
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 9/๒๕61 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 
2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แทน)     กรรมการ 
4. พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
7. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
8. ร.อ.อาคม สุจริต   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
9. พ.ต.ท.ธีรัตม์ ชูดละออง  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
10. ร.ต.ท.อรุณ ธรฤทธิ์   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
11. ร.ต.อ.วีรศักดิ์ รัตนประยูร  ผู้ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
12. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
13. นายศุภฤกษ์ โนสุ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
14. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
15. นางสาวนลินี ณ เชียงใหม ่  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
16. นางพิมพ์พิศา หงส์รัตน์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
17. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
18. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
19. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
20. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
21. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
22. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
23. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
24. นางสุมิตรา กันธิยะ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
25. นางสุพรรณี ทองค า   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
26. นางอุไร กาละป๎น   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
27. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
28. นางชฎาภรณ์ เกตุสม   ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
29. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
30. นายตะวัน อภิวงศ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
31. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
32. นายธวัช จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 

 



- 2 - 
 

33. นางสาวพัชราภรณ์ พัฒนจักร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)    กรรมการ 
34. นางสาวสิรินทิพย์ วรรณะ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
35. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมค า  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
36. นายวิศุทธ แตงทอง   ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
37. นายภูวเดช มหาวันแจ่ม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
38. นายณรงค์ ชัยวรรณา   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
39. นายวัชระ ปิมแปง   ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
40. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
41. นางผ่องพรรณ จันทจร  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
42. นางมณฑิรา เมธา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
43. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
44. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
45. นางสาวณัฐติยาภรณ์ เวียงทอง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
46. นายก้องเกียรติ อุเต็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
47. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
48. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
49. นายพิรุณ ฟองมณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
50. ว่าที่รต.เมธธีรักษ์ ป๎ญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
51. นายเมธาพัฒน์ หงษ์ภูมี  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
52. นายอินสม ป๎ญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
53. นายปรีชา ศิรินาม   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
54. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
55. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
56. นายภาคภูมิ วารปรีดี   นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
57. นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
58. นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
59. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)     กรรมการ 
60. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
61. นายนพ มีทองค า   นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
62. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ ์  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
63. นายสมภพ หน่อแก้ว   นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
64. นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
65. นายอนุพงษ์  ใหม่พรหม  นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)     กรรมการ 
66. นายจิรพล สนธิคุณ   นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
67. นายเดชชาติ ลิ่มกุล   นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
68. นายวรากร พาจรทิศ   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
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69. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
70. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
71. นายธนไชย สอนอินทร์  นายอ าเภอดอยเต่า (แทน)       กรรมการ 
72. นายจิรายุ ยองเพชร   นายอ าเภอแม่วาง (แทน)       กรรมการ 
73. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
74. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
75. นางสาววาสิณี ชูเลิศ   นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
76. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
77. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
78. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
79. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
80. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
81. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
82. นางวริญญา ธรรมป๎ญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
83. นางสาวป๎ทมพร พงวาเรศ  นักวิชาการสถิติช านาญการ 
84. พ.ต.อ.บุญรักษ์ ค าประพันธ์  ผกก.(สอบสวน) จ.เชียงใหม่ 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        การมอบอ านาจให้ออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน                 
ฝุายปกครอง หรือต ารวจ เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 74 และมาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท          
พ.ศ. 2559 
  ศอ.ปส.มท. แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข                
และประกาศคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ดังนี้ 
  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานฝุายปกครอง ต ารวจ              
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559               
พ.ศ. 2561 คือ ก าหนดให้พนักงานฝุายปกครอง ต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้มีอ านาจตรวจ      
หรือทดสอบ หรือสั่งให้บุคคลรับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมี วัตถุออกฤทธิ์ในร่างกายหรือไม่              
ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
  2. ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจ หรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น มีวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในร่างกาย
หรือไม่ พ.ศ. 2561 คือ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจ หรือทดสอบ
ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น มีวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายหรือไม่ และก าหนดรายชื่อหน่วยงานที่มีอ านาจตรวจยืนยันผล 
  3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดอ านาจหน้าที่              
เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2561 สรุปสาระส าคัญ คือ การก าหนดให้บุคคล
ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เฉพาะในเขตจังหวัด/อ าเ ภอ            
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 74 วรรคหนึ่ง ทั้งหมด 
  4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย      
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2561 สรุปสาระส าคัญ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอ านาจ 
ตามมาตรา 76 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ออกประกาศฯโดยก าหนดให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น เป็ นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด               
เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคฯ 
ซึ่งบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขนาดและลักษณะตามแบบที่แนบท้ายประกาศให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร 
  5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจ เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2561       
สรุปสาระส าคัญ คือ การก าหนดเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจ
เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 74 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ให้หัวหน้า
ส่วนราชการต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ฯ ตามแบบที่ก าหนด ดังนี้ 
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       5.1 เอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา 74 วรรคหนึ่ง 
และมาตรา 94 วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ป.3 
       5.2 เอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครอง หรือต ารวจ           
เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ป.4 
       เอกสารแบบ ป.3 และ แบบ ป.4 ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกเอกสารและเมื่อได้ออกเอกสารดังกล่าวแล้ว 
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจ เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดการออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครอง
หรือต ารวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 74 และ มาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง ให้นายอ าเภอและปลัดอ าเภอที่มีอ านาจหน้าที่เ พ่ือปฏิบัติการตามมาตรา 94 แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 ที่ประสงค์จะขอออกเอกสารมอบหมายให้ไว้
ประจ าตัวฯ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 กรอกรายละเอียดในแบบค าร้องฯ เสนอผ่าน ศอ.ปส.จ.ชม. เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามใน แบบ ป.3 หรือ แบบ ป.4 ต่อไป (ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. ทราบแล้วตาม นส. จ.ชม. ด่วนที่สุด 
ที่ ชม 0018.3/ว 36923 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561) 
ประธาน   ควรให้ปลัดอ าเภอท าบัตรนี้ไว้เพ่ือปูองกันตนเองในเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจต่างๆ 
โดยเฉพาะปลัดที่ท างานด้านนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕61 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
     รายงานผลความคืบหน้าการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS)  (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
   ความคืบหน้าของการท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนผู้ค้า/ผู้เสพตามข้อมูลสถานะ
หมู่บ้าน ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดท าระบบ  GIS และแจ้งให้ทางอ าเภอและองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลผู้ค้า/ผู้เสพ และผู้ผ่านการบ าบัดตามสถานการณ์ประเมินหมู่บ้านให้ระบุรายละเอียด ชื่อ สกุล เลขบัตร
ประชาชน และท่ีอยู่ ให้ชัดเจน โดยส่งข้อมูลให้กับทางศอ.ปส.จ.ชม. เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้เป็นฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปหากได้ด าเนินการตามข้อสั่งการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทางศอ.ปส.จ.ชม.จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
ประธาน  ฝากให้อ าเภอทุกอ าเภอให้รวบรวมข้อมูลผู้ค้า/ผู้เสพ แล้วส่งข้อมูลมายัง ศอ.ปส.จ.ชม. เพ่ือที่จะได้น าข้อมูล
มาลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้เรียบร้อย 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด  
 1. พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าเป็นแหล่งผลิตเมทแอมเฟตามีนที่ใหญ่ที่สุด โดยรับสารตั้งต้นมาจากจีน อินเดีย และกลุ่มผู้ผลิต
ยาเสพติด ยังคงเป็นกลุ่มโกกั้ง เมืองลา และว้า เป็นหลัก 
 2. การผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค าจะมาจากสารสังเคราะห์เพ่ิมมากขึ้นและแทนที่การผลิตจากพืชเสพติด  
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 3. ยาเสพติดจากสารสังเคราะห์จะเป็นป๎ญหาหลักของประเทศในอนุภูมิภาคนี้และภูมิภาคอ่ืน ๆ 
 4. ชายแดนภาคเหนือยังเป็นช่องทางหลักในการลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศเนื่องจากติดกับพ้ืนที่ตั้งแหล่งผลิต 
 5. มแีนวโน้มการขยายตัวของป๎ญหาการแพร่ระบาดเฮโรอีนและคีตามีนในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 6. การผลิตยาเสพติดจากประเทศต้นทางเป็นไปในลักษณะ Over Supply จะส่งผลให้มียาเสพติดไหลทะลัก              
เข้ามายังประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เนื่องจากจะใช้เป็นทางผ่านในการส่งออกไปยังประเทศที่ 3 
 7. ผู้ค้าจะมีกลยุทธ์ใหม่ทั้งการขนยาเสพติดเพ่ือหลบหนีการจับกุมของเข้าหน้าที่ และล่อลวงผู้เสพรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน 

