รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/๒๕60
วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************
ผูม าประชุม
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน
2. นายมนัส ขันใส
3. ร.ต.สุริยา รุงระวี
4. พ.อ.พงคมิตร ปนปนคง
5. น.ส.สุธิษา คําเหล็ก
6. น.ส.นุชนาฎ มุกุระ
7. น.ส.สุกันยา ใหญวงศ
8. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์
9. พ.อ.จิตรเทพ ทัศนศักดิ์
10. ร.อ.ศุภชัย นุชิตประสิทธิชัย
11. พ.ต.ต.ธีรัตน ชูดละออง
12. พ.ต.ท.ผจญ กุลให
13. ร.ต.ท.ธนภัทร บุญนํา
14. ร.ต.ท.ยุทธพงษ ปดเปา
15. นายธีระพงค อินทนาม
16. ร.อ.เอนก เกดุก
17. ร.ต.ท.ทรัพย อุตมา
18. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
19. นายสุพจน วงคจันทรเสือ
20. นายมนูญ สุขศรีจันทร
21. นางพิมพพิศา หงษรัตน
22. น.ส.นภรรสวรรณ สุคําติน
23. นางนิภาวดี อินปนบุตร
24. นายไพฑูรย อ่ําเอี่ยม
25. นายปฏิวัติ ปญญาทอง
26. น.ส.ชุติมา ชีพเพียงสรวง
27. นายยุทธศาสตร ดาน บุญเรือง
28. น.ส.ดวงมณี เครื่องรอน
29. นางสิริพร ไชยรินทร
30. นายปรีชา เชื้อชาติ
31. นางสุพรรณี ทองคํา
32. นายพิเชฐ คํารินทร

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ
ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
กรรมการ
ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับการกองบิน ๔๑ (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน)
กรรมการ
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓
กรรมการ
ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม
กรรมการ
ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง ๔ กองกํากับการ ๕
กรรมการ
ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2
กรรมการ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)
กรรมการ
ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน)
กรรมการ

-233. น.ส.กีรติ การะบูรณ
34. นายเดช อนากาศ
35. นางเสาวนีย เรือนแกว
36. นางชฎาภรณ เกตุสม
37. นางรัชนีภา ศรีสวาง
38. นายธวัชชัย คุญสารวนิช
39. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป
40. นายธวัช จันตะวงค
41. น.ส.เกียรติสุดา ไชยเนตร
42. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์
43. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม
44. น.ส.ชวนพิศ เมืองวงค
45. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา
46. นายวิศุทธ แตงทอง
47. นางดารารัตน แกวโพธิ์
48. นายภูวเดช มหาวันแจม
49. นายพิชิต จันตะคาด
50. นายถาวร คงมัน่
51. นางลักขณา กางโหลน
52. นายสมคิด บุญมา
53. นางมณทิรา เมธา
54. นายยศพัทธ พิมพชารี
55. นางสุดารักษ กระจาง
56. น.ส.ณัฐติยาภรณ เวียงทอง
57. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร
58. น.ส.ชนิสา ชมศิลป
59. น.ส.มัณฑนา อาษากิจ
60. นางลาวัณย จริยา
61. นายพิสิษฐ กสิกรณ
62. นายอินสม ปญญาโสภา
63. นายศรัณยู มีทองคํา
64. นายธนกฤต ไชยสาร
65. นายอภินันท เลาหะกุล
66. นางสุภาพรรณ บุญถนอม
67. นายอดุลย ฮวกนิล
68. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
69. นายอนุพงษ วาวงศมูล

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน)
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)
กรรมการ
ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
กรรมการ
ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (แทน)
กรรมการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน)กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)
กรรมการ
นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ
กรรมการ
นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแมริม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสารภี
กรรมการ
นายอําเภอสันทราย
กรรมการ
นายอําเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอําเภอสันกําแพง
กรรมการ

-370. นายศราวุธ ไทยเจริญ
71. นายสราวุฒิ วรพงษ
72. นายนายปธิกร เอี่ยมสะอาด
73. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
74. นายทรงศักดิ์ มาอู
75. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์
76. นายสุทิน จันทรงาม
77. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ
78. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
79. นายศิวะ ธมิกานนท
80. นายธีรวัฒน ณ ลําพูน
81. นายประยง ศิริรักษ
82. นายมนัส สุริยสิงห
83. นายอนวัช สัตตบุศย
84. นายชัชวาลย พุทธโธ
85. นายไพบูลย ใจตูม
86. นายอรุณ ศรีใส
87. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
88. นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธ
89. นางสาวพัฒนนภา พานมะ

นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว (แทน)
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภอหางดง (แทน)
นายอําเภอสันปาตอง (แทน)
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอสะเมิง (แทน)
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอฮอด (แทน)
นายอําเภอดอยเตา (แทน)
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอแมออน (แทน)
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
รักษาการในตําแหนงปองกันจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ

ผูเขารวมประชุม
90. น.ส.นพรัตน จันทรแต
91. น.ส.ฐิติมา กันทะวิชัย
92. นางวริญญา ธรรมปญญา
93. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล
94. นายนรภพ อุทธยอด
95. น.ส.คนึงนิจ จิตรนาน
96. นาย พิรุณ ฟองมณี
97. นางโปรดปราน ขําสุวรรณ
98. พ.ต.ท.เสนชัย ฟูเจริญ
99. น.ส.สุภัชรีย ฟูคํา

เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม
ปปส.ภ. 5
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติการ
หัวหนางานรักษายาเสพติด ศป.ปส.ทน.ชม
สาธารณสุขเชียงใหม
สวป.สภ.ชางเผือก
นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

