
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 

ครั้งที่ 8/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา 13.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายชนะ แพงพิบูลย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชยีงใหม ประธานการประชุม 

2. นางรัชนี กันทะส ี   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงใหม สาขาฝาง 

3. พ.ต.หญิง เรวดี พงษสุวรรณ  แทน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) 

4. พ.อ.สมจรงิ กอรี   แทน ผอ.ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 

5. นายกฤติ พฤกษอัครกูล  แทน อัยการจังหวัดเชยีงใหม 

6. นายวีรชน สุวรรณปราการ  แทน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

7. พ.ต.อ.ยุทธชัย พัวประเสรฐิ  แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

8. นางสาวสุกันยา ใหญวงค  แทน ผอ.สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 

9. พ.ต.ณัฐพัฒน  พันธมณี  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 

10. น.ท.อดิศักดิ์ คําสอน  แทน ผูบังคับการกองบิน 41 

11. พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปณฑรนนทกะ  แทน ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

12. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 

13. ร.ต.อ.สมสทิธิ์ เตชะอุด  ผูแทนสถานตีํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 

14. นายสุรพัฒน โพธิ์เสน  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาต ิภาค 2 

15. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

16. นายชาตรี ธินนท   แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

17. นางพิมพนศิา หงสรัตน  แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 

18. นายมนัสพร  ภมรบุตร   แทน พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

19. นายวิรัตน สุระเดช   ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13 จังหวัดเชยีงใหม 

20. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ  แทน สรรพสามติพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม 

21.นายณรงค  เหล็กสมบูรณ  แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 

22. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง แทน ขนสงจังหวัดเชยีงใหม  

23. นายสมโภชนา ทาบุญ  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 2 

24. นาสุพรรณีคํา ทองคํา  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

25. นายพิเชฐ คํารินทร   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 4 

26. นางฉัตรชฎา อํานา   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5 

27. นายเดช อนากาศ   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 6 

28. นายสุพจน เจริญทรัพย  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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29. นางรัชนีภา ศรีสวาง  แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 1 

30. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

31. นางสาวรัศมี อภริมย แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 

32. นายสยมภ ู อะโน แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

33. วาที่ ร.ต.วทิวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

34. นายชํานาญ วัฒนานุสทิธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 

35. นายทวีวิทย รัตนวจิิตร  แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

36. นางสาวศริิณา สมนึก  แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

37. นายวิศุทธ แตงทอง  แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 

38. นายวันชัย มีสุนทร   ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 

39. นางณัฐธยาน ศีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดเชยีงใหม 

40. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 

41. นายพิชิต จันตะคาด  แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 

42. นายสมปติ ไชยทองศร ี  แทน ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

43. นางสาวอินทิรา ศรสีมัย  แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 

44. นางสาวเกสรี ธนูสนธิ ์  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 

45. นางสาวพิมอําไพ คงแดง  แทน ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชยีงใหม 

46. นางสาววราภรณ พุทธา   แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชยีงใหม 

47. นางสุดารักษ กระจาง  แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชยีงใหม 

48. นางทิพศมัย ทายะรังษี  แทน ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง 

49. น.พ.สุภฤษฏี เลาหอุทัยวัฒนา แทน ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค 

50. น.ส.เดือน อินตะ   แทน ผอ.สถานวีิทยุกระจางเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม 

51. นายบํารุง เนยีมนาด  แทน แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจางเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง  

52. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  แทน นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

53. นายพิรุณ  ฟองมณ ี  แทน นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 

54. นายนรนิทร หลงเปา  แทน นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกน 

55. นายประพันธ ทินอุทัย  แทน นายกเทศมนตรีเมอืงตนเปา 

56. นายพิสิษฐ กสิกรณ   แทน นายกเทศมนตรีเมอืงแมเหยีะ  

57. นางสาววิราชนิ ีคําชมภ ู  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

58. นายชาญชัย ศรเีสถียร  นายอําเภอพราว 

59. นายประพัฒน  วงศชมภ ู  แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 

60. นายอภวิัชร  กลับจําป  แทน แทน นายอําเภอฝาง 

61. นายณัฐสิทธิ์  จิ๋วเชื้อพันธ  แทน นายอําเภอแมริม 

62. นายมีชัย  จันทรกระจาง  แทน นายอําเภอสารภ ี 
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63. นางวิมลรัตน  หลอดเข็ม  แทน นายอําเภอสันทราย 

64. นายวรศักดิ์ พานทอง  แทน นายอําเภอดอยสะเก็ด 

65. นายสมาน เสตะพันธ  แทน นายอําเภอสันกําแพง 

66. นายณัฐ  สัจจวิโส   แทน นายอําเภอแมแตง    

67. นายชูชัย โพธิ์ชัย   แทน นายอําเภอเชยีงดาว 

68. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  แทน นายอําเภอแมอาย 

69. นายทรงศักดิ์ มาอู   แทน นายอําเภอหางดง 

70. นายอํานาจ มหายนต  แทน นายอําเภอสันปาตอง 

71. นายวสันต มหานาม  แทน นายอําเภอแมแจม  

72. นายนคร กาวิชัย   แทน นายอําเภอสะเมงิ 

73. นายจริายุ ทองเพชร  แทน นายอําเภออมกอย 

74. นายนพรัตน จันทะอินทร  แทน นายอําเภอฮอด 

75. วาที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง แทน นายอําเภอดอยเตา 

76. น.ส.นิยมล ยาวินัง   แทน นายอําเภอแมวาง 

77. นายเกียรติศักดิ์ นอยพุฒ  แทน นายอําเภอไชยปราการ 

78. นายสุรพล บุญมิตร  แทน นายอําเภอเวียงแหง 

79. นางสุภาพรรณ แชมชอย  แทน นายอําเภอแมออน 

80. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล  แทน นายอําเภอดอยหลอ 

81. นายสรพงศ เตละวานิช  แทน นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 

82. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสอืพิมพภาคเหนอื 

83. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ จาจังหวัดเชียงใหม 

84. นายชัชวาลย พุทธโธ  ปองกันจังหวดัเชียงใหม 

85. นายนพพล  กันธรรม  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

86. นายนพ มีทองคํา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

87. นางสาวศริิพร  ใจสุข  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

88. นางสาวนพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

89. นางสาวรัตตยิากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

90. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                      

91. นายภาณุมาศ ตันโต  MCOT 

92. นายชํานาญบุญ วอหลา  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

93. นายสมาน คิดดี แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

94. นายวิศษิฐ อนุดวง แทน ผอ.สํานักบริการพืน้ที่ปาอนุรักษ 16 

95. นางสุธีรา ใจดี แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม 

96. พ.ต.ท.จักรินทร อัสดงพงพนา แทน ผกก.สภ.แมปง 
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97. พ.ต.ท.กิตตพิงษ เพช็รมณ ี  แทน ผกก.สภ.ภูพิงค 

