนที่ผานมายังคงเดิม 
จะนําเสนอเรื่องกัญชง ซึ่งผลการสํารวจ HEMP (กัญชง) ที่ขออนุญาตปลูกในพื้นท่ี จ.เชียงใหม ป 2560 จํานวน 8 แหง ดังนี้ 

พื้นที่ขออนุญาตปลูกกัญชง แผน (ไร) ผลติดตาม (ไร) 

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง 20 เริ่มปลูกได 10 วัน 

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อ.แมวาง 5  

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง อ.แมแจม 20  

4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม อ.แมริม 5  

5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร อ.กัลยานิวัฒนา 1  

6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว อ.หางดง 30  

7. สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง 20 12 ไร (ปลูก 24 มิ.ย. 60) 

8. สถานีเกษตรหลวงอางขาง อ.ฝาง 5 3.6 ไร (อายุตน 50 วัน 
 

นายอําเภอแมแจม  กัญชงเปนพืชที่จะเปลี่ยนพื้นที่  พื้นที่แมแจม ที่มีการปลูกขาวโพดแสนกวาไร เมื่อปลูกกัญชงหนึ่งไร
นาจะมีมูลคามากกวาขาวโพดสิบกวาไร หากเราจะปลูกพืชทดแทน กัญชงนาจะเปนทางออก กัญชงมีทั้งหมด 4 สายพันธุ พันธุ
หนึ่ง อ.แมแจม คือ ปางอุง สารเสพติดที่ทางราชการกําหนดจะตองไมเกิน 3% ที่ อ.แมแจม มีไมถึง 0.3% ซึ่งกัญชงอาจเปนพืช
ที่สรางรายไดใหแกชาวบานมากขึ้น ก็หวังวากัญชงนาจะมาเปนพืชทางออกที่มาทดแทนขาวโพดที่ทําลายปา ก็อยากจะใหวาง
แผนการปลูกในปนี้ เพื่อจะขยายการปลูกกัญชงใหมีมากขึ้น 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด โครงการหลวงเปนผูผลิตเมล็ดพันธุ ซึ่งผลิตไดจํานวนจํากัด และ
ตองมีการปรับปรุงเมล็ดพันธุตลอดเพื่อปองกันการกลายพันธุ โดยขณะนี้อยูในหวงระยะเวลา 3 ป ของการศึกษาวิจัย ทดลอง
ระบบการควบคุมการปลูกกัญชงใหเปนพืชเศรษฐกิจ ตองลงทะเบียนเปนผูปลูกกับโครงการหลวงภายหลังจาก 3 ป อย. จึงจะ
พิจารณาสงเสริมการปลูกในวงกวางตอไป 

 ประธาน   ปญหาของอําเภอแมแจม เปนปญหาใหญของเชียงใหม ไมวาจะเปนในเรื่องของหมอกควันไฟปา การ
บุกรุกปาไม ชาวบานในพื้นที่ อ.แมแจม พรอมที่อยากจะกลับมาอยูในพื้นที่ โดยไมบุกรุกปา และมีการสรางอาชีพ สรางรายได
อยางยั่งยืน ซึ่งกัญชงก็ถือเปนพืชชนิดหนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหประชาชนในพืน้ที่ 

นายอําเภอแมแจม พื้นที่ที่เคยปลูกฝน เมื่อกอนจะปลูกกัญชงพรอมกัน อ.แมแจม ในอดีตเคยเปนพื้นที่ที่ปลูกฝนมากที่สุด
ในประเทศไทย ดิน น้ํา อากาศ เหมาะท่ีจะปลูกกัญชงมากที่สุด กัญชงสามารถนําไปทํารองเทาผาใบ เสื้อใยกัญชง เปนตน 

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนพฤษภาคม 2560 

ระเบียบวาระที ่ 4.2.1  ดานการปองกัน (Potential Demand) 



 

