
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 6/๒๕62 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/ผู๎อ านวยการศูนย๑อ านวยการป้องกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ         ประธานกรรมการ 

2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก๎วจันทร๑  รองผู๎อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. นายภาณุ ขวัญยืน   อัยการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
4. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร๎  ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู๎อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. พ.อ.ยงยุทธ เหลําเขตร๑การ  ผู๎บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
7. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน๑  ผู๎บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
8. พ.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหมํ   ผู๎ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
9. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
10. นายอาทร พิมชะนก   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ      กรรมการ 
11. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร๑ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ
12. นางพิมพ๑พิศา หงษ๑รัตน๑  สวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ  
13. นางสาวนภรรสวรรณ สุค าตัน  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
14. นายไพฑูรย๑ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
15. วําที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
16. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
17. นายยุทธศาสตร๑ ดํานบุญเรือง  ขนสํงจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
18. นางสาวดวงมณี เครื่องร๎อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
19. นางอัธยา บุญชํวย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
20. นางแสงจันทร๑ กันยะมูล  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
21. นายจิรเมธ จันทบูรณ๑   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
22. นางทองสุข ปิยะวงษ๑   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
23. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
24. นางชฎาภรณ๑ เกตุสม   ผอ.สนง.สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)      กรรมการ 
25. นายนางรัชนีภา ศรีสวําง  ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)     กรรมการ 
26. นายฤทธิรงค๑ จันทร๑มีศิลป์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
27. นายคมสันต๑ บังคมเนตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
28. นายธวัช จันต๏ะวงค๑   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา (แทน)  กรรมการ 
29. นางสาวผกามาศ หมี้แสน  ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
30. นายธีรพงษ๑ อินทร๑พันธุ๑  ผู๎อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ   กรรมการ 
31. ร.อ.ชยพล นุํมมีชัย   ผู๎อ านวยการทําอากาศยานเชียงใหมํ  (แทน)   กรรมการ 
32. นายสากล สุรวงศ๑                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ(แทน)  กรรมการ 
33. นายณรงค๑ ชัยวรรณา   ผู๎บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
34. นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู๎บัญชาการเรือนจ าฝาง       กรรมการ 
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35. นางลักขณา กางโหลน  ผู๎อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
36. นายวีระยุทธ เปี่ยมสุขศรีชัย  ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
37. นางพิมอ าไพ คงแดง   ผู๎อ านวยการศูนย๑วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ที่ 1 เชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
38. นายยศพัทธ๑ พิมพ๑ชารี  ผู๎อ านวยการสถานพินิจและค๎ุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
39. นายก๎องเกียรติ อุเต็น   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
40. นายบัญญัติ ทองทศ   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ๑เชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
41. นางกานต๑รวี บุญญานุชสิรินันท๑ ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ  
42. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   กรรมการ 
43. นางลาวัณย๑ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
44. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ๑  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
45. นางสาวนุศรา กาบใบ  นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ (แทน)     กรรมการ 
46. วําที่ร.ต.เมธธีร๑การ ปัญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต๎นเปา (แทน)     กรรมการ 
47. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ๑ภาคเหนือ    กรรมการ 
48. นายพัฒน แสงลี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ํ(แทน)      กรรมการ 
49. นายชัชวาลย๑ ปัญญา   นายอ าเภอฝาง        กรรมการ 
50. นายธีรวัฒน๑ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแมํริม (แทน)      กรรมการ 
51. นายภาคภูมิ วารปรีดี   นายอ าเภอสารภี (แทน)       กรรมการ 
52. นายจักรินทร๑ สิรินทรภูมิ  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ
53. นายวิโรจน๑ ดวงสุวรรณ๑  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)      กรรมการ
54. นายนคร กาวิชัย    นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)               กรรมการ 
55. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแมํแตง (แทน)      กรรมการ 
56. นายสราวุฒิ วรพงษ๑   นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
57. นายจักรพันธุ๑ ทองอ่ า   นายอ าเภอพร๎าว  (แทน)      กรรมการ 
58. นายประยงค๑ ศิริรักษ๑   นายอ าเภอแมํอาย (แทน)      กรรมการ 
59. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ
60. นายอภินันท๑ เลาหะกุล  นายอ าเภอสันป่าตอง (แทน)      กรรมการ 
61. นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ  นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
62. นายมีชัย จันทร๑กระจําง  นายอ าเภอแมํแจํม (แทน)      กรรมการ 
63. นายปรีชา ศิรินาม   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)       กรรมการ 
64. นายศิวะ ธมิกานนท๑   นายอ าเภออมก๐อย       กรรมการ 
65. นายอนันต๑ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
66. นายอิทธิพล พันธ๑โยศรี  นายอ าเภอดอยเตํา (แทน)       กรรมการ 
67. นายมนัส สุริยสิงห๑   นายอ าเภอแมํวาง      กรรมการ 
68. นายอุทัย สอนจีน   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
69. นายชานนท๑ ดวงมณี   นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
70. นายไพบูลย๑ ใจตูม   นายอ าเภอแมํออน (แทน)      กรรมการ 
71. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอดอยหลํอ      กรรมการ 
72. วําที่ร๎อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
73. นายศิริพงษ๑ น าภา   ป้องกันจังหวัดเชียงใหมํ      ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
74. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
75. นายสุเมธ ทนะขว๎าง   เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู๎ชํวยเลขานุการฯ 
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ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
76. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน 
77. นางสาวนพรัตน๑  จันทร๑แต๎  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
78. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
79. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
80. พ.ท.ไพรัฐ แก๎วแดง   ผช.สด.จว.ช.ม. 
81. พ.ต.ต.อรุณศักดิ์ ทารักษ๑   สวป.,ปรก.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหมํ 

