
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 10/๒๕๕8 

วนัอังคารที่  28  ตุลาคม  ๒๕๕8  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

**************************** 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวดัเชียงใหม ประธานการประชุม 

2. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
3. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.อ.กรีพล อุทิตสาร รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) 
5. พ.อ.สมจริง กอรี ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือ 
6. นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
7. นายธรรศณฏัฐ นุชแสงพล ี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
8. นายมนตรี ปยากูล ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
9. นายสมชัย  บรรจง แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม 
10. นายวีรชน สุวรรณปราการ แทน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
11. นางสาวสุกันยา ใหญวงค   แทน ผอ.สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 
12. พ.ต.ณัฐพัฒน พันธมณี  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
13. ร.ท.สันทักษ ตาเมืองมูล  แทน ผูบังคับการกองพันสัตวตางคายตากสิน 
14. ร.ต.ท.จักรวาล มณีวงค  แทน ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
15. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 
16.  ร.ต.ท.ทรัพย อุตมา   แทน ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 
17. ร.ต.ท.ธษิน กันภัย   ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 
18. พ.ต.ท.อภิชาติ ปานมุข  แทน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม 
19. ร.ต.ประหยัด สารสา   แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
20. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
21. นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล  แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
22. น.ส.เกศรินทร กันโท   แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
23. นายมนัสพร ภมรบุตร   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
24. นายวิรัตน สุระเดช   ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
25. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
26. นางวราภรณ พิณเสนาะ  แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
27. น.ส.กัลยสุดา พานใน   แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
28. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  แทน ขนสงจังหวัดเชียงใหม  
29. นายอวยชัย ศรีตระกูล  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
30. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 
31. นางสุพรรณีคํา ทองคํา  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
32. นายจิราเมธ จันทบูรณ  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 
33. นายเดช อนากาศ   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 