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดบัชัน้          
ป.6 (แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.3 
(แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดับชัน้    
ม.6 (แหง) 
      (6) สถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษา (แหง) 
      (7) สถานศึกษาระดบั อุดมศึกษา (แหง) 
๑.2 เด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา  
      - ย.อส. (คน) 
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1.3 โครงการครูตํารวจ D.A.R.E จํานวนโรงเรยีน 218 แหง  จํานวนหองเรียน 300 หอง   
จํานวนนักเรียน 7,776 คน   จํานวนครูทั้งหมด 136 คน 
เดือน มิ.ย. 60 สอนบทที่ 2 เรื่องบุหรี่กับนักเรยีน บทที่ 3 เรื่องมานควัน  
และบทท่ี 4  เรื่อง เหลากับผลรายตอนักเรียน 

1.4 โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 
ตํารวจ 1 โรงเรยีน) 

โรงเรียนฯ ที่เขารวมโครงการฯ ตามนโยบายของ ตร.  (สภ.ละ 2 แหง) จํานวน 76 แหง 
โรงเรียนฯ ที่เขารวมโครงการฯ ตามนโยบายของ ผบช.ภ.5 จํานวน 187  แหง 
ผลการดําเนินการตอนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมดี) 
1. กิจกรรมใหความรูเรื่องยาเสพติด 5,589 คน   
2. กิจกรรมกีฬา 237 คน 
3. กิจกรรมปองกันยาเสพติด/อบายมุข 1,840 คน  
และอื่นๆ 5,190 คน 
ผลการดําเนินการตอนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมเสี่ยง)  
1. เรียกมาสัมภาษณ/พูดคุย 56 คน  
2. สุมตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ 115 คน 
3. ใหเขารวมกิจกรรมปองกันยาเสพติด/อบายมุข 50 คน  
ไมมีผลการดําเนินการตอนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมเสพ) 

1.5 โครงการจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ออกตรวจตราหอพัก 25 แหง ไมพบการกระทําความผดิ 
รานจําหนายสุรา 35 แหง พบกระทําความผดิ 6 แหง (สงดําเนินคดี 6 แหง)  
สถานบันเทิง/สถานบริการ 3 แหง ไมพบการกระทําความผิด 
รานอินเตอรเน็ต/รานเกม 3 แหง ไมพบการกระทําความผิด 
อื่นๆ (สูบบุหรี่ 1 ราย) 
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ปองกันจังหวัดเชียงใหม  ขอใหทางประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย 

ประธาน  ใหทาง ศอ.ปส.จ.ชม. จัดประชุม ใหคําแนะนําเรื่องการดําเนินการตางๆ การบันทึกขอมูล แนวทางการ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึน ให สพป.ชม. ทุกเขต ศึกษาธิการจังหวัด อาชีวศึกษา ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
1.6 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จํานวนลูกจางต่ํากวา 10 คน (แหง) 
      (2) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จํานวนลูกจาง  10 คนขึ้นไป (แหง) 
      (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสี
ขาว (แหง) 
      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน 
(มยส.) (แหง) 
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๑.7 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในหมูบาน/ชุมชน และเสริมสรางความ
เขมแข็ง (แหง) 
           - หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานที่มปีญหายาเสพติด  
           - หมูบานวิกฤติ  
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชน
กองทุนแมของแผนดิน (แหง) 
           - บานเดิมป 2559  
           - บานใหมป 2560 
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คาง 1 ชุมชน 
ของ ทน.ชม. 
 