 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร๎ รองผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ ประธานในที่ประชุม       
เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ ครั้งที่ 6/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)   

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 5/2562  เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  (ลงเว็บไซต๑ลํวงหน๎าแล๎วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข๎อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู๎รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน     
11 หนํวยงาน  ไมํมีหนํวยงานขอแก๎ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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รองเลขาป.ป.ส. เผย ‘ปุ๊กกี้-สามี’ รับจ้างเครือข่ายค้ายาไต้หวัน กว่า 1 ปี จัดหา-ผลิตยา 
 รับสารภาพสิ้นเอายาเสพติดมาจากเครือขํายในพ้ืนที่โชคชัย 4 เพ่ือน ามาปลํอยตํอในราคากิโลกรัมละ 550,000 
บาท ซึ่งหากปลํอยของล็อตส าเร็จ จะได๎ก าไรมากถึง 7 แสนกวําบาท 17 มิถุนายน 2562 เจ๎าหน๎าที่จับกุมนายฮุง เชง ยี 
สัญชาติไต๎หวัน พร๎อมเคตามีน 5,170 กรัม พร๎อมสํงออก ผู๎ต๎องหาให๎การวํา รับยาเสพติดจากสามีภรรยาคนไทย           
18 มิถุนายน 2562  พ.ต.ต.สุริยาฯ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เผยวํา เจ๎าหน๎าที่หลายฝ่าย ได๎รํวมปฏิบัติการโครงการสกัดกั้น   
ยาเสพติด ทําอากาศยานสากลในอาเซียน (AITF) และได๎สืบสวนขําวนักค๎ารายส าคัญ เครือขํายไต๎หวันที่เคลื่อนไหวในไทย     
สํงยาเสพติดไปไต๎หวัน จึงได๎จัดชุดปฏิบัติการสืบสวนเรื่อยมา จากนั้นเจ๎าหน๎าที่ขยายผล จับกุมสามีภรรยา คือ นายชลวิทย๑      
คีตะตระกูล และ น.ส.พริสซิลลา จิวเมลลี่ หรือปุ๊กกี้ พร๎อมของกลาง อยูํระหวํางสอบปากค า กํอนสํงตัวด าเนินคดีตํอไป  
ปปส. อาจพิจารณาใช๎คดีนี้ ซึ่งดารามีสํวนเกี่ยวข๎อง เรํงสร๎างรับรู๎ยาเสพติด ผลกระทบ ข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะคี
ตามีน (ชํวงหลังพบจับกุมเพ่ิมข้ึน) แกํประชาชนตํอไป 
จับสาวไทยร่วมแก๊ง ขนยาข้ามชาติ ซุกยาเค 50 กิโลกรัม ในล าโพง 
 ตร.วางแผนจับคาโกดังที่เชียงใหม่ รับเตรียมส่งออกทางบริษัท ส่งลูกค้าในไต้หวัน เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 
พฤษภาคม 2562 ที่โกดังสินค๎า ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหมํ พล.ต.อ .เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน 
รอง ผบ.ตร. (ปป)/ ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท๑ ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.
วัชระ ทิพย๑มงคล ผบก.ปส.3 พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร๑ รองผบก.ปส.3 แถลงจับกุม  1. นายภูสิงห๑ ภูมิรุํงวิกรัย อายุ 34 ปี       
2. นายแยง ชิ คัล สัญชาติไต๎หวัน อายุ 34 ปี 3. นายคาโอ วี ชิ สัญชาติไต๎หวัน อายุ 32 ปี และน.ส.ศิริพร ศิริไพรวงศ๑        
อายุ 28 ปี ผู๎ต๎องหาคดียาเสพติดข๎ามชาติรายส าคัญ พร๎อมของกลาง เคตามีน จ านวนประมาณ 50 กิโลกรัม กระเป๋าเสื้อผ๎า 
จ านวน 1 ใบ ตู๎ล าโพง จ านวน 5 ตู๎ รถยนต๑ ยี่ห๎อโตโยต๎า รุํนฟอร๑จูนเนอร๑ ทะเบียน งบ6668 เชียงใหมํ จ านวน 1 คัน 
รถยนต๑ ยี่ห๎อ ฮอนด๎า รุํนซิตี้ ทะเบียน งจ6518 เชียงใหมํ จ านวน 1 คัน รถยนต๑ ยี่ห๎อ มิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียนป้ายแดง      
ต 8763 กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน โทรศัพท๑มือถือ 5 เครื่อง โดยกลําวหาวํา “รํวมกันผลิตและมีวัตถุออกฤทธิ์ตํอจิต