98. พ.ต.อ.ประยูร กาศทิพย  แทน ผกก.สภ.ชางเผอืก 

99. พ.ต.ต.กฤตมนูสิน สุรินรังษี  แทน ผกก.สภ.ฝาง 

100. พ.ต.ท.อนันต เกิดเอี่ยม  แทน ผกก.สถ.ไชยปราการ 

101. พ.ต.อ.ศักดิ์ศร ียะปาละ  แทน ผกก.สภ.เชียงดาว 

102. พ.ต.อ.สมชัย อิรทรโสตถิ  ผกก.สภ.พราว 

103. พ.ต.ท.ณรงคศักดิ์ ทาเกิด  แทน ผกก.สภ.แมแตง 

104. พ.ต.ท.สมศักดิ์ หอมยศ  แทน ผกก.สภ.แมริม 

105. พ.ต.ท.สาคร สุขภูมพิงศ  แทน ผกก.สภ.สันทราย 

106. พ.ต.ต.อนุสรณ สินธุเทียม  แทน ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 

107. พ.ต.ท.เดช จูเมา   แทน ผกก.สภ.สันกําแพง 

108. พ.ต.อ.ไพรัช คุมลวนลอม  แทน ผกก.สภ.สารภี 

109. ร.ต.ท.สุพจน ชํานาญยา  แทน ผกก.สภ.หางดง 

110. พ.ต.ท.โอภาส วงษหงษ  แทน ผกก.สภ.สันปาตอง 

111. พ.ต.ท.ศักดิ์จรูญ ดาวสุข  แทน ผกก.สภ.จอมทอง 

112. พ.ต.ท.มานิตย เสารแกว  แทน ผกก.สภ.ฮอด 

113. พ.ต.ท.ชัยชนะ นําชัยโชต ิ  แทน ผกก.สภ.แมแจม  

114. พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู  แทน ผกก.สภ.แมอาย    

115. พ.ต.ท.ยุทธพล พลมณี   แทน ผกก.สภ.ดอยหลอ 

116. พ.ต.อ.ธวัชชัย เทพบุญ  แทน ผกก.สภ.แมวาง 

117. ร.ต.ท.วิชัย ขอบป  แทน ผกก.สภ.ดอยเตา 

118. ร.ต.ท.ณัฐวัตร โอภาศ  แทน ผกก.สภ.สะเมงิ 

119. พ.ต.อ.วุฒิไกร ฤาชา  ผกก.สภ.เวียงแหง 

120. พ.ต.ท.อุทัย นันตาเวียง    แทน ผกก.สภ.แมออน 

121. ร.ต.ต.พงศศักดิ์ พรหมมนิตร แทน ผกก.สภ.หนองตอง 

122. พ.ต.อ.ปภาณ สุจินดา  แทน ผกก.สภ.บอหลวง 

123. พ.ต.ท.นิวัต จอมใจ  แทน ผกก.สภ.แมแฝก 

124. พ.ต.ท.สมเดช จิตพยัค  แทน ผกก.สภ.นาหวาย 

125. พ.ต.ท.สวาง สิทธิวัง  แทน ผกก.สภ.แมกา 

126.ร.ต.ท.ปริญญา รุงเรือง   แทน สวญ.สภ.กัลยาณิวัฒนา 

127. ร.ต.ท.อํานาจ ตนหลา  แทน สวญ.สภ.ปาแป 

128. ร.ต.ท.มนัส เขียวออน  แทน สวญ.สภ.โหลงขอด 

129. ร.ต.ท.มรกต ธนะสาร  แทน สว.สภ.แมโปง 

130. นายจรัล    แทน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
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131. นางรุจริา ชมภูพาน  แทน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 

132. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ยะกลิ้ง   สว.ฝอ.ภ.จว.เชยีงใหม 

เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐ น. 

ประธานฯ เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 8/๒๕๕8  

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1  เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ทานผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม ติดภารกิจเดินทางไปราชการตางประเทศ    

เพื่อสรางความสัมพันธระหวางประเทศใหใกลชดิยิ่งขึน้ ทั้งทางดานเศรษฐกิจและดานอื่นๆ 

       1.2 เรื่องทีฝ่ายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   1.2.1 โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศกึษา (Campus Safety Zone) 

  คําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ที่ 5/2558 

เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

เพื่อดําเนินการจัดระเบียบสังคมรอบบริเวณสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ในระยะหาง       1 

กิโลเมตร  โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ไดกําหนดสถานศึกษาเปาหมายคือมหาวิทยาลัยเชยีงใหม    

   ศอ.ปส.จ.ชม. ไดดําเนินการจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานชุดปฏิบัติการ

ควบคุมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงใหม โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด (กลุมภารกิจดานความมั่นคง)            

เปนประธาน รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยไดประชุมหารือเมื่อวันที่ 

25 ส.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  สรุปสาระสําคัญดังนี ้

   1. เปาหมายและแนวทางในการควบคุมและจัดระเบียบสังคม  

       1.1 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ประชุมเห็นชอบให 

ตํารวจภูธรจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 

       1.2 หอพัก ที่ประชุมเห็นชอบใหทองถิ่นจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 

       1.3 สถานบริการ/สถานบันเทิง  ที่ประชุมเห็นชอบใหที่ทําการปกครองจังหวัด 

เปนเจาภาพหลัก 

           1.4 รานเกม/อินเตอรเน็ต รานคาราโอเกะ  ที่ประชุมเห็นชอบใหสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 

           1.5 ดานการปองกันและปราบปรามการพนัน ที่ประชุมเห็นชอบให 

ตํารวจภูธรจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 

        1.6 ดานการปองกันการจําหนายสุรา ยาดอง เหลาปน และการใหบริการ

สูบบารากุ  ที่ประชุมเห็นชอบใหสรรพสามติพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม  เปนเจาภาพหลัก 

      1.7 ควบคุมความประพฤติของนักเรียน/นักศึกษา ใหเหมาะสม  ที่ประชุม

เห็นชอบใหฝายกิจการนักศกึษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  เปนเจาภาพหลัก 
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  2. การมอบหมายภารกิจในการกําหนดแผนที่ใหครอบคลุมพื้นที่ 1 กม.            

จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูสํารวจขอมูลใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห              

แลวสงระวางแผนที่ให อปท. เจาของพื้นที่ ระบุชื่อผูประกอบการตามที่ไดจัดเก็บภาษี สงให ศอ.ปส.จ.ชม.            