-4เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายปวิ ณ ชํ านิ ป ระศาสน ผู วาราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม/ผู อํานวยการศูน ย อํานวยการป องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 11/๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกัน และปราบปรามยาเสพติ ดจั งหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
แนวทางการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในพระสงฆ (วัดสีขาว) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ฝายเลขานุการ
แนวทางการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในพระสงฆ (วัดสีขาว)
1. ศอ.ปส.จ.ชม. รวมกับ สํานักงาน ปปส. ภาค 5 และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
จัดประชุมชี้แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงองคกรฝายสงฆ (ฝายปกครองคณะสงฆ พระสังฆาธิการ พระวินยาธิการ) เพื่อทํา
ความเขาใจแนวทางการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในพระสงฆ
2. ศป.ปส.อ. ประสานสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม สํารวจขอมูลบุคคลพระสงฆและ
สามเณร วัดในพื้นที่
3. จัดประชุมชี้แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทําความเขาใจแนวทางการปองกันและเฝาระวังปญหายา
เสพติดในพระสงฆ การชี้แจงควรครอบคลุมหนวยงาน ภาครัฐในพื้นที่ และองคกรฝายสงฆ (ฝายปกครองคณะสงฆ พระสังฆาธิ
การ พระวินยาธิการ)
4. จัดตั้งชุดปฏิบัติการฯ หรือใชชุดปฏิบัติการที่มีอยูเดิม เพื่อวางแผนเขาตรวจตรา เฝาระวังวัด และ
คัดเลือกวัดเปาหมาย อยางนอยอําเภอละ 1 แหง จาก
- ขอมูลจากขอรองเรียนผานชองทางตาง ๆ
- ขอมูลจากการขาว
- สถานที่ตั้งวัดอยูในพื้นที่แพรระบาด
5. ชุดปฏิบัติการฯ ดําเนินการตรวจตราเฝาระวังวัด โดยตรวจทั้งบุคคล (ตรวจสารเสพติดในพระและ
ฆราวาสที่มามั่วสุมในวัด) และสถานที่ (ตรวจคนภายในวัด) โดยขอใหปฏิบัติการโดยไมเปดเผยตอสื่อดวยความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันผลกระทบทางลบตอพระพุทธศาสนา
5.1 กรณีพบพระสงฆมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ดําเนินการได 2 แนวทาง ไดแก
- ใหดําเนินการลาสิกขา โดยประสานนําเขาคายบําบัด หรือสงตอเขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษาตามระบบปกติ
- ในกรณี ที่ วั ด มี ค วามประสงค จ ะดู แ ลปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด ว ยตนเอง โดยไม
จําเปนตองลาสิกขา ใหประสาน/ทําขอตกลงกับเจาอาวาสหรือพระสงฆ/พระพี่เลี้ยงที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม ดูแลความ
ประพฤติภายในวัด โดยกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน (พิจารณาตามความเหมาะสม) และหากพบวายังคงมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
ใหดําเนินการลาสิกขา และประสานนําเขาคายบําบัด หรือสงตอเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาตามระบบปกติ
5.2 กรณีพบพระสงฆมีพฤติกรรมคายาเสพติด
- ให ดํ าเนิ น การลาสิ ก ขา และประสานดํ าเนิ น คดี ต ามกระบวนการขั้ น ตอนทาง
กฎหมาย
5.3 เฝาระวังอยางตอเนื่องกรณีไมพบพระสงฆเขา ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหดําเนินการ
ตรวจตรา

-56. ชุดปฏิบัติการฯ เฝาระวังวัดเพื่อปองปรามอยางตอเนื่อง โดยปฏิบัติการสุมตรวจวัดแบบไมบอก
ลวงหนา โดยขอใหดําเนินการโดยไมเปดเผยตอสื่อดวยความระมัดระวังเพื่อปองกันผลกระทบทางลบตอพระพุทธศาสนา
7. ศป.ปส.อ. รวมกับ สสอ. ประสานสนับสนุนนําพระสงฆที่ลาสิกขาแลว สงเขาคายบําบัด หรือสงตอ
เขาสูกระบวนการบําบัดรักษาตามระบบปกติ หรือในกรณีที่ไมลาสิกขาใหประสานและใหความชวยเหลือทางวัดในการดูแลและ
บําบัดรักษาพระสงฆภายในวัด
8. ศป.ปส.อ. สนับสนุนการตรวจสอบประวัติการจับกุม และการเขาบําบัดรักษา ยาเสพติด เพื่อเปน
การคัดกรองของผูขอบวช โดยมุงสําหรับเปนขอมูลเพื่อการดูแลติดตามอยางเหมาะสมในระหวางการบวช
ประธาน

แจงอําเภอใหรับทราบแนวทางปฏิบัติ และควรประสานงานเจาคณะอําเภอเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5)

ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 สถานการณยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวโนมปงบประมาณ ๒๕๖๑ พื้นที่ผลิต
ภายนอกประเทศมีกําลังการผลิตที่สูงขึ้นมาก เพราะสารตั้งตนหลักที่เขาพื้นที่อยางตอเนื่อง/ตัวยาเสพติดมีปริมาณมาก/และยัง
การมีฝนที่ผลิตใน สปป.ลาว ดานตรงขามจังหวัดเชียงราย ตั้งแตกลางเดือน ก.ย.๖๐ เปนตนมา กลุมนักธุรกิจเชื้อสายวา ในพื้นที่
ม.ปางซาง เขตปกครองพิเศษที่ ๒ รัฐฉาน ฯ ไดมีการติดตอสั่งซื้อสารเคมีควบคุม ซึ่งมีสวนประกอบของไซยาไนด เปนจํานวน
มาก โดยมอบหมายใหกลุมเครือขายในพื้นที่ จว.ทาขี้เหล็ก รัฐฉานฯ เปนผูดําเนินการจัดซื้อ
สรุปสถานการณและแนวโนมยาเสพติด
1. การนําเขายาเสพติด พื้น ทีหลักภาคเหนื อตอนบน จังหวัดเชียงราย รองลงมาเชียงใหม มีการนํ าเขาปริมาณมาก
ชาวพมาเขาเกี่ยวของขบวนการลําเลียงเขาชายแดน (อายุนอย)
2. การนําเขายาเสพติด พื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังไมมีดานหลักในพื้นที่ ชาวเขาเผามูเซอ
ลําเลียงในพื้นที่
3. การจับกุมยาเสพติดปจจุบัน จะมียาบา, ไอซ และพวงดวยเคตามีน (เคตามีนโทษเบา)
สรุปสถานการณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
1. การนําเขาหลักจากชายแดน จ. เชียงใหม 5 อําเภอ โดยเฉพาะ ฝาง/แมอาย
2. จ. แมฮองสอนและเชียงราย เลือกใชพื้นที่เชียงใหมลําเลียงผาน เพื่อหลบดานหลัก ผาน จ.ลําพูน และสุโขทัย
3. วัยรุน/ นักศึกษาหญิงเกี่ยวกับไอซ/ปารตี้
4. ควรเฝ า ระวั ง การใช เคตามี น มี แ นวโน ม ใช ม ากขึ้ น ใช ส ะดวกโดยเฉพาะสถานบั น เทิ ง ยั งไม มี ชุ ด ป ส สาวะหา
สารเสพติด/โทษไมรุนแรงทั้งผูเสพ ผูคาวัยรุน
จับกุมรายสําคัญ วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 จับกุมนายชัชชัย เหมันตหริรักษ (นายเกา แซพาน) ผูตองหาใน
คดียาเสพติด ตามหมายจับศาลจังหวัดฝาง ที่ 64/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 จากกรณี บช.ภ.5 จับกุมนายสันติ
แซวู และนายแฮกุย ยาภู พรอมของกลางยาบา 96,000 เม็ด ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543
พรอมขยายผลยึดอายัดทรัพยสินมูลคา 50 ลานบาท เหตุเกิดที่ จ.ชลบุรี ตอเนื่อง จ.เชียงใหม จ.นาน และกรุงเทพมหานคร
ประธาน