และประสาทประเภท 2 (เคตามีน) ไว๎ในครอบครองเพ่ือขาย โดยผิดกฎหมาย” 
ปปส.ภ.๕ สนับสนุนชุดตรวจกัญชาให้กับ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
 วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เป็นผู๎แทน ปปส.ภ.5 มอบชุดตรวจกัญชาจ านวน 2,000 ชุด ให๎แกํโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหมํ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีผู๎ป่วยที่ได๎รับผลกระทบจากการใช๎สารสกัดกัญชาได๎มาเข๎ารับการรักษาตัวเป็นจ านวนเพ่ิมขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนชุดตรวจกัญชา ทั้งนี้ ชุดตรวจกัญชาที่ได๎รับสนับสนุนจาก ปปส.ภ. 5 
จะชํวยให๎สามารถตรวจสอบสารเสพติดประเภทกัญชาในปัสสาวะของผู๎ป่วยได๎มากขึ้น 
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ปปส.ภ.5 แถลงความส าเร็จความร่วมมือในการควบคุมพื้นที่ปลูกและการแพร่ระบาดของฝิ่น  และมอบทุนประกอบ
อาชีพผู้ผ่านการบ าบัด พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 ผลการปฏิบัติดังนี้ ห๎วงปี 2562 ที่ผํานมาสามารถลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่นเหลือเพียง 36.91 ไรํ หรือลดลงถึงร๎อยละ 98 
นับตั้งแตํปี 2557 ที่เริ่มต๎นโครงการ น าผู๎เสพฝิ่นเข๎าสูํการบ าบัดรักษา ในรูปแบบกระทรวงสาธารณสุขและตามความเชื่อ  
ของชนเผํากระเหรี่ยง รวม 1,845 ราย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎ผํานการบ าบัดฯ โดยชํวยเหลือด๎านอาชีพไปแล๎ว 255 ราย  
 ส านักงาน ปปส.ภ.5 ได๎มอบทุนประกอบอาชีพผู๎ผํานการบ าบัดรักษาฝิ่นที่สามารถเลิกยุํงเกี่ยวกับฝิ่นได๎อยํางเด็ดขาด
โดยได๎ผํานการตรวจประเมินมาอยํางน๎อยเป็นระยะ 6 เดือน และมีความพร๎อมในการประกอบอาชีพ จ านวน 30 ราย       
โดยนายอ าเภออมก๐อย ได๎จัดตั้งจิตอาสาชุดติดตามและชํวยเหลือผู๎ได๎รับทุนแบบ 1 ตํอ 1 เพ่ือสร๎างความมั่นใจวําผู๎รับทุน       
จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ไมํกลับมายุํงเก่ียวกับยาเสพติด และเป็นตัวอยํางที่ดีในพื้นที่ตํอไป 
แนวโน้มสถานการณ์ 
 - การขยายตัวของการค๎ายาเสพติดผํานทางโซเชียลเน็ตเวิร๑คและการขนสํงผํานระบบ Logistics ขนสํงไปรษณีย๑     
และขนสํงเอกชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎ปัญหาการค๎ายาเสพติดรายยํอยขยายวงกว๎างได๎อยํางรวดเร็ว  
 - ยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคงมีมาก การติดตํอสื่อสารระหวํางผู๎ค๎าและผู๎เสพท าได๎งําย และราคามีราคาถูกกวําแตํกํอน 
อาจสํงผลให๎เกิดผู๎ค๎ารายยํอยท่ีพัฒนามาจากผู๎เสพในชุมชนมากขึ้น 
 - แนวโน๎มการกระท าผิดโดยใช๎รูปแบบการวําจ๎างบุคคล/เยาวชนตํางพ้ืนที่ขึ้นมารับจ๎างขนล าเลียงไปยังพ้ืนที่       
ภาคกลาง/ตอนใน โดยการโดยสารรถประจ าทาง หรือใช๎รถยนต๑สํวนบุคคลที่ใช๎ส าหรับการลักลอบล าเลียงโดยเฉพาะ 
 - เฝ้าระวังการใช๎ยาเสพติดแบบผสมผสาน สํงผลให๎การภาวะการเสพติดทวีคูณได๎  
 - เฝ้าระวังการแพรํระบาดการน ายารักษาโรค เชํน ทรามาดอล มาใช๎เสมือนเป็น ยาเสพติด และการแพรํระบาด
เฮโรอีน โดยเฉพาะในกลุํมเยาวชนพื้นที่เมือง และการแพรํระบาดกัญชาเนื่องจากพบการลักลอบปลูกในครัวเรือนมากข้ึน 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก (แหํง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แหํง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร๎างภูมิค๎ุมกัน (D.A.R.E 
                 + โรงเรียน (แหํง) 
                 + ห๎องเรียน (ห๎อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
 