เพื่อแจงผูประกอบการและคณะทํางานชุดปฏิบัติการจังหวัดในการกําหนดวันประชุมชี้แจงและจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) 

ระเบียบวาระที่ ๒  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558   

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบรอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕8 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  

สรุปสาระสําคัญตามคําสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการ

ปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปดใหบริการ

ในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ (โดยที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ฝายกฎหมาย โทร.053-112610) 

ขอ เรื่อง ผูเกี่ยวของ มาตรการบังคับ  

1 

การแขงรถยนตและ

รถจักรยานยนตในทาง  

(เด็กแวน) 

1.ตัวเด็ก เยาวชน ผูกระทํา

ความผิด 

 

1.มีความผิดตามกฎหมายจราจร 

2.รถยนต รถจักรยานยนตถกูนํามา

เก็บไวช่ัวคราว 

 

  2.บิดา มารดา หรือผูปกครอง 

1.ถูกเชญิมาพบเจาหนาที่เมื่อเด็กและ

เยาวชนกระทําความผดิเพื่อรบัทราบ

การกระทําของเด็ก เยาวชนซึง่เปน

บุตรหรอืผูอยูในปกครอง 

2.อาจตองวางเงนิประกันไวไมเกิน 2 ป 

3.ถาเด็ก เยาวชนทําความผดิเปนครั้ง

ที่ 2 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน 3 

เดือนหรอืปรับไมเกิน สามหมืน่บาท

หรือทั้งจําทัง้ปรับและริบเงินประกัน

เขากองทุนคุมครองเด็ก 

 

  

3.อู รานซอม โรงงานหรือผูใด       

ที่ผลิตจําหนายชิ้นสวน ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต

หรือรถจักรยานยนตเพื่อสนับสนุน

ใหมีการแขงรถในทาง 

1.จําคุกไมเกินหกเดอืนหรือปรับตั้งแต

สองพนับาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

2.ถูกสั่งปดกิจการและเพิกถอน

ใบอนุญาต 

 



ขอ เรื่อง ผูเกี่ยวของ มาตรการบังคับ  

  

4.เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกหนวยที่

เกี่ยวของ)มหีนาที่ปฏิบัติตามและ

บังคับใชกฎหมายอยางเครงคดัไม

เพิกเฉยหรอืละเลยไมกระทําการ

หรืองดเวนกระทําการ 

1.ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการทาง

แพง ทางอาญาและทางวนิัยอยาง

เฉยีบขาดและรวดเร็ว 

 

  

5.ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตอง

ควบคุมดูแลเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง

เปนผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบตัิ

หนาที่ตามกฎหมายและคําสัง่ 

คสช. ที่ 22/2558 ลงวนัที่ 22 

กรกฎาคม 2558 โดยเครงคัด 

1.หากผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย

ใหถอืเปนความผดิวินยัหรือความผิด

ทางอาญาแลวแตกรณตีามคาํสั่ง  

คสช.ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2557 

 

2 

1.สถานบริการที่มี

ใบอนุญาตตาม

กฎหมาย 

2.สถานประกอบการ

ที่มีลักษณะคลาย

สถานบริการ 

1.ยินยอมหรือปลอยปละละเลยให

ผูมีอายุต่ํากวา 

ยี่สิบปบรบิูรณเขาไปใชบรกิาร 

2.ขายเคร่ืองดื่มแอลกฮอลแกผูมี

อายตุ่ํากวายี่สิบปบรบิูรณ 

3.เปดทําการเกนิกวาเวลาตามที่มี

กฎหมายบัญญัต ิ

4.ขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลเกิน

กวากําหนดเวลาตามทีม่ีกฎหมาย

บัญญัต ิ

5.ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยให

มีการพกพาอาวธุ  

วัตถุระเบิด หรอืยาเสพตดิเขาไป

ในสถานที่ของตน 

 

1.รับโทษตามกฎหมายที่เก่ียวของ เชน 

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ,

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 ฯลฯ 

2.ถูกเพกิถอนใบอนุญาตสถานบรกิาร/

สถานประกอบการ 

3.ถูกสั่งปดสถานที่ 5 ป ไมสามารถ

เปดสถานบริการหรอื 

สถานประกอบการที่มลีักษณะคลาย

สถานบริการในบริเวณ 

ดังกลาว เปนเวลา 5 ป เวนแตเปด

กิจการอื่น 

4.หากผูใดอยูระหวางขอตอใบอนุญาต

จะถูกงดออกใบอนุญาต 5 ป 

5.ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสุรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทษตาม

คําสั่ง     

คสช. ที่ 

22/2558 

ลงวันที ่22 

กรกฎาคม 

2558 

  
6.กอใหเกิดความเสยีหาย

เดือดรอนรําคาญทางเสยีง 

1.ตองแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จ

ภายใน 30 วัน 

2.ในระหวางแกไขปรับปรุงใหหยุดใช

เสียง 

3.หากครบ 30 วัน ไมแกไขปรับปรุง

ใหถูกตองตามกฎหมาย 

จะถูกสั่งปดสถานที ่ไมสามารถเปด

สถานบริการหรอืสถานประกอบการที่

มีลักษณะคลายสถานบริการในบรเิวณ

ดังกลาวเปนเวลา 5 ป เวนแตเปน

กิจการอื่น 
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ขอ เรื่อง ผูเก่ียวของ มาตรการบังคับ 

  

7.ขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล

ใกลเคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน

บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

หนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางหารอื

เพื่อกําหนดนิยาม 

ของคําวา"บริเวณใกลเคียง

สถานศึกษา" 

 

 

3.เปนเจาหนาที่ของ

รัฐมีหนาที่บงัคับใช

กฎหมาย 

เพิกเฉยหรอืละเลยไมกระทําการ

หรือยกเวนกระทําการตาม

กฎหมาย 

ถูกดําเนินการทางแพง ทางอาญาและ

ทางวินยั 

 

 
4.ผูบังคับบัญชา 

ของเจาหนาที่ของรัฐ 

ไมควบคุมกํากับดูแลใหเจาหนาที่

ของรัฐซึ่งเปน  ผูใตบังคับบัญชาให

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ถูกดําเนินการทางวินัยและทางอาญา

ตาม คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557      

ลงวันที ่18 มิถุนายน 2557 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระที ่4.๑ รายงานวิเคราะหสถานภาพการเกิดอาชญากรรม (ภ.จว.ชม.) 

ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณและแนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5)  

ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณและแนวโนมปญหายาเสพติด สถานการณยาเสพติด         

ในหวงเดือนสิงหาคม 

สถานการณภายนอกประเทศ 

1.วันที่ 26 ก.ค. 58 ตํารวจทางหลวงพมา ยึดยาบา 26,700,000 เม็ด ในรถบรรทุกยี่หอเกีย บอง

โก จอดเสียริมถนนสายที่6 ในเขตอุตสาหกรรม เขต Mingaladone กรุงยางกุง ไมพบคนขับ(มีนักเคมีชาวไตหวัน 

3 คน หลบหนีชายแดน ฝงจ. แมฮองสอน) 

สถานการณยาเสพติดพืน้ที่ชายแดน 

1. วันที่ 5 ส.ค. 58 สภ.แมฟาหลวง ตรวจพบ ผูตองหา 2 คน พรอมยาบาประมาณ 100000 เม็ด 

เงินสดประมาณ 50000 บาท และรถเกงยี่หอโตโยตา วีออส สีขาว  

2. วันที่ 10 ส.ค. บช.ปส.กอง 3 บก.สะกัดกั้น,รอย ฉก.ม.2, ตม.จว.เชียงราย รวมกันตรวจยึดจับกุม

ยาเสพติด ของกลาง ประมาณ 3 ลังเบียร(200,000 เม็ด) ผูตองคือ 1. นายกฤษณะ  โตดชนัง ที่อยู 31/1 ม.

4 ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย 2. นายปติ อนันตตันติกุล 52/161 ม.3 ต.ริษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  จุดเกิดเหตุ 

บริเวณ ถนนสายทาดินดํา บาน ปาแดง หมู 5 ต. เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย ยึดรถยนต ของกลาง จํานวน 

2 คัน  

3. วันที่ 10 ส.ค. 58 สภ.อ.แมพริก ไดจับกุมนายยุทธศาสตร ลีสกุลทอง อายุ 29 ป ต.นาโบสถ อ.วัง

เจา จ.ตาก ป พรอมของกลางยาบาจํานวน 538,000 เม็ด รถตูสีขาวทะเบียน ฮล-3794 กทม ในรถมี

ภรรยาและเด็กอีก 5 คน ขั้นตนจากการสอบสวนรับยามาจาก จ.เชยีงราย จะนําไปสงที่ อ.วังนอย จ.อยุธยา 

4. วันที่ 12 ส.ค. 58 สภ.แมสรวย จ.เชยีงราย ไดจับกุมตัวผูตองหา 3 คน ประกอบดวย นายอภิสิทธิ์ 

อายหลวง อายุ 23 ป อยู ต.ทุงตอม อ.สันปาตองเชียงใหม นายประทิน หลานอด อายุ 22 อยูหมู 7 ต.ทุงตอม 

อ.สันปาตอง นายเอ (นามสมมติ) อายุ 16 ป อยู ต.ทุงตอม อ.สันปาตอง ของกลางยาบาจํานวน 260,000 

เม็ด ซุกซอนในยางอะไหลรถยนต ยี่หอโตโยตา รุนฟอรจูนเนอร สีขาว ทะเบียน ขร 7252 เชียงใหม  
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5. วันที่ 17 ส.ค58. สภ.เมืองเชยีงราย สกัดจับผูลําเลียงยาเสพติดถนนสายหวยเคียน-จอปาคา ทาย

หมูบานหวยเคียน ม.4 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย ยึดยาบา 400,000 เม็ด ผูตองหาหลบหนี 

จับกุมสําคัญพืน้ที่ จ.เชยีงใหม 

1.วันที่ 12 ส.ค. 58ตํารวจชุดสืบสวนภาค 5 รวมกับ สภ.สันทราย เชียงใหม จับกุมนายมลหรือแต 

หรอื โด พรอมยาบาไดทั้งสิน้ 30,800 เม็ด 

2. เจาหนาที่ตํารวจดานตรวจแมทา ไดตรวจคนรถกระบะ ยี่หอมิตซูบิช ิรุนสตราดา สีเทา ติดหมายเลข

ทะเบียน ผพ 577 เชียงใหม จากการตรวจคน พบของกลางยาบา จํานวน 20,000 บาท ซุกซอนอยูภายใน

รถยนตคันดังกลาว จึงไดควบคุมตัวคนขับ เพื่อไปตรวจคนหองพัก เปนคอนโดมิเนียม ยานถนนหวยแกว ตําบล

สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนหองเชาสําหรับพักยาเสพติด จากการตรวจคนภายในหองพัก พบของ

กลางยาบา จํานวน 80,000 เม็ด สามารถจับกุมผูตองหาได จํานวน 1 ราย 

ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ 

1. สถานการณการผลิตภายนอกประเทศยังมีมาก อาจมีผลมาจากปจจัยทางการเมืองเนื่องใกล

เลือกตั้งในประเทศพมา สงผลใหชนกลุมนอยเตรียมเงินไวตอรองทางการเมือง 

2. การนําเขาชายแดนจะตอเนื่องและปริมาณการนําเขาจํานวนมาก ชายแดนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่

ชายแดนจังหวัดเชียงใหมตองเฝาระวัง 

3. นักคายาเสพติดพื้นที่ภาคกลาง/ภาคใตขึ้นมาตดิตอซื้อขายและลําเลียงยาเสพติดเอง ครั้งละ         

จํานวนมาก 

4. พื้นที่จังหวัดเชียงใหมมีนักคายาเสพติดมีการพักยาในพื้นที่ในเมืองเพื่อกระจายยาเสพติดใหนักคา

รายยอยและผูเสพ ปริมาณจํานวนยามากขึ้น 

5. จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลใหคนเขาไปเกี่ยวของในการคา/จําหนายยาเสพติดเพิ่มขึน้ 

มติท่ีประชุม รับทราบและใหทุกหนวยงานใชประโยชนในการเฝาระวัง 

ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 ดานการปองกัน (Potential Demand)     

 1) ยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด (ผูแทน สพป.ชม.1-6, 

สพม.เขต 34, ศธ.ภ.1, รง.จ. และ สค.จ.) 

ผูแทน ศูนยเสมารักษฯ ผลการปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ประจําเดือน 1-26 ส.ค.

2558 ลักษณะความประพฤติที ่ไมเหมาะสม สถานที ่ตรวจพบ เวลาที่ตรวจพบ  สังกัดการศึกษา ระดับ

การศึกษา ระดับอายุ สาเหตุเบื้องตนและการดําเนินการ ดังนี ้
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ลักษณะความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย รวม ชาย หญิง รอยละ 

- หนเีรียนหรอือกนอกสถานศกึษาโดยไมไดรับอนุญาต 55 36 19 91.67 

- พกพาอาวุธหรอืวัตถุระเบิด 3 3 - 5.00 

- แสดงพฤติกรรมชูสาว 2 1 1 3.33 

รวม 60 40 20 100 

สถานที่ตรวจพบนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย 

สถานที่ตรวจพบ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- รานเกม 29 23 6 48.34 

- หางสรรพสินคาเซ็นทรัลกาดสวนแกว/เฟสติวัล 20 8 12 33.33 

- สวนบวกหาด/หวยตึงเฒา 5 2 3 8.33 

- บริเวณรอบสถานศกึษา 6 5 1 10.00 

รวม 60 38 22 100 

 

ระดับอายุนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- อายุระหวาง 13-15 ป 4 - 4 6.67 

- อายุระหวาง 16-18 ป 43 28 15 71.67 

- อายุสูงกวา 18 ป 13 9 4 21.67 

รวม 60 41 19 100 

สาเหตุเบื้องตนนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

สังกัดการศึกษา รวม ชาย หญิง รอยละ 

- จากตัวนักเรียน นักศึกษา 56 38 18 93.33 

- จากสถานศึกษา 4 1 3 6.67 

รวม 60 39 21 100 
 

นายอินสม ปญญาโสภา จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ควบคุมไดมีการตรวจสอบวาเปนเยาวชนที่กระทํา

ผดิรายใหม หรอืเปนเยาวชนที่กระทําผิดรายเกา 
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ผูแทน ศูนยเสมารักษฯ สวนใหญจะปนรายใหม รายเกาจํานวนนอย เนื่องจากเรามีการติดตาม 

ตรวจสอบของเยาวชนที่กระทําผดิในแตละครั้ง กรณีความผิดทั่วไปจะใหทางสถานศึกษาติดตาม ทางศูนยเสมา

รักษฯ จะดําเนินการติดตามรายที่เปนปญหาใหญ เชน เรื่องการคาประเวณี  

ผูแทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ  ดําเนินการประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินสถาน

ประกอบการโครงการมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอกิจการ มยส.             

ในป 2558 มีเปาหมายในการดําเนินการ 8 แหง ผลการประเมินผานทั้ง 8 แหง ขณะนี้อยูในขั้นตอนนําเรียน 

ผวจ.ชม. ลงนามในใบรับรอง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 2) ยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมเพื่อปองกันปญหายาเสพติด (ปค.จ. และ พม.จ.) 

ผูแทน ปค.จ.ชม.  การดําเนนิการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุขสรางสุขใหสังคม  

“ประจําเดอืนสิงหาคม ๒๕๕8”  

 

 

 

 

 

 

 

ฐานความผดิที่ตรวจพบ 

 

การจัดกิจกรรมเชงิสรางสรรค (อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในพืน้ที่) 

๑) ลานกีฬา     จํานวน   125 แหง ๒) ลานดนตรีและศิลปะ      จํานวน     10 แหง 

๓) กิจกรรมทางดานศาสนา   จํานวน  200 แหง ๔) กิจกรรมสรางสรรคอื่น ๆ  จํานวน   133 แหง 

รวมทั้งสิน้  468 แหง 

 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) พบการทําผิด (แหง) 

1.สถานบริการ 118 11 

2.รานจําหนายสุรา 558 140 

3.รานคาราโอเกะ 39 - 

4.แหลงอบายมุขอื่นๆ 29 - 

รวม 744 151 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) 

- ความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต 140 

- ยุงยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมเหมาะสม 2 

- ตัง้สถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต 3 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด 1 

- จําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มอีายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 5 

รวม 151 
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การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ในเดือนสิงหาคมไดมีคําสั่งปดสถาน

ประกอบการตามประกาศคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒ จํานวน 5 แหง ดังนี้ 

1. ราน โซอีเ้ยลโลผับ, โซอีเ้ยลโลกาเดนท, บาบีลอนบาร  ในขอหา  

- ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต 

      - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 

              ปดตั้งแต วันที่ ๗ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

2. ราน “อินฟนตีี้” ในขอหา  

    - ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต 

    - จําหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาต 

                 ปดตั้งแตวันที่ ๑4 สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

3. ราน มึนบุรี คาเฟ ในขอหา  

      - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 

      - ยุยงสงเสริมหรอืยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรอืนําพาใหเด็กมีการประพฤติเสี่ยงตอ

การกระทําผดิ 

           ปดตั้งแตวันที่  ๒๑ สิงหาคม - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘  

๔. ราน ฉลุย คาเฟ ในขอหา 

     - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 

           ปดตั้งแตวันที่  ๒๑ สิงหาคม - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

5. ราน “WIT TWO CLUB” ในขอหา  

      -ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 

ปดตั้งแตวันที่   ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ผูแทน  พมจ.ชม. สรุปผลการดําเนนิงานในหวงเดือน สิงหาคม  2558  

1.1.  ในวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผานมาไดมีการถายโอนในวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผานมาไดมีการถายโอนงานงาน  ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558  จาก จาก 

สนสนง.พมจ.ชม. ใหกับทองถิ่นจังหวัด ตอนนี้นายทะเบียนหอพัก คือ ง.พมจ.ชม. ใหกับทองถิ่นจังหวัด ตอนนี้นายทะเบียนหอพัก คือ นายกองคกรปกครองทองถิ่น ที่มีหอพักใน

พืน้ที่   และในวันที่ 8 ก.ย. 2558 จะมีการดําเนินการจัดอบรมพนักงานเจาหนาที่เพื่อเปนการซักซอม ทําความและในวันที่ 8 ก.ย. 2558 จะมีการดําเนินการจัดอบรมพนักงานเจาหนาที่เพื่อเปนการซักซอม ทําความ

เขาใจ รวมขับเขาใจ รวมขับ เคลื่อนการบริหารจัดการจัดระเบียบเคลื่อนการบริหารจัดการจัดระเบียบหอพัก ในวันที่  11 ก.ย. 2558 จะมีการประชุมหอพัก ในวันที่  11 ก.ย. 2558 จะมีการประชุม

ผูประกอบการหอพักอีกครั้งหนึ่งผูประกอบการหอพักอีกครั้งหนึ่ง  

    2.2.  การจัดระเบียบขอทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมการจัดระเบียบขอทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  รายงานผลในรูปแบบวีดีทัศน เรื่อง ขอมูล

การจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ 5 (จังหวัดเชยีงใหม)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน   

ฝายเลขานุการ   สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสริมสราง หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 

2558 

สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 

หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 1,892 86.67 

ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,284 1,124 87.54 

มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 438 374 85.39 

มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 167 136 81.44 

มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 289 258 89.27 

กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 406 395 97.27 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.2 ดานการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand)     

1) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (สส.จ. และ คป.จ.) 

- รายงานผลการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

ผูแทน สสจ.ชม.     สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 57 – 25 ส.ค. 2558) 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

สมัครใจ 3,477 2,753 79.18 

บังคับบําบัด 2,270 2,541 111.94 

ตองโทษ 700 805 115 

รวม 6,449 6,099 94.60 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 

สมัครใจ 1,442 1,311 2,753 

บังคับบําบัด 973 1,568 2,541 

ตองโทษ 311 494 805 

รวม 2,726 3,373 6,099 
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การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (26 สิงหาคม 2557 -  26 สิงหาคม 2558) 
 

ดัชนคีวามสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 

รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 79.76 
 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ   399 ราย 

  - ไดรับการฝกอาชพีแลว  382 ราย (รอยละ 95.7) 

  - ยังไมไดรับการฝกอาชพี  17 ราย (รอยละ 4.3) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 ดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (Supply)  

1) ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด  

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายตั้งแตวันที่  

1 ต.ค. 2557 – 25 ส.ค. 2558  

สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 – 25 ส.ค. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

289 304 1 1 26 30 46 53 101 105 115 115 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

128,219 

เม็ด 

3.68 

กรัม 

159.92 

กรัม 

1.50 

กรัม 

235.57 

กรัม 

2 

กระปอง 

0 

เม็ด 

0 

กรัม 

1,029.70 

กรัม 

 

สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 ต.ค. 57 – 25 ส.ค. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

6,593 6,789 49 12 389 466 925 1,053 1,909 1,937 3,321 3,321 
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ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

7,071,127.57 

เม็ด 

4,978.49 

กรัม 

12,025.53

กรัม 

1,047.13 

กรัม 

1,622.51 

กรัม 

16 

กระปอง 

1 

เม็ด 

0 

กรัม 

58,839.12 

กรัม 

ผลการจับกุม 

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 01.30 น. จนท.ตร.สภ.ไชยปราการ จับกุมตัวนายเลาเสอ  

อาจู อายุ 36 ป อยูบานเลขที่ 208 ม. 10 ต.ศรดีงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม พรอมของกลาง ยาบา 

จํานวนประมาณ 80,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณบนถนนโชตนาทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 หนาโรงเรียน

บานปงตํา ม. 1 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ  จ.เชยีงใหม   

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.  จนท.ตร.บก.สส.ภ.5 รวมกับ สภ.สันทราย จับกุม  1  

นายมลทัน ทะนันไธสง อายุ 30 ป อยูบานเลขที่ 19 หมูที่ 12 ต.เวียง อ.ฝาง  จ.เชียงใหม   2  นายธวณัฐ วัง

ขุนตาลวงค  อายุ 20 ป อยูบานเลขที่38/2 หมู 3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 3. นายณัฐวุฒิ ใจตุน  

อายุ 25 ป อยูบานเลขที่ 245 ม. 14 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม 4.น.ส.ดวงฤทัย เลือดมาก  อายุ 

28 ป บานเลขที่ 70 ม. 13 ต.แมแฝกใหม  อ.สันทราย จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 10,000 เม็ด เหตุ

เกิด 180 หมู  5  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชยีงใหม 

วันที่ 21 สิงหาคม  2558 เวลา 15.30 น. เจาหนาที่ตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับ 5 จับกุมตัว 

นายจักรพันธุ หรือเอก หนอเรือง อายุ 29 ป ที่อยู 50 หมู 7 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม พรอมของกลาง    

1.ยาบา จํานวน   16,000 เม็ด  2.ปนพกสั้นลูกโมไทยประดิษฐ จํานวน 1 กระบอก พรอมลูกกระสุนปน  

จํานวน 3 นัด 3.รถยนตเกง ยี่หอมิตซูบิชิ สีเทา หมายเลขทะเบียน กง 5028 เชียงใหม จํานวน 1 คันเหตุเกิด  

บริเวณ ถนน ทล.121 กม.7-8(เชิงสะพานตางระดับซินเซิง) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชยีงใหม 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ ชุด ชปส.ภ.จว.เชียงใหม จับกุมตัว นายก

ฤชกรหรือมืด สิงหทะ (1 5017 00064 55 3)อายุ 24 ป ที่อยู 22/2 หมูที่  1 ต.บงตัน อ.ดอยเตา              

จ.เชียงใหม ตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม ที่ จ 393/2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งตองหา

วากระทําความผิดฐาน “รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน)ไวในความครอบครองเพื่อ

จําหนายโดยผิดกฎหมาย”เหตุเกิดบนถนนซอยติดบานเลขที่ 110/8 หมูที่ 2  ต.หางดง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม 

ทําการตรวจยึดทรัพยสิน รวมมูลคาประมาณ 11,000,000 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ผูแทน ศอ.ปส.ชน. รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนสิงหาคม 25๕๘ 

สถานการณยาเสพติดนอกประเทศ  ตรงขามพืน้ที่ จว.ช.ม. และใกลเคียงที่มีผลกระทบ 

- ในหวงที่ผานมา ทมม. รวมกับ ป.ป.ส.เมียนมาร นํากําลังเขาทําลายแหลงผลิตยาเสพติดพื้นที่ ม.โก    

จ.ทาขีเ้หล็ก ยึดยาบา อุปกรณ และสารเคมีที่ใชในการผลิตไดจํานวนมาก 
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 - ไดรับรายงานแหลงพักยาบาในฝงตรงขามที่มีโอกาสลําเลียงเขาเขต จว.ช.ม.  

 - ตรงขาม อ.แมอาย กลุมวา ยาบา                    1-2,000,000  เม็ด 

 - ตรงขาม อ. แมอาย กลุมมูเซอ ยาบา                  3,000,000  เม็ด 

 - ตรงขาม อ.แมฟาหลวง กลุมมูเซอ ยาบา             2,000,000  เม็ด และ เฮโรอีน  140  กก. 

 - ความเคลื่อนไหวที่สําคัญในพื้นที่ จว.ช.ม.  หวงเดือน ส.ค.58 มีการลําเลียงยาบาโดยใชการเดินเทา

ผานบริเวณชองทางนามะอืน้ อ.แมอาย และชองทางหนองเขียว อ.เชยีงดาว หลายครั้ง  

การปฏิบัติการดานยุทธการ 

          - ในพื้นที่ จว.ช.ม. มีการปฏิบัติการรวมทั้งสิน้ 70 ครั้ง 

          - ผลการจับกุมหวง 1- 21 ส.ค.58 ในพื้นที่ 20 อําเภอ ยาบา 1,851,962 เม็ด 

          - พืน้ที่ที่จับกุมไดสูงใน จว.ช.ม. อ.ไชยปราการ ยาบา 81,100 เม็ด   

ขอพิจารณา และแนวโนม 

         -การลําเลียงยาเสพติดเขาสูพื้นที่ภาคกลางจะใชวิธีซุกซอนมากับยานพาหนะดัดแปลง และปะปนกับ

ผลติผลทางเกษตร โดยลําเลียงครั้งละมากๆ  

         - แหลงพักยาเสพติดที่สําคัญในหวงเวลานี้ ยังคงเปนพืน้ที่รอยตอ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง กับ อ.แมสรวย 

ในเครือขายกลุมมง และชองทางเขาบริเวณชองทางนามะอื้น อ.แมอาย และชองทางหนองเขียว อ.เชียงดาว 

โดยกลุมมูเซอ 

การปรับโครงสรางการจัด ศอ.ปส.ชน. 