(3) การเพิ่มขึ้นของหมูบานสีขาว 2,178 จากการประเมินหมูบาน/ชุมชน รอบ1/2560 มีผลการเพิ่มขึ้นของ
หมูบานสีขาว คิดเปน 71.80% (204 หมูบาน/ชุมชน) 

1.8 การดาํเนนิงานตามแผนประชารัฐรวมใจ
สรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพ
ติดอยางยั่งยนื (9 ขั้นตอน) 
 

อยูในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,155 ม./ช. คิดเปน 98.94% 

อยูในขั้นตอนที่ 2  จํานวน 2,155 ม./ช. คิดเปน 98.94%   

อยูในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2,126 ม./ช. คิดเปน 97.61% 

อยูในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 2,127 ม./ช. คิดเปน 97.66% 

อยูในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 1,935 ม./ช. คิดเปน 88.84% 

อยูในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 1,668 ม./ช. คิดเปน 76.58% 

อยูในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 1,056 ม./ช. คิดเปน 48.48% 

อยูในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 390 ม./ช. คิดเปน 17.91% 

อยูในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 451 ม./ช. คิดเปน 20.71% 
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  1.10 การขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE 
การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมิถุนายน 2560 
1. องคความรูของจังหวัดเชียงใหม  ป 2560 
-  คูมือ “หลักสูตรการอบรมการใหคําปรึกษาสําหรับแกนนํา ชมรม/ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จ. 

เชียงใหม” (EXPERT TO BE ADVISOR) 
-  คูมือ “หลักสูตร การอบรม ทูตสุขภาพ ทูบีนัมเบอรวัน” 
-  คูมือ TO BE STAR TEAM (พี่เลี้ยง...ปนฝน) 
2. นวัตกรรมของจังหวัดเชียงใหม ป 2560 

  นวัตกรรมที่ 1 TO  BE  NUMBER  ONE  : FUN FIN FAIR 
  นวัตกรรมที่ 2 TO BE NUMBER ONE (SIX SERIES MEDIA) 

นวัตกรรมที่ 3 TO BE NUMBER ONE เชียงใหม รวมใจเปนหนึ่งเดียว 
นวัตกรรมที่ 4 TO BE...อาสาตาไวตานภัยบุหรี่ นํารองตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

  นวัตกรรมที่ 5 TO BE STAR TEAM 
3. เปนวิทยากรในการอบรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 29 – 

30 พฤษภาคม 2560 
4.งานกิจกรรม “KNoW SMoKING” รูทันควัน รวมพลคนทูบีนัมเบอรวัน   

วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560  ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม 
5. การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE  

ตนแบบระดับเพชร ประจําป 2560 ระดับประเทศ วันที่  14 มิถุนายน 2560 ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

6. เปนวิทยากรใหความรูเรื่อง การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการของจังหวัดลําพูน ใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานแรงงานจังหวัดลําพูน 

7. งานวันตอตานยาเสพติดโลก (ทําดีเพื่อพอ สานตอแกปญหายาเสพติด) วันที่ 26  มิถุนายน  2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม 

ประธาน   ใหทางสาธารณสุขจังหวัดย้ําทางสาธารณสุขอําเภอ ใหนําเรื่องชมรม TO BE NUMBER ONE  เขาที่ประชุม
อําเภอ เพราะทุกอําเภอมีการตั้งชมรมแลว แตไมมีความชัดเจนในการขับเคลื่อน เพื่อจะไดเลือกชมรมตนแบบของอําเภอ เรื่อง  
ยาเสพติดตองทําอยางตอเนื่อง การบรรลุตัวชี้วัดแสดงถึงการที่เราใสใจในการทําใหตามเปาหมาย สิ่งสําคัญที่สุดคือมาตรการการ
ปองกัน  

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
๑.9 การจัดระเบียบสังคม  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
150 

 
50 

 
29 

 
671 

 
111.83 

 

      - คําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 1.สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20ปเขาไปใชบริการ 
และขอ 4(2) ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา20ป จํานวน 9 แหง  
2.สั่งปดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 13 แหง 
(ปค.จ.ชม. รายงาน) 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand)  

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. 2559 – 26 มิ.ย. 
2560)  

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 3,772 2,597 68.85 
     - สถานบําบัด 2,972 1,803 60.67 
     - คายศูนยขวัญฯ 800 794 99.25 
2.บังคับบําบัด 1,611 1,116 69.27 
3.ตองโทษ 720 667 92.64 
     - กรมราชทัณฑ 600 539 89.83 
     - กรมพินิจฯ 120 128 106.67 