632  
 

673 
74 

 
 715  

 
210 
304 
125 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

462 
 

357 
18 

 
543 

 
210 
304 
115 

 
 

73.10 
 

53.05 
24.32 

 
75.94 

 
100 
100 
92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลภาคเรยีนที ่
1/2562 

นักเรียนที่สอน  
7,200 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหํง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหมํ)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แหํง) 

 
260  
36 
18  
9 
๑  

96 

 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

 
203 
18 
5 
6 
8 

262 

 
78.07 

50 
27.78 
66.67 
800 

272.92 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
200 

 
- 

 
200 

 
100 

 

1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ๎างต่ ากวํา ๑๐ คน   
              - ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ๑ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหํง) 
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

125 
 

1,020 

 
 
- 
 
- 

 
 

155 
 

1,984 

 
 

124 
 

194.50 

 
 
375 คน 
 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ๎างมากกวํา ๑๐ คน 
              - ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ๑ในสถาน
ประกอบการ  (แหํง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหํง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหํง) 

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
33 

 
4 
- 

 
352 

 
33 
44 

 
100.57 

 
82.50 

366.67 

 
 
 
 
 

1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป 
         (1) โครงการ To Be Number One (แหํง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมูํบ๎าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ๑ 

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 

15 
15 
10 
- 

 
 

85 
211 
122 

3 

 
 

60.71 
71.52 
100 
100 

 

1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
        (1) พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
237 

 
1,441 

 
240.17 

 

        (2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 1. สั่งปิดตามข๎อ 4(1) ยินยอมหรือปลํอยปละละเลยให๎ผู๎มีอายุต่ ากวํา 
20 ปี เข๎าไปใช๎บริการ ข๎อ 4(2) จ าหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑แกํ
ผู๎มีอายุต่ ากวํา 20 ปี จ านวน 5 แหํง  
2. สั่งปิดตามข๎อ 4(4) จ าหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑นอกเหนือจาก
เวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน 2 แหํง  
3. สั่งปิดตามข๎อ 4 วรรค 3 เปิดให๎บริการสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑อยูํในบริเวณใกล๎เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก ข๎อ 6 
จ าหนํายสุราในเวลาอ่ืนนอกจากเวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน 1 แหํง  
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ  

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2562  ภ.จว.เชียงใหมํ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มิถุนายน  ภ.จว.เชียงใหมํ 
 

ของกลาง 
ยาบ๎า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห๎ง สารระเหย ไอซ๑ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

157,309.50 41.70 629.06 235.63 0.00 1,249.69 2.00 84.39 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

2. ด้านการปราบปราม 
    2.1 การสกัดก้ันยาเสพติด  
          - ดํานตรวจ/จุดตรวจ (21 แหํง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถโดยสารประจ าทาง (แหํง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถไฟ (แหํง) 
          - ไปรษณีย๑/ขนสํงเอกชน (แหํง) 
          - ทําอากาศยาน (แหํง) 
          - การเฝ้าระวังเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
675 