ระดับความรุนแรงของเคตามีน

ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 เคตามีนเปนวัตถุออกฤทธิ์กดจิตประสาทประเภท 2 ไมมีความรุนแรง ไมมีโทษ คลายการดม
ยาสําหรับการผาตัด ทําใหเคลิ้ม เบลอ มึน ถาใชในปริมาณมากและยาวนานจะมีผลตอสมอง
ระเบียบวาระที่ 4.2

สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด)

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

สถานการณปญหาการลักลอบปลูกพืชเสพติดเดือน พ.ย. 2560

-6การสํารวจพื้น ที่ ลักลอบปลู กฝ น ป 2560/2561 สํ ารวจตั้ งแต เดื อนกัน ยายน ถึงพฤศจิ กายน 2560 ในพื้น ที่ อ.แมแตง
อ.เชียงดาว อ.พราว อ.อมกอย จ.เชียงใหม พบวา มีการเตรียมพื้นที่ปลูกฝน และมีแปลงที่มีฝนเจริญเติบโตขึ้นมา โดยสวนใหญ
ยังคงอยูในพื้นที่เดิมที่มีการปลูกหนาแนน แตมีจํานวนแปลงฝนลดลงจากปที่ผานมา
ผลการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนจังหวัดเชียงใหม ป 2560/2561
ตําบล

อําเภอ

จํานวนแปลง

ขนาดพื้นที่

กื้ดชาง

แมแตง

33

29.28

แมนะ

เชียงดาว

26

17.10

สบโขง

อมกอย

10

7.82

ยางเปยง

อมกอย

6

2.48

แมตื่น

อมกอย

6

2.89

78

59.57

รวม

การสํ ารวจพื้น ที่ป ลู กฝ น ภาคพื้น ดิ น และการสํ ารวจโดยใช อากาศยานไรคนขับ (UAV) แปลงฝ น พื้น ที่ ดอยผาแดง ต.กึ๊ด ชาง
อ.แมแตง จ.เชียงใหม สํารวจวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ขนาดพื้นที่ 0.5 ไร ( 880 ตรม.) ความหนาแนน 40 - 50% ตนฝนสูง 20 - 30 ซม.
ขนาดพื้นที่ 1.1 ไร ( 1760.5 ตรม.) ความหนาแนน 70 - 80% ตนฝนสูง 40 - 50 ซม.
แนวโนมสถานการณการปลูกฝน ป 2560/2561
จากการสํารวจทางอากาศในเบื้องตน คาดวาจะมีพื้นที่ปลูกลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกมาก
ในชวงตนฤดู และการดําเนินมาตรการการปองกันที่เขมงวดในชวงกอนฤดูปลูก รวมถึงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือก
ในพื้นที่ปลูกฝนหนาแนนอยางตอเนื่อง และความเจริญที่เริ่มเขาไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสรางถนนและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค อยางไรก็ตามความตองการของผูเสพในพื้นที่ยังคงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการปลูกฝนยังคงมีอยู โดยเฉพาะ
ในเขต อ.อมกอย อ.เชียงดาว อ.แมแตง จ.เชียงใหม
สถานการณพืชกัญชง (Hemp) จังหวัดเชียงใหมป 2560 สรุปพื้นที่ปลูกพืชกัญชงจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560
พื้นที่ดําเนินงาน

พื้นที่ขออนุญาต อย.
(ไร)

พื้นที่ทํางานวิจัย
สวพส. (ไร)

พื้นที่จริงจากการ
ติดตามของ สพส.

1. สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง

20

20

16 ไร

2. สถานีเกษตรหลวงอางขาง อ.ฝาง

5

3

2 ไร

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม อ.แมริม

5

-

3 งาน

4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง

20

11

7 ไร 1 งาน

5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อ.แมวาง

5

3

1 ไร

6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง อ.แมแจม

20

3

2 ไร

7. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว อ.หางดง

30

6

6 ไร

105

46

35

รวม

-7สรุปพื้นที่ปลูกพืชกัญชงจากการสํารวจของ สพส. รายตําบล ประจําป 2560
อําเภอ

ตําบล

จํานวนแปลง

ไร

ฝาง

แมงอน

1

2

แมแจม

แมศึก

1

2

แมวาง

แมวิน

7

8

แมริม

โปงแยง

1

สะเมิง

สะเมิงใต

4

8

แมสาบ

1

5

ยั้งเมิน

2

2

สะเมิงเหนือ

1

1

น้ําแพร

2

4

บานปง

1

2

21

35

หางดง

รวม

มติที่ประชุม

พื้นที่งาน

1
3

4

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หวงเดือนพฤศจิกายน 2560
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 ดานการปองกัน (Potential Demand) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
แผนงานตามยุทธศาสตร
1. ดานการปองกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง)
- สังกัด พมจ.
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แหง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา (แหง/คน)
- การทักษะการสรางภูมิคุมกัน (D.A.R.E.)
(4) การเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยม
- สถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

เดือนนี้

ผลสะสม
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-8แผนงานตามยุทธศาสตร
1. ดานการปองกัน
- Campus safety Zone (ม.เชียงใหม)
- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แหง)
- ลูกเสือตานภัยยาเสพติด (แหง)
- คายทักษะชีวิต (สพป.) (แหง)
- จิตอาสา (อาชีวะตานภัยยาเสพติด) (แหง)
- จิตอาสา (พัฒนาเครือขายอุดมศึกษา) (แหง)
1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
(๒) จัดตั้งศูนยเยาวชนนอกสถานศึกษา (แหง)
1.3 สถานประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง)
(๒) สถานประกอบการลูกจางมากกวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหง)
1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
- พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
- คําสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

1.๕ การสรางภูมิคมุ กันกลุม ประชาชนทั่วไป
(1) โครงการปองกันยาเสพติดในพระสงฆ
(วัดสีขาว) (แหง)
(2) โครงการ To Be Number One (แหง)
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมูบาน/ชุมชน
- ราชทัณฑ

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
เดือนนี้

ผลสะสม

รอยละ
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หมายเหตุ

..............