รวม 6,103 4,380 71.77 
 

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมายทั้งป ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 2,522 1,601 63.48 
2.บังคับบําบัด 1,900 833 43.84 
3.ตองโทษ 644 531 82.46 
 5,066 2,965 58.53 

 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (1 ต.ค. 59 -  26 มิ.ย. 60) 

ระบบสมัครใจ  96.56 % 
ระบบบังคับบําบัด 98.95 % 
ระบบตองโทษ  100 % 
รวม 3 ระบบ  97.89 % 

ประธาน  ระบบการบําบัดลดการเสพไดดีจริงหรือไม ใน 3 เดือน 

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในระบบเปนแบบนี้จริงๆ แตในความเปนจริงตองติดตามมากกวา 3 เดือน 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5   ประเด็นที่ทาง ปปส.พบ การประเมินระบบคายศูนยขวัญแผนดินทั้งประเทศ         
มีการคัดเลือกภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดใหญและจังหวัดเล็ก ในภาคเหนือตอนบนไดแก เชียงใหมและลําพูน จะมีการลงเก็บ
ขอมูลในเดือนสิงหาคม วันที่ 9-10 เพื่อนําไปใชประโยชนอีกครั้ง ตอนนี้การติดตามไดเพียง 50% จึงตองมีการวิเคราะหเพิ่มเติม          
จะมานําเรียนในครัง้ตอไป 

ผูแทน รพ.สวนปรุง การหยุดเสพตอเนื่องได 97% สาเหตุเนื่องจากผูที่ติดตามไดสวนใหญจะไมไดเสพ เพราะติดตามได 
แตบางสวนไมสามารถติดตามได เพราะไมรูวาไปอยูท่ีไหน 
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ประธาน   งบประมาณที่ใชในการติดตาม และติดตามไดครบถวนหรือไม ขอใหนายอําเภอและทางสาธารณสุข ให
ความสําคัญในการติดตามชวยเหลือตรงนี้เพิ่มขึ้น 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 26 มิถุนายน 2560 
 ผลการจับกุมภาพรวมคดี  594 คดี 610  คน 

แยกขอกลาวหา  
นําเขา จํานวน – ราย – คน   ผลิต  จํานวน  - ราย  -  คน 
จําหนาย จํานวน  59 ราย  63  คน  ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน  124 คดี  136 คน 
ครอบครอง  จํานวน  158  ราย  160 คน เสพ จํานวน  278 ราย  278 คน   
 

ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

293,843 234 219.85 19.32 457.78 138.01 
 

 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 หมาย

เหตุ เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด        

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

 
7,665 

 
1,675 

 
188 

ทุกราย 
 

48 
 

ทุกราย 
 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
100 ลาน

บาท 

 
1,911 

 
418 

 
47 

 
 

12 
 
 
 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
25 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
525 

 
159 

 
3 
1 
 

4 
 

4 
 
 
 

252,500 

 

 
5,565 

 
1,791 

 
104 

1 
 

36 
 

66 
 
 
 

29,697,176 

 

 
72.60 

 
106.92 

 
55.32 

- 
 

75 
 
- 
 
 
 

29.69 
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ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 
เมื่อวันที่  7   มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ  10.00 น. จนท.ตชด.ที่ 334 ไดรวมกันจับกุม นายวรทัต หรือ อาหมิง  

วลีชัยไพบูลย  (8-5715-76068-72-3)  ที่อยู  บานเลขที่ 135  ม.19 ต.ตา  อ. ขุนตาล  จว.เชียงราย  พรอมของกลาง  
ยาบา จํานวน 200,000 เม็ด   โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิด
กฎหมาย สถานที่จับกุม  บริเวณหนาโรงแวกสมฝาง ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง จว.เชียงใหม 