-2- 
 

34. นางอําไพ จันทรหลาฟา  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
35. นางสาวรักษมณี ฉายวัฒนา แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม  
36. นางรัชนีภา ศรีสวาง แทน ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 1 
37. นายณฐรัช ทองเจิม แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
38. นายสยมภู  อะโน แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
39. นายธวชั จันตะยศ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
40. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
41. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผูแทนสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 1 
42. นางสาวณัฐกาจน วันศร ี  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
43. นายวิศุทธ แตงทอง   แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
44. นายเริงศักดิ์ อินทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
45. นางมัฑนา ธรรมใจ   แทน เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
46. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
47. นายพิชิต จันตะคาด   แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
48. นายบุญเจริญ พุทธสอน  แทน ผูบัญชาการเรือนจําฝาง 
49. นางชญาณิศา เกษจําปา  แทน ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
50. นางศิริรัตน ไชยศิริ   แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
51. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน  แทน ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
52. นางสุดใจ นันตารัตน   แทน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
53. นายยศพัทธ พิมพชารี  แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม 
54. นางสุดารักษ กระจาง  แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม 
55. นายอิลหยัต คชสวัสดิ์  แทน ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
56. น.ส.พิมลกัลย เดชะวัย  แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม 
57. นายบํารุง เนียมนาค   แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง 
58. นายประเสริฐ สุวรรณบงกฏ  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
59. นายพิรุณ  ฟองมณี   แทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
60. นายนรินทร หลวงเปา  แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
61. นายสงา บัวระดก   แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
62. นายชุติเดช มีจันทร   นายอําเภออมกอย 
63. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภอเวียงแหง 
64. นายประพัฒน วงคชมภู  แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
65. นายอภิวัชร  กลีบจําป  แทน แทน นายอําเภอฝาง 
66. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ  แทน นายอําเภอแมริม 
67. นายมีชัย  จันทรกระจาง  แทน นายอําเภอสารภี  
68. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  แทน นายอําเภอสันทราย 
69. นายสมาน เสตะพันธ   แทน นายอําเภอสันกําแพง 
70. นางวราภา พวงชมภ ู  แทน นายอําเภอแมแตง    
71. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   แทน นายอําเภอเชียงดาว 
72. นายธวัฒน จิตตกาวิน  แทน นายอําเภอพราว 
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73. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  แทน นายอําเภอแมอาย 
74. นายทรงศักดิ์ มาอู   แทน นายอําเภอหางดง 
75. นายอํานาจ มหายนต   แทน นายอําเภอสันปาตอง 
76. นายวิทวัส บุตรตะ   แทน นายอําเภอจอมทอง 
77. นายสงัด บูรณภัทรโชติ  แทน นายอําเภอแมแจม  
78. นายนคร กาวิชัย   แทน นายอําเภอสะเมิง 
79. นายนพรัตน จันทะอินทร  แทน นายอําเภอฮอด 
80. วาที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง แทน นายอําเภอดอยเตา 
81. น.ส.นิยมล ยาวินัง   แทน นายอําเภอแมวาง 
82. นายเกียรติศักดิ์ นอยพุฒ  แทน นายอําเภอไชยปราการ 
83. นายพลพันธ แชมชอย  แทน นายอําเภอแมออน 
84. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล   แทน นายอําเภอดอยหลอ 
85. นายสรพงษ เตะละวานิช  แทน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
86. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ 
87. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ  จาจังหวัดเชียงใหม 
88. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
89. นายนพพล  กันธรรม   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
90. นายนพ มีทองคํา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
91. น.ส.ศิริพร  ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
92. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
93. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
94. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                      
95. นายภาณุมาศ ตันโต   MCOT 
96. น.ส.บุญญาพร ไชยพรหม  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สสค.ชม. 
97. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  อบจ.เชียงใหม 
98. น.ส.ปทมพร พงวาเรศ  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
99. นางสุมาลี ไฝเทศ   สนง.สสจ.เชียงใหม 
100. นายประจบ กาหล   ทน.เชียงใหม 
101. น.ส.ทิพวรรณ ไฝงาม  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
102. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร  แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
103. นายวิศิษฐ อนุดวง แทน ผอ.สํานักบริการพื้นที่ปาอนุรักษ 16 
104. นายเรืองฤทธิ์ ผลด ี แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม 
105. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ ผกก.กลุมงานการจราจร ภ.จว.ชม. 
106. พ.ต.อ. วีระยุทธ ประสพโชคชัย ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม 
107. พ.ต.อ. จีรัฐติกุล อรุณจันทรภักด ี ผกก.สภ.ภูพิงค 
108. พ.ต.อ.วชิระ กาจนวิภาดา  ผกก.สภ.ชางเผือก 
109. พ.ต.อ.สุรชัย ศุภยศอมร  ผกก.สภ.ฝาง 
110. พ.ต.อ.สุรกิจ ศรีมนัส  ผกก.สถ.ไชยปราการ 
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111. พ.ต.ท.นําพล พรหมการัตน  ผกก.สภ.เชียงดาว 
112. พ.ต.อ.กนิษฐ ประสานสุข  ผกก.สภ.พราว 
113. พ.ต.อ.อรรจน มณีตระกูลทอง ผกก.สภ.แมแตง 
114. พ.ต.อ.อดุลย สมนึก  ผกก.สภ.แมริม 
115. พ.ต.อ.นพดล ใบเรือ  ผกก.สภ.สันทราย 
116. พ.ต.อ. นันทิศักดิ์ วรรณยางคกูร ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 
117. พ.ต.อ.อนุรักษ กิจประเสริฐ  ผกก.สภ.สันกําแพง 
118. พ.ต.อ.ไพรัช คุมลวนลอม  ผกก.สภ.สารภี 
119. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ศรีทองสุข  ผกก.สภ.หางดง 
120. พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุมจันทร  ผกก.สภ.สันปาตอง 
121. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา  ผกก.สภ.จอมทอง 
122. พ.ต.อ.ปภาณ สุจินตะเดชา  ผกก.สภ.ฮอด 
123. พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ บุญมาก  ผกก.สภ.แมแจม  
124. พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู   ผกก.สภ.แมอาย    
125. พ.ต.อ.อนุ เนินหาด   ผกก.สภ.ดอยหลอ 
126. พ.ต.อ. วีรพันธ พิลกันทา  ผกก.สภ.แมวาง 
127. พ.ต.อ.จีรัฐพัทธ สิตานุรักษ  ผกก.สภ.ดอยเตา 
128. พ.ต.ท.โชติ ชวยชู   รอง ผกก.สภ.อมกอย 
129. พ.ต.อ.กัมพล ไชยคําวัง  ผกก.สภ.สะเมิง 
130. พ.ต.อ.วุฒิไกร ภาชา  ผกก.สภ.เวียงแหง 
131. พ.ต.อ.วิชาธร ผิวพรรณ    ผกก.สภ.แมออน 
132. พ.ต.อ.สายันต จันทรแจมกระจาง ผกก.สภ.หนองตอง 
133. พ.ต.ท.สานิตย จันทรด ี  รอง ผกก.สภ.บอหลวง 
134. พ.ต.อ.ณัฏฐวุฒิ ยุววรรณ  ผกก.สภ.แมแฝก 
135. พ.ต.อ. บุญลือ เอี่ยมใย  ผกก.สภ.นาหวาย 
136. พ.ต.ท.สมศักดิ์ วันชัยทิศ  สวญ.สภ.กัลยาณิวัฒนา 
137. พ.ต.ท.ทรงวุฒิ พูนนิลรัตน  สวญ.สภ.ปาแป 
138. พ.ต.ท.อํานวย คําจอง   สวญ.สภ.โหลงขอด 
139. พ.ต.ท. ชวลิต หนอคํา  สวญ.สภ.แมตื่น  
140. พ.ต.ท.ทัศนย ศรีจันทร  สว.สภ.แมโปง 
141. นางฤดี ใจมา   แทน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
142. นางรุจิรา ชมภูพาน   แทน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
143. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ยะกลิ้ง   สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม 

เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐ น. 

ประธาน เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม และ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ 
ความสงบเรียบรอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/๒๕๕8  
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ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1 เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน  แนะนําคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ไดรับการแตงตั้ง (ยาย) ใหมาดํารงตําแหนงใหม  
  1) นายปวิณ  ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
  2) นายมงคล  สุกใส  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  
  3) นายพุฒิ พงศ   ศิ ริม าตย   รองผู ว าราชการจั งหวัด เชียงใหม /รองผู อํ านวยการ                     
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
  4) นายกฤษณ  ธนาวนิช  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
  5) นายประจวบ กันธิยะ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม/เลขานุการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  

   1.2. แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2559  
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติ ธรรม ไดลงนามคําสั่ งศูนยอํานวยการปองกัน           
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘  เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด       
ป 2559 ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  สรุปวาการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
เห็นชอบใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําป ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  ใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘  

ฝายเลขานุการ  งบประมาณเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)   

- งบพัฒนาจังหวัด ไดรับการจัดสรร  4,774,700 บาท ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําโครงการ 

- งบ อปท. ทาง ศอ.ปส.จ. ไดทําโครงการขออนุมัตเิพื่อขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- งบ ป.ป.ส. 4,347,000 บาท 

- ดานปราบปราม 1,875,000 บาท 
- ชุดปฏิบัติการ 1,080,000 บาท (ภ.จว.) 
- บริหารจัดการ 350,000 บาท (ภ.จว.) 
- บริหารจัดการ 175,000 บาท (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

   - แกปญหาพืชเสพติด 10 อําเภอ 270,000 บาท 
  - ดานปองกัน 400,000 บาท  

- บริหารจัดการ 400,000 บาท (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
  - ดานบําบัด 2,072,000 บาท (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
   - คายศูนยขวัญฯ 1,300,000 บาท กําหนด 2 รุนๆ ละ 100 คนๆ ละ 6,500 บาท  
   - ติดตามผูผานการบําบัดฯ 772,000 บาท เปาหมาย 1,930 คน  