- 
1 
- 
- 

48 

 
4,474 

1 
1 
- 
- 

432 

 
56.70 
33.33 
100 

- 
- 

450 

 

     2.2 การจับกุมผู๎กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,481 คด ี 177 1,483 100  

     2.3 ร๎อยละ80 ที่ ลปส. มคี าสั่งอนุมัติให๎จับกุมฐานความ 
ผิดสมคบและสนับสนุนชวํยเหลอืต๎องให๎ออกหมายจับโดยศาล 

ทุกราย 
 

8 167 -  

     2.4 จ านวนทรัพย๑สินที่ยึดอายัด (บาท) 98 
ล๎านบาท 

1,422,100 33,193,122 33.87  

     2.5 การด าเนินการที่เก่ียวข๎องกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวข๎องกับยาเสพติด 

ทุกราย 0 7 -  

     2.6 โครงการปราบปรามนักค๎ายาเสพติดในระดับจังหวัด 
(หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหารุนแรง) 

91 91 455 500  

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2561  ปี 2562   ผลต่าง 
 ร้อย
ละ 

ปี 2561   ปี 2562  ผลต่าง 
ร้อยละ 

คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 
ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 813 832 687 689 -102 -143 -13 244 265 164 170 -65 -95 -27 
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ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -   25 มิถุนายน 2562  ภ.จว.เชียงใหมํ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -   25 มิถุนายน 2562  ภ.จว.เชียงใหมํ 
 

ของกลาง 
ยาบ๎า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห๎ง สารระเหย ไอซ๑ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

25,221,941.05 3,637.61 9,734.29 461.33 1,707.08 9,651.73 25.00 339,142.62 
  
โครงการครูต ารวจแดร์ โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนพฤษภาคม 2562  
1. วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 16.30 น.บนขบวนรถไฟดํวนพิเศษอุตราวิถีที่  10 (เชียงใหมํ – 

กรุงเทพฯ) คันที่ 12 เที่ยวเวลา 18.00 น. ขณะรถจอดที่สถานีรถไฟเชียงใหมํ  ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหมํ จับกุม                
1.น.ส.ฮาบีบ๏ะ  บํอเตย (1 9005 01142 10 0) อายุ 19 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 44 หมูํที่ 12 ต.ทํามํวง อ.เทพา จ.สงขลา   
2.น.ส.มาลี  แยนา (3 9005 00345 60 7) อายุ 47 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 44 หมูํที่ 12 ต.ทํามํวง อ.เทพา จ.สงขลา         
3. น.ส.มารีย๏ะ  ดูมะมิง (3 9005 00345 67 4) อายุ 37 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 44 หมูํที่ 12 ต.ทํามํ วง อ.เทพา จ.สงขลา 
ข๎อหา มียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ๎า)ไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง  
1. ยาบ๎า 76,000 เม็ด 2.โทรศัพท๑มือถือ จ านวน 5 เครื่อง 3. กระเป๋าสะพาย 3 ใบ อยูํระหวํางขยายผล 

 
 
 

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. 

6,768 6,865 6,925 7,007 190 142 3 1,789 1,909 1,681 1,764 -105 -145 -6 

หนํวยงาน (2) การเข๎าสอนของ
ครูต ารวจ D.A.R.E  
(เทอม 2/2561) 

(3) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 - 6  

ได๎รับการอบรม 
การเข๎าสอนของครู
ต ารวจ D.A.R.E 
(เทอม 2/2561) 

(4) โรงเรียน
มัธยมศึกษาเข๎ารํวม

โครงการต ารวจ
ประสานโรงเรียน 
(เทอม 2/2561) 

1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
  

(5) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือ

อาชีวศึกษา 
จัดระเบียบสังคม  

ประจ าปี 
การศึกษา 2561 

 
 
  

เชียงใหม่ 

จ านวน ผลการ เป้าหมาย ผลการ เป้าหมาย ผลการ เป้าหมาย ผลการ 

(นาย) ด าเนินการ (คน) ด าเนินการ (แหํง) ด าเนินการ (แหํง) ด าเนินการ 

125 115 7,200 7,200 96 262 1 8 
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2. เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๕ น. บริเวณ ป้ายบอกระยะทาง(อ.เวียงป่าเป้า ๑๑๖ กิโลเมตร)       