         - ตามคําสั่ง ศอ.ปส.ที่ 2/2558 เรื่อง โครงสรางองคกร กลไก การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ใหยกเลิก คําสั่ง ที่  8, 9 และ 10 /2557  เรื่อง จัดตั้ง ศพส.ชน., ศพส.315 และ ศพส.จชต. ใหจัดตั้ง 

ศอ.ปส.ชน โดยมี มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 เปน ผอ.ศอ.ปส.ชน.   

         - มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3/ผอ.ศอ.ปส.ชน. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ศป.ปส.ชน. โดยมี ผบ.พล.ม.1/ 

ผบ.กกล.ผาเมือง เปน ผบ.ศป.ปส.ชน. 

          - การจัดกําลังยึดตาม ศอ.ปส.ชน. เดิมเปนหลัก 

          - เพิ่มคณะทํางาน ศป.ปส.ชน. แบงเปน 3 ดาน ประกอบดวย 1. ดานการสกัดกั้น, 2. ดานการปองกัน 

และ 3. ดานการบําบัด   

          - ศอ.ปส.ชน. เปลี่ยนเปน ศป.ปส.ชน. ตั้งแต 14 ส.ค.58 

ผูแทน กกล.ผาเมือง  รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕8 

๑. การดําเนินงานของหนวย   

๑.๑ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 

   การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ส.ค.๕๘ 

   การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ส.ค.๕๘ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการ

ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
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ส.ค.๕๘  

ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 

พิสูจน

ทราบ 

ลว. 

หาขาว 

เฝา

ตรวจ 
ซุมโจมต ี

ปดลอม/ตรวจ

คน 

ตั้งจุดตรวจ

ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ

ชั่วคราว 

รวม ๑๒๗ ๑๓๒ ๑๒๘ ๕ ๑๑ ๒๔ ๑๓๙ 

 

 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ส.ค.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ

ปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๓ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๒๒ คน       

ของกลางยาบา จํานวน ๘๑,๗๐๐ เม็ด  

พืน้ที่ จว.เชยีงใหม 
จํานวน 

(ครั้ง) 

ผูตองหา 

(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให

โทษประเภท ๒ 

ยาบา 

(เม็ด) 

เฮโรอีน 

(กรัม) 

ไอซ 

(กรัม) 
ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - 

อ.เชียงดาว ๓ ๑๑ ๑๑๙ - - - 

อ.ไชยปราการ ๔ ๖ ๘๐,๔๒๖ ๖๗๐ ๒ - 

อ.ฝาง ๒ ๑ ๑,๐๐๖ - - - 

อ.แมอาย ๔ ๔ ๑๔๙ - - ๑๐.๕๐ 

อ.พราว - - - - - - 

รวม ๑๓ ๒๒ ๘๑,๗๐๐ ๖๗๐ ๒ ๑๐.๕๐ 

 

 ผลการปฏิบัติที่สําคัญ 

 - เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๘ บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕ รวมกับ สภ.ไชยปราการ ทําการ ลว.ดวยยานยนต ในพื้นที่   

ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหาได จํานวน ๑ คน พรอมทั้งตรวจยึดของ

กลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๘๐,๐๐๐ เม็ด และรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน 

 ๑.๒ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเดือน ส.ค.๕๘ 

       ในหวงเดือน ส.ค.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ไดมีการพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหารประเทศเพื่อน

บานอยางไมเปนทางการระหวางฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่ จว.ช.ม. จํานวน ๓ ครั้ง (อ.เวียงแหง ๑ ครั้ง, อ.แมอาย          

๒ ครั้ง)  

  - เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๘ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ พ.อ.อองจอมิ้น ผบ.บก.ยว.๒ (กรณี

เขารับตําแหนงใหม) บริเวณจุดพัฒนาสัมพันธ ฐานฯ อินทรีย บ.ปางใน ต.มะลิกา อ.แมอาย จว.ช.ม. โดยฝาย 

ทมม. หารือเกี่ยวกับกรณีมีกําลังพลไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยแบบเรงดวน  ขอความกรุณาจากฝายไทยไดให

ความอนุเคราะหนําตวัสง รพ.ดวย  
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  - เมื่อ ๑๓ ส.ค.๕๘ รอย.ม.๑ ฉก.ม.๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.ร.๖๕ นําโดย ร.อ.โซแทะ            

ผบ.ฐานฯ ปางกํากอ บริเวณ ศาลาพัฒนาสัมพันธจุดเฝาตรวจวัดฟาเวียงอินทร ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง              

จว.ช.ม. โดยมีแนะนําตัวของทั้ง ๒ ฝาย พรอมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานรวมกันในพื้นที่  

  - เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๘ รอย.ม.๑ ฉก.ม.๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.ร.๖๕ นําโดย พ.ท.อองซองทู       

ผบ.พัน.ร.๖๕ บริเวณ ศาลาพัฒนาสัมพันธจุดเฝาตรวจวัดฟาเวียงอินทร ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.       

โดยหารอืเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ลว.รวมกันตามแนวชายแดน และการเปดจุดผอนปรนทางการคาชองทางหลัก

แตง ซึ่ง ทมม. แจงวาตองรอนโยบาย ของ ผบ.ชา โดยในสวนของ ทมม. ในพื้นที่ ยินดีใหความรวมมอื  

ผูแทน ตชด. ภาค 3 ผลการปฏิบัติปราบปรามยาเสพติด พืน้ที่ จว.เชียงใหม หวงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 

จับกุม  จํานวน  49 ครั้ง 

ผูตองหา จํานวน  49 คน 

ของกลางยาเสพติด  

ยาบา จํานวน  70,552  เม็ด 

ไอซ น้ําหนักประมาณ  2 กก. 

เมื่อ 171๗00 ส.ค.58 ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 จัดกําลังสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ บ.ปาคา ต.มอนปน 

อ.ฝาง จว.เชียงใหมพบกลุมคน 3 คน ซึ่งกลุมคนดังกลาวเมื่อเห็นเจาหนาที่ไดทิ้งสิ่งของแลววิ่งหลบหน ี

ตรวจสอบสิ่งของดังกลาวพบเปน ไอซ จํานวนประมาณ 1 กก. ทําการตรวจยึดและนําสง พงส.สภ.ฝาง ตาม 

ปจว.ขอ 7 เวลา 22.30 น. คดีอาญาที่ 626/58  ยึดทรัพยที่ 505/58 ลง 17 ส.ค.58 เพื่อดําเนินการออก

หมายจับผูตองหาดังกลาวตอไป แหลงขาวและผลการปฏิบัติเปนของ ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4 ดานดานบริหารจัดการ  (Management)  

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558   

ฝายเลขานุการ    รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558 ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 

7,677,000 บาท (เจ็ดลานหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เบิกจายแลว 5,688,530.67 บาท คิดเปน

รอยละ 74.10 แยกเปน 

งบ ป.ป.ส. 