- งบประมาณหนวยงานราชการสวนกลาง สนง.ป.ป.ส. จัดสรรโดยตรงโดยไมผาน ศอ.ปส.จ.ชม. 
ขณะนี้ทาง ศอ.ปส.จ.ชม. ไดทําหนังสือแจงหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ใหจัดทํากิจกรรม โครงการ 
แผนงาน ให ศอ.ปส.จ.ชม. เพื่อจะรับการบรรจุเปนแผนงานโครงการของ จังหวัดเชียงใหม  
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ประธาน  โครงสรางปญหายาเสพติด ป ๒๕๕๙  
ดานตัวคน    
อุปทาน  
- องคกรอาชญากรรมขามชาติ  นักคายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบาน ยังมีบทบาทมาก 

  - เครือขายการคายาเสพติดรายสําคัญ ยังคงมีอยู 
  - นักคาในเรือนจํา ยังไมหยุดพฤติกรรมการคายาเสพติด 
  - จนท.ของรัฐ ไปยุงเกี่ยวของกับยาเสพติดทําใหโครงสรางปญหายาเสพติดมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 
  - นักคารายใหมผันตัวเองจากผูเสพ มาเปนผูรับจาง (มีตัวตายตัวแทน)  

อุปสงค  
  - ผูเสพยังไมเขาสูระบบบําบัด ยังมีอีกจํานวนมาก - ผูเสพผูติดซ้ํา 
  - ผูเสพรายใหม อายุระหวาง ๒๐ - ๒๔ ป  - กลุมเสี่ยง 

ดานตัวยา  
แหลงผลิต 

  - แหลงผลิตนอกประเทศ ผลิตไดอยางไมมีขีดจํากัด 
  - ในประเทศ แรงจูงใจในดานราคาฝนดิบ ทําใหมีการลักลอบปลูกอยู 
  - สารเคมีและสารตั้งตน มีการลําเลียงจากประเทศเพื่อนบานไปสูแหลงผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา 
  - ยาเสพติดชนิดใหม 

สภาพแวดลอม  
  - สถานะหมูบาน/ชุมชน ยังเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณปญหา ความจริงจังและตอเนื่อง
ของการดําเนินงาน 
  - พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดขึ้น ดํารงอยู และการขยายตัวของปญหาไปยังหลายแหลง 
  - ปจจัยเสี่ยง ที่เปนมูลเหตุของปญหา 
  - การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ยังมีอิทธิพลตอการดํารงอยูของยาเสพติด  (อัตราหยา ๕ คู/
๑,๐๐๐ ครัวเรือน) 

แนวโนมสถานการณ ป ๒๕๕๙  
ภายนอก  ปฏิบัติการแมโขงปลอดภัย แมวาจะมีการปราบปรามแหลงผลิต การสกัดกั้น  

การลักลอบลําเลียง แตแหลงผลิต  ยังไมขาดแคลนเคมีภัณฑและสารตั้งตน ยังคงผลิตไดไมจํากัด  
ภายใน  

  ๑) การผลิตยาเสพติด  
   - การปลูกฝน ยังตองมีการเฝาระวังและปองปรามพ้ืนที่เดิมที่มีการปลูก 
   - การจับแหลงผลิตและอุปกรณการผลิตยาเสพติด มีการจับกุมเครื่องอัดเม็ดยาบา
พรอมหัวตอก โดยตัวเครื่องยังมีสภาพใหมไมเคยผานการใชงาน 
  ๒) การลักลอบนําเขายาเสพติด จะเปลี่ยนแปลงผูลําเลียง ปรับเปลี่ยนเสนทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการเพงเล็ง 
  ๓) การคายาเสพติด ยังคงรุนแรงอยูในระดับสงู ทั้งปริมาณของกลางและจํานวนคดี 
  ๔) การแพรระบาด มีผูเขาบําบัดรักษา ในป ๒๕๕๘  ดังนี้ 
   - บังคับบําบัด   ๘๑,๐๖๘ คน   คิดเปนรอยละ ๔๘.๑  
   - สมัครใจ        ๗๑,๒๒๗ คน   คิดเปนรอยละ ๔๒.๒  
   - ตองโทษ        ๑๖,๓๘๒ คน   คิดเปนรอยละ ๙.๗ 
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กรอบทิศทางแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป ๒๕๕๙  
1) จุดมุงหมาย    