 
 
 
 

 ข้อมูลที่ส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า 
สามเหลี่ยมทองค า เปลี่ยนสถานะไปเป็นแหล่งผลิต “ยาบ้า” หรือ “เมทแอมเฟตามีน” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะต้นทุนการผลิต 
ถูกกว่า ระบบการผลิตท าได้ง่าย เคลื่อนย้ายหลบหนีเงื้อมมือกฎหมายได้ง่ายกว่า  
 เจเรมี ดักลาส ให้ข้อมูลว่า เมื่อปี 2017 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ตัวเลขการจับกุมพร้อมของกลาง
ยาบ้าเบื้องต้นเอาไว้อยู่ที่ 450 ล้านเม็ด ส่วนใหญ่มาจากสามเหลี่ยมทองค าแทบทั้งสิ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เมทแอมเฟตามีน          
ที่มีต้นก าเนิดจากเมียนมา ระบาดไปไกลถึงออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุุนแล้ว แหล่งยาบ้าส าคัญในเมียนมามาจากรัฐฉาน 
บริเวณตะเข็บชายแดนของรัฐฉานต่อเนื่องกับชายแดนจีน มีเขตปกครองตนเองอยู่ 3 เขต  
 1. เหนือสุดคือเขตปกครอง โกก้าง  
 2. ใต้สุดที่มีเขตแดนส่วนหนึ่งติดต่อกับลาว คือ เขตปกครองเมืองลา           
 3.ตรงกลางระหว่าง เมืองลา กับ โกก้าง คือ เขตปกครองว้า 
 ท าไมที่นี่ถึงเป็นแหล่งผลิตส าคัญและใหญ่ที่สุดในโลก พ.ต.ท.ซอ ลินตุ นายต ารวจปราบปราบยาเสพติด เมียนมา บอกว่า 
เป็นเพราะความสะดวกในการเข้าถึง “สารตั้งต้น” สารเคมีที่จ าเป็นส าหรับการผลิตยาบ้า”เมียนมาไม่สามารถผลิตสารเคมีใดๆ ได้ 
แต่เราตั้งอยู่ระหว่างจีนกับอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเคมีภัณฑ์ใหญ่ระดับโลก” ซอ ลินตุน ระบุเมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจเมียนมา
บุกเข้าตรวจยึดสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าปริมาณมหาศาลในเมืองมัณฑะเลย์ เมืองอุตสาหกรรมตอนกลาง            
ของประเทศ 
          โทรเอลส์ เวสเตอร์ ผู้อ านวยการยูเอ็นโอดีซีประจ าประเทศเมียนมา บอกว่า จากฮับหรือศูนย์กลางที่ มัณฑะเลย์ สารตั้งต้น
เหล่านี้ถูกกระจายออกไปยังแหล่งผลิตต่างๆ 
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ผลการจับกุมที่น่าสนใจ 
 1. เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 ก.ย. 2561 ที่ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ป.ป.ส.ภาค 5)           
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ. 5 
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง พ.ต.ท.สมพร ชื่นโกมล ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพ้ืนที่ 5 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ นพ.วรัญํู จ านงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่าย
การค้ายาเสพติดรายส าคัญ 2 คดี โดยคดีแรก จับกุมผู้ต้องหา 7 คน ร่วมกันน ารถพยาบาลฉุกเฉิน (AMBULANCE) ล าเลียง            
ยาเสพติดยึดของกลางยาเสพติด ไอซ์ 398 กิโลกรัม ยาเค หรือเคตามีน 80 กิโลกรัม บรรจุในถุงชาและเห็ดหลินจือสีเขียวอ่อน 
มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท อาวุธปืน 2 กระบอก รถยนต์ 3 คัน เกิดเหตุที่ หมู่ 2 ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา ต่อเนื่อง
ด่านตรวจแม่ต  า ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และด่านตรวจท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย    
 ส่วนคดีที่ 2 เป็นการ จับกุมนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีหมายจับไปอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 
เวลา 17.00 น. ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จับกุมตัวนายเจริญ หรือก้อ เกียรติพรพาณิช ผู้ต้องหาในคดีกระท าผิดฐานสมคบกันกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามหมายจับศาลอาญาที่ 10/2560 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2560 ซ่ึงหลบหนีหมายจับไปอยู่จังหวัด          
ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จับกุมที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ส. และ CCDAC เมียนมา จับกุมและส่งตัวนายเจริญที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านช่องทางสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 