ริมถนนเชียงใหมํ-พร๎าว ม.๑ ต.แมํแฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ และบ๎านไมํมีเลขที่ภายในสวนล าไย ม.๘ ต.ขี้เหล็ก อ.แมํแตง 
จ.เชียงใหมํ ผู๎ถูกจับกุม นายอาซาผะ หรือ อาซา แซํจู อายุ ๔๓ ปี ที่อยูํ บ๎านเลขที่ ๒๖ ต.แมํสรวย อ.แมํสรวย จ.เชียงราย 
ข๎อหา มียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ๎า)ไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง  
1.ยาบ๎า 120,000 เม็ด 2.โทรศัพท๑มือถือ จ านวน 1 เครื่อง 3.รถจักรยานยนต๑ ฮอนด๎า ซูมเมอร๑เอ็กซ๑ สีด า ทะเบียน อสย 
๔๔ กรุงเทพ จ านวน ๑ คัน อยูํระหวํางขยายผล 

ผู้แทน ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ เมื่อ ๒๖ มิถุนายน 25๖๒ เวลา 06.00 น. ร๎อยตชด.๓๓๕ ลว.บริเวณ
เส๎นทางเดินเท๎าบ๎านหนองเตํา - บ.ถ้ าแกลบตรวจพบถุงกระสอบลายรุ๎งบรรจุยาบ๎าประมาณ 5,400,000 เม็ด ไอซ๑ประมาณ 
1๔5 กิโลกรัม ,คีตามีนประมาณ ๔๐ กิโลกรัม 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด๎านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
21 มิถุนายน 2562) จ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 6,856 3,801 55.44 
     - สถานบ าบัด 6,256 3,301 52.76 
     - คํายปรับเปลี่ยนฯ 600 500 83.33 
2.บังคับบ าบัด 2,021 2,286 113.11 
     - ควบคุมตัว 960 523 54.48 
     - ไมํควบคุมตัว 1,061 1,763 166.16 
3.ต๎องโทษ 800 634 79.25 
     - กรมราชทัณฑ๑ 650 564 86.77 
     - กรมพินิจฯ 150 70 46.66 

รวม 9,677 6,721 69.45 

 

การลดอันตรายจากการใช๎ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติด 4,074 3,373 82.79 

ร๎อยละของผู๎ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพตํอเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหนํายจากการบ าบัดรักษา 1 ตุลาคม 2561 – 21 มิถุนายน 2562 
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร๎อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต๎องโทษ 

93.85 
98.66 
100 

รวม 3 ระบบ 96.58 
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จ านวนผู๎ผํานการบ าบัดที่ได๎รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2561 – 21 มิถุนายน 2562 
 

 
4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)    

ฝ่ายเลขาฯ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
 

 

แผนงาน จ านวนผู๎ผําน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู 

จ านวนผู๎ที่ได๎รับการ
ติดตาม 

ร๎อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 696 696 100.00 

2. สมัครใจ ศูนย๑ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 500 438 87.60 

3. บังคับบ าบัด  1,097 737 67.18 

4. ต๎องโทษ 345 345 100.00 

รวม 2,638 2,216 84.00 

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 9 75  

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

 
20,159,900 
7,364,000 
2,955,600 
391,400 

9,448,900 

 
6,164,491.54 

935,217 
205,750 

26,294.54 
4,997,230 

 
14,232,799.65 

5,959,597 
1,606,350 
190,872.65 
2,972,920 

 
70.60 
80.93 
54.35 
48.77 
31.46 

 
   
 
 
 

    4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
          (1) การพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํมีปัญหา (ก)  
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน๎อย (ข) 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
๒,197 

 
๑,719  
๓๑4 
73  
91 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
2,197 

 
1,719 
314 
73 

900 

 
100 

 
100 
100 
100 
100 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5       การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(ศอ.ปส.จ.ชม.) 

        ความมุ่งหมาย   เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบ ให๎ข๎อสังเกต แนะน าเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหมํ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  

   5.1 ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระดับปฐมวัยสังกัด อปท.) 
ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

   

 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
          (2) โครงการกองทุนแมํของแผํนดิน 
               - หมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน  
               - พัฒนา/รักษา/ความเข๎มแข็งหมูํบ๎าน
กองทุน (ม./ช.) 