   - เพื่อลดปริมาณผูเขาสูการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   
   - นําคนออกจากวงจรการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

๒) กรอบทิศทาง 
 - ใชแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 
 - ใชแผนประสานสอดคลองการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามเปาหมายและวัตถุประสงค 

๓) จัดหมวดหมูยุทธศาสตร ที่มีกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวของเชื่อมโยงสัมพันธกัน แกปญหาใน     
ป ๒๕๕๙ จาก ๘ ยุทธศาสตร จัดหมวดหมูได ๔ ดาน ดังนี้ 
 ๑) ดานปองกันยาเสพติด  
  ยุทธฯ ๑ ปองกันกลุมเสี่ยง +  ยุทธฯ ๖ สรางสภาพแวดลอม  +  ยุทธฯ ๗ การมีสวนรวมภาคประชาชน  
 ๒) ดานบําบัดรักษา 
     ยุทธฯ ๒ การแกไขปญหาผูเสพ/ผูติด  +  ยุทธฯ ๓  พัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสังคม  
 ๓) ดานการปราบปราม 
   ยุทธฯ ๔ ควบคุมตัวยา/ผูคา  +  ยุทธฯ ๕ ความรวมมือระหวางประเทศ 
 ๔) การบริหารจัดการอยางบูรณาการ 

๔) เปาหมายภาพรวม 
 - สรางภูมิคุมกัน และการปองกันยาเสพติดใหกับเด็ก เยาวชนทั้งใน นอก สถานศึกษา กลุมผูใช
แรงงาน ประชาชนทั่วไป 
 - พัฒนาระบบและมาตรฐานการบําบัดรักษา การติดตามและใหความชวยเหลือผูผาการบําบัดรักษา 
 - ลดการผลิตในพื้นที่นอกประเทศ สกัดกั้นการลักลอบลําเลียงฯ ตามชองทางชายแดน ตลอดจนพื้นที่ภายใน 
  - ปราบปราม จับกุมการกระทําความผิดคดีรายสําคัญ รวมทั้งเครือขายการคาในเรือนจํา 