วันที่  5 ก.ย. 61 เวลา 22.00น. หน่วยงานจับกุม สภ.โพนพิสัย จับกุมผู้ต้องหา นายสมผล จิตรสมนึก อายุ 34 ปี           
พบของกลาง ยาบ้า 3,892 เม็ด เกิดเหตุที่ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พฤติการณ์ ได้รับการว่าจ้างจากนายวัฒน์ ไม่ทราบ
ชื่อและนามสกุลจริง ให้ไปรับยาบ้าที่ ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ แล้วจะให้ค่าจ้าง 5,000 บาท หลังจากนั้นจึงจะแจ้งจุดส่งมอบยาบ้าอีก
ครั้ง พอไปรับยาบ้ามาแล้วและก าลังจะน าไปส่งก็มาถูกจับกุมยาบ้าส่วนหนึ่งที่พบมีการพิมพ์อักษร WY อีกด้านหนึ่งพิมพ์อักษร A 
และมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นนมแมวใส่ในขนมหวาน คาดว่าขบวนการค้ายาบ้าจะพยายามหากลิ่นยาบ้าใหม่เพ่ือใช้ล่อลวงให้มีผู้เสพ
หน้าใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชน 
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ประธาน :   อยากสอบถามเรื่องหมู่บ้านชายแดนได้เสนอ ครม . ไปหรือยัง 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5   อยู่ในระหว่างการพิจารณาโดยเลขาธิการ ปปส. คนใหม ่
ประธาน :   หมู่บ้านในพ้ืนที่ชายแดน 5 อ าเภอ ได้แจ้งนายอ าเภอให้ไปวิเคราะห์ว่าควรจะท าหมู่บ้านไหนก่อน             
ใน 5 อ าเภอชายแดนและเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม ฉะนั้น 5 อ าเภอชายแดนให้เตรียมข้อมูลหมู่บ้านชายแดนที่มีป๎ญหาส่วนโมเดล            
จะเน้นโมเดลของบ้านห้วยส้าน ให้ดูโครงสร้างของคณะท างานอ าเภอแม่อาย เพราะมีห้วยส้านเป็นโมเดล ซึ่งเป็นโมเดล
ระดับประเทศ เตรียมข้อมูลนี้มาให้พร้อม ให้ฝุายเลขาฯท าหนังสือแจ้งไปยัง ศป.ป.ส.อ. 5 อ. ให้เตรียมข้อมูลทั้งหมดแล้วส่งข้อมูล
กลับมายัง ศอ.ปส.จ.ชม. เพราะอยากจะทราบว่าแต่ละอ าเภอคัดเลือกหมู่บ้านยังไง และช่วยกันกันพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพ่ือลดการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเราไม่สามารถหยุดการผลิตได้แต่เราสามารถไม่ให้ผ่านทาง
เส้นทางเราได้ และช่วยกันสร้างความตระหนักให้คนในพ้ืนที่สูงเข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้สร้างความดีและโยชน์แก่ประเทศชาติ 
และแจ้งเบาะแส  แจ้งเหตุให้เราทราบเพ่ือจะได้ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ผลส ารวจและติดตามพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ จ.เชียงใหม่ พบพ้ืนที่           
ปลูกเฮมพ์ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ 2 ไร่ ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการปางอุ๋ง 