เมื่อวันที่   8   มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ  15.45น. จนท.ตร.ชปส. ภ.จว.,บก.บส.3,รอย ตชด.334,            
บก.สกส.ปช.ปส.  ไดรวมกันจับกุม  นายสุรชัย หรือ วิน จะตุง อายุ 20 ป (5-5710-01117-15-15)  ที่อยู  บานเลขที่ 47     
ม.15 ต.วาวี  อ.แมสรวย  จว.เชียราย  พรอมของกลางยาบา จํานวน 10,000 เม็ด  โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 
1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย  สถานที่จับกุมบริเวณลานจอดรถขางรานลาบเปดอุดร ถ.โชตนา     
สายเชียงใหม – ฝาง ม.6 ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม 

เมื่อวันที่  12   มิถุนายน 2560  ศอ.ปส.ชน., จนท.ตร.สภ.ไชยปราการ ไดรวมกันจับกุม นายบรรพต  จะเตอ  ที่อยู  
บานเลขที่ 606 ม. 9 ต.แมคะ อ.ฝาง จว.เชียงใหม   พรอมของกลาง  ยาบา จํานวน 10,000 เม็ด  โดยกลาวหาวา มียาเสพติ
ใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย โดยผิดกฎหมาย  สถานที่จับกุม  บนถนนสามแยกไปบานหวยบวกหมู 
ม. 4 ต.แมทะลบ  อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จนท.ตร.สภ.เมืองเชียงใหม .  ไดรวมกันจับกุม นายทูน  ออง (Mr.Tun Aung ) อายุ 37 
ป ที่อยู  6/656 ซอยคูบอน 27 แยก 56 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  พรอมของกลาง  ยาบา จํานวน 
10,000 เม็ด  โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย  สถานที่
จับกุม  ที่บานเชาไมมีเลขที่ ม.8 ต.ปาไผ อ.สันทราย  จ.เชียงใหม 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จนท.ตร.สภ.พราว  ไดรวมกันจับกุม 1.นายจะเคาะ  บุตึ๊  อายุ 17 ป ที่อยู 109       
ต.บานหลวง อ.แมอาย จว.เชียงใหม 2. นายสมชาย  อี๋ปอ  อายุ 19 ที่อยู 150 ม.9 ต.บานหลวง อ.แมอาย จว.เชียงใหม  
พรอมของกลาง  ยาบา จํานวน 10,000 เม็ด  โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม  บนถนนสายพราว-เชียงดาว บริเวณหนาดานตรวจปาฮ้ิน หมูที่ ๔ ต.บานโปง อ.พราว 
จ.เชียงใหม 

เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2560 จนท.ฝายปกครอง ,ศอ.ปส.ชน.สภ.ไชยปราการ ไดรวมกันจับกุม 1.นายนิคม  จิตา อายุ 
24 ป ที่อยู  496  ม.3 ต.บานหลวง อ.แมอาย จว.เชียงใหม 2. นายประพันธ  จะปู   อายุ 17 ที่อยู 310 ม.3 ต.บานหลวง   
อ.แมอาย จว.เชียงใหม  พรอมของกลาง  ยาบา จํานวน 100,000 เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)
ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม  บริเวณหนาเซเวน ปมน้ํามัน ปตท. หมู 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชย
ปราการ จว.เชียงใหม 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 จนท.ตร.สภ.เมืองเชียงใหม ไดรวมกันจับกุม นายวิเชียร  จะกา  อายุ 24 ป ที่อยู  
314/2  ม.5 ต.แมนาวาง อ.แมอาย จว.เชียงใหม พรอมของกลาง ยาบา จํานวน 12,000 เม็ด  โดยกลาวหาวา มียาเสพติให
โทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย   สถานที่จับกุม   หมูบานปางกวาง หมู13 ต.อินทขิล   
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