๕) จุดเนนดําเนินงาน 
 - ขยายรูปแบบ แนวทางการสรางภูมิคุมกัน แตละชวงวัย 
 - พัฒนามาตรฐานกระบวนการบําบัด ทุกระบบใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 - ใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษาอยางเปนรูปธรรม  
 - บูรณาการแผนสกัดกั้นปราบปรามนักคารายสําคัญ 
 - สรางความรวมมือในการแกไขปญหาในภูมิภาคเอเซีย 
 - ขยายกรอบแนวทางการจัดสภาพแวดลอม การควบคุมพื้นที่ ลดปจจัยเสี่ยง 
 - จัดระบบกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
 - ปรับปรุงระบบจัดสรรงบประมาณ เรงรัด กํากับ ติดตาม เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ      
 ๖) ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร แผนฯ  
 - เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 - เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ดานการบังคับใช
กฎหมาย ดานการพัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ดานพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม  
 - เชื่อมโยง Roadmap กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๒ และ ๓ ดานปองกันและปราบปราม  
 - ความเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๙ 
 - ความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศ 
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กรอบแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๒๕๕๙  
๑. แผนปองกันยาเสพติด  
 เปาหมาย สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหกับเด็ก เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุมผูใช
แรงงาน ประชาชนทั่วไป  (๖ แผนงาน ๒๔ โครงการ)  
 ๑. แผนงานสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย (ก.ศึกษาฯ) 
    ๑) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย 
 ๒) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย 
 ๓) โครงการติดตามประเมินผลการสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย 
 ๒. แผนงานสรางภูมิคุมกันในสถานศึกษา (ประถมศึกษา ขยายโอกาส อาชีวศึกษา อุดมศึกษา) (ก.ศกึษาฯ) 
    ๑) โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดโดยการสอนทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด (แตละระดับชั้น) 
    ๒) โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดโดยใชหลักธรรมทางศาสนา (แตละระดับชั้น) 
    ๓) โครงการสงเสริมกิจกรรมปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด (แตละระดับชั้น) 
  ๔) โครงการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แตละระดับชั้น) 
    ๕) โครงการพัฒนาสงเสริมศักยภาพเครือขายเยาวชน 
    ๖) โครงการแกไขปญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา 
    ๗) โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด  
    ๘) โครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน    
  ๙) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
     ๑๐) โครงการTo Be Number One  
 ๓. แผนงานสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา   (ปค. อปท. พช. และ พม. กศน.) 
    ๑) โครงการปองกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 
    ๒) โครงการเยาวชนอาสาตานภัยยาเสพติด  
 ๔. แผนงานสรางภูมิคุมกันในกลุมแรงงาน  (ก.แรงงาน) 
     แนวทาง รณรงค/เผยแพร ประชาสัมพันธ สงเสริมใหเกิดเครอืขายความรวมมือในการปองกันแกไขปญหา 
   ๑) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน ลงมา 
   ๒) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจาง ตั้งแต ๑๐ คน ขึ้นไป 
   ๓) โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันแรงงานไทยที่ไปทํางานในตางประเทศ  
 ๕. แผนงานปองกันและสรางการมีสวนรวมกลุมประชาชนทั่วไป (สป.มท. ปค. พช. อปท. ป.ป.ส.) 
   ๑) โครงการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อ 
   ๒) โครงการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง 
   ๓) โครงการกองทุนแมของแผนดิน  
 ๖. แผนงานการจัดระเบียบสังคม เปาหมายทุกอําเภอ (ป.ป.ส. อปท. ปค. )   
   ๑) โครงการจัดระเบียบสังคม    
 ๒) โครงการสรางพื้นที่บวกสําหรับเยาวชน   
   ๓) โครงการปรับสภาพแวดลอม หมูบาน/ชุมชน สถานที่ตางๆ  
๒. แผนบําบัดรักษา  
 เปาหมาย  นําผูเสพผูติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาทุกระบบ ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา 
มี ๖ แผนงาน ๒๑ โครงการ  
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 ๑. แผนงานบําบัดรักษาระบบสมัครใจ  (สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต) 
    ๑) โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ ในสถานพยาบาล   
    ๒) โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ ในคาย (ศูนยขวัญแผนดิน) 
    ๓) โครงการพัฒนาระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ สมัครใจ  
 ๒. แผนงานบําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด   (กรมคุมประพฤติ)   
     ๑) โครงการพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟฯู ในระบบบังคับบําบัด 
     ๒) โครงการบําบัดรักษาและฟนฟู ฯ ในระบบบังคับบําบัด 
 ๓. แผนงานบําบัดรักษาระบบตองโทษ   (กรมราชทัณฑ กรมพินิจฯ) 
     ๑) โครงการพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ 
     ๒) โครงการการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ  ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
     ๓. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟู ฯ เด็ก เยาวชนในสถานพินิจฯ  
 ๔. แผนงานบริหารจัดการระบบบําบัดรักษา  (สํานักปลัด สธ. กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต)    
(กรมคุมประพฤติ  กรมพินิจฯ กรมราชทัณฑ และ ป.ป.ส.) 
   ๑) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยเพื่อการคัดกรองผูเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ 
   ๒) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดและฟนฟูฯ  
   ๓) โครงการพัฒนาระบบขอมูลดานการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ 
   ๔) โครงการจัดการองคความรูดานการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ 
  ๕) โครงการชี้แจงทําความเขาใจดานการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ 
    ๖) โครงการรณรงคและประชาสัมพันธ  
 ๕. แผนงานติดตามผูผานการบําบัดรักษา (สป.มท. ปค.  สํานักปลัด สธ. กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต) 
   ๑) โครงการพัฒนากลไกบุคลากรดานการติดตามผูผานการบําบัดรักษาและฟนฟู 
   ๒) โครงการพัฒนาแนวทางการติดตามผูผานการบําบัดรักษาและฟนฟู 
   ๓) โครงการติดตามผูผานการบําบัดการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ  
 ๖. แผนงานการชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด  (สป.มท. อปท. ปค. )   
    ๑) โครงการประสานชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ    
  ๒) โครงการชวยเหลือดานการฝกอาชีพ และสงเสริมการมีงานทํา 
  ๓) โครงการชวยเหลือทางการศึกษา                                        
  ๔) โครงการชวยเหลือดานทุนประกอบอาชีพและอื่นๆ  