สรุปพื้นที่ปลูก Hemp จ.เชียงใหม่ 

ขออนุญาตปลูก รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 70 ไร่ 
พบการปลูก ทั้งสิ้น 33 ไร่   อ.แม่วาง 17 ไร่ 

      อ.ฝาง    3 ไร่  
      อ.สะเมิง  11 ไร่ 
      อ.แม่แจ่ม   2 ไร่ 

    ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ 
- พบพ้ืนที่เตรียมการปลูกฝิ่น ต.อมก๋อย ต.สบโขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จ านวน 8 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 

1.20 ไร่ 
- พบพื้นท่ีเตรียมการปลูกฝิ่น ต.แม่นะ อ.เชียงดาว ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ านวน 15 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 

14.65 ไร่ 

ประธาน   ได้เปรียบเทียบเปอร์เซ็นกับปีที่แล้วไหม 

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ผ่านมาลดลงไปกว่า 1 ,000 ไร่ลดลงไป
ประมาณกว่า 60 %  

ประธาน   ลองไปดูว่าจะขยายผลอะไรได้บ้าง แล้วของอ.อมก๋อยมีการปลูกลดลงเท่าไหร่ 

ผู้แทน นายอ าเภออมก๋อย ในส่วนของ อ.อมก๋อย ในปีที่ผ่านมามีการปลูกฝิ่นจ านวน 900 กว่าไร่ ส่วนในปี 2561       
เหลือเพียง 56 ไร่ 

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ทางสถาบันฯ ถ้าส ารวจแล้วมีพบต้นกล้างอกขึ้นมา จะท าการ            
แจ้งเปูาแล้วส่งให้หน่วยตัดท าลายทราบทันที ซึ่งถ้าดูแปลงเตรียมการปลูกถ้าคาดเดาได้ว่าจะเป็นการปลูกฝิ่นจะเร่งประสาน
หน่วยงานให้ท าการยับยั้งไม่ให้เกิดการปลูกฝิ่นขึ้นมา ซึ่งคาดว่าปี 2562 จะมีการปลูกฝิ่นลดลงไปอีก และสถานการณ์ป๎ญหา
ยับยั้งจะยั่งยืนและเสถียรมากข้ึน 
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มติที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 5.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกันยายน 2561  
ระเบียบวาระที่ 5.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด พมจ. 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.   
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.) 
                 + โรงเรียน 
                 + ครูต ารวจ 

 
 

178  
633  

 
751  
61  

 
750 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

198 แห่ง 
136 คน 

 
 

178 
633 

 
753 
61 

 
750 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
 

100 
100 

 
100.27 

100 
 

100 
 

100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่สอน 
6,730 คน 

       (4) การเฝูาระวังป๎ญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 
           - ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (แห่ง) 
           - ค่ายทักษะชีวิต (สพป.) (แห่ง) 
              - จิตอาสา (อาชีวะต้านภัยยาเสพติด) (แห่ง) 
              - จิตอาสา (พัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา) (แห่ง) 

 
275  
58  
18  
9 

๑ แห่ง 
262 
267 

7 
18 
9 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
266 
58 
18 
9 
8 

262 
272 

7 
- 
- 

 
100 
100 
100 
100 
800 
100 

101.87 
100 

- 
- 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

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

 
200 

 
- 

 
201 

 
100.5 

 

        (๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษา (แห่ง) 5 - 5 100  
1.3 สถานประกอบการ 
         (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 

125 - 170 136  

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

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
- 
 
- 
- 

 
351 

 
60 
6 

 
100.28 

 
100 
120 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
- 

 
2,963 

 
493.83 

 

          - ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 
 

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 19 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลา 
จ านวน 5 แห่ง 
3. สั่งปิดตามข้อ 4(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ
วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน จ านวน 2 แห่ง 

1.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป 
         (1) โครงการปูองกันยาเสพติดในพระสงฆ์  
(วัดสีขาว) (แห่ง) 