 
๒๖  

๕30  

 
- 
- 

 
26 

530 

 
100 
100 

 
 

 

            (3) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐ
รํวมใจ สร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
(9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมูํบ๎าน/ชุมชน 

อยูํในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยูํในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยูํในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยูํในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยูํในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,157 ม./ช. คิดเป็น 98.18%
อยูํในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,155 ม./ช. คิดเป็น 98.09% 
อยูํในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 1,044 ม./ช. คิดเป็น 47.52% 
อยูํในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 132 ม./ช. คิดเป็น 6.01% 
อยูํในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก (แหํง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แหํง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  

 
 

632  
 

673 
74 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

462 
 

357 
18 

 
 

73.10 
 

53.05 
24.32 
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   5.2 ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) 
ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 

สรุปการผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพเพื่อการป้องกัน 
และเฝ้าระวังฯ เฉพาะที่เป็นโรงเรียนระดับชั้น 
ขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา  

(ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ไม่ผ่าน 
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ไม่ผ่าน 
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ไม่ผ่าน 
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ผ่าน 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ไม่ผ่าน 
6 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ไม่ผ่าน 
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ไม่ผ่าน 
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ไม่ผ่าน 
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ไม่ผ่าน 
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ผ่าน 
11 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ไม่ผ่าน 
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง ไม่ผ่าน 
13 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ผ่าน 
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ไม่ผ่าน 
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร ไม่ผ่าน 
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ผ่าน 
17 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ผ่าน 
18 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ไม่ผ่าน 

 
 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อปท.)  

และสถาบันอาชีวศึกษา  
  บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถาบันการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

และสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดความตํอเนื่องในการปฏิบัติงาน  และไมํมีความรู๎/ความเข๎าใจเรื่องการบันทึก
ข๎อมูลผลการรายงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  ท าให๎การรายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ไมํเป็นไปตามแผนการด าเนินงานในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ   
1. ส านักงาน ปปส. ภาค ๕ จัดอบรมให๎ความรู๎การใช๎งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  

ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการบันทึกข๎อมูลผลการด าเนินงานในสถาบนัการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค๑กรปกครองสวํนท๎องถิ่น 
และสถาบันอาชีวศึกษา  
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  2. ศอ.ปส.จ.ชม. แจ๎งเรํงรัดให๎สถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ยังรายงานผลไมํครบถ๎วน  
ให๎รายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และหากไมํสามารถด าเนินการให๎เป็นไปตาม 
แผนการด าเนินงานได๎ ให๎ชี้แจงปัญหาอุปสรรค ศอ.ปส.จ.ชม. ทราบ 
  3. ส านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ แจ๎งเรํงรัดให๎สถาบันการศึกษาระดับปฐมวัย 
สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎รายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  และหาก 
ไมํสามารถด าเนินการให๎เป็นไปตามแผนการด าเนินงานได๎ ให๎ชี้แจงปัญหาอุปสรรค ศอ.ปส.จ.ชม. ทราบ 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ส าหรับการอบรมการใช๎งานระบบ Nispa ที่ผํานมาได๎จัดมีการอบรมเจ๎าหน๎าที่บันทึก
ข๎อมูลของอ าเภอ แตํการอบรมในสํวนของสถาบันการศึกษายังไมํเคยอบรมมากํอนจะน าเรื่องให๎ผู๎บังคับบัญชารับทราบและ
ด าเนินการตํอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหมํ ไดจ๎ัดกิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 
2562 โดยให๎ด าเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดและค าขวัญ “มุํงมั่น แก๎ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันตํอต๎าน       
ยาเสพติดโลก เพ่ือด าเนินการจัดงานวันตํอต๎านยาเสพติดโลกฯ เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ
เทคนิคลานนา เชียงใหมํ อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยนายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ 
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมในงานการจัดนิทรรศการ มีการแขํงขันร๎องเพลงไทยลูกทํุง เต๎นประกอบเพลง การแขํงขัน
วงดนตรี และการแขํงขันฟุตบอล ตามโครงการวันตํอต๎านยาเสพติดโลก ซึ่งการจัดงานดังกลําว ได๎ด าเนินการเสร็จสิ้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑เรียบร๎อยแล๎ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ ขอขอบพระคุณหนํวยงานทํานที่ได๎ให๎การสนับสนุนการ
จัดงานด๎วยดีเสมอมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กระบวนการการป้องกันการเสพยาเสพติดในพระภิกษุสงฆ๑ใน
เรื่องของการจับพระอยากจะเรียนคณะกรรมการให๎ทราบวําทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ ก็ไมํได๎ปลํอยปะ
ละเลยแตํอยํางใดมีหลายคนที่อาศัยชํองทางทางศาสนามาบวชแล๎วท าให๎ศาสนาเสื่อม ในการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ๑นั้นจะต๎อง
ให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจได๎ท าการตรวจประวัติอาชญากรรม ซึ่งที่ผํานมาได๎ท าการตรวจซึ่งบางคนก็เจอประวัติอยูํบ๎าง ซึ่งในการขอ
บวชเป็นพระถ๎าไมํมีใบสุทธิมา หรือใบรับรองจากทางต ารวจก็ควรจะไมํท าการบวชให๎  ขอฝากให๎ทางเจ๎าหน๎าที่ในการเข๎า
จับกุมพระภิกษุสงฆ๑ในการกระท าความผิด ขอให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎ท าการอยํางละมุนละมํอม ซึ่งไมํให๎เป็นขําวซึ่งท าให๎มีผลกระทบ
ตํอการศรัทธาของประชาชน 
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ประธาน    ฝากให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานที่ได๎ท าการตรวจหรือจับกุมพระให๎ทางหนํวยงานประสานกับ
ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ และพระผู๎ปกครองในพ้ืนที่กํอนด าเนินการ ฝากให๎ทางต ารวจน าเอาเรื่องนี้เข๎า
รํวมประชุมประจ าเดือนแตํละโรงพักด๎วย 