ประธาน   การจับกุมคดีสําคัญยังสูง ปจจุบันผูเสพไมใชเสพอยางเดียว แตทั้งเสพทั้งขาย การนําเขาสูออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  มีกระบวนการลําเลียงที่ผานประเทศไทยบาง หวงนี้มีฑูตออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน และ
อื่นๆ จะสนใจและเขามาในพื้นที่ เพื่อรับทราบขอมูลตางๆ สวนใหญจะเขามาฟงขอมูลแมน้ําโขงปลอดภัยและสนับสนุน
งบประมาณในอนาคต เพราะที่ออสเตรเลียมีปญหาเยอะมาก 

ผูแทน กกล.ผาเมือง ผลการดําเนินงานดานการสกัดกั้นยาเสพติด ในหวงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  
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๑. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
 ๑.๑ การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือนมิ.ย.๖๐ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติภารกิจ
สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

เดือน 
มิ.ย.๖๐  

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจนทราบ 
ลว. 

หาขาว 
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 

ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุด
สกัด 

รวม ๖๗ ๘๑ ๔๔ ๗ ๑๓ ๒๘ ๑๖๕ 

 
   ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน มิ.ย.๖๐ - ปจจุบัน (๒๗ มิ.ย.๖๐) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น 
และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๔ ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน ๒๐ คน ของกลางยา
เสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๒๐๔,๘๗๓ เม็ด, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) จํานวน ๑๑.๔๖ กรัม และยา
เสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝน) จํานวน ๒๐๐ กรัม  

พื้นที ่ 
จว.เชียงใหม 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๕ 

ยาบา (เม็ด) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง ๒ ๕ ๒,๕๑๘ - - - - 
อ.เชียงดาว ๔ ๔ ๒๙๕ - - - - 

อ.ไชยปราการ ๓ ๔ ๑,๘๑๗ ๑๑.๔๖ - - - 
อ.ฝาง ๔ ๕ ๒๐๐,๒๓๘ - - ๒๐๐ - 

อ.แมอาย ๑ ๒ ๕ - - - - 

รวม ๑๔ ๒๐ ๒๐๔,๘๗๓ ๑๑.๔๖ - ๒๐๐ - 

 

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

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๕ 
ของกลาง 

ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
(กรัม) 

ฝน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

รถยนต 
(คัน) 

รถจักรยาน 
ยนต (คัน) 

ดานตรวจ/จุดตรวจ/ 
จุดสกัด 

๘ ๑๒ ๔,๖๒๙ - - - - - ๓ 

ปดลอม/ตรวจคน ๑ ๑ ๑๔ - - - - - - 
ลว.พิสูจนทราบ ๔ ๖ ๒๐๐,๐๒๖ ๑๑.๔๖ - - - ๑ ๑ 

ซุมโจมต ี ๑ ๑ ๒๐๔ - - ๒๐๐ - - - 
รวม ๑๔ ๒๐ ๒๐๔,๘๗๓ ๑๑.๔๖ - ๒๐๐ - ๑ ๔ 
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๑.๒ ขอพิจารณา และแนวโนมสถานการณ 
     ปจจุบัน กลุมมูเซอ ยังคงลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูพื้นที่ชายแดนไทย - สมม. ดานตรงขาม จว.ช.ม. ดวยวิธีการเดิน
เทา ใชเสนทางในภูมิประเทศ โดยนําไปพักคอยในพื้นที่หมูบานกลุมเครือขาย กลุมมูเซอ กอนจะลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสู
พื้นที่ตอนใน จากสถิติการจับกุมในหวงที่ผานมาพบวากลุมขบวนการฯ ยังคงมีการลําเลียงมาตามชองทางตามธรรมชาติพื้นที่ปา
ภูเขา ดานตรงขาม อ.แมอาย และ อ.ฝาง จว.ช.ม. รวมถึงมีการใชรถจักรยานยนต และรถยนตลักลอบลําเลียงเขาสูพื้นที่ตอนใน
อยางตอเนื่อง โดยพื้นที่ชองทางที่ควรเพงเล็ง ไดแก ชองทางนามะอื้น ต.แมอาย, ชองทางเลาตา, ชองทางสามเสา ต.ทาตอน อ.
แมอาย, ชองทางผาบอง และชองทางดอยอุน ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. 
๒. สรุปผลการดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   ๒.๑ โครงการจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.) 
     การประชุมแบบมีสวนรวมดําเนินการไปแลว จํานวน ๑๔ ครั้ง  
 
ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานที่ฝก 

๑. ชพส.ที่ ๓๒๐๑    

 
ประชุมแบบ 
มีสวนรวม 

๑๔/๖๐ ๕ ม.ิย. ๖๐ 
ศาลาอเนกประสงค บ.ใหมมะกายยอน ต.เปยงหลวง  

อ.เวียงแหง  

 ” ๑๕/๖๐ ๗ ม.ิย. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.เปยงหลวง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง  

 ” ๑๖/๖๐ ๑๐ ม.ิย. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.แปกแซม ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง  

๒. ชพส.ที่ ๓๒๐๒    

 
ประชุมแบบ 
มีสวนรวม 

๑๔/๖๐ ๔ มิ.ย. ๖๐ 
อาคารอเนกประสงค บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ  

อ.เชียงดาว  
 ” ๑๕/๖๐ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ อาคารอเนกประสงค บ.น้ํารู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  
 ” ๑๖/๖๐ ๑๘ มิ.ย. ๖๐ อาคารอเนกประสงค บ.หวยลึก ต.ปงโคง อ.เชียงดาว  

๓. ชพส.ที่ ๓๒๐๓    

 
ประชุมแบบ 
มีสวนรวม 

๑๔/๖๐ ๔ มิ.ย. ๖๐ 
ศาลาประชาคม บ.เวียงผาพัฒนา ต.ศรีดงเย็น  

อ.ไชยปราการ  
 ” ๑๕/๖๐ ๖ มิ.ย. ๖๐ ศาลาประชาคม บ.ปางมะขามปอม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  
 ” ๑๖/๖๐ ๗ มิ.ย. ๖๐ ศาลาประชาคม บ.หนองปาซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  

๔. ชพส.ที่ ๓๒๐๔    

 
ประชุมแบบ 
มีสวนรวม 

๑๔/๖๐ ๖ มิ.ย. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.โปงถีบนอก ต.เวียง อ.ฝาง. 

 ” ๑๕/๖๐ ๙ มิ.ย. ๖๐ หอประชุมโรงเรียน บ.หวยเฮี่ยน ม.๑๐ ต.เวียง อ.ฝาง  
 ” ๑๖/๖๐ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.สันมะกอกหวาน ม.๙ต.แมงอน อ.ฝาง  

๕. ชพส.ที่ ๓๒๐๕    

 
ประชุมแบบ 
มีสวนรวม 

๑๔/๖๐ ๖ มิ.ย. ๖๐ ศาลาประชาคม บ.ตาดหมอก ต.ทาตอน อ.แมอาย  

 ” ๑๕/๖๐ ๘ มิ.ย. ๖๐ ศาลาประชาคม บ.โละปาไคร ต.บานหลวง อ.แมอาย 
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การฝกอบรมราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) จํานวน ๑ รุน มีราษฎรเขารับการฝกอบรม จํานวน ๔๐ คน 
 

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานที่ฝก 
๑. ชพส.ที่ ๓๒๐๒    
 รสปส. ๑๐/๖๐ ๘ – ๙ มิ.ย. ๖๐ อาคารอเนกประสงค บ.โปงอาง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  

   
 ๒.๒ โครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)  
 การฝกอบรมคายเยาวชนทางสายใหม : ไมมีการปฏิบัติสําหรับแผนการปฏิบัติ ในหวงเดือน ก.ค. ๖๐ ไมมีแผน
ดําเนินการฝกอบรมในพื้นที่ จว.ช.ม.  