25 แห่ง  1.กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันฯ จ านวน 72 แห่ง 
 2.กิจกรรมถวายความรู้/ปูองกันฯ จ านวน 63 แห่ง 
  3.กิจกรรมตรวจตราวัด จ านวน 31 แห่ง 

         (2) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
140 
295 
122 

3 

 
- 
- 
- 
- 

 
140 
275 
122 

3 

 
100 
100 
100 
100 

 

         (3) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะ   
ยาเสพติด 
             - สร้างความเข้มแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีป๎ญหา (ก)  
               + หมู่บ้านที่มีป๎ญหาน้อย (ข) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีป๎ญหาปานกลาง (ค) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีป๎ญหามาก (ง) 

 
 

๒,178 
๑,๖52  
๓๑9 
๙๔  

๑๑3 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

2,178 
1,652 
319 
100 
113 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 

 

         (4) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
             - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)            
             - พัฒนา/รักษา/ความเขม้แข็งหมู่บ้านกองทุน (ม./ช.) 
             - ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ (LC) (แห่ง) 

 
๒๖  

๕๐4  
๑ 

 
- 
- 
- 

 
26 

504 
1 

 
100 
100 
100 

 
 
 

 

         (5) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  
(9 ขั้นตอน)  

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
24 ก.ย. 2561) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 5,220 70.42 
     - สถานบ าบัด 6,513 4,327 66.44 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 900 893 99.22 
2.บังคับบ าบัด 2,093 2,889 138.03 
3.ต้องโทษ 670 956 142.69 
     - กรมราชทัณฑ์ 550 792 144 
     - กรมพินิจฯ 120 164 136.67 

รวม 10,176 9,065 89.08 
 
จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 922 98.34 
2.สมัครใจ 108 (ค่าย)  1,455 2,406 165.36 
3.บังคับบ าบัด 587 409 69.67 
4.ต้องโทษ 511 974 146.38 

รวม 3,585 4,711 131.40 
 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 1,858 2,209 118.90 

 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา (1 ต.ค. – 24 ก.ย. 61) 
 
 
 

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

94.3 
98.8 
99.9 

รวม 3 ระบบ 96.5 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 ก.ย. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 200 คดี  
 
 

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

201,513.33 34.16 871.22 39.90 196.00 511.18 0.00 40.98 

ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
 1. วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 08.10 น. บนเนินเขา ระหว่างบ้านสินชัย-อรุโณทัย หมู่ 10 ต.เมืองนะ 
อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ม.2 บก.ควบคุมที่ 1 ลาดตระเวน พบบุคคลต้องสงสัยในที่เกิดเหตุ 2 คน            
เมื่อเห็น จนท ทหาร ได้วิ่งหลบหนี ทิ้งกระสอบน้ าตาลทรายไว้ 1 ใบ ตรวจสอบภายในพบ เมทแอมเฟตามีน จ านวนประมาณ 
109,000 เม็ดจึงได้ท าการตรวจยึดเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 2. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 35 ถนน สาย 1150 พร้าว - 
เวียงปุาเปูา ต.ปุาตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องภายในห้องพักหมายเลข 10 โรงแรมภูพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
จับกุม 1.น.ส.นาดอ ลาหู่ อายุ 27 ปี ที่อยู่ 33 ม.1 ต.เวียง อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 2.น.ส.กิ่งฉัตร นาชิ อายุ 18 ปี               
ที่อยู่ 219 ม.1 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ข้อหา “ร่วมกันครอบครองเพ่ือจ าหน่ายจ าหน่ายยาเสพติดโดยผิด
กฎหมายฯ” ของกลาง ตรวจยึดของกลาง 1.ยาบ้า รวมจ านวนประมาณ 60,000 เม็ด 2.เงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อ 
750,000 บาท 3.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ WIKO สีบรอนด์ หมายเลขโทรศัพท์ 093-0386892 จ านวน 1 เครื่อง (ผู้ต้องหา
ที่ 1) 4.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ VIVO สีบรอนด์ หมายเลขโทรศัพท์ 093-3162713 จ านวน 1 เครื่อง (ผู้ต้องหาที่ 2)                     
การขยายผล ผู้ต้องหาให้การว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของนายตี  ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง  ชาวเขา เผ่า ลาหู่ อยู่ที่ จ.เชียงราย 
และน ามาวางไว้ที่บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 35  ซึ่งหากท างานส าเร็จจะได้รับเงินค่าจ้างคนละ 5,000 บาท 
 3. วันที ่25 กันยายน  2561 เวลาประมาณ 20.30 น. บริเวณบนถนนในหมู่บ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย  
จว.เชียงใหม่ จับกุม นายจะนะ จะบู  อายุ 32 ปี อยู่ที่ 167 หมู่ 13 ต.แม่อาย  อ.แม่อาย จว. เชียงใหม่ ข้อหา “มียาเสพติด
ให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย”ของกลาง 1.ยาบ้า 100,000 เม็ด 2. รถจักรยานยนต์ 
ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 110ไอ สีขาวม่วง ทะเบียน 1 กช 2451 เชียงใหม่ จ านวน 1 คัน 3. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ซัมซุง สีขาว  
หมายเลขโทรศัพท์  093-1727194 (ระบบเอไอเอส) จ านวน  1  เครื่อง อยู่ระหว่างขยายผล 
 