- ดําเนินการเดือนมีนาคม 2560 - รอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจง -

375

- ดําเนินการเดือนธันวาคม 2560 -

200

๓๕๐
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๕

-
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123

123

20.5

ดําเนินการ
ไตรมาส 3

1. สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20 ป
เขาไปใชบริการ และขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 20 ป
จํานวน 5 แหง
2. สั่งปดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 1
แหง
25
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-

-
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-

-

-

-
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-

-9แผนงานตามยุทธศาสตร
1. ดานการปองกัน
(3) การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
- สรางความเขมแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.)
+ หมูบาน/ชุมชนไมมปี ญหา (ก)
+ หมูบานที่มีปญหานอย (ข)
+ หมูบาน/ชุมชนทีม่ ีปญหาปานกลาง (ค)
+ หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหามาก (ง)
(4) โครงการกองทุนแมของแผนดิน
- หมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน (ม./ช.)
- พัฒนา/รักษา/ความเขมแข็งหมูบานกองทุน (ม./ช.)
- ศูนยการเรียนรูกองทุนแม (LC) (แหง
(5) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน (9 ขั้นตอน)

มติที่ประชุม

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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-
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-

- ยังไมมีผลการดําเนินการ

รับทราบ

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ผลการดํ าเนิ น งานโครงการรณรงค ป อ งกั น และแกไขยาเสพติ ด (TO BE
NUMBER ONE) ประจําเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2560
1. การอบรมพัฒนาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ระดับจังหวัด ในวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ดวงตะวัน อําเภอเมืองเชีย งใหม เพื่อพัฒ นาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ในระดั บจั งหวัดใหส ามารถถายทอดความรูและ
ไปพัฒนา TO BE STAR TEAM ในระดับอําเภอ
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพ TO BE STAR TEAM ระดั บ อํ าเภอ (ที ม ครู ข) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ TO BE STAR TEAM
ในระดับอําเภอใหสามารถถายทอดความรูและไปพัฒนา TO BE STAR TEAM ในระดับตําบล
- โซนสายเหนือ ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560 ณ ริมดอยรีสอรท อําเภอเชียงดาว
- โซนสายใต ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ณ ทัชสตารรีสอรท อําเภอจอมทอง
- โซนสายกลาง ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 25860 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคดิ อําเภอเมืองเชียงใหม
3. ประชุมเชิงปฎิบัติการ “กระบวนการขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE สําหรับนายอําเภอ” วันที่ 23 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมเซ็น ทารา ดวงตะวัน อําเภอเมืองเชีย งใหม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ในการขับ เคลื่อนงาน TO BE
NUMBER ONE ในระดับอําเภอ จนสามารถสรางชมรม TO BE NUMBER ONE ไดครบองคประกอบ 3ก. 3ย. และเกิดความ
ตอเนื่อง
4. คายพัฒ นาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา “TO BE : Together fun for live (สรางสุข
สูชีวิต)” ระหวางวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 เพื่อใหสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ไดพัฒนาการสรางสุขของ
ตนเอง โดยสามารถนําทักษะดานตางๆ จากการอบรมมาปรับ ใชในชีวิตประจําวันและเขารวมกิจกรรมกับทางชมรม TO BE
NUMBER ONE อยางสม่ําเสมอ
5. อบรมการนําเสนอผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สําหรับแกนนําชมรม TO BE NUMBER ONE
ระหว างวั น ที่ 7 - 8 กั น ยายน 2560 เพื่ อเสริ มสร างทัก ษะการนํ าเสนอผลงานในรู ป แบบ Power point การเขีย นสคริ ป
การแสดง การจัดทํารูปเลม อันเปนการพัฒนาศักยภาพใหชมรม TO BE NUMBER ONE มีความพรอมในการนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน ทั้งระดับภาค และระดับประเทศ

-106. การตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ สสจ.เชียงใหม
6.1 การประกวดออกแบบ Infographic การดํา เนิ น งานโครงการรณรงค ป อ งกั น และแก ไ ขปญ หายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) หัวขอ "3ก. 3ย. ที่ยั่งยืน”
- รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นายสุรสิทธิ์ เหลาภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นายปฏิภาณ สมติ๊บ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก น.ส.กชวรรณ กูนะ
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
6.2 การประกวดออกแบบลายเสื้อยืด T-shirt และเสื้อยืดคอโปโล ภายใตหัวขอ "คนเจียงใหมหัวใจ TO BE NUMBER ONE"
- รางวัลชนะเลิศ
ไดแก น.ส. ธันยพร ชูกิจกนกชัย โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นายอนันท กันทาคํา
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นายคชรัตน สงเสริม
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
6.3 การประกวดคลิ ปสั้ น หั วข อ “NO Smoke : to be สวยใสไร ควั นบุ หรี่ ” และหั วข อ “NO ALC. : to be สวยใสไร
แอลกอฮอล”
1) การประกวดคลิ ป สั้ น หั ว ขอ “NO Smoke : to be สวยใสไร ควั น บุ ห รี่ ”
- รางวัลชนะเลิศ
ไดแก ทีม Ikuzo!
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ทีม L.C.C
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ทีม ซัก กํา บอ FILM โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2) การประกวดคลิ ป สั้ น หั ว ขอ “NO ALC. : to be สวยใสไรแอลกอฮอล”
- รางวัลชนะเลิศ
ไดแก ทีมวิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพฝาง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ทีมโรงเรียนหอพระ
โรงเรียนหอพระ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ทีมชมรมทูบีนัมเบอรวันโรงเรียนจอมทอง โรงเรียนจอมทอง
7. การแขงเตน CMU TO BE NUMBER ONE Cover Dance Contest วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ลานกิจกรรม
หอ 2 หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปน เวทีให เยาวชนที่รักการเต น Cover ได แสดงความสามารถอยางเต็มที่ พรอมรับ
คําแนะนําในการพัฒนาตนเองจากทีมวิทยากร ทีมที่ไดรับรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีมซารางเฮ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ทีม 7knight
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ทีมวานซืน
- รางวันชมเชย ไดแก ทีม Siam Dradon Show
- รางวันชมเชย ไดแก ทีม MalaGirls
8. กิจกรรมสรางสุขดวยทักษะชีวิต : เหลา บุหรี่ ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 14 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อสรางทักษะชีวิตในดานความรู ความเขาใจ ในเรื่องของโทษ พิษภัย กฎหมายนารู
เกี่ยวกับเหลา บุหรี่ ยาเสพติด
9. กิจ กรรมพั ฒ นาเครือ ขายชมรม TO BE NUMBER ONE จั งหวัด เชี ย งใหม ในวั น ที่ 16 – 17 กัน ยายน 2560
ณ ศูนยทรัพยากรมนุษยลานนา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหแกนนําชมรม TO BE NUMBER ONE มีความรู ความ
เขาใจในการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง
10. ชมรม TO BE NUMBER ONE จั งหวั ด เชี ย งใหม จั ด กิ จ กรรม “RUN : TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI”
ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ เขื่อนแมกวงอุดมธารา อําเภอดอยสะเก็ด เพื่อสรางกระแสเชิงสัญลักษณ TO BE NUMBER
ONE ทั้งยังเปนการสงเสริมการออกกําลังกายโดยการวิ่ง และรายไดจากกิจกรรมจะนําไปสมทบกองทุนชมรม TO BE NUMBER
ONE จังหวัดเชียงใหม