๓. แผนการปราบปรามยาเสพติด  
 เปาหมาย  ปราบปรามทําลายการคายาเสพติดท้ังในและนอกประเทศ เสริมสราง พัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศ มี ๔ แผนงาน ๒๘ โครงการ  
 ๑. แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด (สตช. กองทัพไทย ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ กอ.รมน.)  
    ๑) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
    ๒) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่คมนาคมตอนใน 
    ๓) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนสงสินคา พัสดุภัณฑ 
    ๔) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทาอากาศยาน 
    ๕) โครงการพัฒนาระบบการสกัดกั้นยาเสพติด  
    ๖) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดดวยการสรางหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งชายแดน 
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 ๒. แผนงานปราบปรามยาเสพติด (สตช. กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สป.มท. ปค. กรมวิทยฯ 
คณะกรรมการอาหารและยา การศุลกากร สรรพสามิต สรรพากร ) 
   ๑) โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญ 
   ๒) โครงการดําเนินการตอขอรองเรียน และปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 
   ๓) โครงการตรวจสอบทรัพยสินคดีคายาเสพติด 
   ๔) โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเปนเอกภาพ 
   ๕) โครงการพัฒนาระบบการขาว   
 ๖) โครงการปราบปรามการคายาเสพติดในเรือนจํา  
   ๗) โครงการปราบปราม จนท. รัฐที่เก่ียวของกับยาเสพติด 
   ๘) โครงการอํานวยการดานการบังคับใชกฎหมาย 
   ๙) โครงการพัฒนาบุคลากรดานปราบปราม 
 ๓. แผนงานควบคุมพืชเสพติด (สตช. ป.ป.ส. ปปง. ป.ป.ท. DSI. ราชทัณฑ นิติวิทยาศาสตร  
บังคับคดี กลาโหม สป.มท. ปค. คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยฯ) 
   ๑) โครงการตัดฟนทําลายพืชเสพติด 
   ๒) โครงการอํานวยการ และบริหารจัดการแผนเพื่อควบคุมแกไขปญหาพืชเสพติด 
   ๓) โครงการพัฒนาทางเลือก  
 ๔.  แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ   (ป.ป.ส.) 
  ๑) โครงการพัฒนาความรวมมือรองรับประชาคมอาเซียน  
  ๒) โครงการพัฒนาความรวมมือและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ  
  ๓) โครงการความรวมมือระหวางประเทศดานการปราบปรามยาเสพติด 
 ๔) โครงการพัฒนาทางเลือกสูการปฏิบัติ 
  ๕) โครงการพัฒนาบุคลากรดานความรวมมือระหวางประเทศ 
  ๖) โครงการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณทาอากาศยาน 
  ๗) โครงการ BLO 
 ๘) โครงการจัดประชุม ICAD II (international Conference on Alternative Development) 
  ๙) โครงการแมโขงปลอดภัย (Operation Safe Mekong) 
  ๑๐) โครงการ ASEAN  Youth Network  