ผู้แทน นายอ าเภอจอมทอง อยากจะสอบถามเรื่องที่ให๎ติดตามผู๎ที่ผิดเงื่อนไขของเรือนจ าที่ปลํอยตัวพักโทษและมี
หนังสือแจ๎งให๎พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจชํวยติดตามจับกุม อยากจะสอบถามวําในการชํวยจับกุมนี้จะมีสิ่งที่เป็นการ
สร๎างขวัญก าลังใจให๎ผู๎ปฏิบัติงานหรือไมํ เชํน สินบนน าจับ หรืออะไรที่สร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่ 

ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง  กรณีท่ีเรือนจ าปลํอยตัวไปแล๎วก็จะมีคุมประพฤติ เมื่อผิดเงื่อนไขคุมประพฤติทางเรือนจ าก็
จะแจ๎งไปให๎ทางต ารวจด าเนินการจับกุมได๎โดยไมํต๎องมีหมายจับในกรณีนี้จะไมํมีเงินสินบนน าจับให๎ เพียงแคํขอความรํวมมือ
ในการรํวมกันจับกุม  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 มีคณะกรรรมการตรวจประเมินภายนอก
มาตรฐานศูนย๑ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุํมผู๎เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ คณะกรรมการได๎ประเมินมาตรฐานการบ าบัด        
ในรูปแบบศูนย๑ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุํมผู๎เสพยาเสพติดที่กองร๎อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมํ ที่ 1 ซึ่งคะแนนเต็ม
อยูํที่ 66 คะแนน ทางคณะกรรมการได๎ให๎คะแนนกองร๎อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมํ ที่ 1 อยูํที่ 57 คะแนน         
คิดเป็น 86.37 % ซึ่งอยูํในเกณฑ๑ท่ีดีมาก  

ระเบียบวาระท่ี 7  นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 1. จากสถานการณ๑ยาเสพติดที่ได๎มีการจับกุมและได๎มีการยึดยาเสพติดไว๎อีกจ านวนมาก 
ท าให๎เห็นวํามีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข๎าสูํพื้นที่จ านวนมากและยังมีอยํางตํอเนื่อง ขอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ท างาน
ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเข๎มแข็งในการสกัดก้ันยาเสพติดเข๎ามาสูํพ้ืนที่ทั้งชํองทางหลักและชํองทางรอง  
 2. โครงการร๎อยใจรักษ๑ในปัจจุบันนี้มีการด าเนินงานไปได๎ด๎วยดีและมีความส าเร็จการสร๎างการยอมรับ มีการดึง
ประชาชนไมํให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดคํอนข๎างไปได๎ดี ในการพัฒนานั้นก็คือการให๎อาชีพให๎โอกาสและตัดโอกาสการค๎า         
การไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด  
 3. ปัญหายาเสพติดมันจ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลในการท างานต๎องใช๎ข๎อมูลขําวสารการท างานทุกภาคสํวนจึงส าคัญ มีการ
สํงตํอข๎อมูลถึงกันรวมถึงการจัดการข๎อมูลที่เป็นเป้าหมาย ในเรื่องของระบบข๎อมูลนั้นฝากให๎ทาง ศอ.ปส.จ.ชม. ประสานงาน
รํวมกับทางศูนย๑ยาเสพติดภาคเพ่ือจัดระบบข๎อมูลเป้าหมายให๎ชัดเจนเมื่อจัดข๎อมูลแล๎วก็ควรจะชี้เป้าหมายให๎หนํวยงานตํางๆ 
เพ่ือปฏิบัติ 

ปิดประชุม     เวลา 16.00 น. 
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