-1111. คายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุนที่ 19 ระหวาง
วันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2560 ณ เดอะไพน รีสอรท จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มี
อายุ 12 – 24 ป ใหสามารถเห็นความถนัดและความสามารถเฉพาะดานของตนเอง
12. การประชุม “คณะทํางาน TO BE NUMBER ONE ฝายเลขานุการ จังหวัดเชียงใหม” ครั้งที่ 3 / 2560 ในวันที่
18 ตุ ล าคม ๒๕60 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห องประชุ ม 1 ศาลากลางจั งหวัด เชี ย งใหม เพื่ อสรุ ป ผลการดํ าเนิ น
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหมในป 2560 และชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม
13. การแข งเต น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 ระดั บภาคเหนื อ
ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานการคากาดสวนแกว เชียงใหม เพื่อคัดตัวแทนของภาคเหนือ รุนละ 2 ทีม
เขาสูการประกวดรอบประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมสงตัวแทนเขารวมแขงขันจํานวน 6 ทีม และผานเขาสูรอบประเทศจํานวน
4 ทีม ดังนี้
รุน Junior อายุ 6 - 9 ปบริบูรณ ไดแก
• ทีม Oh My Gosh จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
• ทีม WE ARE FIRST DANCE จากสถานบันสอนเตน FIRST DANCE STUDIO
รุน Pre-Teen อายุ 10 - 14 ปบริบูรณ ไดแก
• ทีม Heyday จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รุน Teenage อายุ 15 - 22 ปบริบูรณ ไดแก
• ทีม EMBRACE CROWN จากสถานบันสอนเตน Embrace Studio
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ดานการบําบัดรักษา (Demand)

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ชี้แจงแนวทางการสงตัวผูตองสงสัย เขารับการคัดกรอง บําบัดฟนฟู และ
รายงานผลการดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 27 พ.ย. 2560)
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จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ
แผนงาน
1.สมัครใจ
- สถานบําบัด
- คายปรับเปลี่ยนฯ
2.บังคับบําบัด
3.ตองโทษ
- กรมราชทัณฑ
- กรมพินิจฯ
รวม

เปาหมาย
7,413
6,513
900
2,093
720
670
120
10,176

ผลงานสะสม
319
319
0
280
280
21
21
620

รอยละ
4.31
4.90
0
13.38
38.89
3.14
17.50
6.10

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม
แผนงาน
1.สมัครใจ สถานพยาบาล
2.บังคับบําบัดแบบไมควบคุมตัว
3.สมัครใจ 108 (คาย) /บังคับบําบัดแบบควบคุมตัว
4.ตองโทษ
รวม

เปาหมายทั้งป
1,032
416
1,300
500
3,284

ผลงานสะสม
115
0
15
292
422

รอยละ
11.15
0
1.16
58.40
13.00

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป
ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกได หลังสิ้นสุด
การติดตาม

รอยละ
79.78

ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5
การปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการ 108 สํ านั กงาน ปปส. จั ด ประชุ มให กับ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 ไดมีการชี้แจงและมีแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน และใหแตละ
อําเภอไดทําความรูจักกันในหนวยปฏิบัติ โดยมีการตั้งกลุมไลนเพื่อประสานงานในอําเภอ กระบวนการนี้ไดดําเนิน การอยาง
ชัดเจน แตมีบางอําเภอมาไมครบหรือไมไดอยูในกระบวนการ ทําใหไมเขาใจกระบวนการการดําเนินงานที่ถูกตอง
ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สสจ.ชม. ไดมีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการตรวจปสสาวะในปงบประมาณ
2561 จะใชปสสาวะครั้งที่ 1 ถาดานตรวจคนเจอสารเสพติดใหแบงปสสาวะแลวใหใชชุดนั้นคือใชปสสาวะจากการตรวจครั้ง
แรกแลวสงไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบอีกรอบจะไมมีการตรวจซ้ําเพราะจะกลายเปนคนละตัวอยางกัน ซึ่งตอนนี้ทางสาธารณะ
สุ ข ได มี ก ารแจ ง ให โ รงพยาบาลหรื อ ศู น ย คั ด กรองทุ ก แห ง งดเว น การเก็ บ ค า ตรวจขั้ น 2 บํ า บั ด ชุ ม ชน โรงพยาบาลทั่ ว ไป
โรงพยาบาลนครพิงค มีหนังสือแจงไปประมาณตนเดือนอาจจะมีการคาบเกี่ยว ถาหากพบวาทางโรงพยาบาลมีการเรียกเก็บคา
ตรวจใหชี้แจงมาทางสาธารณะสุขจังหวัด
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ในกระบวนการใหความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลในการตรวจตามกระบวนการ
108 ถาวันเวลาราชการตองพาไปศูนยคัดกรอง พยาบาลศูนยคัดกรองจะสงหอง lab ถานอกเวลาราชการใหสงเขาหอง lab
เพื่อปองกันการเสื่อม ทําการ ER ไวกอนแลวเก็บไวหรือตรวจกอนแลวเอาผลจากหองlab เพื่อปองกันการเสื่อมแลวมาสงในเวลา
ราชการ คนที่ตรวจปสสาวะเจอครั้งแรกในหนวยคนหา ใชปสสาวะแกวเดิมที่เปนผลบวกเทใสขวดปดผนึก การปดผนึกตองมีการ
เซ็นชื่อกํากับ หามฉีกขาด เพื่อที่จะไดทําการตรวจสอบได
ประธาน

วันที่ 23 พ.ย. 2560 ทางโรงพยาบาลเขารวมประชุมครบทุกอําเภอไหม

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
มาครบทุกอําเภอ แตวาบุ คลากรบางทานอาจจะไมใช ผูป ฏิ บั ติงานด านนี้
โดยเฉพาะ ทาง สสจ.ชม. จะมีการจัดประชุมอีกรอบหนึ่ง
ฝายเลขานุการ
นอกเหนือจากประเด็นในการตรวจปสสาวะแลว ปญหาในเรื่องของคายเมื่อวันที่ 27 ที่ผานมาบาง
อําเภอสงผูเสพยาเสพติดเขามาบางทีอาจจะติดเงื่อนไข เพราะวาในปนี้อายุต่ํากวา 18 ปไมสามารถเขารวมได และยังมีอําเภอ
สงบุคคลที่ติดเงื่อนไขมา เชน โรคเอดส ติดสุราเรื้อรัง ต่ํากวา 18 ปก็มีอยูหลายอําเภอ ที่สําคัญบางสวนก็ติดระบบคุมประพฤติ
ทางเจาหนาที่เลยมีการสงบุคคลเหลานั้นกลับ จึงอยากจะเนนย้ําใหทางอําเภอศึกษาขอมูลวิธีปฏิบัติในเรื่องของแนวทางการ
คัดกรองยาเสพติดเพื่อเขาสูการบําบัดระบบคาย ปงบประมาณ 2561
ประธาน

มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมุมหลายมิติในการทํางาน เพื่อใหเกิดความเขมขน

ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 มี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ ในป 2560 แต จ ะมี ก ารเพิ่ ม กระบวนการตรวจและเก็ บ ป ส สาวะ
กระบวนการทีจ่ ะตองสงใหตํารวจในกรณีที่หนี
ประธาน