 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2560  ปี 2561   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2560   ปี 2561  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ 761 769 829 833 68 64 8.94 169 175 200 207 48 32 28 
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 4. วันที ่7 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 00.30 น.บนถนน เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต  อ.เมือง จว.เชียงใหม่ จับกุม 
1. นาย นิกร จิตตดู อายุ 35 ปี ที่อยู่ 197 หมู่8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่  2. น.ส.นุชารินทร์ สาทะกลาง            
อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 8 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  ข้อหา “ร่วมมียาเสพติดให้โทษประเภท 1                 
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย พบของกลาง ยาบ้า 20,000 เม็ด การขยายผล  ผู้ต้องหาให้การรับว่า ยาบ้า
นั้นเป็นของผู้ต้องหาทั้ง 2 คนจริง ผู้ต้องหาให้การว่าได้ไปซื้อ ยาบ้าดังกล่าวมีคนเอามาวางไว้บริเวณปูายห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่และตนไปเอามาเพ่ือที่จะน าไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง เอาก าไร แต่มาถูกจับกุมได้ขณะก าลังขนกลับที่พักเพ่ือจะน าไป
ซ่อนรอเอามาขายอีกทอดหนึ่ง 

ประธาน   ฝากให้ผู้ก ากับประสานไปยังอ าเภอที่ผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ ให้ ศป.ปส.อ. พิจารณาบุคคลนี้ว่ามี
พฤติกรรมแนวโน้ม แนวร่วมมีกันอยู่กี่คนภายในหมู่บ้าน และผู้ต้องหาที่มีชื่อยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นหรือไม่ ศป.ปส.อ. หรือ
ชุดต าบลควรจะลงไปตรวจดูในพ้ืนที่ ว่าเกิดป๎ญหาอะไรบ้างในหมู่บ้านนี้ และให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแลลูกบ้าน              
ในหมู่บ้านของตนเองด้วย ฝากให้ทางเลขา ฯ ท าหนังสือแจ้งไปยัง ศป.ปส.อ. ให้สรุปข้อสั่งการและเน้นย้ าให้อ.ตรวจสอบ
หมู่บ้านและดูพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านว่ามีพฤติกรรมอย่างไรและปรับใช้ในพื้นที่อย่างไร 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 

 ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม 
ระดับจังหวัด (ในพื้นที่) (ครั้ง) 

๒ 
 

- 2 100  

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

12 - 11 91.67  

   4.3 ประชุมโต๊ะข่าวเฝูาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  - 12 100  
   4.4 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (3) งบ ปค.  
         (4) งบพัฒนาจังหวัด  

30,269,575 
11,111,917 
393,100 

3,329,658 
15,434,900 

6,148,769.23 
1,437,030 
38,559.23 
749,200 

3,923,980 

27,955,167.62 
10,998,300 
393,099.62 
3,160,808 

13,402,960 

92.35 
98.98 
99.99 
94.93 
86.84 
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องเพื่อพิจารณา 
    การวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละแผนงาน ในห้วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