1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,569,000 บาท ผลผลิตที่ ๑ ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด

และเครือขายการคายาเสพติดไดรับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รายการ : คาใชจาย ดานการ

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น รหัสงบประมาณ 

1500217701701001 รหัสแหลงของเงิน 5711500 มีการเบิกจายแลว  1,538,750  บาท          

คิดเปน 89.36% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม.) 
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2) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดรายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701002 รหัส

แหลงของเงิน 5711500  จํานวน 5,962,000 บาท มีการเบิกจายแลว 5,143,405.27  บาท  คิดเปน 

86.27% (ศอ.ปส.จ./พช.จ./ตชด.33/สพป.ชม. 1-6/สพม. 34/ว.อาชีวะ/กศน.จ./มช.คณะกรรมการอาชีวะ/

สพล.ชม./เสมารักษ/ว.นาฎศิลป/สนง.พระพุทธ/วธ.จ.สวัสดิการ/ศป.ปส.อ.) 

3) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดรายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701005 รหัส

แหลงของเงนิ 5711500  จํานวน 146,000 บาท มีการเบิกจายแลว 145,750  บาท  คิดเปน 99.83% 

(ศอ.ปส.จ.ชม.) 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม 

รายการ : คาใชจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเสพ ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น รหัส

งบประมาณ 1500217702701005  รหัสแหลงของเงิน 5711500 จํานวน 2,306,400 บาท มีการ

เบิกจายแลว 1,191,100 บาท  คิดเปน 51.64% (ศป.ปส.อ.) 

การเรงรัด ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558             

ที่สํานักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให สป.มท. เปนหนวยเบิกจายแทน 

 สํานักงาน ป.ป.ส. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่จัดสรร

ให ศอ.ปส.จ. เพื่อเปนคาใชจายตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558 คาใชจายใน

การติดตามผูผานการบําบัดฯ และสนับสนุนการดําเนินงานของชุดรณรงคปองกันยาเสพติด (Mobile Team) 

และตองการทราบขอมูลวาหากไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีความ

จําเปนตองกันเงินเหลื่อมป โดยให ศอ.ปส.จ. แจงจํานวนงบประมาณที่คาดวาจะกันเงินเหลื่อมป พรอมเหตุผล

ความจําเปนลงในแบบฟอรม “แผนการเบิกจายงบประมาณ ป 2558”  

 ศอ.ปส.จ.ชม. จะจัดทํารายละเอียดจํานวนงบประมาณที่คาดวาจะกันเงินเหลื่อมป เพื่อรายงาน

สํานักงาน ป.ป.ส. ทราบ จึงขอใหสวนราชการ/หนวยงาน และ ศอ.ปส.อ. ที่คาดวา ไมสามารถดําเนินการ

เบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดทันภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 แจงให ศอ.ปส.จ.ชม. ทราบภายใน

วันที่ 2 กันยายน 2558  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  

ระเบียบวาระที ่ 5.1 คณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
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   การกําหนดเขตพื้นที่ตั้งสถานบรกิาร Zoning (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชยีงใหม) 

   พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่จังหวัด

เชียงใหม พ.ศ.2547 

ความเปนมาเกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่ (Zoning) สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดระเบียบสังคม เพื่อเปนมาตรการหนึ่งในการรองรับการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด จึงใหทุกจังหวัดดําเนินการกําหนดเขตพื้นที่การอนุญาตหรืองดอนุญาตตั้งสถานบริการ 

(Zoning) เพื่อกําหนดเขตอันเปนปริมณฑลจํากัดเพื่อการอนุญาตหรอืงดอนุญาตการจัดตั้งสถานบริการ 

กระทรวงมหาดไทยแจงวา คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทางและ

การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปดใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ โดยในสวน

ของกระทรวงมหาดไทยใหพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถาน

บริการ (Zoning) ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน เพื่อใหการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหจังหวัดพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนที่จะทบทวนและ

ปรับปรุงการกําหนดเขตพื้นที่เพื่อตั้งสถานบริการ (Zoning)/ทองที่งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

กรณีจังหวัดเหน็วา การกําหนดเขตพืน้ที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในจังหวัด/

ทองที่งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ยังไมเหมาะสม สามารถแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงได โดยใหดําเนินการ

ตามแนวทาง ดังนี ้

๑. ใหจังหวัดพิจารณาเพื่อกําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (Zoning) 

โดยนํามาตรา ๕ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาเปนหลักในการพิจารณา   

โดยจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหครอบคลุมจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ประชาชน ครู อาจารย 

ผูบริการสถานศึกษา ผูบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาสวนราชการตางๆ ผูนําศาสนา นักธุรกิจ  

เปนตน ไมใชเพียงแตรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการสถานบริการเทานั้น 

๒. ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการของจังหวัด ประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่

เกี่ยวของ ไปตรวจสภาพความเปนจริงในพื้นที่ตามที่กําหนดเปนเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

(Zoning)  โดยดูสภาพทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนของเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

(Zoning) และนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (Zoning) ที่อยูใกลเคียงที่จะไดรับผลกระทบ เพื่อ

ตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑขางตน แลวจัดทําเปนขอมูลการตรวจสอบพืน้ที่ 

๓. ใหจังหวัดดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ จัดทําแบบรายงานการตรวจสอบเขตพืน้ที่ตั้งสถานบริการ (Zoning) 
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 ๓.๒ จัดทําคําบรรยายแนวเขตพื้นที่การอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (Zoning) กรณีที่

ไดมีการปรับใหมแลว โดยใหผูวาราชการจังหวัดและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เปนผูลงนามรับรอง  

พรอมทั้งใหจัดทํารางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่การอนุญาตใหตั้งสถานบริการและบันทึกวิเคราะหสรุป

รางพระราชกฤษฎีกาฯ 

๓.๓ จัดทําแผนที่แนบทายรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่การอนุญาตใหตั้ง

สถานบริการ (Zoning) โดยใชมาตราสวน ๑ : ๔,๐๐๐  

โดยจัดสงเอกสารใหกรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  

ประธาน หากหนวยงานใดเห็นวาควรมีการเปลี่ยนแปลงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให         

ตั้งสถานบริการ/ทองที่งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (Zoning) ของจังหวัดเชียงใหม ใหแจงมายังจังหวัดเชยีงใหม 

เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการ และรายงานใหกรมการปกครองตามกําหนดระยะเวลา 

ปดประชุม  เวลา 15.30 น. 

                นพรัตน  จันทรแต               ศิริพร ใจสุข 

          (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)              (นางสาวศริิพร  ใจสุข) 

    เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 

           ผูจดรายงานการประชุม             ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 

 

 