ใหจัดทําเปนคูมือ เพื่อจะรูวาตองทําอะไรตามกระบวนการ ตามขั้นตอนบาง

ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 ประกาศของ สนง.ป.ป.ส. จะมีกระบวนการขั้นตอนที่ทําใหหนวยมีภาระงานหนักขึ้น แตโดย
เจตนาเพื่อใหผูเสพยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดใหรวดเร็ว ถูกตอง ตามระดับการเสพหรือเจตนาใหเคาไดเลิก ไมตองมาเสพ
ซ้ํา ถาไมรักษาตามขั้น ตอนก็ตองไดรับโทษที่สูงขึ้น ซึ่งถาไมพึงพอใจกับ ผลสามารถสงฟองคดีเสพตามกระบวนการกฎหมาย
ประกาศ ป.ป.ส. ฉบั บใหม มีสิทธิเขารับ การบําบัดแคครั้งเดียวถึงแมจะเขาบําบั ดรักษาถูกตอง ครบถวน จากนั้น 1 วันครบ
กระบวนการติดตาม ถาผลของปสสาวะยังเปนบวกก็ตองเขาบังคับบําบัดแนนอน และระหวางที่ไมเขามารักษาตามขั้นตอนไมมา
บําบัด ตัวนี้จะมีอํานาจของการตรวจปสสาวะเปนผลยืนยันเสนอ พนักงานสอบสวนเรียกสงบังคับบําบัดแนนอน ในอนาคตจะ
เปนการควบคุมตัว ดังนั้นในสวนของกระบวนการนี้คุมประพฤติตองหาสถานที่
ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 - 26 พ.ย. 2560 ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 675 คดี 695 คน แยกขอ
กลาวหา
- ผลิต จํานวน 1 ราย 1 คน
- จําหนาย จํานวน 53 ราย 61 คน
- ครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 103 คดี 114 คน
- ครอบครอง จํานวน 186 คดี 191 คน
- เสพ จํานวน 360 ราย 360 คน
ยาบา
เฮโรอีน
58,164.50 1,223.04

ของกลาง
ฝนดิบ
มูลฝน
282.24 2,056

สารระเหย
5.00

กัญชาแหง
170.61

ไอซ
6.56

-14แผนงานตามยุทธศาสตร
3. ดานการปราบปรามยาเสพติด
3.1 การสกัดกั้นยาเสพติด
- ดานตรวจ/จุดตรวจ (21 แหง)
- สกัดกั้นการลําเลียงทางรถโดยสารประจําทาง (แหง)
- สกัดกั้นการลําเลียงทางรถไฟ (แหง)
- ไปรษณีย/ ขนสงเอกชน (แหง)
- ทาอากาศยาน (แหง)
- การเฝาระวังเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ครั้ง)
3.2 การจับกุมผูกระทําความผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ
3.3 รอยละ 80 ที่ ลปส. มีคําสั่งอนุมัติใหจับกุมฐานความผิด
สมคบและสนับสนุนชวยเหลือตองใหออกหมายจับโดยศาล
- คดีที่ขออนุมัติ (คดี)
- คดีที่ออกหมายจับโดยศาล (คดี)
3.4 จํานวนทรัพยสินที่ยดึ อายัด (บาท)
3.5 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ
ทีเ่ กี่ยวของกับยาเสพติด
3.6 การดําเนินการตามขอรองเรียน 1386
3.7 การลดและควบคุมพื้นที่ปลูกพืชเสพติด
3.8 โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในระดับจังหวัด (หมูบาน/
ชุมชน)

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
เดือนนี้

ผลสะสม

รอยละ

7,665 ครั้ง
3
1
1
1
96
1,438 (คดี)

630
4
157

1,281
8
344

16.71
8.33
23.92

ทุกราย

1

5

52 ลานบาท
ทุกราย

1,429,036
-

1,671,936
-

ทุกราย
5 อําเภอ
2,178

-

หมาย
เหตุ

3.21
-

- รอกรมการปกครองแจง -

-

ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. จนท.ตร.สภ.แมอาย จนท.ตร.ตชด.ที่ 334 ไดรวมกันจับกุม
นายอรุณ ทวีชัยกมลท อายุ 27 ป อยูบานเลขที่ 163 หมูที่ 12 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม และนายปะหา
อาอื่อ อายุ 45 ป อยูบานเลขที่ 439 หมูที่ 15 ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พรอมของกลาง ยาบาจํานวน
36,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหน าย โดยผิดกฎหมาย
สถานที่จับกุม หมูที่ 15 บานโปงไฮ ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 07.00 น. จนท.ตร.สภ.แมแจม จนท.ทหาร ไดรวมกันจับกุมนางสาว
มลหลู ไมมีนามสกุล อายุ 28 ป สัญชาติเมียนมา ที่อยู ฉ.32114-7 หมูที่ 14 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
นางอิ่ง ลุ งออ อายุ 35 ป สั ญ ชาติ เมีย นมา อยู บ านเลขที่ 126 หมูที่ 16 ตํ าบลช างเคิ่ง อําเภอแมแจ ม จั งหวัด เชี ย งใหม
และนายยะ ลุงมุ อายุ 41 ป สัญชาติเมียนมา อยูบานเลขที่ 126 หมูที่ 16 ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
พรอมของกลาง ฝน จํานวน 45.956 กิโลกรัม โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติใหโทษประเภทที่ 2 (ฝน) ไวในครอบครอง
เพื่อจําหน าย โดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม บ านเชาไมมีเลขที่ บริเวณบานเลขที่ 15 หมูที่ 15 บานนางแล ตําบลชางเคิ่ง
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ผูแทน กองกําลังผาเมือง
สรุ ป ผลการดําเนิ น งานด านการสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ในห ว งเดือนพฤศจิกายน 2560
1. สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย
ในหวงที่ผานมา (20 ต.ค. - ปจจุบัน) ปรากฏขาวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน
๒ ครั้ง ไดแก ยาบา 8๔0,000 เม็ด