ความมุ่งหมาย เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อสังเกต แนะน าเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

6.1 ปัญหาอุปสรรคแผนงานป้องกันยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
      6.1.1 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดความ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ท าให้การรายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานในภาพรวม 
         6.1.2 การรายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบ             
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ของอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นป๎จจุบัน
และสอดคล้องกับเปูาหมายตัวชี้วัด  

ข้อเสนอแนะ   
ส านักงาน ปปส. ภาค ๕ จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  

แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานในสถานศึกษา รวมทั้ง การใช้งานระบบการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (บสต.) แก่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศป.ปส.อ. และ ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม.  

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เห็นด้วยที่ต้องการให้จัดอบรมในเรื่องของการรายงานผลในระบบ NISPA
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  

6.2 ปัญหาอุปสรรคแผนงานบ าบัดรักษายาเสพติด (สสจ.ชม.) 
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ป๎ญหาด้านการบ าบัดรักษาจะมีป๎ญหาในเรื่องของระบบสมัครใจ แบ่งเป็น           
2 แบบ คือ 1.สถานบ าบัด 2. ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนผลงานที่ออกมายอดก็จะตรงตามเปูาหมายอยู่แล้ว แต่ระบบ
บ าบัดที่ผู้ปุวย ผู้เสพเข้ารับการรักษาของในโรงพยาบาลมีจ านวนค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือแบบบูรณาการของ
ฝุายปกครองในเรื่องของการคัดกรองและส่งตัวผู้เสพเข้าไปในระบบสมัครใจได้เพราะในส่วนของทางสาธารณสุขไ ม่มี
หน่วยงานที่คัดกรองและค้นหาผู้เสพ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ 
     สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลไกประชารัฐ พ.ศ. 2561  (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่) 

ความเป็นมา การปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดเป็นวาระส าคัญของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
เดือดร้อนของประชาชนและศักยภาพของประเทศในอนาคต จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นป๎ญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังโดยใช้กลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพ้ืนที่ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง 
ศอ.ปส.จ.ชม. จึงขอให้ทางส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการส ารวจฯ เพ่ือน าผลการติดตามประเมินสถานการณ์
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
2. สถานการณ์ป๎ญหายาเสพติด 
3. ป๎ญหายาเสพติดด้านผู้เสพ/ด้านผู้ค้า 
4. ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขป๎ญหาฯ 
5. ป๎ญหาละอุปสรรค 
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การเลือกตัวอย่างในการส ารวจใช้การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยเลือกจากพ้ืนที่ที่มี
การก าหนดสถานะของหมู่บ้านที่แตกต่างกัน และท าการคละเพศให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันโดยกระจายข้อมูลตาม เพศ กลุ่ม
อายุ และสถานภาพการท างาน ซึ่งท าการส ารวจระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการ
สัมภาษณ์ประชาชน จ านวน 900 ตัวอย่าง ซึ่งกระจายข้อมูลตามเพศ อายุ และสถานภาพการท างาน 

 

 
 

 
 



- 16 - 

 
 

 
 
 
 



- 17 – 
 

ประธาน    เมื่อวิจัยเสร็จแล้วน าข้อมูลไปรายงานที่ไหน รายงานใคร และกลุ่มประชากรที่ส ารวจไป
ส ารวจที่ไหน 

ผู้แทน ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่    รายงานไปที่ ศอ.ปส.จ.ชม. ท าการส ารวจประชากรใน 45 หมู่บ้าน 22 อ าเภอ 

ประธาน    ควรจะรายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ศอ.ปส.จ.ชม. หน่วยทหาร ต ารวจ และในการท างาน
ควรจะใช้ข้อมูลในการท างาน และการส ารวจในปีหน้าควรจะส ารวจให้ครบทั้ง 25 อ าเภอ 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 9  นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ต้องขอบขอบคุณทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 

 

 

 

                นพรัตน์  จันทร์แต้                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