ผูแทน ศป.ปส.ชน. ผลการปฏิบัติงานดานยุทธการในพื้นที่ จว.ช.ม. ของ ศป.ปส.ชน. ในหวงเวลา 1- 27 มิ.ย.60 
   1. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน   40 ครั้ง 
   2. ลาดตระเวน/เฝาตรวจ จํานวน   37 ครั้ง 
   3. ปดลอม/ตรวจคน  จํานวน   18 ครัง้ 
   4. จับกุม/ตรวจยึด  จํานวน   13 ครั้ง 
   5. รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น  จํานวน 108 ครั้ง 
   สรุปผลการสกัดกั้นทุกหนวยงานในพื้นที่ของ ศป.ปส.ชน. หวงเวลา (1 – 27 มิ.ย.60 ) 
    - ยาบา     8,657,234 เม็ด 
    - ไอซ                1,022 กรัม 
    - เฮโรอีน             82  กรัม 
    - ผูตองหา       67 คน 
    - ยึดทรัพย    18,045   บาท 
 แยกตามอําเภอรับผิดชอบ  
   - ซึ่งในพ้ืนที่ จว.ช.ม. มีผลการสกัดก้ันยาบา จํานวน 328,212 เม็ด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560) ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 18,333,260 บาท (ทุกงบ)
(สิบแปดลานสามแสนสามหมื่นสามพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เบิกจายแลว 12,411,756.30 บาท คิดเปนรอยละ 67.70  
แยกเปน 
งบ ป.ป.ส. ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 11,690,000 บาท เบิกจายแลว 8,985,335 บาท คิดเปนรอยละ 76.86 
งบ ปค. ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 1,450,500 บาท เบิกจายแลว 1,092,368.30 บาท คิดเปนรอยละ 75.31 
งบ สป.มท. ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 1,450,500 บาท เบิกจายแลว 1,092,368.30 บาท คิดเปนรอยละ 75.31  
งบพัฒนาจังหวัด ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 18,333,260 บาท เบิกจายแลว 2,334,053 บาท คิดเปนรอยละ 43.63 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 รางวัลกองทุนแมของแผนดิน รับรางวัลในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทอง
ธาน ีขอใหทาง พช. ตรวจสอบหมูบานตนกลาทั้งหมดวาผานการประเมินหรือยัง 
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ประธาน   การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นท่ีหวยสานมีความคืบหนาอยางไร 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 ในสวนของพื้นที่หวยสานไดมีการประชุมกันที่ ศป.ปส.ชน. ในชวงนี้มีการเฝาระวังและมีการ
ทําแบบประเมิน  

ฝายเลขานุการ  หวยสานโมเดลไดประชุมที่สํานักงาน ปปส.ภ.5 ไดจัดประชุมยกรางแผนแมบท ในวันที่ 21 มิ.ย. 2560      
ที่ อบต.ทาตอน มีการลงพื้นที่จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลพรอมบทสรุป โดยจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
กลางเดือนกันยายน  

ประธาน   สําหรับแผนแมบทขอใหดําเนินการในหวงระยะเวลา สวนในเรื่องระบบเปนระบบประชาคม เนนที่ประชาชน
อยากไดอะไร มากกวาประชาชนควรไดอะไร 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 บานปาออ ต.น้ําแพร ที่เปนบานวิกฤตรุนแรง สํานักงาน ปปส. ไดสนับสนุนงบผานชมรม
กํานันฝายปกครองประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกวาบาท เพื่อทํากิจกรรมเฝาระวังชุมชนและเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และมีการลง
ไปทํากิจกรรมในชุมชน เพื่อพัฒนาทางดานจิตใจ และการขอความชวยเหลือ 

ประธาน  ใหทางอําเภอพราว ประเมินดูจุดออน เพื่อจะไดแกไขปญหา และอยากจะฝากวาเรื่องยาเสพติดเปนเรื่องที่ทาง
รัฐบาลใหความสําคัญ ขอทุกหนวยใหความสําคัญ และเรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงการเบิกจายงบประมาณ 

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

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