๔. แผนบริหารจัดการ  
 เปาหมาย กลไกระดับนโยบาย  และกลไกภายใต ศอ.ปส. มีระบบบริหารจัดการ อํานวยการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดอยางมีเอกภาพ นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  มี ๑ แผนงาน ๘ โครงการ  
 แผนงานบริหารจัดการอยางบูรณาการ (ป.ป.ส.) 
   ๑) พัฒนาโครงการบริหารจัดการยาเสพติด   
   ๒) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
   ๓) บูรณาการแผนและงบประมาณปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
   ๔) กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๕) พัฒนาระบบเฝาระวังปญหายาเสพติด  
   ๖) พัฒนาระบบขอมูลยาเสพติดและเทคโนโลยี 
   ๗) พัฒนาบุคลากรดานยาเสพติด  
  ๘) พัฒนาการวิจัย วิชาการ และองคความรูดานยาเสพติด  
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ผูแทน สนง.ปปส.ภาค 5  ในสวนของยุทธศาสตร ป 2559 กรอบแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ๒๕๕๙  แตละยุทธศาสตรจะมีเปาหมายจุดเนนไมตางจาก ป 2558  งบประมาณหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สนง.ป.ป.ส. จัดสรรโดยตรงโดยไมผาน ศอ.ปส.จ.ชม. หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จะตองจัดทํากิจกรรม โครงการ แผนงาน ให ศอ.ปส.จ.ชม. เพื่อจะรับการบรรจุเปนแผนงานโครงการของ 
จังหวัดเชียงใหมตอไป 

ปลัดจังหวัดเชียงใหม ฝายเลขานุการจะดําเนินการเชิญผูแทนหนวยงานตางๆ มาหารือ เรื่องการจัดทําแผน 
4 แผนงาน ปองกัน ปราบปราม บําบัด บริหารจัดการ แตละเรื่องมีเปาหมายรวมกันอยางไร เพราะตอนนี้ยังไมมี
เปาหมายในการดําเนินการรวมกัน เพราะตอนนี้แผนงานโครงการไมไดเปนไปในแนวทางเดียวกัน และ
เจาหนาที่ ปปส.ภาค 5 เขารวมประชุมดวย 

ประธาน เพื ่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2559 ของจังหวัดเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดําเนินการแกไขปญหาไดตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย ใหทางฝายเลขาฯ เชิญหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ และ สํานักงาน ปปส.ภาค 5 รวมประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2559 ใหเสร็จภายในกลางเดือน 

ระเบียบวาระที่ ๒  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2558   

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2558   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/ ๒๕๕8 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว (ไมมี) 

ผอ.สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  สถานการณการปลูกฝนในป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝนกับปที่ผานมา ลดลง สาเหตุ/ปจจัยสําคัญ  สภาพอากาศที่แปรปรวน/ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนมาตรการดานปองปรามและมวลชนสัมพันธในพื้นที่ปลูกหนาแนน 

จากการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (ขอมูล ณ วันที่           
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) พื้นที่ปลูกฝนสวนใหญปลูกในบริเวณเดียวกันกับปที่ผานมา พื้นที่ปลูกฝนที่พบสวนใหญ   
อยูในพื้นที่แปเปอร-นาเกียน พื้นที่หวยน้ําเย็น เขต อ.อมกอย จ.เชียงใหม ติดตอกับ อ.แมระมาด จ.ตาก              
พื้นที่มอนอังเกตุ พื้นที่แมยะ อ.แมแตง จ.เชียงใหม ติดตอ อ.ปาย จ.แมฮองสอน พื้นที่ผาแดง พื้นที่เชียงดาว 
เขต อ.แมแตง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม พื้นที่ปางอุง พื้นที่แมสะตอบ อ.แมแจม จ.เชียงใหม และพื้นที่แมกลองใหญ 
อ.อุมผาง จ.ตาก 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปดประชุม  เวลา 11.00 น. 

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