-15- เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๐ กลุมขบวนการฯ เผามูเซอ ในพื้นที่ บ.แมแฮง ต.แมสาว อ.แมอาย จํานวน ๘ คน เดินทางไป
ยัง บ.เปยงสา ม.ยอง จว.ทาขี้เหล็กฯ เพื่อเตรียมลักลอบลําเลียงยาเสพติด ใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 800,000
เม็ด จากแหลงพักในพื้นที่ บ.เปยงสา ม.ยอนฯ เขาสูเขตไทย ตามชองทางธรรมชาติ บริเวณดอยฟาหมปก ดานตรงขาม
อ.แมอายฯ แลวนํ ามาพักไวในพื้นที่ บ.แมแฮง ต.แมสาว เพื่อเตรียมส งตอให กับกลุ มขบวนการในพื้นที่ตอนใน ต อไป
(อ.แมอาย)
- เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๐ กลุมขบวนการฯ เผามูเซอ ในพื้นที่ บ.หวยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาวฯ ไดทําการลักลอบ
ลําเลีย งยาเสพติด ใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน ๔0,000 เม็ด จากแหลงพักในพื้น ที่ บ.นาสิริ ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว โดยใช จยย. จาก บ.นาศิริ ต.เมืองนะ - บ.หวยลึกแมนางกุม - บ.จอง ต.แสนไห อ.เวียงแหง - บ.หวยหญาไซร
ต.เมืองแหง - บ.หวยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เพื่อเตรียมสงตอใหกับกลุมขบวนการในพื้นที่ตอนใน ตอไป (อ.เชียงดาว)
โดยมการจับกุมในพื้นที่ตอนใน ด าน จ.เชี ยงใหม จํานวน ๒๓ ครั้ง ประกอบดวย ยาบ า จํ านวน ๔1,๖๒๐ เม็ด, ไอซ
10,๐๐๐ กรัม และฝน 46,086 กรัม จากการจับกุมดังกลาวพบวากลุมขบวนการฯ ในพื้นที่ ตามแนวชายแดน ยังคงมีการลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดโดยใช จยย. ในลักษณะการทยอยลําเลียง โดยใชเสนทางตามภูมิประเทศ เพื่อหลีกเลียงจุดตรวจ/จุดสกัด
ขอพิจารณา และแนวโนมสถานการณ
จากความเคลื่อนไหวของกลุมขบวนการฯ ในหวงที่ผานมา กลุมมูเซอ และกลุมอาขา ในพื้นที่ ตามแนวชายแดน และ
พื้นที่ตอนในของ สมม. ยังคงมีความพยายามลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากแหลงผลิตมายังแหลงพักในพื้นที่ตามแนวชายแดน
เมียนมา - ไทย ดานตรงขาม อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.ฝาง และ อ.แมอาย จ.เชียงใหม และบางสวนอาจมีการปรับเปลี่ยน
ทิศทางโดยการลักลอบลําเลียงผาน สปป.ลาว แลวนํ าเขาสูเขตไทย ดานตรงขาม อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแกน และ
อ.เทิง จ.เชียงราย โดยอาศัยกลุมเครือขาย กลุมมูเซอ และกลุมอาขา เปนตัวแทนในการติดตอซื้อ - ขายยาเสพติด และลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติด เพื่อสงมอบใหกับกลุมเครือขายในเขตไทย
๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๒.๑ การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหว งเดือ น พ.ย. ๖๐ เฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม ในการ
ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด
เดือน
ต.ค. ๖๐
รวม

ภารกิจ (ครั้ง)
ลว.
ลว.
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน
พิสูจนทราบ หาขาว
๔๓
๗๖
๕๖
๓
๔

ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด)
๒๘

ตั้งจุด
สกัด
๑๐๒

ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน พ.ย.๖๐ - ปจจุบัน (๒๙ พ.ย.๖๐) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น
และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จ.เชียงใหม โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๙ ครั้ง จับกุมผูตอ งหาได จํานวน ๒๖ คน ของกลาง
ยาบา จํานวน ๓๗,๑๗๗ เม็ด และเฮโรอีน จํานวน ๕๓.๕๐ กรัม
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พื้นที่
จํานวน ผูตองหา
จว.เชียงใหม (ครัง้ )
(คน)
อ.เวียงแหง
อ.เชียงดาว
อ.ไชย
ปราการ
อ.ฝาง
อ.แมอาย
รวม

เฮโรอีน
(กรัม)
-

ไอซ
(กรัม)
-

ยาเสพติดให
โทษ
ประเภท ๒
ฝน
(กรัม)
-

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑

ยาเสพติดให
โทษ
ประเภท ๕
กัญชา
(กรัม)
-

6

7

ยาบา
(เม็ด)
690

2

3

97

-

-

-

-

1
4
๑๙

2
4
๒๖

364
36,026
37,177

-

-

53.50
53.50

-

ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปน ภารกิจ ในหว งเดือน พ.ย. ๖๐ - ปจจุบัน (29 พ.ย. ๖๐) สวนมากมีผล
จับกุมจากการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น และการ ลว.พิสูจนทราบ

ภารกิจ

ดานตรวจ/จุดตรวจ/จุด
สกัด
ปดลอม/ตรวจคน
ลว.พิสูจนทราบ
ซุมโจมตี
รวม

ยาเสพ ยาเสพ
ติด
ติด
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ใหโทษ ใหโทษ
ของกลาง
จํานวน ผูตองหา
ประเภท ประเภท
(ครั้ง)
(คน)
๒
๕
ยาบา เฮโรอีน ไอซ
ฝน
กัญชา รถยนต รถจักรยานยนต
(เม็ด) (กรัม) (กรัม) (กรัม)
(กรัม) (คัน)
(คัน)
7

9

36,565

-

-

-

-

-

-

1
5
๑3

7
16

8
604
37,177

-

-

53.50
53.50

-

-

-

๒.2 สรุปผลการดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในหวงเดือน พ.ย.60 หนวยดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับ หมูบาน/ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ประสานงานสวนราชการหนวยงานที่เกี่ยวของตอปญหายาเสพติด และกองทุนแมของแผนดิน ประชุม
รว มกับ ส วนราชการ เพื่ อประชาสั ม พัน ธภารกิจแผนการปฏิ บั ติ งานการขอรั บการสนั บสนุ นขอมูลที่ จํ าเป นต อการปฏิ บั ติ งาน
การสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อแสวงหาความรวมมือในการปฏิบัติงาน

-17- พบปะเยี่ ยมเยี ยนผู นํ าหมูบ าน /ชุ มชน และราษฎรในพื้น ที่ห มูบ านเป าหมายเพื่อประชาสั มพั น ธ
ภารกิ จ แผนการปฏิ บั ติ งาน การสํ ารวจขอมู ล หมูบ านเพื่ อรับ ทราบป ญ หาและความต องการ การปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา และ
การประชาสัมพันธ ใหราษฎรเขารวมประชุมเพื่อแกไขปญหา
สําหรับแผนการปฏิบัติดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในหวงเดือน ธ.ค.60 จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.)
1.1 การประชุมแบบมีสวนรวม มีแผนดําเนินการฝกอบรม จํานวน ๑๒ ครั้ง
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

หนวย
ชพส.ที่ 3201

ครั้งที่/ป
1

หวงการฝก
๑๕ ธ.ค. ๖๐

2

๑๖ ธ.ค. ๖๐

1

๑๗ ธ.ค.๖๐

2

๒๗ ธ.ค.๖๐

1

17 ธ.ค. ๖๐

2

18 ธ.ค. ๖๐

1

๑๖ ธ.ค. ๖๐

2

๒๒ ธ.ค. ๖๐

ชพส.ที่ 3205

1
2

๑๘ ธ.ค. ๖๐
20 ธ.ค. ๖๐

ชพส.ที่ 3206

1

๑๗ ธ.ค. ๖๐

2

๒๓ ธ.ค. ๖๐

ชพส.ที่ 3202

ชพส.ที่ 3203

ชพส.ที่ 3204

สถานที่ฝก
สํานักงานเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง บ.นามน
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
ศาลาประชาคม บ.กองลมใหม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.น้ํารู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.แมแพลม ต.เมืองคอง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.ปงเฟอง ต.ปงโคง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.เวียงผาพัฒนา ต.ศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.รองธาร ต.ศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
ศาลาประชาคม บ.ปางผึ้ง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงควัดคองศิลา บ.สันทรายคองนอย
ต.เวียง อ. ฝาง จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.ดอยแหลม ต.ทาตอน
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
ศาลาเอนประสงค บ.หวยปู ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม

-181.2 การฝกอบรมราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) มีแผนดําเนินการฝกอบรม
จํานวน ๑๒ ครั้ง
ลําดับ
1

2

3

4

5
6

หนวย
ชพส.ที่ 3201

ครั้งที่/ป
1

หวงการฝก
๑๗ – ๑๘ ธ.ค. ๖๐

สถานที่ฝก
สนง.เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง บ.นามน
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
ศาลาประชาคม บ.กองลมใหม ต.เมืองแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม.
ศาลาอเนกประสงค บ.น้ํารู ต.เมืองคอง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.แมแพลม ต.เมืองคอง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.ปงเฟอง ต.ปงโคง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.เวียงผาพัฒนา
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.รองธาร ต.ศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
ศาลาอเนกประสงค บ.ปางผึ้ง ต.เวียง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม

2

๒๐ – ๒๑ ธ.ค. ๖๐

1

๒๔ - ๒๕ ธ.ค.๖๐

2

๒๙ - ๓๐ ธ.ค.๖๐

1

23 – 24 ธ.ค. ๖๐

2

27 – 28 ธ.ค. 60

1

๒๔ – ๒๕ ธ.ค. ๖๐

2

27 – 28 ธ.ค. 60

ชพส.ที่ 3205

1

๒๓ - ๒๔ ธ.ค. ๖๐

ชพส.ที่ 3206

2
1

๒๕ - ๒๖ ธ.ค. ๖๐
๒๑ - ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.รมไทย ต.ทาตอน
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
๒๖ - ๒๗ ธ.ค. ๖๐ ศาลาอเนกประสงค บ.เทพมงคล ต.แมนาวาง
อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ชพส.ที่ 3202

ชพส.ที่ 3203

ชพส.ที่ 3204

2

2. โครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)
2.1 การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน มีแผนดําเนินการฝกอบรม จํานวน 2
ลําดับ
หนวย
ครั้งที่/ป
หวงการฝก
สถานที่ฝก
ชบข.ที่ 3201
1
๑๘ - ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ศาลาอเนกประสงคบานทามะแกง ต.ทาตอน
1
อ.แมอาย จ.เชียงใหม
2
๒๑ - ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ศาลาอเนกประสงคบานหนองปาซาง
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

-19๒.๒ การฝกอบรมคายเยาวชนทางสายใหม มีแผนดําเนินการฝกอบรม จํานวน 2 รุน
ลําดับ

หนวย
ชบข.ที่ 3201

1

ครั้งที่/ป
1
2

มติที่ประชุม

หวงการฝก
สถานที่ฝก
25 - 26 ธ.ค. ๖๐ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานหวยมวง
ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม.
28 - 29 ธ.ค. ๖๐ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมสูน
อ.ฝาง จ.เชียงใหม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ดานบริหารจัดการ (Management)
ฝายเลขานุการ

ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ
แผนงานตามยุทธศาสตร

4. ดานการบริหารจัดการ
4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามระดับจังหวัด (ใน
พื้นที่) (ครั้ง)
4.2 การกํากับติดตามของคณะกรรมการระดับจังหวัด
(ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.3 ประชุมโตะขาวเฝาระวังจังหวัด (ครั้ง)
4.4 การใชจายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ สป.มท.

เปาหมาย
ป 2561

เดือนนี้

ผลสะสม

รอยละ

๒-๔

-

-

-

12

1

2

16.66

๑๒

-

-

-

7,090,000
235,860

ประธาน

ฝากเรื่องการประชุมโตะขาว

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ผลการดําเนินงาน

1,023,966
9,640.30

1,023,966
9,640.30

14.44
4.0

หมาย
เหตุ

ไดรับ
จัดสรรงบ
6 เดือน

ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5
สํ านั ก งาน ปปส.ภ.5 รว มกับ พั ฒ นาชุ มชน 8 จั งหวั ด และเครื อขายกองทุ น แม
ภาคเหนือตอนบนจัดมหกรรมกองทุนแมของแผนดินภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ในวันที่ 20 - 21 พ.ย. 60 ณ ขวงประตูทา
แพผูเขารวมกิจกรรม 8 จังหวัด จํานวน 500 คน
2. ปปส.ภ.5 จัดอบรมความรูแนวปฏิบั ติ ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 และประกาศสํานักงาน ป.ป.ส ใหกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของดานการบําบัดฟนฟูผูเสพ ผูติดยาเสพติด จ. เชียงใหม ในวันที่ 23 พ.ย. 60 ณ กรีนเลครีสอรท จํานวน
168 คน โดยมีทานพุฒิพงศ ศิริมาตร เปนประธานพิธีเปดฯ
3. วัน ที่ 18 ธั น วาคม 2560 ปปส.ภาค 5 จัด ประชุ มและฝ กปฏิ บั ติ การบั น ทึกขอมูลในระบบ NISPA และ บสต.
ใหกับเจาหนาที่บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ ณ หองฝกปฏิบัติคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ
** ขอใหนองลูกจางบันทึกขอมูลอําเภอ เขารวมการอบรมทุกคน

-20ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
เรื่องกองทุนแมของแผนดิน พระองคภาเปนองคประธานในการดูแลทานใหความสําคัญในเรื่องของ
ยาเสพติด โดยเฉพาะอําเภอแมอายเปนตน จึงขอย้ํา นายอําเภอตองรูวามีกี่หมูบาน/ชุมชน ที่เปนหมูบานกองทุนแม มีโอกาสไป
เยี่ยมเยือนใหกําลังใจกรรมการกองทุนแมของแผนดิน ตองทําอยางเต็มกําลัง เต็มศักยภาพของอําเภอ และทุกคนในพื้นที่หมูบาน
กองทุนแมของแผนดิน เพราะไดรับพระราชทานทุนเริ่มตนมาแลว มีระบบตางๆ มากมายแลว ขอใหตรวจใหถูกตอง อยาใหมี
อะไรที่ไมดไี มงามในหมูบานกองทุนแม โดยเฉพาะกรรมการกองทุนแมก็ตองมีการตรวจสอบ
ปดประชุม

เวลา 16.00 น.

นพรัตน จันทรแต
(นางสาวนพรัตน จันทรแต)
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
ผูจดรายงานการประชุม

ศิริพร ใจสุข
(นางสาวศิริพร ใจสุข)
เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน
ผูตรวจรายงานการประชุม

